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Nom del fitxer 
Informació del fitxer 
facilitada per 

GRAVACIÓ D’IMATGES 
Joan Martínez Pallarès (Sergent de la Policia Local de Sant Boi 
de Llobregat) 

Responsable Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, departament del servei 
Local de Seguretat. 

Fitxer Denominació: Gravació d’imatges. 
Descripció del tractament: Es realitzen gravacions d’imatges 
per tal de garantir la seguretat ciutadana i patrimonial. 
Descripció del sistema d’informació: Equips de gravació i 
emmagatzemament encriptat. 
Tipus de tractament: Automàtic: equip de gravació. 
Opcionalment, previ instal·lació de software de vídeo, es 
poden descarregar els arxius dels equips de gravació a un 
ordinador concret. 

Nivell de Seguretat Bàsic 
Estructura Dades identificatives: Marques físiques, imatge. 

Dades personals: Sexe, característiques físiques. 
Dades socials: Clubs i associacions. 
Dades d’ocupació: Llocs de treball. 

Finalitat Vigilància patrimonial i seguretat ciutadana. 
Finalitats relatives a la seguretat pública i defensa: Seguretat 
vial, actuacions policíaques. 
Finalitats relatives a educació i cultura: Patrimoni històric. 
Altres finalitats: Control d’accés a edificis. 

Col·lectiu Persones físiques que directe o indirectament es relacionen 
amb seguretat ciutadana i patrimonial. 

Procedència Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu 
representant legal. 
Procediment de recollida de les dades: Altres: Captació 
d’imatges mitjançant càmeres de vídeo i equip de radar. 
Suport utilitzat per obtenir les dades: Suport magnètic o digital, 
via telemàtica. 

Cessions SI. 
- Existeix el consentiment dels l’interessat? No. 
- El tractament respon a la lliure i legítima acceptació 

d’una relació jurídica, el desenvolupament, 
l’acompliment i control de la qual impliqui 
necessàriament la comunicació de les dades a tercers? 
Si. 

- Correspon a competències idèntiques o que versin 
sobre les mateixes matèries, exercides per altres 
administracions públiques? Si. 

- La comunicació té per objecte el tractament posterior 
de les dades amb finalitats històriques, estadístiques o 
científiques? No. 

- Son dades obtingudes o elaborades a fi de trametre-les 
a una altra administració pública? No. 

- Es tracta de dades recollides de fonts d’accés al públic? 
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No. 
- Existeix una norma amb rang legal que autoritzi les 

cessions o comunicacions de dades? Si. Quina? Llei 
Orgànica 4/1997, de 4 d’agost, on es regula la 
utilització de videocàmeres per les forces i cossos de 
seguretat en llocs públics.  

 
Destinataris de la recollida de dades: Cossos i forces de 
seguretat i òrgans judicials. 

Transferències 
internacionals 

No. 
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Identificació del fitxer Denominació: GRAVACIÓ D’IMATGES 
Finalitat i usos previstos: Vigilància patrimonial i seguretat 
ciutadana.  

Origen de les dades Col·lectius dels quals s’obtenen les dades personals: 
Persones físiques que directe o indirectament es relacionen 
amb la Seguretat Ciutadana i Patrimonial.  
Procediment de recollida de dades: Altres: Captació 
d’imatges mitjançant càmeres de vídeo i equip de radar. 
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu 
representant legal.  

Estructura Dades identificatives: Imatge, marques físiques. 
Dades personals: Sexe, característiques físiques. 
Dades socials: Clubs i associacions, lloc de treball. 
Sistema del tractament: Automatitzat. 

Cessions Si, a òrgans judicials i a cossos i forces de seguretat. 
Transferències 
internacionals 

No. 

Responsables del fitxer Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: Departament del 
Servei Local de Seguretat. 

Servei on exercir els 
drets A.R.C.O 

OMAP: Oficina Municipal d’Atenció al Públic de 
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 

Nivell de Seguretat Bàsic 
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