
 

   

LES CÀMERES DE 

VIDEOVIGILÀNCIA I EL 

MEU HABITATGE 

QUAN S’APLICA LA 

NORMATIVA EN PROTECCIÓ 

DE DADES DE CARÀCTER 

PERSONAL? 

Quan la captació d’imatges es 
limiti exclusivament a l’interior 
de l’habitatge es considera que 
es realitza en l’exercici d’una 
activitat personal o domèstica, 
activitat que NO es troba 
subjecta a l’aplicació de la 
normativa. Del contrari, 
trobarem una aplicació de la 
normativa quan les càmeres 
puguin captar imatges de 
persones que es trobin a 
l’exterior dels habitatges 
(entrades, façanes, mitgeres...). 
En aquest cas, la normativa de 
protecció de dades ens exigeix 
un conjunt d’obligacions.  

 

 

 

OBLIGACIONS EN MATÈRIA PROTECCIÓ DE DADES EN L’ÀMBIT DE LA 

VIDEOVIGILÀNCIA EN ELS HABITATGES PARTICULARS 

 

INSCRIPCIÓ DEL FITXER 

DE VIDEOVIGILÀNCIA A 

L’AEPD 

Quan es gravin imatges 

de persones, prèviament 

a la seva captura, caldrà 

procedir a la inscripció 

del fitxer a l’Agència 

Espanyola de Protecció 

de Dades. 

CARTELL INFORMATIU 

Obligació d’instal·lar en un lloc 

visible el cartell informatiu 

conforme ens trobem en una 

zona videovigilada. En el cartell 

constarà la identitat del 

responsable, així com l’adreça 

on s’hagin d’exercir els drets 

ARCO. 

INSTAL·LACIÓ DE LES CÀMERES DE 

VIDEOVIGILÀNCIA 

No podran captar-se imatges de la 

via pública a excepció d'una franja 

mínima dels accessos a l'habitatge. 

Tampoc podran captar-se imatges de 

tercers i habitatges adjacents o de 

qualsevol altre espai aliè. Serà 

precedent la instal·lació de 

màscares de privacitat per evitar 

captar imatges de la via pública en 

cas d’emprar càmeres orientables o 

amb zoom. 

LÍMIT A LA CONSERVACIÓ 

D’IMATGES 

Les imatges es conservaran com a 

màxim durant un mes des de la seva 

captació. 

VISUALITZACIÓ DE LES IMATGES 

L’accés a les imatges correspon de forma exclusiva al 

responsable del sistema sense que puguin ser 

accessibles per persones diferents a aquest. Si l’accés es 

realitza via internet, es restringirà amb un codi d’usuari 

i una contrasenya (o qualsevol altre mitjà que 

garanteixi la identificació i autenticació unívoca) 

conegut tan sols per la persona que pugui accedir a tals 

imatges.  


