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Consulta:
Legislació que regula la instal·lació fixa de videocàmeres a llocs
públics i tràmits per a la seva sol·licitud
Resposta:
La normativa que regula la utilització de videocàmeres per les Forces i
Cossos de Seguretat en llocs públics és la Llei Orgànica 4/1997, de 4
d’agost i el seu reglament de desenvolupament és el RD 596/1999, de 16
d’abril.
Segons la Llei Orgànica esmentada l’objecte d’aquesta regulació es la de
contribuir a assegurar la convivència ciutadana, la erradicació de la
violència i la utilització pacífica de les vies i espais públics, així com
prevenir la comissió de delictes, faltes i infraccions relacionades amb la
seguretat pública.
L’article 3 del RD 596/1999 estableix el procediment de sol·licitud que en
el cas concret haurà de formular-se per part del Balte o regidor competent
en matèria de seguretat ciutadana, respecte a la policia local del municipi.
La sol·licitud s’ha de dirigir al Delegat del Govern a la CAIB i haurà de
contenir:
-

La identificació del sol·licitant

-

Els motius que la justifiquen

-

La definició genèrica de l’àmbit físic susceptible de ésser gravat

-

La necessitat o no de gravar sons amb subjecció a les limitacions
legalment establertes

-

La qualificació de les persones encarregades de l’explotació del
sistema de tractament de les imatges i sons

-

El tipus de càmera i les seves condicions tècniques

-

El període de temps en el que es pretén efectuar les grabacions

D’acord amb l’article 4 del RD 596/1999, una vegada rebuda la sol·licitud,
el Delegat del Govern remetrà la sol·licitud a la Comissió de Garanties de
la Videovigilància per a informe que si vulnera els criteris de l’article 4 de
la Llei Orgànica 4/1997, no podrà autoritzar-se la instal·lació.
El termini màxim de resolució per part del Delegat del Govern és de dos
mesos a partir del dia següent de la recepció de la sol·licitud. Si
transcorregut el termini esmentat no s’hagués dictat resolució,
l’autorització s’entendrà desestimada.
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