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Reglament de la regulació dels dispositius personals de gravació per part dels 
membres de la Policia Local de La Roca del Vallès. 
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1 Introducció 

Es redacta aquest Reglament per establir les directrius sobre la utilització correcta 
dels dispositius personals de gravació (DPG) i les actuacions que cal dur a terme 
quan se’n faci ús. 
Aquesta nova eina habilita les dotacions policials per a la captació d’imatges i sons 
a fi de garantir la seguretat pública amb plenes garanties, tant pel que fa als drets i 
les llibertats de les persones com a la mateixa actuació policial. 
 
2 Objecte i àmbit d’aplicació 

L’objecte d’aquest Reglament és la regulació dels DPG i el seu ús per part de la 
Policia Local de La Roca del Vallès en el compliment de les seves funcions, per 
garantir la seguretat i la protecció de les persones i els béns. 
Aquest Reglament és d’aplicació a tots els agents de la Policia Local de La Roca del 
Vallès habilitats per a l’ús d’aquest dispositiu. 
 
3 Càmeres de gravació personal 

3.1 Regulació normativa 

De conformitat amb l’article 10.1. apartat segon. C) de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, 
de les policies locals, la policia ha d’actuar, en l'exercici de llurs funcions, amb la 
decisió necessària i sense retard, quan d'això depengui evitar un mal greu, immediat 
i irreparable, i regir-se, en fer-ho, pels principis de congruència, d'oportunitat i de 
proporcionalitat en la utilització dels mitjans a llur abast. 
L’article 282 de la Llei d’enjudiciament criminal estableix que la policia judicial té per 
objecte, i és obligació de tots els qui la componen, esbrinar els delictes públics, que 
es cometin al seu territori o demarcació, practicar, segons les seves atribucions, les 
diligències necessàries per comprovar-los i descobrir els delinqüents, i recollir tots 
els efectes, instruments o proves del delicte que podrien desaparèixer, per posar-los 
a disposició de l’autoritat judicial. 
D’acord amb el que disposa l’article 2.1 del Decret 134/1999, de 18 de maig, de 
regulació de la videovigilància per part de la Policia de la Generalitat i de les policies 
locals de Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 6 de la Llei Orgànica 
4/1997, de 4 d’agost, les actuacions s’han de fer d’acord amb el principi de 
proporcionalitat, que exigeix una adequació de la utilització dels mitjans emprats a 
les finalitats previstes i que la gravació d’imatges i de sons sigui estrictament la 
necessària per complir aquestes finalitats. 
En virtut d’aquest principi, l’article 2.2 del Decret 134/1999 exigeix l’existència d’un 
perill cert i concret per a la seguretat pública, per a l’ús dels equips mòbils de 
gravació. 
La Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya (CCDVC), 
prevista al capítol 2 del Decret 134/1999, és l’òrgan consultiu i de control d’aquesta 
matèria, amb la finalitat de vetllar perquè es garanteixi el dret de la privacitat, a la 
intimitat i a la pròpia imatge dels ciutadans. 
 
3.2 Descripció tècnica i funcionament 
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El dispositiu personal de gravació és un dispositiu de dimensions reduïdes que es 
pot portar al pit, i que enregistra àudio i vídeo en primera persona (és a dir, des de 
la perspectiva de visió de l’agent actuant). La càmera disposa d’una funció de   
pregravació que permet conservar les imatges i els sons captats en els moments 
previs al moment d’activació del dispositiu, i d’aquesta manera es pot tenir tota la 
informació de l’actuació. 
Incorpora un sistema d’encriptació que n’impossibilita l’edició, a més de sistemes de 
seguretat que permeten restringir la manipulació del seu contingut i la descàrrega 
de les imatges per persones no habilitades. 
També disposa de mecanismes per garantir-ne la traçabilitat, és a dir, genera una 
metadada de cada gravació codificant tota la informació interna generada, com ara 
el dia, l’hora, l’any, el número de gravació i el número de sèrie del dispositiu. Aquesta 
informació es descarrega a través d’un programari propi dels DPG. 
 
4 Personal habilitats per a la utilització dels DPG 

Únicament la Policia Local de La Roca del Vallès pot subministrar els DPG com a 
eina de dotació oficial i aquesta anirà associada a les persones funcionàries de les 
unitats autoritzades que hagin superat la formació d’instructors o usuaris d’aquest 
dispositiu. 
La formació tindrà caràcter de formació continuada, i serà dissenyada i impartida per 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya en coordinació amb la Prefectura de la 
Policia Local. 
 
5 Utilització dels DPG 

5.1 Condicions generals 

La Policia Local de La Roca del Vallès pot fer servir els DPG davant la comissió de 
fets delictius, i també davant la comissió d’infraccions administratives greus o molt 
greus de seguretat ciutadana. En general, es poden fer servir els DPG davant 
situacions que comportin un risc concret i immediat per la vida o integritat física dels 
agents o de terceres persones, o la causació de danys a les coses. 
La utilització dels DPG s’ha de fer amb respecte escrupolós als principis 
d’oportunitat, de proporcionalitat i de congruència, principis bàsics que han de regir 
tota actuació policial. 
També s’ha de vetllar per utilitzar els DPG amb la mínima intromissió en els drets a 
l’honor de les persones, la intimitat i la pròpia imatge. 
S’ha de comunicar a les persones afectades de l’inici de la gravació, llevat que la 
immediatesa de la situació de perill o d’altres circumstàncies extraordinàries 
impedeixin fer aquesta comunicació prèvia. 
Sempre que s’utilitzin els DPG per gravar una situació policial, s’ha de mantenir 
l’enregistrament fins que l’actuació hagi finalitzat. 
 
5.2 Supòsits que habiliten l’ús dels DPG 
L’ús d’aquest dispositiu queda reservat als casos que es detallen a continuació: 

 Situacions en què la persona posi en risc la vida de terceres persones o la 
dels agents amb armes de foc, armes blanques, objectes o elements 
perillosos per a la integritat física. 
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 Situacions en què s’hagi de reduir, immobilitzar o detenir una persona que 
mostri una actitud hostil cap als agents actuants o terceres persones, i s’hagi 
produït una agressió o sigui previsible que se’n produeixi una. 

 Situacions en què la persona posa en risc la seva pròpia vida o integritat 
física (temptatives de suïcidi, conductes d’autòlisi o d’altres) i no desisteix de 
la seva acció. 

 Situacions en què s’hagi d’actuar per evitar danys a les coses. 

 Davant la producció flagrant d’un delicte. 

 Altres situacions que, en atenció a la gravetat o circumstàncies de risc, 
recomanin l’ús dels DPG. 

5.3 Supòsits que prohibeixen o limiten l’ús dels DPG 
Com a norma general: 

 La utilització dels dispositius per gravar l’entrada dels habitatges solament 
serà justificable quan calgui prevenir la comissió de delictes o infraccions 
administratives greus o molt greus de seguretat ciutadana, amb la finalitat 
d’assegurar la convivència ciutadana, l’eradicació de la violència i la 
utilització pacífica de les vies i els espais públics. 

 No es poden utilitzar amb la finalitat d’observar la intimitat de les persones o 
de captar les converses que aquestes mantinguin privadament als llocs 
públics susceptibles de gravació, llevat que hi hagi una autorització judicial. 

5.4 Custòdia de les gravacions 
Els funcionaris responsables de les gravacions i els funcionaris encarregats de la 
seva custodia fins al moment de descàrrega de les dades al servidor tenen 
encomanades les obligacions i responsabilitats següents: 

 Restringir l’accés a les gravacions a tota persona que no hi sigui autoritzada. 

 Vetllar per la integritat dels enregistraments i evitar qualsevol tipus de 
manipulació o alteració de les gravacions. 

 Evitar que es facin còpies de les gravacions, bé sigui bolcant les dades en 
altres suports informàtics no autoritzats o bé duplicant les gravacions per 
qualsevol altre mitjà (captures d’imatges i/o so mitjançant altres dispositius 
de gravació). 
Només es poden fer còpies dels enregistraments a requeriment de l’autoritat 
judicial o administrativa responsable de les actuacions que han motivat les 
gravacions, o per ordre del comandament responsable d’explotació de les 
gravacions. 

 Complir amb el deure de reserva professional respecte del contingut de les 
gravacions. Aquesta obligació s’estén a tota persona que hagi estat 
autoritzada per visionar les gravacions. 

5.5 Emmagatzematge i destrucció dels enregistraments 
Els enregistraments han de quedar emmagatzemats en un servidor de l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès i han de ser destruïts en el termini d’un mes des de la seva 
captació, excepte que estiguin relacionats amb infraccions penals o administratives 
greus o molt greus en matèria de seguretat ciutadana, amb recerca policial en curs 
o amb un procediment judicial o administratiu obert. 
En el cas d’il·lícits penals i d’infraccions administratives greus o molt greus, els 
enregistraments han d’estar al servidor de l’Ajuntament de La Roca del Vallès a 
disposició de l’autoritat judicial o administrativa, llevat que disposin el contrari. 
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6 Constatació documental de l’ús dels DPG 

Sempre que s’utilitzi el DPG i l’enregistrament capti la comissió de fets que puguin 
ser constitutius d’infraccions penals o administratives greus o molt greus, s’ha de 
posar aquesta circumstància en coneixement de l’autoritat competent. 
a) Quan l’actuació derivi en diligències judicials, s’ha de comunicar a l’autoritat 

judicial l’existència de gravacions en el termini màxim de setanta-dues hores, a 
comptar des del moment dels fets. 

A l’atestat que s’instrueixi s’ha d’incorporar la diligència específica “Diligència 
d’enregistraments d’imatges”, amb número de tràmit 9041 de l’aplicació 
Atestats i denúncies. Dins d’aquesta diligència s’han de fer constar les dades 
bàsiques de l’enregistrament, les dades de la càmera, el número de gravació i 
un breu resum del contingut de la gravació. 

b) Quan els enregistraments continguin imatges i sons de fets que puguin constituir 
una infracció administrativa greu o molt greu de la seguretat pública o que puguin 
resultar rellevants per a procediments sancionadors administratius oberts en 
aquest àmbit, a l’acta de denuncia s’ha de fer constar expressament el fet de 
disposar de gravacions que poden servir de prova per determinar la infracció que 
correspongui i/o determinar-ne la gravetat. 

L’acta s’ha de lliurar a l’autoritat administrativa en el termini màxim de setanta-
dues hores, a comptar des del moment dels fets. 

Sempre que s’utilitzi el dispositiu personal de gravació, fins i tot quan s’enregistrin 
fets sense rellevància penal o administrativa, o bé es tracti d’errors en la manipulació 
de la càmera, s’ha d’emplenar el Full de comunicació d’utilització del DPG, el qual 
s’ha d’enviar a la CCDVC així com estableix el punt 7 d’aquest Reglament. 
Quan l’autoritat judicial o administrativa sol·liciti les gravacions, s’ha de fer una còpia 
de l’enregistrament i lliurar-li en el suport informàtic que correspongui, amb la major 
immediatesa possible i, en tot cas, en el termini màxim de setanta-dues hores des 
del moment de la seva sol·licitud. 
 
7 Comunicació a la CCDVC de l’ús dels DPG 

D’acord amb el que disposa l’article 4.1d) del Decret 134/1999, amb la periodicitat 
que s’estableixi, s’ha d’informar la CCDVC i la Direcció General d’Administració de 
la Seguretat, a través de la Subdirecció General de Seguretat Interior, de les 
gravacions realitzades per la Policia Local de La Roca del Vallès fent ús de les 
càmeres de gravació personal. 

 

8 Traçabilitat 

Els DPG incorporen diversos elements tecnològics que permeten la traçabilitat i el 
control posterior dels seu ús. Aquests elements són els següents: 

 Mecanismes que auditen les dades associades a la intervenció, de manera 
que quedi constància de les circumstàncies de l’enregistrament en l’espai i 
en el temps, per mitjà d’un programari. 

 Un número de sèrie únic per a cadascun dels dispositius. 
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D’altra banda, la Policia Local de La Roca del Vallès ha de disposar d’un sistema 
que permeti identificar les persones funcionàries que han tingut accés a cadascun 
dels dispositius i les circumstàncies en què s’han fet servir. Per aquest motiu, les 
unitats autoritzades a utilitzar els DGP han de mantenir els registres següents: 

 Un registre que permeti identificar els agents habilitats que en cada moment 
estan en possessió d’aquest dispositiu. 

 Un registre informàtic que reculli i identifiqui les circumstàncies i els resultats 
de totes les actuacions que n’hagin motivat l’ús.  
 

9 Auditoria i supervisió de l’ús dels DPG 

Els comandaments de les unitats autoritzades a utilitzar els DPG, i els seus superiors 
jeràrquics, han de fer les accions de supervisió necessàries per assegurar que 
s’utilitzen d’acord amb el que estableix en aquest Reglament. Així mateix, podran 
fer, en qualsevol moment, les comprovacions que considerin oportunes per auditar 
l’ús dels DPG. 
 
10 Revisió 

Els comandaments policials directes dels serveis autoritzats a utilitzar els DPG han 
de portar a terme una revisió quinzenal dels dispositius, amb l’objectiu de garantir-
ne el bon estat de conservació i el funcionament correcte. 
Els comandaments responsables de la revisió dels DPG rebran la formació 
teoricopràctica necessària per determinar les condicions de manteniment i els criteris 
de revisió. 
De la revisió dels DPG s’ha de portar el control i registre corresponent. 
 
11 Publicitat 

De conformitat amb la llei, l’Ajuntament de La Roca del Vallès ha d’informar, a través 
de la pàgina web www.laroca.cat i altres mitjans de comunicació, de la implantació 
de les càmeres de gravació personals com a nova eina d’ús policial destinada a les 
funcions orientades a garantir la seguretat ciutadana. 
Aquesta publicació té l’objectiu de donar a conèixer a la ciutadania l’ús dels equips 
mòbils de gravació, així com de l’autoritat responsable de la seva implantació, als 
efectes que les persones interessades puguin exercir el seu dret d’accés i 
cancel·lació de les gravacions. 
 
12 Compromís d’innovació tecnològica 

La Policia Local de La Roca del Vallès té el compromís organitzatiu de prestar 
atenció a qualsevol millora i innovació tecnològica que hi pugui haver amb relació 
amb l’ús d’aquestes eines. 
 
13 Compliment del Reglament 

El comandament immediatament superior directe té la responsabilitat de verificar el 
compliment d’aquest Reglament i el seu incompliment pot comportar responsabilitats 
disciplinàries previstes al DECRET 179/2015, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el 
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Reglament del procediment del règim disciplinari aplicable als cossos de Policia local 
de Catalunya. 
 
14 Producció d’efectes 

Aquest Reglament produirà efectes a partir del dia següent de la seva aprovació ple 
municipal. 
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