
ANNEX I: PROCEDIMENT DE TRACTAMENT D’IMATGES PROCEDENTS 
DE CÀMERES INSTAL·LADES AL CAMPUS 

(Dictaminat favorablement en la sessió número 14 del Consell de Direcció de data 
25/4/2016) 

Les instal·lacions de videovigilància permeten gravar imatges i vigilar determinades 
àrees dels edificis de la Universitat utilitzant els senyals generats per càmeres de vídeo. 
La finalitat de videovigilància comporta que les imatges captades siguen suficientment 
clares com per a identificar a les persones que es troben dins de l’àrea de captació de la 
càmera i, en conseqüència, suposen un tractament de dades de caràcter personal que ha 
de complir amb allò previst a la LO 15/1999, el RD 1720/2007 i la instrucció 1/2006 
sobre instal·lacions de Videovigilància de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

Altres instal·lacions permeten comprovar l’evolució de la construcció d’edificis, 
l’ocupació d’espais del campus o obtenir dades per a la recerca. En aquest casos, donat 
que les imatges captades no necessàriament permetran la identificació de les persones, 
caldrà valorar si el tractament de imatges suposa un tractament de dades de caràcter 
personal La instal·lació de càmeres al campus, qualsevol que siga la seua finalitat, ha de 
comptar amb el vist-i-plau de la Comissió de Control dels Dispositius de 
Videovigilància.  

Captació d’imatges que no suposen tractament de dades personals 

La instal·lació de càmeres les imatges de les quals no puguen ser relacionades amb 
persones identificades o identificables ha de ser sol·licitada en els mateixos termes que 
la resta de dispositius. Sense perjudici de la seua comunicació posterior a la Comissió 
de Control dels Dispositius de Videovigilància, la Secretaria General podrà autoritzar 
directament la seua instal·lació si en les sol·licituds s’indica que les mateixes compliran 
les condicions següents: 

• Les càmeres s’ubicaran a una altura tal que impedeixa la identificació 
dels individus, la lectura de les matrícules dels vehicles o qualsevol altra dada 
que permeta relacionar les imatges amb persones físiques. 

• Les càmeres no tinguen possibilitat de zoom o aquest es trobe inhabilitat. 

• El sol·licitant es faça responsable de l’administració de les càmeres i la 
seua operació es limite al personal de la Universitat. 

Aquestes càmeres s’inventariaran a l’igual que la resta de les que s’instal·len al Campus 
i es notificarà la seua instal·lació a la Comissió de Control dels Dispositius de 
Videovigilància en la primera reunió que es celebre després de l’autorització. Es 
connectaran a una xarxa diferent de la de videovigilància, donat que no requereixen de 
la mateixa protecció. 

Supervisió d’imatges 

Si la vigilància es fa en temps real a través de monitors, el nombre dels mateixos, la 
seua ubicació i el personal encarregat del seu control hauran d’haver sigut instal·lats 
amb la supervisió de personal de la Universitat i aprovats per la Comissió de Control de 
Dispositius de Videovigilància. 



Si la monitorització en temps real no comporta la visualització d’imatges de persones 
identificades o identificables, no serà necessari allò previst al paràgraf anterior. 

Gravació i conservació d’imatges de videovigilància 

Només s’autoritzarà la instal·lació d’equipament autoritzat pel Servei d’Informàtica i 
que es puga integrar en el sistema corporatiu de videovigilància administrat per aquest. 

En el cas que les imatges de les càmeres s’enregistren, el termini de conservació de les 
mateixes en els dispositius gravadors no podrà excedir de deu dies naturals i estarà, en 
tot cas, supeditat a la capacitat màxima dels sistemes. Durant el període de conservació 
els afectats podran exercir els drets que la llei estableix. Passat el mateix, es procedirà a 
l’esborrat definitiu de les imatges. El Servei d’Informàtica, que administrarà el sistema, 
vetlarà perquè la configuració dels equips d'enregistrament s'ajuste a aquest límit. 

Els òrgans de la Universitat que consideren que la informació continguda en els 
dispositius d'enregistrament és necessària per a la persecució d'un delicte, hauran de 
sol·licitar la seua conservació abans que transcorra el termini assenyalat al paràgraf 
anterior amb la finalitat exclusiva de posar les mateixes a disposició de l'autoritat o 
òrgan competent. 

Aquesta sol·licitud es portarà a terme mitjançant el formulari electrònic SPI “Sol·licitud 
de tractaments especials de dades de caràcter personal”, contarà amb l'informe del 
Gabinet de Planificació i Prospectiva Tecnològica i l'autorització de la Secretaria 
General de la Universitat. El propi formulari electrònic servirà com a registre d’eixida 
de suports amb dades personals. 

En el cas que la petició de conservació de les imatges provinga de terceres persones 
alienes a l’estructura orgànica de la Universitat, l’òrgan que reba la sol·licitud la 
tramitarà segons allò establert al paràgraf anterior i informarà al sol·licitant que les 
imatges, cas que siguen requerides en els termes legalment establerts, només es posaran 
a disposició de les autoritats. 

Si la sol·licitud és estimada, el Servei d’Informàtica farà una còpia de seguretat en cinta, 
utilitzant les eines de back-up corporatives, de totes les gravacions enregistrades per les 
càmeres el dia o dies sol·licitats. Les cintes seran emmagatzemades en lloc segur 
seguint els mateixos criteris que s’apliquen a les còpies de seguretat de la resta 
d’entorns institucionals. Si al cap de dos anys no s’ha sol·licitat la seua posada a 
disposició de l'autoritat o òrgan competent, la Comissió de Control de Dispositius de 
Videovigilància podrà decidir si s’allarga el període de conservació o les cintes son 
esborrades i reutilitzades. 

Si la sol·licitud ha sigut originada per terceres persones alienes a l’estructura orgànica 
de la Universitat i en el termini de deu dies naturals no hi ha constància que s’haja 
formalitzat denúncia dels fets al·legats, el Servei d’Informàtica podrà esborrar i 
reutilitzar les cintes. 

Procediment d’urgència 

Quan hi hagen raons d’urgència o altres que ho justifiquen, la Secretaria General podrà 
autoritzar la salvaguarda o l’accés a les imatges sense el tràmit previ establert a l’apartat 
anterior, sense perjudici que posteriorment es formalitze el mateix, per tal que quede 



constància als registres, i es comunique a la Comissió de Control dels Dispositius de 
Videovigilància. 

Auditoria 

El sistema de videovigilància i les càmeres autoritzades a l’empara del 
PROCEDIMENT INTERN DE SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER A 
INSTAL·LAR CÀMERES DE VIGILÀNCIA AL CAMPUS DE LA UNIVERSITAT 
JAUME I, dictaminat pel Consell de Direcció número 33 de data 25 d’abril de 2007, i 
per allò previst al present procediment, podran ser auditades periòdicament pel que fa a 
la seua ubicació, operativa, administració, imatges enregistrades i accessos produïts. 

El Gabinet de Planificació i Prospectiva Tecnològica podrà incloure, si ho considera 
oportú, la verificació dels dispositius de gravació d’imatges a les auditories biennals 
previstes al RD 1720/2007 o a les auditories internes o externes del Sistema de Gestió 
de la Seguretat de la Informació. 

Igualment, el servei responsable de la seguretat del Campus inclourà als contractes de 
prestació del servei de seguretat privada la verificació periòdica del correcte 
funcionament de les càmeres instal·lades i l’obligació de notificar les càmeres o 
dispositius de gravació o captació d’imatges que es detecten i que no estiguen 
inventariades per la Universitat. 


