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L’ÚS DE VÍDEOCÀMERES MÒBILS PER A LA CAPTACIÓ 

D’INFRACCIONS DE TRÀNSIT A BARCELONA HA DE SER 

EXCEPCIONAL I LIMITAR-SE A SITUACIONS DE RISC 

 
La síndica ha supervisat diferents queixes de ciutadans, denunciats a Barcelona, 

que tenien en comú que les infraccions s’havien obtingut mitjançant la captació 

d’imatges des de cotxes de la Guàrdia Urbana i no havien estat notificades en mà 

 

En els casos supervisats, la defensora ha conclòs que, amb els vehicles aturats, 

sense risc aparent i amb el conductor a l’interior, l’ús de videocàmeres mòbils no 

estava justificat i tampoc no entregar la denúncia al moment 

 

Vilà recorda que la Llei de Seguretat Viària estableix que les denúncies han de ser 

entregades en mà, i la doctrina jurídica estableix que les excepcions a la regla s’han 

d’aplicar de manera restrictiva i suficientment motivada 

 

L’ús de videocàmeres mòbils, és a dir les que es troben instal·lades en els cotxes de la 

Guàrdia Urbana, per a la captació d’infraccions en matèria de trànsit a Barcelona hauria 

de ser excepcional i només s’hauria d’utilitzar en casos d’excés de velocitat, conducció 

temerària o risc per a la circulació que impedeixi materialment l’entrega de la denúncia en 

mà. 

 

Aquesta és la principal conclusió d’un informe elaborat per la síndica de greuges de 

Barcelona, Maria Assumpció Vilà, després de rebre queixes de diferents ciutadans, entre 

els anys 2012 i 2013, que tenien com a nexe en comú que els vehicles sancionats es 

trobaven en doble filera, sense perill aparent per a la circulació, les denúncies no s’havien 

notificat en mà i les infraccions s’havien obtingut mitjançant la captació d’imatges des de 

cotxes de la Guàrdia Urbana. 

 

A més a més, en dues de les situacions, els afectats van assegurar a la defensora que la 

doble filera estava motivada. En un dels casos, perquè la conductora esperava que un 
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camió deixés lliure un gual pel que havia de transitar, i, en l’altre, perquè el xofer anava a 

ocupar una plaça de zona blava i esperava que un altre vehicle sortís per a poder 

maniobrar. Vilà creu que per evitar situacions com les descrites seria convenient que els 

agents s’aturessin i baixessin del vehicle policial per parlar amb el conductor i comprovar 

realment si s’està cometent una infracció. 

 

En una resolució, tancada el passat 19 de febrer, Vilà recorda que l’article 76 de la Llei de 

Seguretat Viària, de caràcter estatal, estableix que sempre que sigui possible les 

denúncies han de ser notificades en mà. Aquesta norma té tres excepcions: en el cas que 

la detenció del vehicle suposi un risc per la circulació, en el cas d’absència del conductor, i 

quan l’autoritat sancionadora tingui coneixement del fet infractor mitjançant l’ús de 

sistemes de captació i reproducció d’imatges. Però la doctrina jurídica, i així ho veu també 

la síndica, subratlla que les excepcions a la regla general s’han d’aplicar de manera  

restrictiva i suficientment motivada, i que l’excepció és en el cas dels sistemes de captació 

d’imatges automatitzats que no compten amb un agent que pugui notificar la infracció.  

 

Videocàmeres mòbils, elements complementaris per controlar situacions de risc 

 

Les videocàmeres mòbils estan considerades elements complementaris en la disciplina 

viària i estan pensades per ser utilitzades en el control de situacions de risc vinculades a 

la velocitat i a la conducció temerària. Si el vehicle no es mou, és molt possible que el  

conductor es trobi a l’interior del vehicle, i si no hi ha un perill concret per la circulació, la 

notificació ha de fer-se en mà, ja que no està justificada l’excepció de la Llei de Seguretat 

Viària. L’excepció per no entregar la notificació en mà no es fonamenta en el mer ús de la 

captació d’imatges sinó en la impossibilitat material d’entrega. 

 

Així, la defensora considera que l’ús de sistemes de captura i reproducció d’imatges, 

mitjançant càmeres mòbils instal·lades en els cotxes de la policia local de Barcelona i el 

fet de no entregar la notificació en mà, està justificat quan existeix un risc concret, compta 

amb l’autorització expressa de l’autoritat competent i aquesta autorització ha estat 

comunicada, obligatòriament, a la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància 

de Catalunya. Sempre, però, el seu ús ha d’estar presidit pels principis idoneïtat i 

proporcionalitat, tal com estableix la llei orgànica 4/1997, per la qual es regula la utilització 

de videocàmeres per les forces i cossos de seguretat en llocs públics. 

  

En conclusió, en els casos supervisats, Vilà ha resolt que, segons els fets infractors i les 

circumstàncies descrites (vehicles aturats, sense constància d’un perill aparent i amb el 

conductor a l’interior), l’ús del sistema mòbil de captació i reproducció d’imatges no estava 

justificat i menys encara l’aplicació mecànica de l’excepció de la no-notificació en mà. I ha 

considerat que l’actuació de l’Ajuntament de Barcelona, i en concret la Guàrdia Urbana 

(com a servei denunciant) i l’Institut Municipal d’Hisenda (com a instructor dels expedients 

sancionadors), no ha estat ajustada a dret ni eficaç. La defensora ha recomanat que 

s’anul·lin els procediments sancionadors i que es revisin els protocols d’ús de les 

videocàmeres mòbils instal·lats en el cotxes de la Guàrdia Urbana. 


