
(DATOS PERSOAIS ELIMINADOS) 

 

EXPÓN 

Que o pasado 25 de Outubro de 2012, no Pleno Municipal do Concello de Cambados, 

aprobouse inicialmente o novo  Regulamento de Ficheiros de Datos de Carácter Persoal do Concello 

de Cambados, para súa posterior información pública e audiencia aos interesados polo prazo 

mínimo de trinta días para a presentación de reclamacións e suxerencias, en virtude do disposto no 

artigo 49 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Rexime Local.  

Cumprindo o prazo legal para a presentación de reclamacións e suxerencias e en relación 

co citado Regulamento, presento a seguinte Reclamación en virtude das correpondentes 

ALEGACIÓNS 

Segundo se desprende do artigo 2.6, preténdese por medio deste Regulamento a creación 

dun ficheiro de Videovixiancia da Casa do Concello, incluído no ámbito da Lei Orgánica 15/1999 de 

Protección de Datos de Carácter Persoal.  Na actualidade xa están instaladas as cámaras de 

videovixilancia na Casa do Concello, sendo isto contrario ao disposto na lexislación vixente na 

materia de protección de datos, segundo o disposto na Instrucción 1/2006 da Axencia Española de 

Protección de Datos sobre o tratamento de datos persoais con fins de vixilancia a través de sistemas 

de cámaras ou videocámaras, o cal no artigo 7.1 estabelece que “La persona o entidad que prevea 

la creación de ficheros de videovigilancia deberá notificarlo previamente  a la Agencia Española de 

Protección de Datos, para su inscripción en el Registro General de la misma”. Isto tamén se deixa 

patente no Informe Xurídico 0116/2008 da Axencia Española de Protección de Datos sobre cámaras 

de vídeo para vixilar instalacións de titularidade municipal, que se adxunta. En virtude do cal  

SOLICITA 

- Que en caso de que as mencionadas cámaras de videovixiancia non estean emitindo 

imaxes en tempo real, e estean gravando e recollendo esa información en calquera tipo de 

dispositivo, se proceda á eliminación desa información, e se proceda á desinstalación das 

cámaras até que o ficheiro de Videovixiancia da Casa do Concello sexa inscrito 

correctamente na Axencia Española de Protección de Datos e se cumpra a lexislación 

vixente na materia. 

- Que se fagan constar estas posibles incidencias na redacción definitiva do Regulamento e 

aos membros do Pleno da Corporación durante a súa aprobación final. 

 

Asinado en Cambados a 9 de Novembro de 2012 

 

 

 

SR ALCALDE-PRESIDENTE DO EXCMO. CONCELLO DE CAMBADOS 


