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En vista de l’interès suscitat a la última Assemblea General Ordinària i Extraordinària de 

l’Associació de Veïns-Propietaris de Cala Salions, del passat 6 de març del 2016, sobre la 
instal·lació de càmeres de videovigilància, com a mesura de persuasió d’actes vandàlics que, 
últimament pateix la nostra urbanització i també de prevenció de possibles robatoris, hem 

obtingut la informació necessària per posar-la a la vostra disposició. 
 

1. CONSENTIMENT PER LA INSTAL.LACIÓ DE CAMERES DE VIGILÀNCIA: 
 
Per la instal·lació de càmeres a zones comuns de les urbanitzacions, és necessari l’acord 

per l’Assemblea de propietaris, i haurà de quedar reflectit a l’Acta de dita Junta (Assemblea). 
Ha de plantejar-se com a punt exprés a l’Ordre del Dia de dita Assemblea. 

 
Tanmateix haurà de constar a dita Acta, posteriorment al seu debat i aprovació, varies 

característiques a tenir en compte: 
 Nombre de càmeres a instal·lar. 
 Persona o departament encarregats de la custòdia de les imatges. 
 Persona o departament que visualitza les imatges. 
 Zones on s’instal·laran dites càmeres. 

 
2. REQUISITS PER LA SEVA IMPLANTACIÓ: 

 
L’Associació, al visualitzar zones comuns on concorrerien persones, s’haurà d’inscriure 

en el Registre General de Protecció de Dades, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. 
Cal dir, que ja hi estem inscrits des del 2007 per la gestió de la base de dades. 

 

Senyalitzar convenientment amb cartells indicatius dels accessos a les zones sota 
videovigilància. 

 

Es posarà a disposició dels afectats, la restant informació que exigeix la legislació de 
protecció de dades. 

 

El punt de l’ordre del dia referit a les càmeres de vigilància, ha de quedar aprovat per 
les 3/5 parts dels propietaris, de tots els terminis de la instal·lació, sense que això signifiqui 
necessàriament estar presents tots els propietaris, majoria que s’integra després, si en el 
termini de 30 dies de dita Assemblea, no es manifesten en oposició. 

 
Al quedar aprovat, és important senyalar que, sense excepció tots els propietaris estan 

obligats al pagament. 

 
Cal recalcar que de cap manera podran extreure’s imatges del gravador (imatges que 

automàticament s’esborraran als 30 dies de la seva gravació) sense consentiment dels Cossos 
de Seguretat de l’Estat i Tribunals. 

 
No podran visualitzar imatges les persones que no estiguin degudament autoritzades. 
 

3. ESTUDI ECONÒMIC: 
 
Segons pressupost presentat i aprovat per Junta, de l’empresa ZONA PROTEGIDA S.L., 

amb la instal·lació complerta i amb els permisos necessaris,  consta de: 
 
6 Càmeres 

1 Disc Dur 
5 Parabòliques 
1 Gravador 

Preu sense IVA: 2.700€ 
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