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La memòria justificativa consta de dues parts: 
1.- Dades bàsiques i resums 
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Societat de la vigilància 25 anys desprès de 1984 a Catalunya i UK 
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 Resum en català  (màxim 300 paraules) 

       

                            Desprès de un any de treball, el grup ha detectat que la relació entre protecció de 
dades i video vigilància constitueix el nus central de la preocupació internacional en torn a la 
anomenada “Societat de la Vigilància”. Paral·lelament,  ha constatat que a l’Estat Espanyol hi ha 
pocs grups que treballin aquesta cruïlla temàtica, raó per la qual la representació ibèrica en els 
grups de recerca europeus era minsa.  
Per aquestes raons, el grup ha dedicat els esforços a: 
1) desenvolupar un marc teòric que faci possible entendre l’entramat legislatiu, sociològic i 
fenomènic de la video vigilància a Catalunya, a l’estat Espanyol, i a Europa.  
2) dur a terme accions de recerca empírica qualitativa i quantitativa i relacionar-les amb aquest 
marc teòric.  
3) crear vincles de col·laboració amb investigadors catalans, espanyols, anglesos i fins i tot 
europeus, començant una etapa d’integració a les xarxes de recerca en funcionament o en estat 
latent.  
En funció de les característiques de la convocatòria i del tema original que ens ocupava (la relació 
entre la mes coneguda obra de George Orwell -1984- i la situació actual del control social a 
Catalunya i al Regne Unit), s’ha posat especial èmfasi en  l’establiment de vincles amb 
investigadors del Regne Unit; com a conseqüència, s’ha treballat amb dos de les persones 
“associades” al projecte (Phillip Carney i David Porteous)  intercanviant dades, informació i 
dissenyant accions, en una col·laboració que té projecció en el futur immediat -amb la publicació 
d’un llibre conjunt- i mediat -mitjançant la integració de investigadors participants en aquest 
projecte en altres accions de recerca d’abast europeu-.  
Les accions realitzades en funció d’això explicat es descriuen en aquesta memòria, acompanyades 
d’un breu resum de les troballes mes significatives. 

 Resum en anglès (màxim 300 paraules) 

       

After a year, the group has found that the relationship between data protection and video 
surveillance is the central concern of the international research about the so-called "surveillance 
society". In addition, we noted that in Spain there are few groups working this crossroads theme 
and, as a consequence, the Iberian representation in European research groups was scarce. 
For these reasons, the group has devoted its efforts to: 
1) develop a theoretical framework that makes it possible to understand the legal, sociological 
and phenomenic net of the video surveillance in Catalonia, in Spain, and Europe. 
2) perform actions of qualitative and quantitative empirical research and relate them to this 
framework. 
3) create links of collaboration with researchers Catalan, Spanish, English and even Europeans, 
beginning an stage of integration in research networks in operative or latent state. 
In front of the characteristics of the call and like one expression of our original concern (the 
relationship between the most famous work of George Orwell -1984 - and the current situation 
of social control in Catalonia and the UK), we  has placed special emphasis in setting links with 
researchers in the UK; as a result, we worked with two researchers "associated" to the project 
(Phillip Carney and David Porteous) exchanging information, empirical datas and activities ; this 
network has a new projection in the near future, with the publication of a joint book, and in the 
next years through the integration of two members of this project in the research activities of 
other European networks (like LiSS). 
The actions taken are described in this report, along with a brief summary of the most significant 
findings. 
 
 
 



 

 

 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres 
fitxers de qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 

MEMÒRIES JUSTIFICATIVES PER A PROJECTES DE RECERCA  
Orientacions generals 
 
 

 
1. Introducció 

Tal com s’havia dit a la sol·licitud de l’ajut el nostre objectiu fonamental era “… apropar 

les reflexions sobre l’experiència del control social anglès dels darrers 25 anys a la situació 

catalana, i realitzar una primera indagació teòrica sobre l’adequació o inadequació del 

model explicatiu anglosaxó a allò que succeeix a les grans i mitjanes ciutats de Catalunya 

(Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida)“, tot això tenint present el llegat i el lligam que 

l’obra de George Orwell ha representat per a Catalunya i el Regne Unit.  

 L’execució del projecte (encara que amb les limitacions de pressupost necessàries) ha 

aconseguit aquest objectiu d’apropament entre les dues branques centrals de la reflexió 

sobre el fenomen del control social: la que analitza l’activitat de l’estat (com a controlador 

dels comportaments, però també com a garant de les llibertats) i la que s’ocupa de què i 

com els agents privats (empreses, grups de pressió, col·lectius, etc.) intervenen en aquest 

món controlat. Aquesta darrera reflexió (al voltant dels subjectes de dret privat) es una 

preocupació anglosaxona habitual en els últims 10 anys, i darrerament ha anat un pas més 

enllà, explorant la interfase entre això públic (el poder polític, les estratègies 

governamentals, etc.) i això privat (les empreses i les comunitats, que a la vegada 

experimenten el control com a subjectes passius i el fan servir activament utilitzant i 

desenvolupant les noves eines tecnològiques del control).   

El nostre projecte ha servit de pont per a atraure l’atenció dels investigadors i els agents 

públics catalans i espanyols sobre la importància d’una anàlisi intensiva i que vagi mes 

enllà de la dicotomia públic/privat, encara present en el mon jurídic, però cada vegada 

menys esclaridora del que succeeix en el mon real, i a la vegada ens ha permès començar 

a desenvolupar una línia pròpia d’anàlisi que incorpora aquest nou punt de mira, i el 

contrasta amb dades sorgides de la recerca empírica. Com a subproducte, l’apropament 

entre la reflexió catalana i anglosaxona ha servit per a afavorir la integració de dos 

membres del projecte a la xarxa europea “Living in Surveillance Societies” (LiSS), que es 



 

 

part del projecte marc COST de la Comissió Europea (Hector Silveira Gorski i Gabriela 

Rodriguez Fernandez).  

2. Metodologia 

 

L’estudi sobre la situació a Catalunya va tenir dos apartats fonamentals:  

a) l’exploració de les bases jurídiques del fenomen de la video vigilància i dels 

fonaments discursius de la seva extensió en els darrers anys, com a expressió 

pràctica de la societat vigilada que Orwell va descriure a la seva obra,  

b) l’aproximació al fenomen real de la video vigilància als carrers de les quatre 

capitals catalanes (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona).   

 

Respecte de l’estat de l’art al Regne Unit, els investigadors anglesos associats que van 

col·laborar amb el projecte van fer dues aportacions:  

 

a) l’elaboració d’ un document que dona constància de la situació actual de la vídeo 

vigilància i la protecció de dades al Regne Unit (“estat de l’art”), responent a un 

grup de preguntes efectuades per els responsables del grup català;; 

b) la presentació i descripció de les principals corrents de pensament sociopolític al 

voltant dels eixos temàtics privacitat/vigilància/seguretat. En aquest sentit, van 

guiar la nostra recerca de material documental i acadèmic anglosaxó, produint un 

estalvi important d’esforços i temps  

 

Pel que fa al estudi català, l’apartat “a” s’ha dut a terme mitjançant una recerca 

documental (legislativa, administrativa i acadèmica), que va ser complementada amb 

entrevistes amb els responsables de les agencies de protecció de dades catalana i 

espanyola i amb experts de l’estat espanyol que han tingut responsabilitats a nivell 

europeu.  

 

L’apartat “b”, mes extens en el temps, va comportar, per cadascuna de les ciutats:  

 

b.1 Definir l’espai físic objecte de la recerca (els primers 200 metres dels carrers 

comercials) i fer una primera recerca sobre les caracterìstiques tecnològiques dels 

aparells que s’havien d’observar.  



 

 

b.2  Obtenir la documentació cartogràfica necessària per a ubicar en l’espai les 

càmeres de vídeo vigilància i efectuar un reconeixement del terreny.  

b.3  Fent servir metodologies d’observació participant, es van ubicar espacialment la 

totalitat de les càmeres, privades i públiques observables als espais d’accés lliure (via 

pública, però també comerços, oficines bancàries, oficines públiques, etc.), i registrar 

el nivell d’acompliment de la llei de protecció de dades pel que fa a l’existència del 

rètol que adverteix de la presència de la càmera. 

b.4 Dur a terme entrevistes informals amb els encarregats dels locals comercials, 

respecte de la necessitat, utilitat i funció de les càmeres instal·lades.   

b.5  Cartografiar la totalitat dels elements observats.  

b.6  Pel cas de Barcelona, demanar a 15 comerços de diferent mida i especialitat que 

fan servir sistemes de vigilància per circuit tancat, l’accés a les imatges 

emmagatzemades, i recollir les seves respostes. 

b.7  Crear una base de dades amb la totalitat de la informació recollida.  

 

La informació obtinguda va ser analitzada per la totalitat de l’equip, i es van fer quatre 

informes (un per cada ciutat), amb els corresponents mapes i quadres comparatius.  Un 

breu resum d’aquest informes va ser compartit amb els investigadors anglesos, els que 

van elaborar tot un seguit de preguntes i consideracions relacionant la situació de 

Londres amb la de les ciutats catalanes.    

 

Iñaki Rivera Beiras, Héctor Silveira Gorski i Mónica Aranda es van encarregar de 

l’elaboració dels informes documentals (jurídics i sociològics).  

 Gabriela Rodriguez Fernandez i Alejandro Forero van dur a terme (amb el suport de 

la becaria Ana Victoria Grimberg) van fer la recerca empírica i van coordinar la 

realització dels informes corresponents (processament de dades, cartografia i anàlisis 

de les dades).  

 

3. Resultats  

Com a resultat de la recerca es van fer: 

 

Quatre informes jurídics-sociològics (Situació legal a Catalunya i Espanya; Agencies de 

control a Catalunya de les CCTV públiques i privades; Actors del sistema de les CCTV a 



 

 

Catalunya –prestadors, controladors, consumidors, usuaris-; “Estat de l’art” al Regne 

Unit). 

a) Quatre informes sobre la recerca empírica de CCTV en espais comercials de les 

ciutats catalanes (Barcelona, Girona, Lleida). 

b) Integració de dos membres de l’equip al comitè de direcció de la xarxa europea LiSS-

COST (Living in Surveillance Studies, - acció número IS0807 del projectes COST, 

Comissió Europea).  

  

4. Conclusions 

 

La recerca realitzada ha contribuït a entendre el complex i a la vegada desigual panorama 

jurídic, sociològic i polític de la vigilància a Catalunya, amb especial referència al fenomen 

de la vigilància mitjançant els circuits tancats de televisió, i la seva relació amb el 

funcionament real de la llei de protecció de dades (la norma que, respecte de les càmeres 

de titularitat privada, constitueix la única garantía de la privacitat dels ciutadans a l’Estat 

Espanyol). A la vegada, va posar llum sobre la magnitud del fenomen de les CCTV als 

espais semipúblics de les grans ciutats catalanes. Els espais on es va fer la recerca 

empírica son aquets on, al segle XXI es crea el nou tipus de socialitat de la societat 

líquida (Baumann): els carrers del centre de les ciutats, on avui tenen prevalença les 

activitats de consum per sobre de les activitats de lleure no comercial i les activitats de 

debat ciutadà. Finalment, ha constatat la insuficiència del sistema legal i administratiu de 

cura dels drets ciutadans, evidenciant que les garanties previstes a la legislació no tenen 

eficàcia davant l’extensió del fenomen de la vídeo vigilància privada.  

 

Fent una comparació amb el sistema anglosaxó, s’ha verificat que, malgrat la major 

extensió en l’ús de les CCTV a ciutats com Londres o Liverpool, el sistema de garanties 

anglès (menys desenvolupat en normes generals escrites, d’acord amb les característiques 

del common law) funciona millor: l’accés a les imatges enregistrades, la possibilitat 

d’obtenció de les mateixes i el dret a la rectificació estan mes normalitzats, i els subjectes 

de dret privat acompleixen mes i millor les seves obligacions derivades de les normes de 

protecció de dades.    

 

Els resultats de la investigació, que son detallats a l’annex 1,   poden ser resumits en els 

següents quatre punts: 



 

 

* Existeix una ampla regulació de les càmeres de seguretat publiques (llei específica, 

reglamentació estatal, reglamentació local, organismes administratius de control, informes 

periòdics als parlaments, etc.); quantitativament, aquestes son poques, i es fan servir en 

pocs casos (moltes càmeres son únicament dissuasòries, sense que hi hagi cap 

processament o utilització de les dades).  

 

* La regulació de les càmeres de seguretat privades es mínima e ineficient, fet que 

contrasta amb l’extensió del fenomen: aproximadament un 90% de les càmeres de 

seguretat als espais públics o semipúblics dels carrers mes comercials de les quatre 

capitals catalanes son privades.  

 

* La protecció del dret a la privacitat, en principi garantida per la llei de protecció de 

dades, no es efectiva pel que fa a les càmeres de seguretat: els organismes públics i privats 

incompleixen en un percentatge molt important fins i tot la primera de les seves 

obligacions, que es la d’informar de l’existència de càmeres als espais públics i 

semipúblics.  

 

* Un nombre significatiu d’usuaris de CTTV adjudiquen a les càmeres una funció 

“dissuasòria”: no l’assignen cap efecte de millora de la seguretat “real” dels espais vigilats.  

 

 

5. Impacte previst  

 

Impacte científic i socioeconòmic. 

Publicacions realitzades o previstes, presentacions de resultats a reunions científiques o 

altres accions de transferència dels resultats derivats de la recerca que s’hagin previst. 

Quan es tracti de projectes derivats de convocatòries per a la recerca aplicada, s’haurà de 

fer especial esment a les propostes d’actuacions/intervencions que es desprenen dels 

resultats. 

 

a) Presentació dels resultats provisionals d’aquesta recerca a la reunió del grup 

“Surveillance Studies”, a Londres, del 12 al 15 d’abril de 2010. 

 



 

 

b) Formació d’una xarxa de investigadors sobre vigilància, video-vigiláncia i control social 

a Catalunya i Espanya (amb investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona, la 

Universitat Internacional de Catalunya, la Universitat de Granada, la Universitat de la 

Rioja i la Universidade de A Coruña), que, com a tal, s’ha vinculat amb professionals del 

sector de la seguretat privada i de la protecció de dades. 

 

c) Realització del seminari “Vídeo-vigilància y protección de datos: la interface público/ 

privado” (Universitat de Barcelona, 23 de setembre de 2010), amb l’assistència de 15 

experts de la xarxa mencionada en el punt anterior, i amb professionals de l’àmbit públic 

i privat de Catalunya i l’estat Espanyol. El seminari va comptar amb la presència i la 

intervenció dels investigadors anglesos (veure cartell a l’annex documental), amb els que 

es van celebrar abans i desprès del seminari, reunions de treball per explorar futures línies 

de col·laboració. 

 

d) Elaboració de dos articles (un sobre la Llei de Protecció de dades i les CTTV a 

Catalunya i Espanya, i un altre sobre societat de la vigilància i socialització al segle XXI) 

per a la revista indexada “Polis” (presentats per a avaluació). 

 

e) Publicació d’un llibre (en format paper i en format electrònic), recollint les ponències 

presentades al seminari (en preparació; publicació en paper amb Anthropos editores) i el 

resultat de la recerca. 

 

f) Integració d’un membre de l’equip a un grup de treball sobre vigilància postdictatorial, 

amb investigadors grecs, italians i portuguesos, en el marc de la xarxa LiSS. Aquest grup 

preveu la realització de tres trobades el proper any, una de les quals es podria realitzar a 

Barcelona.  
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Annexos 

Només els documents que siguin imprescindibles. 

Annex 1: power point presentació a Londres i presentació al seminari Barcelona.  

Annex 2: cartell seminari a Barcelona. 

 

 
 
Es recomana que cada apartat es tracti amb la major brevetat i que es redacti de 
 manera clara i directa.  
 
 


