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1.Marc legal del dispositiu VORAL 

1



1.1 Normativa autonòmica
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El Reial Decret 1812/1994, de 2 de setembre, 
que aprova el Reglament General de 
Carreteres de l’Estat, identifica com a 
infracció les conductes de prestació de 
serveis en les infraestructures viaries. 
Concretament l’article 110.3 a) i tipifica com a 
infracció greu “ realitzar obres, 
instal·lacions o actuacions no permeses a 
les zones de domini públic, de servitud o 
d’afectació de la carretera, portades a 
terme sense autorització o llicències que 
siguin requerides, o incomplir cap de les 
prescripcions imposades en les 
autoritzacions atorgades, quan no fos 
possible la seva legalització posterior”.
Aquesta infracció greu suposa una sanció de 
3.786,39€ a 9.796,50€ (Art. 112 RD1812/94) . 
S’ha de tenir en compte que en aquest  cas 
només es sancionable a la persona que 
ofereix la prestació de serveis. 

1.2. Normativa 

Estatal 
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En aquest marc d’actuació es treballa amb dades de caràcter personal especialment 
protegides en un règim específic, previst i regulat en l’article 7 de la LO 15/1999, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal. Les dades de caràcter personal que facin 
referència a l'origen racial, a la salut i a la vid a sexual només poden ser recollides, 
tractades i cedides quan, per raons d’interès gener al, així ho disposi una llei o 
l'afectat hi consenti expressament.
Per tal de garantir el nivell més alt de protecció, tal i com obliga el RD 1720/2007, de 21 
de desembre, Reglament de desenvolupament de la LO 15/1999, s’ha establert un 
procediment de tractament i transport de dades que garanteixi aquesta especial 
protecció, en què s’haurà de ser especialment curós en el seu compliment. 

1.3. Llei de protecció de dades de caràcter personal 
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1.4 Procés operatiu de protecció de 

dades de caràcter personal.
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Espai pr a foto



2. Operativa Policial
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�El dia 11 de juny de 2012 es va iniciar el 
dispositiu VORAL a les carreteres de titularitat de 
la Generalitat i la Diputació. 

�El dia 21 de juny de 2012 es va iniciar la segona 
etapa del dispositiu VORAL i es va començar a 
treballar a les carreteres de titularitat Estatal. 

2.1 Inici
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2.2 Estructura Policial de l’ART

Girona i col�laboracions al dispositiu.
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2.3 Criteris d’actuació

Espai per a foto



3. Resultats del dispositiu VORAL
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3.1 Resultats quantitatius

Espai per a foto



Clients 

Persones de l’entorn a la treballadora sexual

Treballadores sexuals

Altres tipus de denúncies

3.2 Resultats qualitatius 
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Gràcies per la 

vostra assistència


