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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'INTERIOR
DECRET 35/2017, d'11 d'abril, de regulació de l'exercici de les competències de la Generalitat de Catalunya
en matèria de seguretat privada.
El Decret 272/1995, de 28 de setembre, va tenir com a finalitat regular l'exercici de les competències que
corresponen a la Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat privada i determinar els òrgans del
Departament d'Interior als quals correspon exercitar-les, i també crear el registre especial d'empreses de
seguretat privada de Catalunya.
Des de l'entrada en vigor del Decret 272/1995 s'han produït diversos fets que justifiquen la necessitat de
disposar d'una norma nova que reguli l'exercici de les competències que la Generalitat té en matèria de
seguretat privada.
Alhora, el Decret esmentat ha estat objecte d'algunes modificacions, de manera destacada mitjançant el Decret
110/2006, de 25 d'abril, i el Decret 216/2008, de 4 de novembre, que va respondre principalment a la
necessitat de recollir reglamentàriament el que es desprenia de l'Estatut d'autonomia de Catalunya aprovat
l'any 2006, el qual va incorporar l'article 163, dedicat exclusivament a les competències executives de la
Generalitat en matèria de seguretat privada.
Amb l'aprovació de l'Estatut d'autonomia de Catalunya l'any 2006 s'actualitzaven les competències que
corresponen a la Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat privada.
Per acord de la Junta de Seguretat de Catalunya en data 27 de desembre de 2007, es va signar un conveni
entre el Ministeri de l'Interior i el Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació en matèria de
seguretat privada, en el qual, entre altres clàusules, consta que a partir de la data de la signatura del dit
conveni la inspecció, el control i la sanció de les activitats de seguretat privada que es realitzin a Catalunya
corresponen a la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra i al òrgans que determini la Generalitat de
Catalunya en desplegament de la legislació vigent i d'acord amb el que estableix l'Estatut d'autonomia de
Catalunya.
L'article 163 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat l'execució de la
legislació de l'Estat en l'autorització de les empreses de seguretat privada que tenen el domicili social a
Catalunya i l'àmbit d'actuació de les quals no ultrapassa el territori de Catalunya; la inspecció i la sanció de les
activitats de seguretat privada que es porten a terme a Catalunya; l'autorització dels centres de formació del
personal de seguretat privada i la coordinació dels serveis de seguretat i investigació privades amb la Policia de
la Generalitat i les policies locals de Catalunya. L'article 173 recull la competència de la Generalitat relativa a
l'ús de la videovigilància en l'àmbit públic, inclòs aquell que puguin dur a terme les empreses o establiments
privats.
La Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, té per objecte ordenar
les competències de la Generalitat en matèria de seguretat pública, especialment les de policia, i integrar-les
amb les de protecció civil, trànsit, espectacles i seguretat privada. Aquest sistema coordinat i únic de seguretat
pública propi de Catalunya està participat pel conjunt d'administracions amb competències en aquesta matèria.
També s'ha produït un altre canvi legislatiu important, com és l'aprovació i entrada en vigor de la Llei 5/2014,
de 4 d'abril, de seguretat privada, norma estatal que va derogar la Llei 23/1992, de 30 de juliol, de seguretat
privada.
Així mateix cal tenir en compte la nova estructura i organització del Departament competent en matèria de
seguretat pública i les modificacions dutes a terme per raons operatives i de racionalització de l'activitat
administrativa de l'adscripció d'algunes funcions en matèria de seguretat privada entre els diferents òrgans
competents del Departament.
D'altra banda, calia adaptar la regulació de les facultats sancionadores després de la derogació de la Llei
orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana, com també actualitzar la regulació
del Registre especial d'empreses de seguretat privada de Catalunya, el qual passa a denominar-se Registre de
seguretat privada de Catalunya.
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Tot aquest nou marc normatiu ha comportat no sols la consolidació de les competències de la Generalitat en
matèria de seguretat privada, sinó també el seu increment, tant amb l'aparició de noves competències com
amb l'ampliació d'algunes de les ja previstes a l'antiga normativa, la qual cosa ha fet que sigui necessari
adequar la regulació al nou marc normatiu i afegir, a més, un precepte addicional que inclogui una enumeració
expressa de les competències de la Generalitat en matèria de seguretat privada.
El Decret s'estructura en dinou articles distribuïts en sis capítols, quatre disposicions addicionals, dues de
derogatòries i una de final. A l'article 2 s'hi han incorporat les noves competències que la Generalitat ha
assumit a partir de l'entrada en vigor de la Llei de seguretat privada, de manera que passa a tenir, quant a les
empreses de seguretat privada, no sols la competència relativa a l'obertura d'empreses de seguretat amb
domicili i àmbit d'actuació limitat a Catalunya, sinó també la relativa a l'obertura de delegacions d'empreses de
seguretat, també amb domicili i àmbit d'actuació limitat a aquest territori.
Així mateix, s'han assumit les competències relatives a l'obertura de despatxos de detectius i les seves
sucursals amb domicili a Catalunya i àmbit d'actuació limitat a aquest territori, amb la novetat de possibilitar,
en tot cas, l'obertura d'aquests establiments mitjançant una declaració responsable.
També correspon a la Generalitat la competència per autoritzar, quan escaigui, les activitats i els serveis de
seguretat privada que es duguin a terme a Catalunya.
Pel que fa a les competències de control, inspecció i sanció, s'assumeixen en la seva màxima dimensió atès
que, d'acord amb l'article 13 de la Llei de seguretat privada, s'han d'entendre amb relació no sols a les
activitats sinó també als serveis de seguretat privada, així com a qui els prestin o utilitzin.
L'article 7 recull les funcions en matèria de videovigilància amb finalitats de seguretat privada. Atès el que
disposa l'article 42 de la Llei de seguretat privada, correspon a la Generalitat autoritzar la utilització de
càmeres o videocàmeres per part de vigilants de seguretat o guardes rurals amb finalitats de seguretat privada
per captar imatges i sons de vies i espais públics o d'accés públic. En conseqüència, el Decret inclou aquesta
nova competència, la qual s'atribueix a la persona titular de la Direcció General d'Administració de Seguretat.
A l'article 14 es fa referència a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb la finalitat d'incloure en el
Decret tots els organismes de la Generalitat amb competències en matèria de seguretat privada.
A l'article 4 s'enumera de forma detallada el contingut del Registre de seguretat privada de Catalunya, que
inclou no només les empreses de seguretat privada, sinó també tota la resta de subjectes que duen a terme
activitats de seguretat privada, així com qualsevol altra dada que sigui necessària per a les actuacions de
control i gestió de la seguretat privada a Catalunya.
A proposta del conseller d'Interior, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Capítol 1
Disposicions generals

Article 1
Objecte
Aquest Decret té per objecte regular l'exercici de les competències que corresponen a la Generalitat de
Catalunya en matèria de seguretat privada, i el Registre de seguretat privada de Catalunya.

Article 2
Àmbit d'aplicació
2.1 Per a l'exercici de les competències que corresponen a la Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat
privada, aquest Decret és aplicable a:
a) Les empreses de seguretat i les delegacions de les empreses de seguretat.
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b) Els despatxos de detectius privats i les sucursals dels despatxos de detectius.
c) Les empreses prestadores de serveis de seguretat informàtica.
d) Les centrals receptores d'alarmes d'ús propi.
e) Els centres de formació d'aspirants o de personal de seguretat privada.
f) Els departaments de seguretat, obligatoris o facultatius.
g) El personal de seguretat privada, integrat pels vigilants de seguretat i la seva especialitat de vigilants
d'explosius, els escortes privats, els guardes rurals i les seves especialitats de guardes de caça i guardapesques
marítims, els caps de seguretat, els directors de seguretat i els detectius privats.
h) El personal acreditat, integrat pels professors de centres de formació, els enginyers i tècnics d'empreses de
seguretat i els operadors de seguretat.
i) Els establiments i les instal·lacions industrials, comercials i de serveis i els esdeveniments que estiguin
obligats a adoptar mesures de seguretat. També a la resta de persones físiques o jurídiques, entitats i
organismes que, de manera voluntària o obligatòria, contractin serveis o adoptin mesures de seguretat
privada.
j) Les activitats i els serveis de seguretat privada.
k) Qualsevol altra persona física o jurídica, entitat i organisme, establiment, instal·lació i esdeveniment, o
activitat i servei relacionat amb la seguretat privada que no tingui una regulació específica.
2.2 Aquest Decret també és aplicable a les empreses i al personal que prestin serveis o exerceixin funcions de
seguretat privada sense estar-hi autoritzats o haver presentat la declaració responsable, o sense estar
habilitats o acreditats per a la prestació o l'exercici d'aquells serveis i funcions.

Article 3
Competències
En relació amb els subjectes assenyalats en l'article anterior, correspon a la Generalitat l'exercici de les
competències següents:
3.1 L'autorització o, si escau, recepció de la declaració responsable o comunicació per a l'obertura de:
a) Les empreses de seguretat i les delegacions que tinguin el domicili a Catalunya i l'àmbit d'actuació limitat a
aquest territori.
b) Els despatxos de detectius privats i les sucursals que tinguin el domicili a Catalunya i l'àmbit d'actuació
limitat a aquest territori.
c) Les centrals receptores d'alarmes d'ús propi amb domicili a Catalunya i que tinguin per objecte
exclusivament la protecció de béns mobles o immobles que es trobin en territori català.
d) Els centres de formació de seguretat privada que desenvolupin la seva activitat a Catalunya.
e) Els departaments de seguretat l'àmbit d'actuació dels quals no excedeixi Catalunya.
f) Els establiments i les instal·lacions industrials, comercials i de serveis obligats a adoptar mesures de
seguretat que estiguin ubicats a Catalunya.
3.2 L'autorització de les activitats i els serveis de seguretat privada que es duguin a terme a Catalunya quan
requereixin aquesta autorització o control previ.
3.3 La inspecció, control i sanció de les activitats i els serveis de seguretat privada que es facin a Catalunya,
així com dels qui els prestin o utilitzin, quan es trobin en territori català.
3.4 La coordinació dels serveis de seguretat i investigació privades prestats a Catalunya amb els de la Policia
de la Generalitat i les policies locals de Catalunya.
3.5 Les relatives a la formació en l'àmbit de la seguretat privada, d'acord amb el que disposa l'article 14
d'aquest Decret.
3.6 Qualsevol altra competència en matèria de seguretat privada que, si s'escau, pugui correspondre a la
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Generalitat de Catalunya, en aplicació de la legislació vigent en cada moment.

Article 4
Registre de seguretat privada de Catalunya
4.1 Al Registre de seguretat privada de Catalunya, adscrit a la Direcció General d'Administració de Seguretat,
s'han d'inscriure d'ofici les empreses de seguretat privada i els despatxos de detectius privats, així com les
delegacions i sucursals, els centres de formació de seguretat privada, les centrals receptores d'alarmes d'ús
propi i els departaments de seguretat als quals es fa referència a l'article 3.1 d'aquest Decret. Pel que fa a les
empreses que duguin a terme activitats de seguretat informàtica, s'hi han d'anotar les seves dades, d'acord
amb el que es determini reglamentàriament.
També s'hi han d'anotar les sancions imposades en matèria de seguretat privada, les comunicacions dels
contractes i les seves modificacions, així com de les altes i baixes del personal de seguretat privada, les
incidències concretes relacionades amb els serveis que es prestin, i aquelles altres dades que siguin
necessàries per a les actuacions de control i gestió de la seguretat privada a Catalunya, quan es refereixin a
activitats i serveis de seguretat privada que es prestin en territori català.
4.2 La inscripció de les empreses de seguretat i de la resta d'entitats esmentades als paràgrafs primer i segon
de l'apartat 1 d'aquest articles la du a terme, d'ofici, l'òrgan competent, una vegada que s'hagi atorgat
l'autorització pertinent o, si escau, després d'haver-se rebut la corresponent declaració responsable o
comunicació, i s'ha de notificar a les persones interessades.
4.3 El Registre de seguretat privada de Catalunya és públic quant als assentaments referents a la denominació
o raó social, domicili, número d'identificació fiscal i activitats en relació amb les quals estan autoritzades, o
hagin presentat la declaració responsable o comunicació, les empreses i entitats esmentades a l'apartat 1
d'aquest article.
4.4 S'han de comunicar al Registre Nacional de Seguretat Privada, constituït en el Ministeri de l'Interior, les
dades de les inscripcions i anotacions que s'efectuïn en el Registre de seguretat privada de Catalunya sobre les
empreses de seguretat privada i altres entitats que s'hi inscriguin, així com les seves modificacions i
cancel·lacions.

Capítol 2
Funcions en matèria de seguretat privada

Article 5
Funcions de la persona titular del departament competent en matèria de seguretat pública
Correspon a la persona titular del departament competent en matèria de seguretat pública l'exercici de les
funcions que s'especifiquen a continuació:
a) Decidir la prestació dels serveis de vigilància i protecció als quals fa referència l'article 41.3 de la Llei
5/2014, de 4 d'abril, de seguretat privada.
b) Regular les característiques i el procediment de concessió de mencions honorífiques en l'àmbit de la
seguretat privada a Catalunya.
c) Donar compte cada any al Parlament de Catalunya del funcionament del sector de la seguretat i la
investigació privades, d'acord amb el que estableixen els articles 21.1.e) i 25.1.i) de la Llei 5/2014, de 4
d'abril, de seguretat privada.

Article 6
Funcions de la persona titular de la Direcció General d'Administració de Seguretat
Sense perjudici del que disposa l'article següent en relació amb els serveis de videovigilància amb finalitats de
seguretat privada, correspon a la persona titular de la Direcció General d'Administració de Seguretat l'exercici
de les funcions que s'especifiquen a continuació:
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6.1 En relació amb l'inici i el desenvolupament de l'activitat de les empreses i entitats esmentades en els
apartats a) a e) de l'article 3.1 d'aquest Decret:
a) Resoldre l'autorització o, si escau, rebre la declaració responsable o comunicació, i inscriure en el Registre
de seguretat privada de Catalunya les empreses de seguretat i els despatxos de detectius, així com les
delegacions i sucursals, els centres de formació de personal de seguretat privada, les centrals receptores
d'alarmes d'ús propi i els departaments de seguretat.
b) Rebre la comunicació de la data de començament de les activitats de les empreses de seguretat.
c) Modificar, quan escaigui, les dades anotades en el Registre de seguretat privada de Catalunya, de les
empreses de seguretat i de la resta d'entitats que hi estiguin inscrites, d'acord amb el que disposa l'article 4.1
d'aquest Decret.
d) Declarar l'extinció de l'autorització o, si escau, ordenar el tancament, de les empreses de seguretat i de la
resta d'entitats a què fa referència l'apartat a) d'aquest article, en els supòsits previstos a la normativa de
seguretat privada, i cancel·lar d'ofici la seva inscripció en el Registre de seguretat privada de Catalunya.
6.2 Pel que fa a la recepció d'informació per part de les empreses i entitats esmentades en l'apartat anterior:
a) Rebre les comunicacions dels cursos que hagin d'impartir els centres de formació d'aspirants o de personal
de seguretat privada.
b) Rebre les comunicacions dels contractes de prestació de serveis de seguretat i investigació privades, i de les
seves modificacions, amb antelació a la seva iniciació i, en cas que s'hi observin deficiències, notificar-les amb
els advertiments oportuns per tal que s'esmenin.
c) Rebre la comunicació per part de les empreses de seguretat privada i dels despatxos de detectius privats
que prestin serveis a Catalunya de la informació i documentació a què fan referència, respectivament, l'article
21.1.c) i e) i l'article 25.1.h) i i) de la dita Llei 5/2014, de 4 d'abril, en relació amb els articles 138 a 141 del
Reglament de seguretat privada, aprovat mitjançant el Reial decret 2364/1994, de 9 de desembre.
d) Rebre les comunicacions de les altes i baixes dels directors de seguretat, així com dels enginyers i tècnics
acreditats.
e) Tenir coneixement de les característiques dels serveis tècnics d'avaries de què han de disposar les empreses
de seguretat que prestin serveis d'instal·lació i manteniment d'aparells, dispositius i sistemes de seguretat
connectats a centrals receptores d'alarmes o a centres de control o videovigilància, i de les seves
modificacions.
6.3 En relació amb els serveis de seguretat privada per a la prestació dels quals es requereix autorització
prèvia:
a) Rebre la sol·licitud per a la prestació de serveis d'escortes privats, quan es desenvolupin en l'àmbit territorial
de Catalunya, per resoldre'n l'autorització. A aquest efecte, sol·licitar informe, quan sigui procedent, de les
persones membres del cos de Mossos d'Esquadra, tenint en compte els llocs on s'hagi de realitzar el servei
sol·licitat.
També ha d'efectuar les autoritzacions provisionals de caràcter immediat per a la prestació de serveis
d'escortes privats.
b) Pel que fa als serveis d'escortes privats autoritzats, li correspon rebre la comunicació per part de l'empresa
de seguretat encarregada de la prestació del servei sobre la composició del personal d'escorta i les seves
variacions, autoritzar la pròrroga de la prestació del servei i, així mateix, rebre la comunicació sobre la
finalització del servei de protecció d'escortes privats i les seves causes en el termini de les 48 hores següents al
moment de produir-se.
Les autoritzacions concedides per a la prestació de serveis d'escortes privats, les dades de les persones
protegides i dels escortes, com també la data d'inici i finalització de la prestació del servei, les ha de comunicar
a les unitats corresponents dels Mossos d'Esquadra.
c) Autoritzar, previ informe del cos de Mossos d'Esquadra, la prestació de serveis de vigilància amb armes,
tenint en compte els supòsits i les circumstàncies enumerats a l'article 40 de la dita Llei 5/2014, de 4 d'abril, i
a les normes que el despleguin.
d) Autoritzar, previ informe del cos de Mossos d'Esquadra, la prestació dels serveis de vigilància i protecció
previstos a l'article 41.2.d) de la Llei 5/2014, de 4 d'abril, i als apartats b) i c) del mateix article en supòsits
que afectin l'àmbit de més d'un servei territorial del departament competent en matèria de seguretat pública.
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e) Autoritzar, a petició de l'empresa de seguretat i previ informe del cos de Mossos d'Esquadra, el règim de
custòdia de les claus en vehicles quan estigui justificat pel nombre de serveis o per la distància entre
immobles, d'acord amb el que disposa l'article 49.3 del Reglament de seguretat privada.
6.4 Amb referència a les condicions de prestació de determinats serveis de seguretat privada:
a) Autoritzar, prèvia sol·licitud de l'empresa de seguretat, la substitució o complement de la defensa
reglamentària per altres armes defensives.
b) Rebre la comunicació per a la utilització de peces d'uniformitat diferents de les inicialment autoritzades a les
empreses de seguretat i, si s'escau, denegar-ne la utilització.
En aquells serveis que s'hagin de prestar en determinats llocs de treball que ho aconsellin així, en condicions
laborals específiques que ho requereixin, o en circumstàncies climatològiques o d'especial perillositat o risc,
autoritzar l'ús de peces específiques, accessòries o adequades al lloc de treball, segons el que disposin les
normes sectorials o legislacions especials en les quals es vetlli per la salut, seguretat o prevenció de riscos en
els llocs de treball.
c) Prohibir la utilització en els serveis de seguretat privada de determinats mitjans materials o tècnics quan
puguin causar danys o perjudicis a tercers o posar en perill la seguretat ciutadana.
d) Exigir a les empreses de seguretat privada l'existència d'un cap de seguretat específic per a algunes de les
activitats de seguretat assenyalades als paràgrafs a), b), c), d) i e) de l'article 5.1 de la Llei 5/2014, de 4
d'abril, en funció de la complexitat organitzativa o tècnica, o altres circumstàncies que es determinin
reglamentàriament.
e) Disposar que les empreses de seguretat o els usuaris de seguretat privada situïn al capdavant de la
seguretat integral de l'entitat, empresa o grup empresarial un director de seguretat, en atenció a les mesures
de seguretat i al grau de concentració de risc.
f) Determinar la protecció de vehicles no blindats, d'acord amb el que disposa l'article 32.1 del Reglament de
seguretat privada.
g) Determinar quins objectes s'han de transportar amb vehicles blindats atenent el seu valor, la seva
perillositat o les expectatives que generin en funció dels seus antecedents i circumstàncies.
6.5 En matèria de coordinació en l'àmbit de la seguretat privada:
a) Vetllar pel compliment de la coordinació dels serveis de seguretat i investigació privades amb la Policia de la
Generalitat i les policies locals de Catalunya, als efectes del que disposa l'article 12.2.a) d'aquest Decret, i en
els termes que es fixin per ordre de la persona titular del departament competent en matèria de seguretat
pública.
b) Vetllar per la coordinació i transmissió de la informació recíproca entre el Departament i el Ministeri de
l'Interior, d'acord amb la normativa vigent.

Article 7
Funcions de la persona titular de la Direcció General d'Administració de Seguretat en matèria de videovigilància
amb finalitats de seguretat privada
Correspon a la persona titular de la Direcció General d'Administració de Seguretat autoritzar, d'acord amb el
que disposa l'article 42 de la Llei 5/2014, de 4 d'abril, la utilització de càmeres o videocàmeres per part de
vigilants de seguretat o guardes rurals amb finalitats de seguretat privada per captar imatges i sons de vies i
espais públics o d'accés públic, en els supòsits i en els termes i les condicions que estableixi la seva normativa
específica, i en el que no prevegi aquesta, d'acord amb el que disposa la normativa sobre videovigilància per
part de les forces i cossos de seguretat.
En el procediment d'autorització esmentat es tindran en compte els principis de proporcionalitat, idoneïtat i
necessitat, així com els criteris que, si s'escau, dictin els òrgans competents en matèria de videovigilància
policial.
L'exercici de les facultats d'inspecció, control i sanció, relatives a la utilització de les càmeres o videocàmeres a
les quals fa referència aquest article, correspon al departament competent en matèria de seguretat pública.
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Article 8
Funcions de les persones titulars de la direcció dels serveis territorials del departament competent en matèria
de seguretat pública
Correspon a les persones titulars de la direcció dels serveis territorials del departament competent en matèria
de seguretat pública l'exercici de les funcions que s'especifiquen a continuació:
a) Determinar, d'acord amb el que disposa l'article 24 del Reglament de seguretat privada, els supòsits en els
quals les empreses inscrites per a activitats de vigilància, protecció de persones i béns, dipòsit, transport i
distribució d'objectes valuosos, explosius o objectes perillosos han de garantir la comunicació entre la seva seu
i el personal de seguretat que els presta.
b) Requerir a la persona titular dels béns protegits per un sistema d'alarma que esmeni les deficiències en
supòsits de falses alarmes i, en cas d'incompliment dels requeriments efectuats, ordenar a l'empresa
explotadora de la central d'alarma que efectuï la desconnexió immediata del sistema amb la pròpia central, tot
això d'acord amb el que disposa l'article 50 del Reglament de seguretat privada.
c) Autoritzar, previ informe del cos de Mossos d'Esquadra, la prestació dels serveis de vigilància i protecció
establerts a l'article 41.2.a) de la Llei 5/2014, de 4 d'abril, i als apartats b) i c) del mateix article en supòsits
que afectin només la seva demarcació territorial.
d) Rebre les comunicacions que estableix l'article 128.1 del Reglament de seguretat privada, d'acord amb el
que disposa el Decret 203/2002, de 23 de juliol, de regulació de la comunicació a la Generalitat de les
exhibicions i les subhastes públiques ocasionals d'objectes de joieria, argenteria, antiguitats i obres d'art.

Capítol 3
Funcions en matèria d'implantació de mesures de seguretat

Article 9
Funcions de la persona titular de la Direcció General d'Administració de Seguretat relatives a la implantació de
mesures de seguretat
Correspon a la persona titular de la Direcció General d'Administració de Seguretat l'exercici de les funcions que
s'indiquen a continuació:
a) Ordenar, d'acord amb l'article 51.3 de la Llei 5/2014, de 4 d'abril, i la seva normativa de desplegament, que
els titulars dels establiments o de les instal·lacions i els organitzadors d'esdeveniments adoptin les mesures de
seguretat que s'estableixin reglamentàriament.
b) Quan es consideri necessària la implantació d'aquelles mesures en òrgans o organismes públics, resoldre
sobre les mesures de seguretat a adoptar, amb l'acord previ de l'òrgan administratiu o entitat dels quals
depenguin les instal·lacions o locals necessitats de protecció.
Aquesta resolució es dictarà a proposta de les persones titulars de la Subdirecció General de Seguretat Interior
o de la direcció dels serveis territorials del departament competent en matèria de seguretat pública, segons
que es tracti, respectivament, de supòsits que afectin l'àmbit territorial de més d'un d'aquests serveis
territorials o de només un d'ells.
c) En supòsits que afectin més d'un servei territorial del departament, acordar la implantació d'un servei
substitutori de vigilants de seguretat, d'acord amb el que estableixen als articles 114, 119.2 i 120.2 del
Reglament de seguretat privada.
d) Rebre la sol·licitud i, un cop el cos de Mossos d'Esquadra hagi comprovat el funcionament correcte de les
mesures de seguretat, concedir la dispensa d'implantació obligatòria de vigilants de seguretat o de guardes
rurals, d'acord amb el que estableix l'article 118 del Reglament de seguretat privada, per a aquells supòsits
que afectin més d'un servei territorial.
e) Autoritzar el funcionament d'oficines de canvi de divises, bancs mòbils i mòduls transportables, per a
supòsits que afectin més d'un servei territorial, d'acord amb el procediment establert a l'article 136 del
Reglament de seguretat privada.
f) Eximir els bancs, caixes d'estalvis i altres entitats de crèdit de la implantació de totes o algunes mesures de
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seguretat, d'acord amb el que disposa l'article 125 del Reglament de seguretat privada, per a supòsits que
afectin més d'un servei territorial.

Article 10
Funcions de les persones titulars de la direcció dels serveis territorials del departament competent en matèria
de seguretat pública relatives a la implantació de mesures de seguretat
Correspon a les persones titulars de la direcció dels serveis territorials del departament competent en matèria
de seguretat pública l'exercici de les funcions que s'especifiquen a continuació:
a) Acordar la implantació d'un servei substitutori de vigilants de seguretat, d'acord amb el que estableixen els
articles 114, 119.2 i 120.2 del Reglament de seguretat privada, en supòsits que afectin només la seva
demarcació territorial.
b) Rebre la sol·licitud i, un cop el cos de Mossos d'Esquadra hagi comprovat el funcionament correcte de les
mesures de seguretat, concedir la dispensa d'implantació obligatòria de vigilants de seguretat o de guardes
rurals, d'acord amb el que estableix l'article 118 del Reglament de seguretat privada, per a aquells supòsits
que només afectin el seu àmbit territorial.
c) Autoritzar el funcionament d'oficines de canvi de divises, bancs mòbils i mòduls transportables, per a
supòsits que només afectin el seu àmbit territorial, d'acord amb el procediment establert a l'article 136 del
Reglament de seguretat privada.
d) Ordenar l'adopció de serveis o mesures de seguretat en els supòsits previstos als articles 128, 130.5 i 132.4
del Reglament de seguretat privada.
e) Eximir els bancs, caixes d'estalvis i altres entitats de crèdit de la implantació de totes o algunes mesures de
seguretat, d'acord amb el que disposa l'article 125 del Reglament de seguretat privada, per a supòsits que
afectin només el servei territorial.
f) Concedir les dispenses a què fan referència els articles 129, 130.6 i 134 del Reglament de seguretat.
g) Autoritzar l'obertura definitiva o provisional i el trasllat dels establiments o oficines obligats a disposar de
mesures de seguretat i aprovar-ne les reformes, d'acord amb el que estableix l'article 136 del Reglament de
seguretat privada.
h) Autoritzar la instal·lació i entrada en funcionament, modificació o trasllat de caixers automàtics, d'acord amb
el que estableix l'article 136 del Reglament de seguretat privada.

Capítol 4
Altres funcions sobre l'exercici de competències en matèria de seguretat privada

Article 11
Coordinació i cooperació
Correspon a la Direcció General d'Administració de Seguretat la coordinació i la cooperació en l'exercici de les
competències en matèria de seguretat privada amb les autoritats estatals competents en aquesta matèria,
d'acord amb el que disposen la Llei 5/2014, de 4 d'abril, de seguretat privada, i la seva normativa de
desplegament, i concretament:
a) Comunicar al Registre Nacional de Seguretat Privada del Ministeri de l'Interior les dades de les inscripcions i
anotacions que s'efectuïn en el Registre de seguretat privada de Catalunya, així com les seves modificacions i
cancel·lacions, d'acord amb el que disposa l'article 4.4 d'aquest Decret.
b) Donar compte a la Direcció General de la Policia del Ministeri de l'Interior de les autoritzacions concedides
sobre serveis de protecció d'escortes privats i de les comunicacions rebudes, d'acord amb el que disposen els
articles 27, 28, 29 i 30 del Reglament de seguretat privada.
c) Poder disposar de la informació i documentació incorporada al Registre Nacional de Seguretat Privada del
Ministeri de l'Interior, d'acord amb el que estableix l'article 11.5 de la Llei 5/2014, de 4 d'abril.
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d) Rebre la comunicació a què es refereix l'article 26.3 del Reglament de seguretat privada.

Article 12
Funcions de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra
12.1 Correspon a la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra l'exercici de les funcions que s'especifiquen a
continuació:
a) Rebre la comunicació de les alarmes efectuada per les centrals d'alarmes, així com l'accés a l'immoble d'on
procedeixin, a l'efecte del que assenyalen els articles 47 de la Llei 5/2014, de 4 d'abril, i 48.2 i 49.2 del
Reglament de seguretat privada.
b) Rebre, quan sigui preceptiu, la comunicació per part de les empreses de seguretat informàtica de les
incidències relatives al sistema de protecció del qual siguin responsables, així com la comunicació per part dels
usuaris de serveis de seguretat informàtica de les incidències detectades i confirmades en el seu centre de
control de la seguretat de la informació i les comunicacions.
c) Coordinar els serveis de vigilància i protecció de mitjans de transport que tinguin vies específiques i
exclusives de circulació, als efectes del que estableix l'article 79 del Reglament de seguretat privada.
d) Rebre el full de servei on consti la identificació de persones per part dels vigilants de polígons o
urbanitzacions, d'acord amb l'establert a l'article 80.4 del Reglament de seguretat privada.
e) Rebre, amb vint-i-quatre hores d'antelació respecte al començament del servei, la comunicació del transport
i distribució d'objectes valuosos o perillosos i explosius, en els supòsits que preveu l'article 36 del Reglament
de seguretat privada, a fi que el cos de Mossos d'Esquadra en pugui fer la supervisió corresponent.
f) Rebre la documentació detallada a l'article 25.1.j) de la Llei 5/2014, de 4 d'abril, en cas de tancament dels
despatxos de detectius privats.
12.2 Les referències a les forces i cossos de seguretat contingudes en la Llei 5/2014, de 4 d'abril, i en el
Reglament de seguretat privada, s'entenen efectuades a la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra, i
especialment les relatives a:
a) L'obligació, per part de les empreses de seguretat, els despatxos de detectius i el personal de seguretat
privada, de prestar un especial auxili i col·laboració al cos de Mossos d'Esquadra, d'acord amb el que disposen,
entre d'altres, els articles 8.2, 8.3, 14, 21.2, 25.1.d) i e), 35.1.f), 36.1.g) i h), 37.2.b) i c) i 37.4 de la Llei
5/2014, de 4 d'abril, i els articles 19.3 i 19.4, i els altres correlatius, del Reglament de seguretat privada.
b) Les obligacions del personal de seguretat integrat en empreses de seguretat i els guardes rurals, quant a la
seva documentació professional i la conservació de les seves armes, i també, pel que fa a les seves actuacions
en casos de delicte, d'acord amb el que disposen els articles 32.1.c) i d), 33.2, 33.3 i 34.1 de la Llei 5/2014,
de 4 d'abril, i els articles 68, 69 i 83.3, i els altres correlatius, del Reglament de seguretat privada, i, pel que fa
a les seves armes, d'acord amb la corresponent normativa sobre tinença i ús d'armes.
c) L'obligació dels bancs, caixes d'estalvis i altres entitats de crèdit de mostrar els plànols de planta dels seus
edificis, a què fa referència l'article 123 del Reglament de seguretat privada.

Article 13
Funcions d'inspecció i control
13.1 L'exercici de la competència de control per al compliment de la Llei 5/2014, de 4 d'abril, així com la
inspecció a través del cos de Mossos d'Esquadra o de les persones que s'habilitin a aquests efectes, correspon
a les persones titulars del departament competent en matèria de seguretat pública, de la Direcció General
d'Administració de Seguretat i de la direcció dels serveis territorials del departament competent en matèria de
seguretat pública, en els respectius àmbits de facultats que els siguin propis en matèria de seguretat privada,
d'acord amb el que disposa aquest Decret.
13.2 Correspon també al cos de Mossos d'Esquadra el compliment de les ordres i instruccions que imparteixin
els òrgans competents en l'exercici de les funcions d'inspecció i control:
a) De les entitats, serveis o actuacions i del personal i mitjans en matèria de seguretat privada.
b) Dels centres de formació de personal de seguretat privada autoritzats a Catalunya.
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13.3 Als efectes del que disposen els apartats anteriors, per al compliment de les seves funcions, el cos de
Mossos d'Esquadra realitzarà les inspeccions que corresponguin, d'acord amb el que disposa l'article 54 de la
Llei 5/2014, de 4 d'abril.

Article 14
Funcions de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Correspon a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, d'acord amb el que disposen els articles 3.6 i 4.7 de
la Llei 10/2007, de 30 de juliol, de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, l'exercici de les funcions que
s'especifiquen a continuació:
a) Homologar els programes formatius dels centres de formació del personal de seguretat privada.
b) La possibilitat de dur a terme activitats de formació prèvia i de formació permanent del personal de la
seguretat privada.
c) Impartir cursos específics de formació als responsables i al personal docent dels centres de formació de
seguretat privada.

Capítol 5
Tramitació electrònica

Article 15
Funcions de l'Oficina de Gestió Empresarial
15.1 Les comunicacions, declaracions o sol·licituds d'autorització establertes en aquest Decret també es poden
presentar electrònicament a través del portal de tramitació de la Generalitat de Catalunya per a les empreses, i
són gestionades per l'Oficina de Gestió Empresarial en els termes que assenyala l'apartat següent, la qual les
fa arribar a la unitat corresponent.
15.2 L'Oficina de Gestió Empresarial, si escau, recapta la taxa i realitza les validacions acordades amb la unitat
competent.

Capítol 6
Règim sancionador

Article 16
Mesures provisionals
16.1 L'adopció de les mesures provisionals establerta a l'article 55 de la Llei 5/2014, de 4 d'abril, correspon als
membres del cos de Mossos d'Esquadra.
16.2 La ratificació, revocació o modificació de les mesures provisionals corresponen a l'òrgan que sigui
competent per incoar el procediment sancionador derivat de la infracció presumptament comesa, i han de tenir
lloc d'acord amb el que estableix el precepte assenyalat a l'apartat 1 d'aquest article.

Article 17
Incoació de procediments sancionadors
17.1 La incoació de tots els expedients que constitueixen activitats infractores de la normativa de seguretat
privada correspon a la persona titular de la Direcció General d'Administració de Seguretat pel que fa a
infraccions molt greus, i a la persona titular de la Subdirecció General de Seguretat Interior quant a infraccions
greus i lleus.
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17.2 No obstant el que disposa l'apartat anterior, tenen competència per ordenar la incoació del procediment
sancionador en matèries relacionades amb establiments i instal·lacions industrials, comercials i de serveis que
resultin obligats a adoptar mesures de seguretat les persones titulars de la direcció dels serveis territorials del
departament competent en matèria de seguretat pública.
17.3 Iniciat el procediment sancionador, l'òrgan que n'hagi ordenat la incoació podrà adoptar les mesures
cautelars necessàries, d'acord amb el que disposa l'article 69 de la Llei 5/2014, de 4 d'abril.

Article 18
Instrucció de procediments sancionadors
18.1 La instrucció dels procediments sancionadors a què fa referència l'article 17.1 correspon a la Subdirecció
General de Seguretat Interior.
18.2 La instrucció dels procediments sancionadors a què fa referència l'article 17.2 correspon als serveis
territorials del departament competent en matèria de seguretat pública.
18.3 En els procediments sancionadors que, d'acord amb el que disposen els apartats anteriors d'aquest
article, se segueixin per infraccions molt greus o greus, abans de formular la proposta de resolució caldrà un
informe del cos de Mossos d'Esquadra, el qual s'haurà d'emetre en un termini de quinze dies, llevat que la
persona denunciada no hagi negat la comissió dels fets imputats.

Article 19
Facultats sancionadores
19.1 Les facultats sancionadores determinades per la Llei 5/2014, de 4 d'abril, de seguretat privada,
corresponen:
a) A la persona titular del departament competent en matèria de seguretat pública, pel que fa a les infraccions
molt greus.
b) A la persona titular de la Direcció General d'Administració de Seguretat, pel que fa a les infraccions greus i
lleus.
c) A les persones titulars de la direcció dels serveis territorials del departament competent en matèria de
seguretat pública, quant a les infraccions greus i lleus a què fa referència l'article 17.2 d'aquest Decret.
19.2 Les sancions, així com els noms, cognoms, denominació o raó social de les persones físiques o jurídiques
responsables de la comissió d'infraccions molt greus, quan hagin adquirit fermesa en via administrativa, es
podran fer públiques, en virtut d'acord de l'autoritat competent per a la seva imposició, sempre que concorri
risc per a la seguretat dels usuaris o ciutadans, reincidència en infraccions de naturalesa anàloga o
intencionalitat acreditada.

Disposicions addicionals

Primera
Òrgans consultius
1. El Consell de Coordinació de la Seguretat Privada és l'òrgan de caràcter consultiu en matèria de seguretat
privada, amb la finalitat de promoure la coordinació dels sectors implicats en aquesta matèria en l'àmbit de
Catalunya.
El Consell de Coordinació de la Seguretat Privada s'adscriu al departament competent en matèria de seguretat
pública, el qual hi aporta la infraestructura i el suport administratiu.
2. L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya es relaciona amb les federacions i associacions d'empreses de
seguretat privada, els centres de formació homologats i els professionals col·legiats de l'àmbit de la seguretat
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privada per mitjà de la Comissió de Relacions amb Entitats, Centres i Professionals de Seguretat Privada.

Segona
Àmbit territorial de la Delegació Territorial del Govern a Barcelona
Les referències als serveis territorials del departament competent en matèria de seguretat pública i a les
persones titulars de la seva direcció, pel que fa a l'àmbit territorial de la Delegació Territorial del Govern a
Barcelona, s'entenen fetes a la Direcció General d'Administració de Seguretat i a la seva persona titular.

Tercera
Foment de la llengua catalana
La Generalitat de Catalunya durà a terme les actuacions que escaiguin per fomentar l'ús de la llengua catalana
en l'àmbit de la seguretat privada a Catalunya.

Quarta
Tractament de gènere en les denominacions referides a persones
En aquest Decret s'entén que, en les referències fetes a col·lectius que poden ser constituïts tant per homes
com per dones, el masculí té valor genèric.

Disposicions derogatòries

Primera
Derogació del Decret 272/1995 i de les normes que el modifiquen
Es deroguen el Decret 272/1995, de 28 de setembre, de regulació de l'exercici de competències en matèria de
seguretat privada, així com el Decret 110/2006, de 25 d'abril, i el Decret 216/2008, de 4 de novembre, de
modificació del Decret 272/1995.

Segona
Derogació parcial del Decret 243/2007
Es deroga la disposició final onzena del Decret 243/2007, de 6 de novembre, d'estructura del Departament
d'Interior, Relacions Institucionals i Participació.

Disposició final
Entrada en vigor
Aquest Decret entrarà en vigor al cap de vint dies de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Barcelona, 11 d'abril de 2017

Carles Puigdemont i Casamajó
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President de la Generalitat de Catalunya

Jordi Jané i Guasch
Conseller d'Interior

(17.101.131)
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