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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'INTERIOR
RESOLUCIÓ INT/2110/2014, de 10 de setembre, per la qual s'aproven els criteris orientatius per a l'aplicació
de determinats aspectes de la Llei 5/2014, de 4 d'abril, de seguretat privada, a Catalunya.
El dia 5 de juny de 2014 va entrar en vigor la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat privada, la qual deroga la
Llei 23/1992, de 30 de juliol, de seguretat privada.
Tot i que la Llei 5/2014, de 4 d’abril, manté la vigència del Reglament de seguretat privada, aprovat pel Reial
decret 2364/1994, de 9 de desembre, en tot el que no s’hi oposi, també regula noves qüestions respecte a les
quals preveu que siguin objecte d’un futur desplegament reglamentari. No obstant això, la nova normativa
reglamentària de desplegament d’aquell text legal encara no ha estat aprovada.
D’acord amb l’article 163 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’article 13 de la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de
seguretat privada, correspon a la Generalitat l’execució de la legislació de l’Estat en relació amb l’autorització o
recepció de la declaració responsable de les empreses de seguretat privada o de les seves delegacions que
tinguin el seu domicili social a Catalunya i l'àmbit d'actuació de les quals no ultrapassi el territori de Catalunya;
l’autorització, la inspecció i la sanció de les activitats i serveis de seguretat privada que s'acompleixin a
Catalunya; la recepció de la declaració responsable per a l’obertura de despatxos de detectius o de sucursals
amb domicili a Catalunya i àmbit d’actuació limitat a aquest territori, així com la relativa a l’obertura dels
centres de formació del personal de seguretat privada amb seu a Catalunya, i la coordinació dels serveis de
seguretat i investigació privades amb la Policia de la Generalitat i les policies locals de Catalunya, entre
d’altres.
Per aquests motius, i d’acord amb les competències que corresponen al Departament d’Interior, per mitjà de la
Direcció General d’Administració de Seguretat, escau establir uns criteris que facilitin l’aplicació de la Llei
5/2014, de 4 d’abril, de seguretat privada, a Catalunya.
Per tot el que s’ha exposat, i d’acord amb les competències que em confereix la normativa vigent,

Resolc:

–1 Aprovar els criteris orientatius per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de
seguretat privada, a Catalunya, continguts en l’annex d’aquesta Resolució.

–2 Publicar aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fer-ne la màxima difusió pels
mitjans corresponents.

Barcelona, 10 de setembre de 2014

Ramon Espadaler i Parcerisas
Conseller d’Interior

Annex
Criteris orientatius per a l’aplicació de determinats aspectes de la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat
privada, a Catalunya
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1. Obertura de despatxos i sucursals de detectius privats
a) D’acord amb els articles 13.1.a) i 24 de la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat privada, per a l’obertura de
despatxos de detectius privats i de sucursals, quan tinguin el domicili a Catalunya i l’àmbit d’actuació limitat a
aquest territori, caldrà presentar una declaració responsable al Departament d’Interior de la Generalitat, en la
forma que es determini reglamentàriament.
Atès que encara no s’ha produït el desplegament reglamentari esmentat, el Departament d’Interior, per tal de
facilitar els tràmits relatius als despatxos de detectius i a les sucursals, ha elaborat uns formularis que les
persones interessades podran obtenir a través del web del Departament d’Interior > Àrees d’actuació:
Seguretat > Seguretat privada > Despatxos de detectius privats.
b) Pel mateix motiu, en relació amb el contingut de la declaració responsable, escau establir uns criteris
relatius a tres dels requisits que també estan pendents de desplegament reglamentari:
- Subscriure un contracte d’assegurança de responsabilitat civil o constituir altres garanties financeres en la
quantia i amb les condicions que es determinin reglamentàriament (article 24.2.e).
Atès que no han estat concretades reglamentàriament la quantia i les condicions a les quals fa referència
aquest apartat, fins que no es determinin aquests aspectes, les persones interessades a obrir un despatx de
detectius o una sucursal només hauran d’indicar, en la declaració responsable, si disposen d’un contracte
d’assegurança de responsabilitat civil o de qualsevol altra garantia financera, així com la quantitat coberta.
Les persones interessades hauran d’adequar les característiques de la garantia al que disposi el nou reglament,
o constituir-la, en cas que encara no ho hagin fet, en el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor del dit
reglament, excepte que en aquest s’estableixi un termini diferent. Aquestes adequacions s’hauran de
comunicar al Departament d’Interior.
- Constituir l’aval o l’assegurança de caució que es determini reglamentàriament a disposició de les autoritats,
per atendre exclusivament les responsabilitats administratives per infracció a la normativa de seguretat privada
(article 24.2.f).
Per les mateixes raons exposades en l’apartat anterior, mentre el reglament no concreti l’aval o l’assegurança
de caució que s’hagin de constituir, les persones interessades a obrir un despatx de detectius o una sucursal
hauran d’indicar, en la declaració responsable, si disposen d’aval o d’assegurança de caució, així com la
quantitat coberta.
Les persones interessades hauran d’adequar l’aval o l’assegurança de caució al nou reglament, o constituir-lo si
encara no en disposen, en un termini de tres mesos des de l’entrada en vigor del reglament, excepte que en
aquest s’estableixi un termini diferent. Aquestes adequacions s’hauran de comunicar al Departament d’Interior.
- Disposar de les mesures de seguretat que es determinin reglamentàriament (article 24.2.h).
Mentre no es concretin reglamentàriament les mesures de seguretat de les quals han de disposar els despatxos
de detectius o les sucursals, serà suficient que, en la corresponent declaració responsable, es facin constar les
mesures de seguretat de les quals es disposa, en cas que se n’hagi instal·lat alguna.
Les persones interessades hauran d’adequar les mesures de seguretat del despatx o sucursal al nou reglament,
o instal·lar-les, en cas que encara no ho hagin fet, en el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor del
reglament, excepte que en aquest s’estableixi un termini diferent. Aquestes adequacions s’hauran de
comunicar al Departament d’Interior.
c) El despatx o la sucursal de detectius podran iniciar la seva activitat el mateix dia de la presentació correcta
de la declaració responsable, d’acord amb el que disposen els apartats 3 i 4 de l’article 71.bis de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
d) Una vegada rebuda la declaració responsable d’obertura, la Direcció General d’Administració de Seguretat
trametrà, a la persona que l’hagi presentat, una confirmació de la seva recepció i de la inscripció registral del
despatx de detectius o de la sucursal, o bé un requeriment d’esmena de les mancances que contingui.
Així mateix, d’acord amb l’article 35.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, la recepció d’una declaració responsable relativa a l’obertura d’un
despatx de detectius o d’una sucursal i de la documentació que s’hi hagi adjuntat faculta la Direcció General
d’Administració de Seguretat per dur a terme les comprovacions necessàries per verificar la conformitat de les
dades que s’hi contenen.
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e) Se seguirà el mateix procediment per a la modificació de les dades dels despatxos de detectius privats i de
les sucursals que ja estiguin en funcionament.

2. Comunicació de contractes de serveis d’investigació privada
D’acord amb l’article 9 de la Llei 5/2014, de 4 d’abril, els despatxos de detectius i les sucursals han de
comunicar al Departament d’Interior els contractes de serveis d’investigació privada que es desenvolupin a
Catalunya.
La comunicació dels contractes contindrà la informació següent: identificació del despatx de detectius o de la
sucursal, data d’inici del servei, número d’expedient, i tipus de servei d’acord amb l’article 48.1 de la Llei
5/2014, de 4 d’abril.
La comunicació es podrà efectuar telemàticament, mentre no es desenvolupi una aplicació informàtica
específica, a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya, emprant la petició genèrica a
la qual s’accedeix mitjançant l’adreça http://www.gencat.cat/ovt/pre/10124/.
Les indicacions per emplenar el formulari telemàtic corresponent es podran consultar al web del Departament
d’Interior > Àrees d’actuació: Seguretat > Seguretat privada > Despatxos de detectius privats.
Els despatxos de detectius i les sucursals també podran comunicar els contractes, amb el mateix contingut, per
qualsevol dels mitjans que estableix l’article 25.1 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

3. Obertura i posada en funcionament de centres de formació del personal de seguretat privada
a) D’acord amb els articles 13.1.d) i 29.3 de la Llei 5/2014, de 4 d’abril, l’obertura i posada en funcionament
de centres de formació del personal de seguretat privada ubicats a Catalunya exigeix la presentació prèvia
d’una declaració responsable al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
Per tal de facilitar els tràmits relatius als centres de formació, el Departament d’Interior ha elaborat uns
formularis que estaran a disposició de les persones interessades al web del Departament d’Interior > Àrees
d’actuació: Seguretat > Seguretat privada > Centres de formació.
b) El centre de formació podrà iniciar la seva activitat el mateix dia de la presentació correcta de la declaració
responsable, d’acord amb el que disposen els apartats 3 i 4 de l’article 71.bis de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
c) Una vegada rebuda la declaració responsable d’obertura, la Direcció General d’Administració de Seguretat
trametrà, a la persona que l’hagi presentat, una confirmació de la seva recepció i de la inscripció registral del
centre de formació, o bé un requeriment d’esmena de les mancances que contingui.
Així mateix, d’acord amb l’article 35.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, la recepció d’una declaració responsable relativa a un centre de
formació del personal de seguretat privada i de la documentació que s’hi hagi adjuntat faculta la Direcció
General d’Administració de Seguretat per dur a terme les comprovacions necessàries per verificar la
conformitat de les dades que s’hi contenen.
d) Se seguirà el mateix procediment per a la modificació de les dades dels centres de formació del personal de
seguretat privada que ja estiguin en funcionament.

4. Obertura d’empreses de seguretat i delegacions dedicades exclusivament a l’activitat d’instal·lació i
manteniment d'aparells, equips, dispositius i sistemes de seguretat connectats a centrals receptores d'alarmes
o centres de control o de videovigilància
a) D’acord amb els articles 13.1.a) i 18.2 de la Llei 5/2014, de 4 d’abril, per a la prestació de serveis de
seguretat privada consistents, exclusivament, en la instal·lació i manteniment d'aparells, equips, dispositius i
sistemes de seguretat connectats a centrals receptores d'alarmes o centres de control o de videovigilància, les
empreses i delegacions hauran de presentar una declaració responsable al Departament d’Interior, quan
tinguin el domicili social a Catalunya i el seu àmbit d’actuació estigui limitat a aquest territori.
Per tal de facilitar els tràmits relatius a les empreses i a les delegacions, el Departament d’Interior ha elaborat
uns formularis que les persones interessades podran obtenir a través del web del Departament d’Interior >
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Àrees d’actuació: Seguretat > Seguretat privada > Empreses de seguretat privada > Obertura d’empreses de
seguretat > Empreses subjectes a declaració responsable.
El contingut que ha de tenir la declaració responsable es detalla a l’article 19 de la Llei 5/2014, de 4 d’abril, en
el qual s’indiquen els requisits el compliment dels quals s’ha de fer constar.
Aquest precepte, però, conté remissions al desplegament reglamentari que encara no s’ha produït. Per aquest
motiu, les remissions esmentades s’entendran fetes, mentre no entri en vigor el nou reglament, a les normes
vigents fins al moment, especialment al Reglament de seguretat privada aprovat pel Reial decret 2364/1994,
de 9 de desembre, i a l’Ordre INT/314/2011, d’1 de febrer, sobre empreses de seguretat.
b) L’empresa de seguretat o la delegació podran iniciar la seva activitat el mateix dia de la presentació correcta
de la declaració responsable, d’acord amb el que disposen els apartats 3 i 4 de l’article 71.bis de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
c) Una vegada rebuda la declaració responsable d’obertura, la Direcció General d’Administració de Seguretat
trametrà, a la persona que l’hagi presentat, una confirmació de la seva recepció i de la inscripció registral de
l’empresa o delegació amb indicació del número registral, o bé un requeriment d’esmena de les mancances que
contingui.
Així mateix, d’acord amb l’article 35.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, la recepció d’una declaració responsable relativa a les empreses de
seguretat o delegacions a les quals s’ha fet referència faculta la Direcció General d’Administració de Seguretat
per dur a terme les gestions que es considerin necessàries per verificar la conformitat de les dades que s’hi
contenen.
d) Se seguirà el mateix procediment per a la modificació de les dades de les empreses de seguretat i de les
delegacions que ja estiguin en funcionament.

5. Autorització d’empreses de seguretat privada i delegacions no incloses en l’apartat anterior
a) D’acord amb els articles 13.1.a) i 18.1 de la Llei 5/2014, de 4 d’abril, per a la prestació de serveis de
seguretat privada, les empreses i les delegacions no incloses en l’apartat anterior hauran d’obtenir
l’autorització administrativa corresponent del Departament d’Interior, quan tinguin el domicili social a
Catalunya i el seu àmbit d’actuació estigui limitat a aquest territori.
Per tal de facilitar els tràmits relatius a les empreses i a les delegacions, el Departament d’Interior ha elaborat
uns formularis que les persones interessades podran obtenir a través del web del Departament d’Interior >
Àrees d’actuació: Seguretat > Seguretat privada > Empreses de seguretat privada > Obertura d’empreses de
seguretat > Empreses subjectes a prèvia autorització.
Atès que l’article 19 de la Llei 5/2014, de 4 d’abril, conté remissions al desplegament reglamentari que encara
no s’ha produït, aquestes s’entendran efectuades, mentre no entri en vigor el nou reglament, a les normes
vigents fins al moment, especialment al Reglament de seguretat privada, aprovat pel Reial decret 2364/1994,
de 9 de desembre, i a l’Ordre INT/314/2011, d’1 de febrer, sobre empreses de seguretat.
b) Una vegada rebuda la sol·licitud d’autorització amb tota la documentació necessària, i efectuats els tràmits
oportuns, la Direcció General d’Administració de Seguretat dictarà la resolució d’autorització i la notificarà a la
persona física o jurídica que hagi presentat la sol·licitud, juntament amb la inscripció de l'empresa o delegació
en el registre corresponent, d’acord amb el que disposa l’article 11.2 de la Llei 5/2014, de 4 d’abril.
c) Un cop autoritzada i inscrita, i abans d'entrar en funcionament, l’empresa de seguretat o delegació haurà de
comunicar la data d'inici de les seves activitats a la Direcció General d’Administració de Seguretat.
d) Se seguirà el mateix procediment per a la modificació de les dades de les empreses de seguretat i de les
delegacions que ja estiguin en funcionament.

6. Activitats i serveis de seguretat privada
a) L’apartat 2 de l’article 41 de la Llei 5/2014, de 4 d’abril, assenyala tres supòsits de serveis de seguretat
privada que exigeixen autorització prèvia per part de l’òrgan competent i que no estaven previstos a la
normativa anterior:
- La vigilància en complexos o parcs comercials i d'oci que estiguin delimitats (article 41.2.b).
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- La vigilància en esdeveniments culturals, esportius o qualsevol altre esdeveniment de rellevància social que
es porti a terme en vies o espais públics o d'ús comú, en coordinació, en tot cas, amb les forces i cossos de
seguretat (article 41.2.c).
- La vigilància i protecció en recintes i espais oberts que estiguin delimitats (article 41.2.d).
Atès el que disposa el precepte esmentat, les persones interessades a obtenir una autorització relativa a
aquests serveis de vigilància, quan hagin de tenir lloc dins del territori de Catalunya, hauran de presentar la
sol·licitud d’autorització corresponent al Departament d’Interior.
b) D’altra banda, correspon al Departament d’Interior decidir sobre la prestació dels serveis de vigilància i
protecció dins del territori de Catalunya en els supòsits que estableix l’article 41.3 de la Llei 5/2014, de 4
d’abril, de seguretat privada.

7. Comunicació de contractes de serveis de vigilància i protecció prestats per guardes rurals no integrats en
empreses de seguretat
D’acord amb l’article 9 de la Llei 5/2014, de 4 d’abril, els guardes rurals no integrats en empreses de seguretat
han de comunicar al Departament d’Interior els contractes de serveis de vigilància i protecció que hagin de
tenir lloc a Catalunya.
La comunicació dels contractes esmentats contindrà la informació necessària per identificar el contracte, el
guarda rural, el client, el lloc de prestació del servei, la data d’inici i la durada d’aquest i les característiques
del servei.
La comunicació es podrà efectuar telemàticament a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de
Catalunya, emprant el tràmit telemàtic de “Comunicació de contractes de serveis de seguretat privada” al qual
es pot accedir des de l’adreça següent: http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/.
Els guardes rurals també podran comunicar els contractes per qualsevol dels mitjans que assenyala l’article
25.1 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, per la qual cosa podran utilitzar el mateix formulari que es pot descarregar des del tràmit de
l’Oficina Virtual de Tràmits esmentat.
En qualsevol cas, cal que les persones interessades, abans de començar a comunicar els contractes, s’hagin
posat en contacte amb el Servei de Seguretat Privada del Departament d’Interior a l’efecte de rebre les
indicacions pràctiques per fer la comunicació.

(14.261.032)
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