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FASCICLE SEGON

MINISTERI DE L’INTERIOR
21874 REIAL DECRET 1123/2001, de 19 d’octubre,

pel qual es modifica parcialment el Reglament
de seguretat privada aprovat pel Reial decret
2364/1994, de 9 de desembre. («BOE» 281,
de 23-11-2001.)

L’aplicació del règim jurídic vigent de la seguretat
privada, durant els anys transcorreguts des de la pro-
mulgació de la Llei 23/1992, de 30 de juliol, reguladora
de la matèria, i el procés de diàleg, examen crític i diag-
nòstic de la situació del mateix règim jurídic, portat a
terme recentment entre l’Administració i els diferents
sectors implicats en l’aplicació, al si de la Comissió Mixta
Central de Coordinació de la Seguretat Privada, sense
posar en qüestió les línies mestres del sistema, han posat
de manifest múltiples aspectes concrets o de detall, però
d’indubtable transcendència per al seu funcionament glo-
bal, que han pogut produir efectes indesitjables, distor-
sions o excessos innecessaris i improcedents, relacionats
principalment amb l’exercici de les funcions de control
que ha de dur a terme l’Administració; aspectes que
lògicament han de ser corregits.
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Es tracta, sobretot, d’excessos quant al contingut dels
llibres registre que han de portar les empreses de segu-
retat, per l’exhaustiva informació que s’obliga a incor-
porar-hi, que fa molesta, difícil i en bona mesura inútil
la tenidoria d’aquests llibres; de rigidesa en el règim de
control dels contractes de servei, el règim dels quals
no té en compte degudament les exigències funcionals
que la realitat imposa al sector; de delimitació inade-
quada d’algunes funcions i de les incompatibilitats del
personal, que impedeixen la realització de serveis con-
siderats imprescindibles de verificació i resposta a les
alarmes; o de complicacions i demores injustificades en
la tramitació dels procediments d’inspecció i autorització
d’obertures i trasllats d’oficines, fet que resulta incom-
patible amb les necessitats i el dinamisme propi del sec-
tor bancari; a més de la necessitat advertida de per-
feccionar, per garantir-ne l’eficàcia, el règim d’insta�ació
de mesures de seguretat obligatòries o que s’hagin de
connectar a centrals receptores d’alarmes.

Algunes actualitzacions i millores del règim jurídic
de la seguretat privada, raonablement so�icitades pels
sectors econòmics i socials implicats, requereixen inter-
vencions profundes i dilatades, ja que fan necessària
la modificació de la Llei 23/1992, per la qual cosa poden
ser realitzades únicament en el moment oportú, amb
els estudis previs necessaris, amb la planificació i el
desenvolupament del procés legislatiu pertinent; però
la major part de les qüestions estudiades en aquest pro-
cés de diàleg estan reflectides en el Reglament de segu-
retat privada i en disposicions generals de menys rang
normatiu, dictades en el seu desplegament, i per aquesta
raó no hi ha res que impedeixi —al contrari, tot aconsella—
que es duguin a terme totes les correccions i millores
possibles mitjançant normes amb rang de reial decret
i d’ordre ministerial.

Això és així perquè es tracta de la millora i el per-
feccionament de l’estatus del personal de la seguretat
privada i de les empreses de seguretat, amb mesures
de flexibilització jurídica, perfeccionament administratiu
i disminució de costos; promovent l’eficàcia de la segu-
retat privada, que té una gran transcendència en benefici
de la seguretat pública, i facilitant el funcionament del
sector, que influeix indirectament en el progrés de l’e-
conomia general del país.

Finalment, s’ha d’assenyalar que aquesta disposició
ha estat sotmesa al procediment d’informació en matèria
de normes i reglaments tècnics que preveu la Directiva
98/34/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 22
de juny, per la qual s’estableix un procediment d’infor-
mació en matèria de les normes i les reglamentacions
tècniques, modificada per la Directiva 98/48/CE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juliol, trans-
posada a la nostra ordenació pel Reial decret
1337/1999, de 31 de juliol.

En virtut d’això, a proposta del vicepresident primer
del Govern i ministre de l’Interior, amb l’aprovació del
ministre d’Administracions Públiques, d’acord amb el
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell
de Ministres en la reunió del dia 19 d’octubre de 2001,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació parcial del Reial decret
2364/1994, de 9 de desembre.

Els preceptes que contenen els articles 7.1; 14.1,
paràgraf segon; 17.2; 19; 20; 21; 31.2; 34; 35; 39.1;
42.2; 48.2; 49.1 i 2; 50.1; 51.1; 54.2.a); 56.2; 57; 58;
59; 64.2; 70.1; 79.1.c), f) i g); 80.1; 83.1; 84.1; 97;
100; 104.4; 106; 107; 108; 110; 115; 121.b); 122.3;
i 4. 1r b) i 3r; 135.1; 136; 139.1; 141; 144.1 i 3; 148.5
i 7.c), d) i e); 149.4.b) i 5; 150.12 i 18; 153.13; 159,

i la disposició addicional única, del Reglament de seguretat
privada, aprovat pel Reial decret 2364/1994, de 9 de
desembre, queden redactats en la forma que per a cada
un d’ells s’expressa a continuació. També s’incorporen una
disposició addicional segona i una disposició derogatòria
única al dit Reglament de seguretat privada.

U. Es modifica l’apartat 1 de l’article 7. Aquest
article queda redactat de la manera següent:

«Article 7. Constitució de garantia.
1. Les empreses de seguretat han de constituir

una garantia a la Caixa General de Dipòsits, a dis-
posició de les autoritats amb competències san-
cionadores en la matèria, a fi d’assegurar el com-
pliment de les obligacions contretes en ocasió del
seu funcionament.

2. La garantia s’ha de constituir en alguna de
les modalitats que preveu la normativa reguladora
de la Caixa General de Dipòsits, amb els requisits
que s’hi estableixen.

3. La garantia s’ha de mantenir per la quantia
màxima del seu import durant tot el període de
vigència de l’autorització, i amb aquesta finalitat
les quantitats que, si s’escau, s’hagin sostret als
efectes que preveu l’apartat 1 d’aquest article, s’han
de tornar a posar en el termini d’un mes a comptar
des de la data en la qual hagin executat els corres-
ponents actes de disposició.»

Dos. S’afegeix un paràgraf segon a l’apartat 1 de
l’article 14. Aquest article queda redactat de la manera
següent:

«Article 14. Obligacions generals.
1. En l’exercici de les seves activitats, les

empreses de seguretat estan obligades a l’auxili
i la co�aboració especials amb les forces i els cos-
sos de seguretat. A aquests efectes, han de comu-
nicar a aquests forces i cossos qualssevol circums-
tàncies i informacions rellevants per a la prevenció,
el manteniment o el restabliment de la seguretat
ciutadana, així com els fets delictius de què tinguin
coneixement en l’exercici de les dites activitats.

Les empreses de seguretat han de comunicar
les altes i les baixes del personal de seguretat pri-
vada de què disposin a les dependències corres-
ponents de les forces i cossos de seguretat, dins
del termini de cinc dies següents a la data en què
tinguin lloc.

2. La prestació dels serveis de protecció de per-
sones, dipòsit, custòdia i tractament d’objectes
valuosos, i especialment els relatius a transport i
distribució d’objectes valuosos i d’explosius o altres
objectes perillosos s’ha de fer sempre amb les degu-
des garanties de seguretat i reserva respecte a la
seva programació, així com al seu itinerari.

3. Els serveis i les activitats de seguretat, els
ha de fer directament el personal de l’empresa con-
tractada per prestar-los, i aquesta no els pot sub-
contractar amb tercers, llevat que ho faci amb
empreses inscrites en els Registres corresponents
i autoritzades per a la prestació dels serveis o les
activitats objecte de subcontractació, i es com-
pleixin els mateixos requisits i procediments que
preveu aquest Reglament per a la contractació. La
subcontractació no produeix exoneració de respon-
sabilitat de l’empresa contractant.

4. No és exigible el requisit d’identitat de dedicació,
en el cas de subcontractació amb empreses de vigi-
lància i protecció de béns, que preveu l’article 49.4.»

Tres. Es modifica l’apartat 2 de l’article 17, es fa
una nova redacció del paràgraf primer i s’incorpora un
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segon paràgraf a la lletra a). Aquest article queda redac-
tat de la manera següent:

«Article 17. Obertura de sucursals.

1. Les empreses de seguretat que pretenguin
obrir delegacions o sucursals ho han de so�icitar
a la Direcció General de la Policia, i adjuntar-hi els
documents següents:

a) Inventari dels béns materials que es destinen
a l’exercici de les activitats a la delegació o sucursal.

b) Document acreditatiu del títol en virtut del
qual es disposa de l’immoble o els immobles des-
tinats a la delegació o sucursal.

c) Relació del personal de la delegació o sucur-
sal, amb expressió del seu càrrec, categoria i núme-
ro del document nacional d’identitat.

2. Les empreses de seguretat han d’obrir dele-
gacions o sucursals i donar-ne coneixement a la
Direcció General de la Policia, amb aportació dels
documents que indica l’apartat anterior, a les ciu-
tats de Ceuta o Melilla o a les províncies en les
quals no radiqui la seva seu principal, quan portin
a terme en aquestes ciutats o províncies alguna
de les activitats següents:

a) Dipòsit, custòdia, recompte i classificació de
monedes i bitllets, títols valor, així com custòdia
d’objectes valuosos, explosius o objectes perillosos.
Aquestes delegacions han de comptar amb els
requisits de dotació de vigilants de seguretat, armer
o caixa forta, i cambra cuirassada i locals annexos,
a què es refereixen els apartats 3.1.b) i 3.1.c) de
l’annex per a objectes valuosos i perillosos, i amb
els de dotació de vigilants de seguretat i armer
o caixa forta, a què es refereixen els apartats 3.2.b)
i 3.2.c) de l’annex, respecte a explosius.

Això no obstant, quan la quantitat que han de
custodiar les delegacions o sucursals no superi els
cent milions de pessetes, sempre que almenys el
cinquanta per cent sigui en moneda fraccionària,
la cambra cuirassada es pot substituir per una caixa
forta amb les característiques determinades pel
Ministeri de l’Interior.

b) Vigilància i protecció de béns i establiments,
quan el nombre de vigilants de seguretat que pres-
tin servei a la província sigui superior a trenta i
la durada del servei, d’acord amb el contracte o
les pròrrogues d’aquest, sigui igual o superior a
un any.»

Quatre. L’article 19 queda redactat de la manera
següent:

«Article 19. Llibres registre.

1. Les empreses de seguretat han de portar
obligatòriament els llibres registre següents:

a) Les empreses que estiguin obligades a tenir
sistema de seguretat insta�at, llibre catàleg de
mesures de seguretat.

b) Llibre registre de comunicacions a les forces
i cossos de seguretat, on s’han d’anotar totes les
que facin sobre aspectes relacionats amb la segu-
retat ciutadana, la data de cada comunicació, l’òr-
gan a què es va dirigir i la indicació del seu con-
tingut.

2. El format dels llibres registre s’ha d’ajustar
a les normes que aprovi respectivament el Ministeri
de l’Interior, de manera que sigui possible el seu
tractament i arxivament mecanitzat i informatitzat.

3. Tant els llibres registre de caràcter general
com els específics que determina aquest Regla-

ment per a cada activitat s’han de portar a la seu
principal de l’empresa i a les seves delegacions
o sucursals, i han d’estar sempre a disposició dels
membres del cos nacional de policia i de la policia
autònoma corresponent, encarregats de portar-ne
el control.

4. En absència del director, administrador o
cap de seguretat, els llibres registre indicats els
ha de facilitar el personal present a l’empresa, que
ha de ser designat a aquest efecte, durant les ins-
peccions que facin els membres dels cossos o
policies.»

Cinc. L’article 20 queda redactat de la manera
següent:

«Article 20. Contractes de servei.

1. Les empreses de seguretat han de comu-
nicar amb una antelació mínima de tres dies, de
forma individualitzada per a cada servei, la iniciació
del servei, amb indicació del lloc de prestació, la
classe d’activitat, la persona física o jurídica con-
tractant i el seu domicili, així com la durada prevista
de la vigència del contracte.

La comunicació dels contractes s’efectua per
qualsevol mitjà que permeti deixar-ne constància,
a la comissaria provincial o local de policia del lloc
on es formalitzi el contracte o, als llocs en què
no n’hi hagi, a les casernes o posts de la Guàrdia
Civil, que l’han de transmetre o remetre amb caràc-
ter urgent a la comissaria corresponent al lloc en
què s’hagi de prestar el servei; en qualsevol cas,
es pot efectuar en els serveis o les inspeccions
de guàrdia respectius.

Les modificacions dels contractes s’han de
comunicar, en la mateixa forma i els mateixos ter-
minis indicats, davant de les dependències policials
esmentades.

El format dels contractes i de les comunicacions
s’ha d’ajustar a les normes i els models que esta-
bleixi el Ministeri de l’Interior, sense perjudici de
la possibilitat d’afegir als contractes pactes com-
plementaris per a aspectes que no regula aquest
Reglament.

En qualsevol cas, els contractes han de quedar
a les seus de les empreses de seguretat a disposició
dels òrgans de les forces i cossos de seguretat
competents en matèria d’inspecció i control, durant
un termini de cinc anys des de l’acabament del
servei objecte del contracte.

2. En els casos en què els contractes es con-
certin amb administracions públiques o estiguin en
tramitació davant d’òrgans d’aquestes administra-
cions, i no sigui possible que estiguin formalitzats
abans de l’inici del servei, les empreses de seguretat
han d’aportar, si s’escau, amb l’antelació indicada
a l’apartat anterior, una còpia autoritzada o decla-
ració de l’empresa de l’oferta formulada, per a
coneixement de les circumstàncies a què es refe-
reixen les clàusules pels òrgans encarregats de la
inspecció i el control, sense perjudici de comunicar
en el format establert les dades del contracte una
vegada formalitzat, que ha de quedar a la seu de
l’empresa a disposició dels òrgans competents de
les forces i els cossos de seguretat.

3. Quan circumstàncies excepcionals de roba-
tori, incendi, danys, catàstrofes, conflictes socials,
avaries dels sistemes de seguretat o altres causes
de gravetat anàloga o d’urgència extraordinària
facin necessària la prestació immediata de servei
l’organització prèvia del qual hagi estat objectiva-
ment impossible, s’han de comunicar pel proce-
diment més ràpid disponible, abans de començar
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a prestar els serveis, les dades enumerades en el
paràgraf primer de l’apartat 1 d’aquest article a
la dependència policial corresponent, indicant les
causes determinants de la urgència; l’empresa que-
da obligada a formalitzar el contracte dins de les
setanta-dues hores següents a la iniciació del servei,
i el contracte ha de quedar a la seu de l’empresa
a disposició dels òrgans competents de les forces
i els cossos de seguretat.

Els serveis de seguretat a què es refereix el parà-
graf anterior es poden prestar amb armes, sempre
que se’n doni compte a la dependència policial com-
petent, quan els casos descrits es produeixin en
establiments obligats a tenir mesures de seguretat
que siguin anu�ades per les circumstàncies expo-
sades, o per altres, amb risc greu per a la integritat
dels béns protegits i tenint en compte la quantia
i importància d’aquests béns.»

Sis. L’article 21 queda redactat de la manera
següent:

«Article 21. Contractes amb defectes.

Quan la comunicació, el contracte o l’oferta de
serveis de les empreses de seguretat no s’ajustin
a les exigències previstes, la Subdelegació del
Govern —que pot delegar en la direcció superior
o comissaria provincial de policia corresponent—
els ha de notificar les deficiències, amb caràcter
urgent, per tal que puguin ser solucionades dins
dels cinc dies hàbils següents, amb l’advertiment
que, si no ho fan en el termini indicat, els documents
s’arxiven sense cap més tràmit, i la prestació del
servei no pot començar, o continuar si ja ha comen-
çat.»

Set. Es fa una nova redacció de l’apartat 2 de l’ar-
ticle 31. Aquest article queda redactat de la manera
següent:

«Article 31. Particularitats d’aquests serveis.

1. En els contractes en què es concerti la pres-
tació de serveis de dipòsit i custòdia ha de constar
la naturalesa dels objectes que hagin de ser dipo-
sitats o custodiats i, si s’escau, classificats, així com
una valoració d’aquests objectes.

2. Les empreses dedicades a la prestació d’a-
quests serveis han de portar un llibre registre de
dipòsits, el format del qual s’ha d’ajustar a les nor-
mes que aprovi el Ministeri de l’Interior.»

Vuit. L’article 34 queda redactat de la manera
següent:

«Article 34. Full de ruta.

1. Les operacions de recollida i lliurament que
efectuï cada vehicle s’han de consignar diàriament
en un full de ruta, que pot ser informatitzat en paper
continu, i s’ha d’arxivar per ordre numèric en format
de llibre, o en qualsevol altre que en respecti la
seqüència, i ha de contenir les dades que determini
el Ministeri de l’Interior.

Els funcionaris policials encarregats de la ins-
pecció poden requerir l’exhibició dels fulls de ruta
en qualsevol moment, durant l’exercici de l’activitat,
i s’han de conservar els fulls, o el suport magnètic
o digital en què s’hagi consignat la informació,
durant cinc anys, a la seu de l’empresa o de les
delegacions corresponents, o en locals d’empreses
especialitzades en l’arxivament de documentació
—en aquest cas amb coneixement del servei policial
corresponent—.

2. En el cas de transport i distribució d’explo-
sius, el full de ruta s’ha de substituir per la docu-
mentació anàloga que, per a la circulació de les
substàncies esmentades, estableix el Reglament
d’explosius i la normativa complementària.»

Nou. L’article 35 queda redactat de la manera
següent:

«Article 35. Llibre registre.

Les empreses dedicades al transport i la distri-
bució de títols valors han de portar un llibre registre,
el format del qual s’ha d’ajustar a les normes que
aprovi el Ministeri de l’Interior.»

Deu. Es fa una nova redacció de l’apartat 1 de l’ar-
ticle 39, que queda redactat de la manera següent:

«Article 39. Àmbit material.

1. Només poden fer les operacions d’insta�ació
i manteniment de sistemes de seguretat electrònica
contra robatori i intrusió i contra incendis les empre-
ses autoritzades. No cal que estiguin inscrites com
a empreses de seguretat quan es dediquin només:

a) A la co�ocació d’alarmes o altres avisadors
acústics o òptics contra robatori o intrusió en vehi-
cles automòbils no regulats especialment en aquest
Reglament o en les seves disposicions de desple-
gament a efectes de seguretat privada.

b) A la prevenció de la seguretat contra incendis.

Això no obstant, la prestació a tercers de serveis
de recepció, verificació i transmissió dels senyals
d’alarma, així com la seva comunicació a les forces
i cossos de seguretat, l’han de fer empreses de
seguretat explotadores de centrals d’alarma.

2. Queda prohibida la insta�ació de marcadors
automàtics programats per transmetre alarmes
directament a les dependències de les forces i cos-
sos de seguretat.»

Onze. Es fa una nova redacció de l’apartat 2 de
l’article 42, que queda redactat de la manera següent:

«Article 42. Certificat d’insta�ació.

1. Les insta�acions de sistemes de seguretat
s’han d’ajustar al que disposa la normativa regu-
ladora de les insta�acions elèctriques en el que
els sigui aplicable.

2. En els casos d’insta�ació de mesures de
seguretat obligatòries, en empreses o entitats pri-
vades que no tinguin departament de seguretat o
quan aquestes empreses o entitats es connectin
a centrals d’alarmes:

a) La insta�ació ha d’anar precedida de l’ela-
boració i el lliurament a l’usuari d’un projecte d’ins-
ta�ació, amb nivells de cobertura adequats a les
característiques arquitectòniques del recinte i del
risc a cobrir, d’acord amb els criteris tècnics de
la mateixa empresa insta�adora i, eventualment,
els de la dependència de policia competent, tot
això per tal d’assolir el màxim grau possible d’e-
ficàcia del sistema, de fiabilitat en la verificació de
les alarmes, de co�aboració de l’usuari i per evitar
falses alarmes.

b) Una vegada efectuada la insta�ació, les
empreses insta�adores han de fer les comprova-
cions necessàries per assegurar-se que es compleix
la seva finalitat preventiva i protectora, i que és
conforme amb el projecte contractat i amb les dis-
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posicions reguladores de la matèria, i han de lliurar
a l’entitat o l’establiment usuaris un certificat on
consti el resultat positiu de les comprovacions efec-
tuades.

3. Si la insta�ació de seguretat es connecta
a una central d’alarmes, ha de complir les carac-
terístiques que determini el Ministeri de l’Interior,
i el certificat a què es refereix l’apartat anterior
l’han d’emetre les dues empreses, conjuntament
o separadament, de manera que es garanteixi la
seva funcionalitat global.»

Dotze. Es fa una nova redacció de l’apartat 2 de
l’article 48, que queda redactat de la manera següent:

«Article 48. Funcionament.

1. La central d’alarmes ha d’estar atesa per-
manentment pels operadors necessaris per a la
prestació dels serveis, que en cap cas no poden
ser menys de dos, i que s’encarreguen del funcio-
nament dels receptors i de la transmissió de les
alarmes que rebin.

2. Quan hi hagi una alarma, les centrals han
de procedir immediatament a verificar-la amb els
mitjans tècnics i humans de què disposin, i comu-
nicar seguidament al servei de policia corresponent
les alarmes reals produïdes.»

Tretze. Es fa una nova redacció dels apartats 1 i 2
de l’article 49, que queda redactat de la manera següent:

«Article 49. Servei de custòdia de claus.

1. Les empreses explotadores de centrals d’a-
larmes poden contractar, complementàriament,
amb els titulars dels recintes connectats, un servei
de custòdia de claus, de verificació d’alarmes mit-
jançant desplaçament als mateixos recintes, i de
resposta a aquestes, en les condicions que deter-
mini el Ministeri de l’Interior, i a aquest efecte han
de disposar de l’armer o la caixa forta exigits d’a-
cord amb el que disposa l’article 25 d’aquest Regla-
ment.

Les empreses industrials, comercials o de serveis
que estiguin autoritzades a disposar de central d’a-
larmes, dedicada exclusivament a la seva pròpia
seguretat, poden contractar els mateixos serveis
amb una empresa de seguretat autoritzada per a
vigilància i protecció.

2. Els serveis de verificació personal de les alar-
mes i de resposta es fan, en tot cas, per mitjà de
vigilants de seguretat, i consisteixen, respectiva-
ment, en la inspecció del local o els locals i en
el trasllat de les claus de l’immoble d’on procedeixi
cada alarma, tot això a fi de facilitar als membres
de les forces i cossos de seguretat informació sobre
la possible comissió de fets delictius i el seu accés
a l’immoble.

Als efectes indicats abans, la inspecció de l’in-
terior dels immobles per part dels vigilants de segu-
retat ha de ser autoritzada expressament pels titu-
lars d’aquells i s’ha de consignar per escrit en el
contracte de prestació de serveis corresponent.

3. Quan pel nombre de serveis de custòdia de
claus o per la distància entre els immobles resulti
convenient per a l’empresa i per als serveis de poli-
cia, aquella pot disposar, amb l’autorització prèvia
d’aquests, que les claus siguin custodiades per vigi-
lants de seguretat sense armes en un automòbil
connectat per radiotelèfon amb la central d’alar-
mes. En aquest cas, les claus han de ser codificades
i els codis han de ser desconeguts pel vigilant que
les porta i variats periòdicament.

4. Per als serveis a què es refereixen els dos
apartats anteriors, les empreses de seguretat explo-
tadores de centrals d’alarmes poden comptar amb
vigilants de seguretat, sense necessitat d’estar ins-
crites i autoritzades per a l’activitat de vigilància
i protecció de béns, o bé subcontractar el servei
amb una empresa d’aquesta especialitat.»

Catorze. Es fa una nova redacció de l’apartat 1
de l’article 50, que queda redactat de la manera següent:

«Article 50. Desconnexió per falses alarmes.

1. En els casos de connexió d’aparells, dispo-
sitius o sistemes de seguretat amb una central d’a-
larmes, amb independència de la responsabilitat
i les sancions possibles, quan el sistema origini dues
o més falses alarmes en el termini d’un mes el
delegat del Govern, que pot delegar en el cap supe-
rior o comissari provincial de policia, ha de requerir
el titular dels béns protegits, a través de la depen-
dència de policia que correspongui, perquè pro-
cedeixi, com més aviat millor, a reparar les defi-
ciències que donen lloc a les falses alarmes.

2. Als efectes d’aquest Reglament, es consi-
dera falsa qualsevol alarma que no estigui deter-
minada per fets susceptibles de produir la inter-
venció de la policia. La mera repetició d’un senyal
d’alarma causat per una mateixa avaria dins de les
vint-i-quatre hores següents al moment en què
aquesta s’hagi produït no té la consideració de falsa.

3. En cas d’incompliment del requeriment, s’or-
dena a l’empresa explotadora de la central d’alarma
que desconnecti immediatament el sistema amb
la mateixa central, pel termini que es consideri con-
venient, que pot tenir fins a un any de durada, llevat
que se solucionin en un termini més breu les defi-
ciències que donin lloc a la desconnexió; la tercera
desconnexió és de caràcter definitiu, i per a una
nova connexió es requereix el compliment del que
preveu l’article 42 d’aquest Reglament. Durant el
temps de desconnexió, el titular de la propietat o
el bé protegit ha de silenciar les sirenes interiors
i exteriors del sistema de seguretat.

4. Durant el temps que un sistema de seguretat
estigui desconnectat com a conseqüència d’això,
el seu titular no pot concertar el servei de centra-
lització d’alarmes amb cap empresa de seguretat.

5. Sense perjudici de l’obertura de l’expedient
corresponent, no s’ha de procedir a desconnectar
el sistema de seguretat quan el seu titular estigui
obligat, d’acord amb el que disposa aquest Regla-
ment, a comptar amb la mesura de seguretat
esmentada.

6. Quan el titular de la propietat o el bé protegit
pel sistema de seguretat no tingui contractat el
servei de centralització d’alarmes i la faci ell mateix,
s’ha d’aplicar el que disposa l’apartat 1 d’aquest
article, i li correspon, en tot cas, l’obligació de silen-
ciar les sirenes interiors i exteriors que tingui aquest
sistema de seguretat, sense perjudici de la respon-
sabilitat en què hagi pogut incórrer.»

Quinze. Es fa una nova redacció de l’apartat 1 de
l’article 51, que queda redactat de la manera següent:

«Article 51. Llibres registre.

1. Les empreses d’explotació de centrals d’a-
larma han de portar un llibre registre d’alarmes,
el model del qual s’ha d’ajustar a les normes que
aprovi el Ministeri de l’Interior, de manera que sigui
possible el seu tractament i arxivament mecanitzat
i informatitzat.
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2. Les centrals d’alarmes que tinguin contrac-
tat el servei de custòdia de claus han d’indicar en
el llibre registre de contractes quins d’aquests
inclouen aquest servei.»

Setze. Es fa una nova redacció del paràgraf a) de
l’apartat 2 de l’article 54, que queda redactat de la mane-
ra següent:

«Article 54. Requisits específics.

1. A més dels requisits generals que estableix
l’article anterior, el personal de seguretat ha de
complir, per a la seva habilitació, els que determina
aquest article, en funció de la seva especialitat.

2. Vigilants de seguretat i guardes particulars
del camp:

a) No haver complert cinquanta-cinc anys d’e-
dat.

b) Tenir el títol de graduat escolar, de graduat
en educació secundària, de formació professional
de primer grau, o altres d’equivalents o superiors.

c) Els requisits necessaris per poder portar i
utilitzar armes de foc, d’acord amb el que disposa
a aquest efecte el Reglament d’armes vigent.

3. Escortes privats: a més dels requisits espe-
cífics dels vigilants de seguretat, han de tenir una
estatura mínima d’1,70 metres els homes i 1,65
metres les dones.

4. Caps de seguretat: tenir el títol de batxillerat
unificat polivalent, batxiller, formació professional
de segon grau, tècnic de les professions o qua-
lificacions que es determinin o altres d’equivalents
o superiors.

5. Detectius privats:

a) Tenir el títol de batxillerat unificat polivalent,
batxiller, formació professional de segon grau, tèc-
nic de les professions o qualificacions que es deter-
minin o altres d’equivalents o superiors.

b) Tenir el diploma de detectiu privat, recone-
gut a aquests efectes en la forma que es determini
mitjançant una ordre del Ministeri de l’Interior i
obtingut després de cursar els ensenyaments pro-
gramats i de superar les proves corresponents.

c) No ser funcionari de cap de les administra-
cions públiques en actiu, en el moment de la so�i-
citud, ni durant els dos anys anteriors.»

Disset. Es fa una nova redacció de l’apartat 2 de
l’article 56, que queda redactat de la manera següent:

«Article 56. Formació prèvia.

1. Els vigilants de seguretat i els guardes par-
ticulars del camp en les diferents modalitats han
de superar els mòduls professionals de formació
teoricopràctica associats al domini de les compe-
tències que la Llei els atribueix.

Els coneixements, les habilitats, les destreses i
les actituds que s’han d’assolir en els mòduls
esmentats, així com la seva durada, els determina
el Ministeri de l’Interior, amb l’informe favorable
previ dels ministeris d’Educació i Ciència i de Treball
i Seguretat Social, així com del Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació respecte als guardes
particulars del camp, i del Ministeri d’Indústria i
Energia respecte dels vigilants de seguretat, espe-
cialitat d’explosius i substàncies perilloses.

2. Aquests mòduls formatius, els imparteixen
els centres de formació autoritzats per la Secretaria
d’Estat de Seguretat, els quals han de disposar d’un
quadre de professors acreditats degudament per
a totes les matèries compreses en el pla d’estudis,

i poden impartir, en la modalitat de formació a dis-
tància, els ensenyaments que es determinin, excep-
tuant-ne en qualsevol cas els de naturalesa tec-
nicoprofessional, instrumental, de contingut tecni-
cooperatiu i les pràctiques de laboratori i de tir,
que s’han d’impartir necessàriament en la modalitat
presencial durant el temps que com a mínim deter-
mini el Ministeri de l’Interior.»

Divuit. L’article 57 queda redactat de la manera
següent:

«Article 57. Formació permanent.

1. Per tal de mantenir al dia el nivell d’aptitud
i coneixements necessaris per exercir de les fun-
cions atribuïdes al personal de seguretat privada,
les empreses de seguretat, a través dels centres
de formació autoritzats, han de garantir l’organit-
zació i l’assistència del seu personal de seguretat
privada a cursos, adaptats a les diferents modalitats
de personal, d’actualització en les matèries que
hagin experimentat modificació o evolució subs-
tancial, o en les quals sigui convenient una espe-
cialització més alta.

2. Per als vigilants de seguretat, els cursos d’ac-
tualització o especialització tenen una durada, com
a mínim, de vint hores lectives; cada vigilant n’ha
de cursar almenys un per any, i es porten a terme
en la forma que determini el Ministeri de l’Interior.»

Dinou. L’article 58 queda redactat de la manera
següent:

«Article 58. Proves. Contingut.

Els aspirants que hagin superat el curs o els cur-
sos a què es refereix l’article 56 han de so�icitar,
per si mateixos o a través d’un centre de formació
autoritzat, la participació en les proves oficials de
coneixements i capacitat que per a cada especia-
litat estableixi el Ministeri de l’Interior, i que versin
sobre matèries socials, jurídiques i tècniques rela-
cionades amb les funcions respectives, així com,
si s’escau, sobre destresa en el maneig d’armes
de foc.

Una vegada superades les proves, els òrgans
de policia corresponents han d’expedir les habili-
tacions oportunes.»

Vint. L’article 59 queda redactat de la manera
següent:

«Article 59. Documentació.

Amb la so�icitud, s’han de presentar els docu-
ments que acreditin el compliment dels requisits
generals i específics que determinen els articles
53 i 54.»

Vint-i-u. Es modifica l’apartat 2 de l’article 64, que
queda redactat de la manera següent:

«Article 64. Causes.

1. El personal de seguretat privada en perd la
condició per alguna de les causes següents:

a) A petició pròpia.
b) Per pèrdua d’algun dels requisits generals

o especials a què es refereix la secció 1a d’aquest
capítol.

c) Per jubilació.
d) Per execució de la sanció de retirada defi-

nitiva de l’habilitació.
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2. La inactivitat del personal de seguretat per
un temps superior a dos anys exigeix l’acreditació
dels requisits a què es refereix l’apartat 3 de l’article
10 de la Llei de seguretat privada, així com la supe-
ració de les proves específiques que determini el
Ministeri de l’Interior per a aquest cas.»

Vint-i-dos. S’incorpora un paràgraf segon a l’apar-
tat 1 de l’article 70, que queda redactat de la manera
següent:

«Article 70. Incompatibilitats.

1. Els vigilants, dins de l’entitat o empresa on
prestin els seus serveis, s’han de dedicar exclusi-
vament a la funció de seguretat pròpia del seu
càrrec, i no la poden alternar amb altres missions
(article 12.2 de l’LSP).

No es considera exclosa de la funció de segu-
retat, pròpia dels vigilants, la realització d’activitats
complementàries, directament relacionades amb
aquella i imprescindibles per a la seva efectivitat.

2. Les funcions d’escorta privat, vigilant d’ex-
plosius i detectiu privat són incompatibles entre
si i amb les altres funcions de personal de seguretat
privada, fins i tot en els casos d’habilitació múltiple.
Tampoc no pot compatibilitzar les seves funcions
el personal de seguretat privada, llevat dels caps
de seguretat, amb l’exercici de qualsevol altra acti-
vitat dins de l’empresa en la qual portin a terme
els seus serveis.»

Vint-i-tres. Es fa una nova redacció dels paràgrafs
c) i f), i s’incorpora un paràgraf g) a l’apartat 1 de l’arti-
cle 79, que queda redactat de la manera següent:

«Article 79. Actuació a l’exterior d’immobles.

1. Els vigilants només poden exercir les seves
funcions a l’interior dels edificis o dels immobles
de la vigilància i seguretat dels quals estiguin
encarregats, excepte en els casos següents:

a) El transport i la distribució de monedes i bit-
llets, títols valor i altres objectes que, pel seu valor
econòmic i per les expectatives que generin o per
la seva perillositat, puguin requerir protecció espe-
cial.

b) La manipulació o utilització de béns, maqui-
nària o equips valuosos que hagin de tenir lloc a
les vies públiques o d’ús comú, quan aquestes ope-
racions, béns o equips hagin de ser protegits per
vigilants de seguretat, des de l’espai exterior, imme-
diatament circumdant.

c) Els serveis de verificació d’alarmes i de res-
posta a aquestes a què es refereix l’article 49 d’a-
quest Reglament.

d) Els supòsits de persecució a delinqüents sor-
presos en delicte flagrant, com a conseqüència del
compliment de les seves funcions en relació amb
les persones o els béns objecte de la seva vigilància
i protecció.

e) Les situacions en les quals ho exigeixin
raons humanitàries relacionades amb aquestes per-
sones o béns.

f) La retirada i la reposició de fons en caixers
automàtics, així com la prestació de serveis de vigi-
lància i protecció dels caixers durant les dites ope-
racions, o en les de reparació d’avaries, fora de
les hores habituals de servei al públic a les oficines
respectives.

g) Els desplaçaments excepcionals a l’exte-
rior dels immobles objecte de protecció per a la

realització d’activitats directament relacionades
amb les funcions de vigilància i seguretat, tenint
en compte, si s’escau, les instruccions dels òrgans
competents de les forces i cossos de seguretat.

2. Les limitacions que preveu l’apartat prece-
dent no són aplicables als serveis de vigilància i
protecció de seguretat privada dels mitjans de
transport i de les seves infraestructures que tinguin
vies específiques i exclusives de circulació, coor-
dinats quan sigui procedent amb els serveis de les
forces i cossos de seguretat.»

Vint-i-quatre. Es fa una nova redacció de l’apartat 1
de l’article 80, que queda redactat de la manera següent:

«Article 80. Servei en polígons industrials o urba-
nitzacions.

1. El servei de seguretat en vies d’ús comú per-
tanyents a polígons industrials o urbanitzacions
aïllades, l’ha de prestar una sola empresa de segu-
retat i s’ha de fer, durant l’horari nocturn, per mitjà
de dos vigilants, almenys, que han d’estar connec-
tats entre si i amb l’empresa de seguretat per radio-
comunicació i han de disposar de mitjans de des-
plaçament adequats a l’extensió del polígon o la
urbanització.

2. La prestació del servei als polígons indus-
trials o les urbanitzacions ha de ser autoritzada pel
governador civil de la província, amb la compro-
vació prèvia, mitjançant un informe de les unitats
competents de les forces i cossos de seguretat,
que concorren els requisits següents:

a) Que els polígons o les urbanitzacions esti-
guin netament delimitats i separats dels nuclis
poblats.

b) Que no hi hagi solució de continuïtat, entre
diferents parts del polígon o la urbanització, per
vies de comunicació alienes o per altres factors.
En cas que existeixi o es produeixi solució de con-
tinuïtat, cada part ha de ser considerada un polígon
o una urbanització autònom a efectes d’aplicació
d’aquest article.

c) Que no s’efectuï un ús públic dels carrers
del polígon o la urbanització per trànsit o circulació
freqüent de vehicles aliens.

d) Que l’administració municipal no s’hagi fet
càrrec de la gestió dels elements comuns i de la
prestació dels serveis municipals.

e) Que el polígon o la urbanització compti
amb una administració específica i global que per-
meti l’adopció de decisions comunes.

3. Amb independència del que disposa l’apar-
tat 1, els titulars dels béns que integrin el polígon
o la urbanització poden concertar amb diferents
empreses de seguretat la protecció dels seus locals,
edificis o insta�acions respectius, però en aquest
cas els vigilants de seguretat han d’exercir les seves
funcions a l’interior dels locals, els edificis o les
insta�acions indicats.

4. Quan en el compliment de la seva missió
en polígons industrials o urbanitzacions, i amb inde-
pendència de l’exercici de la funció que correspon-
gui en el control d’accessos, calgui la identificació
d’alguna persona, els vigilants l’han de reflectir en
un comunicat de servei, que s’ha de lliurar segui-
dament a les dependències de les forces i cossos
de seguretat.»
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Vint-i-cinc. Es fa una nova redacció de l’apartat 1
de l’article 83, que queda redactat de la manera següent:

«Article 83. Responsabilitat per la custòdia de les
armes.

1. Les empreses de seguretat són responsables
de la conservació, el manteniment i el bon fun-
cionament de les armes, i els vigilants, de la segu-
retat, la cura i l’ús correctes de les que tinguin
assignades, durant la prestació del servei.

2. De l’obligació de dipositar l’arma a l’armer
del lloc de treball, en són responsables el vigilant
i el cap de seguretat, i de la relativa al dipòsit a
l’armer de l’empresa de seguretat, el vigilant i el
cap de seguretat o director de l’empresa de segu-
retat.

3. De la pèrdua, el robatori o la sostracció de
les armes, així com, en tot cas, de la seva absència
de l’armer quan hagin d’estar-hi dipositades, se n’ha
de donar compte immediatament a les dependèn-
cies de les forces i cossos de seguretat.»

Vint-i-sis. Es fa una nova redacció de l’apartat 1 de
l’article 84, que queda redactat de la manera següent:

«Article 84. Exercicis de tir.

1. Els vigilants de seguretat que prestin serveis
amb armes han de fer un exercici de tir obligatori
per semestre, i els altres que puguin prestar aquests
serveis, perquè tenen les llicències d’armes corres-
ponents, encara que estiguin dipositades a les Inter-
vencions d’armes de la Guàrdia Civil, un exercici
de tir obligatori l’any. En ambdós casos, s’ha d’e-
fectuar el nombre de trets que determini el Ministeri
de l’Interior. No han de transcórrer més de vuit
mesos entre dos exercicis successius dels primers,
ni més de catorze mesos entre dos exercicis suc-
cessius dels segons.

La falta de realització o el resultat negatiu d’un
exercici de tir pot donar lloc a la suspensió temporal
de la llicència d’armes corresponent fins que l’exer-
cici es faci amb resultat positiu.

2. Si és necessari, per als exercicis obligatoris
de tir dels vigilants que no tinguin armes assig-
nades, el cap o responsable de seguretat de l’em-
presa ha de traslladar les que aquesta tingui per
als exercicis; el trasllat s’ha d’efectuar amb la pro-
tecció d’un vigilant armat, i les armes han d’anar
descarregades i separades dels cartutxos, d’acord
amb el que disposa el Reglament d’armes.»

Vint-i-set. L’article 97 queda redactat de la manera
següent:

«Article 97. Comunicació amb les forces i cossos
de seguretat.

Els caps de seguretat, així com els directors de
seguretat, han de canalitzar cap a les dependències
de les forces i cossos de seguretat les comunica-
cions a què es refereix l’article 66 d’aquest Regla-
ment, i han de comparèixer a les reunions infor-
matives o de coordinació a què siguin citats per
les autoritats de policia competents.»

Vint-i-vuit. L’article 100 queda redactat de la manera
següent:

«Article 100. Comunicació d’altes i baixes.

Les empreses de seguretat i les entitats amb
departament de seguretat han de comunicar a la
Direcció General de la Policia les altes i baixes dels

caps de seguretat i dels directors de seguretat, res-
pectivament, dins els cinc dies següents a la data
en què es produeixin.»

Vint-i-nou. Es fa una nova redacció de l’apartat 4
de l’article 104, que queda redactat de la manera
següent:

«Article 104. Registre especial.

1. La Direcció General de la Policia porta un
registre de detectius privats amb despatx obert,
en el qual, amb el número d’ordre d’inscripció, han
de figurar el nom i cognoms, el domicili social i,
si s’escau, els detectius associats o dependents,
habilitats d’acord amb el que disposen els precep-
tes aplicables dels articles 52 a 65 d’aquest Regla-
ment, i delegacions o sucursals que en depenguin,
així com el nom comercial que utilitzin. La Direcció
General de la Policia ha de comunicar oportuna-
ment les dades a l’òrgan corresponent de la comu-
nitat autònoma competent.

2. Per iniciar l’exercici de les funcions del detec-
tiu privat i dels seus detectius associats, l’obertura
del despatx ha d’estar ressenyada al Registre a què
es refereix l’apartat anterior, i el titular i els associats
han de tenir les targetes d’identitat professional
corresponents. No es pot fer publicitat de les acti-
vitats pròpies dels detectius privats sense estar ins-
crit en el Registre.

3. La inscripció del despatx en el Registre es
practica amb la instrucció de procediment prèvia,
iniciat a so�icitud d’una persona interessada, en
què s’ha d’acreditar, si ja no ho està en l’òrgan
encarregat del Registre, el compliment dels requi-
sits generals que determina l’article 53 d’aquest
Reglament, i dels específics que assenyala l’article
54.5, així com el de ser alta en l’impost d’activitats
econòmiques.

4. La inscripció de detectius dependents o
associats s’acorda amb la so�icitud prèvia del
detectiu titular del despatx de què depenguin,
adjuntant-hi, en cas de vinculació laboral, un docu-
ment acreditatiu de l’alta d’aquells en la Seguretat
Social.

5. Als procediments d’inscripció de despatxos
de detectius privats, els és aplicable el que disposen
els articles 8 i 9 d’aquest Reglament, sobre repa-
ració de defectes, resolucions, notificacions i recur-
sos.

6. El número d’ordre d’inscripció i la data en
què s’ha acordat s’ha de comunicar a l’interessat,
que ha de fer constar aquest número en la seva
publicitat, documents i informes.

7. Qualsevol variació de les dades registrals,
així com de les relatives a detectius dependents
o associats i a delegacions o sucursals, s’ha de
comunicar, en el termini dels quinze dies següents
a la data en la qual es produeixi, a efectes de la
seva possible incorporació al Registre especial, a
la Direcció General de la Policia, que l’ha de trans-
metre oportunament a l’òrgan corresponent de la
comunitat autònoma competent.»

Trenta. L’article 106 queda redactat de la manera
següent:

«Article 106. Establiment de sucursals.

Els detectius privats poden establir departa-
ments delegats o sucursals a la mateixa localitat
on tinguin establert el seu despatx professional o
en altres de diferents i, en tot cas, cada un d’ells
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ha d’estar dirigit per un detectiu habilitat d’acord
amb el que disposa aquest Reglament, diferent del
titular de l’oficina principal.»

Trenta-u. L’article 107 queda redactat de la manera
següent:

«Article 107. Obertura de sucursals.
Per a l’efectivitat del que disposa l’article ante-

rior, han de comunicar prèviament a la Direcció
General de la Policia, que n’ha de donar trasllat
a la comunitat autònoma competent, l’obertura de
la delegació o sucursal, amb la determinació de
la localització, i adjuntant-hi els documents relatius
als detectius que hi hagin de treballar.»

Trenta-dos. L’article 108 queda redactat de la mane-
ra següent:

«Article 108. Llibre registre.
A cada despatx i sucursal, els detectius han de

portar un llibre registre, segons el model que aprovi
el Ministeri de l’Interior, concebut de manera que
el seu tractament i arxivament es pugui mecanitzar
i informatitzar.»

Trenta-tres. L’article 110 queda redactat de la mane-
ra següent:

«Article 110. Responsabilitat.
Els detectius privats i les societats de detectius

han de respondre civilment de les accions o omis-
sions en què, durant l’execució dels seus serveis,
incorrin els detectius dependents o associats que
hi estiguin vinculats.»

Trenta-quatre. L’article 115 queda redactat de la
manera següent:

«Article 115. Departament de seguretat faculta-
tiu.
Les empreses industrials, comercials o de serveis

i les entitats públiques i privades, que, sense estar-hi
obligades —perquè no estan compreses en els
casos que regula l’article 96 d’aquest Reglament—,
pretenguin organitzar el seu departament de segu-
retat, amb totes o amb alguna de les comeses que
enumera l’article següent, han de disposar d’un
director de seguretat al capdavant, i comunicar-ho
a la Subdelegació del Govern, si l’àmbit d’actuació
no passa del territori d’una província i, en tot cas,
al director general de la Policia.»

Trenta-cinc. Es modifica el paràgraf segon de la lle-
tra b) de l’article 121, que queda redactat de la manera
següent:

«Article 121. Requisits de les cambres cuirassa-
des i de caixes de lloguer.

Les cambres cuirassades d’efectiu i de compar-
timents de lloguer han de tenir les característiques
i el nivell de resistència que determini el Ministeri
de l’Interior, i han d’estar proveïdes de les mesures
de seguretat següents:

a) Dispositiu mecànic o electrònic que permeti
el bloqueig de la porta des de l’hora de tancament
de l’establiment fins a la primera hora del dia hàbil
següent.

b) Sistema d’obertura automàtica retardada,
que ha d’estar activada durant la jornada laboral,
llevat de les cambres de compartiments de lloguer,
que han de disposar de sistema electrònic de detec-
ció d’atacs connectat les vint-i-quatre hores.

En els casos en què les cambres cuirassades,
amb la finalitat de permetre l’accés a l’interior en
cas d’emergència, comptin amb trapes, aquestes
poden estar lliures de qualsevol dispositiu de blo-
queig o temporització, sempre que les seves claus
siguin dipositades per custodiar-les en una altra
sucursal pròxima de la mateixa entitat o el mateix
grup.

c) Detectors sísmics, detectors microfònics o
altres dispositius que permetin detectar qualsevol
atac a través de sostres, parets o terra de les cam-
bres cuirassades o de les caixes de lloguer.

d) Detectors volumètrics.
e) Espiells ull de peix o dispositius similars, o

circuit tancat de televisió al seu interior, connectat
amb la detecció volumètrica o proveït de video-
sensor, amb projecció d’imatges en un monitor visi-
ble des de l’exterior.

Aquestes imatges s’han de transmetre a la cen-
tral d’alarmes o, en cas contrari, l’entitat ha de dis-
posar del servei de custòdia de claus per respondre
a les alarmes.»

Trenta-sis. A l’article 122 es fa una nova redacció
del paràgraf primer de l’apartat 3 i s’incorpora un últim
paràgraf al dit apartat 3; es fa una nova redacció del
paràgraf b) de l’apartat 4.1a i, en aquest mateix apartat,
s’hi inclou el 3r. Aquest article queda redactat de la
manera següent:

«Article 122. Caixes fortes, dispensadors d’efec-
tiu i caixers automàtics.
1. Les caixes fortes han de tenir els nivells de

resistència que determini el Ministeri de l’Interior
i han d’estar protegides amb els dispositius de blo-
queig i d’obertura automàtica retardada, d’acord
amb el que disposa l’article anterior. Quan tinguin
un pes inferior a 2.000 quilograms, han d’estar,
a més, ancorades de manera fixa en estructures
de formigó armat, a terra o al mur.

2. Per al funcionament de l’establiment o l’ofi-
cina, les caixes auxiliars, a més del calaix on es
diposita, si s’escau, l’efectiu necessari per efectuar
les operacions, han d’estar proveïdes d’elements
amb possibilitat de dipòsit d’efectiu al seu interior,
de manera que quedi sotmès necessàriament a
obertura retardada per extreure’l.

3. Els dispensadors d’efectiu han d’estar cons-
truïts amb materials de la resistència que determini
el Ministeri de l’Interior i han d’estar connectats
a la central d’alarmes durant l’horari d’atenció al
públic.

A aquests efectes, es consideren dispensadors
d’efectiu els que, estant proveïts de sistema d’o-
bertura automàtica retardada i possibilitat per
admetre ingressos, permetin la dispensació auto-
màtica d’efectiu contra comptes corrents, comp-
tables o llibretes d’estalvi, lliurement, fins a la quan-
titat que determini el Ministeri de l’Interior.

Quan en un establiment o una oficina totes les
caixes auxiliars siguin substituïdes per dispensa-
dors d’efectiu, no són necessàries les insta�acions
a què es refereixen els articles 120.1.d) i e) d’aquest
Reglament. No obstant això, es pot disposar de
caixes auxiliars per utilitzar-les en cas d’avaria dels
dispensadors d’efectiu.

4. Els caixers automàtics han d’estar protegits
amb les mesures de seguretat següents:

1r Quan s’insta�in al vestíbul de l’establiment:

a) Porta d’accés blindada amb vidre resistent
almenys a l’impacte manual del nivell que es deter-
mini, i dispositiu intern de bloqueig.
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b) Dispositiu d’obertura automàtica retardada
a la porta d’accés al dipòsit d’efectiu, que poden
desactivar, durant les operacions de càrrega, els
vigilants de seguretat encarregats d’aquestes ope-
racions, amb l’avís previ, si s’escau, al responsable
del control dels sistemes de seguretat.

c) Detector sísmic a la part posterior.

2n Quan s’insta�in a la façana o dins del perí-
metre interior d’un immoble, les mesures que esta-
bleixen els paràgrafs b) i c) anteriors.

3r Quan s’insta�in a l’interior d’edificis, locals
o immobles, sempre que aquests estiguin dotats
de vigilància permanent amb armes, els caixers
automàtics queden exceptuats del compliment de
les mesures de seguretat anteriors, i s’exigeix úni-
cament que estiguin ancorats a terra o al mur quan
el seu pes sigui inferior a 2.000 quilograms.

5. Si els caixers automàtics s’insta�en en
espais oberts, i no formen part del perímetre d’un
edifici, han de disposar d’una cabina ancorada a
terra, de les característiques que es determinin, i
estar protegits amb les mesures a què es refereix
l’apartat 1r anterior.»

Trenta-set. S’incorpora un segon paràgraf a l’apar-
tat 1 de l’article 135, que queda redactat de la manera
següent:

«Article 135. Revisió. Llibre catàleg.

1. Als efectes de mantenir el funcionament de
les diferents mesures de seguretat que preveu
aquest títol i de la consecució de la finalitat pre-
ventiva i protectora, pròpia de cada una d’elles,
la direcció de cada entitat o establiment obligat
a tenir mesures de seguretat electròniques ha de
disposar la revisió i posada a punt, trimestralment,
de les mesures esmentades per personal especia-
litzat d’empreses de seguretat, o propi si disposa
de mitjans adequats, i no han de transcórrer més
de quatre mesos entre dues revisions successives;
ha d’anotar les revisions i posades a punt que es
portin a terme en un llibre catàleg de les insta�ades,
segons el model que s’aprovi d’acord amb les nor-
mes que dicti el Ministeri de l’Interior, concebut
de manera que pugui ser objecte de tractament
i arxivament mecanitzat i informatitzat.

Aquest llibre catàleg també és obligatori per a
les empreses industrials, comercials o de serveis
connectades a centrals d’alarmes.

2. Quan les insta�acions permetin comprovar
l’estat i el funcionament de cada un dels elements
del sistema des de la central d’alarmes, les revisions
preventives tenen una periodicitat anual, i no poden
transcórrer més de catorze mesos entre dues de
successives.»

Trenta-vuit. L’article 136 queda redactat de la mane-
ra següent:

«Article 136. Autorització.

1. Quan es pretengui obrir o traslladar un esta-
bliment o una oficina, els locals o les insta�acions
del qual hagin de disposar, en tots o en alguns
dels seus serveis, de mesures de seguretat deter-
minades en aquest Reglament, el responsable d’a-
quells ha de so�icitar l’autorització del delegat del
Govern, que ha d’ordenar l’examen i la comprovació
de les mesures de seguretat insta�ades i el seu
funcionament correcte, als funcionaris que tenen
atribuïdes legalment aquestes facultats. Fins que

no tingui lloc aquesta comprovació, l’autoritat de
policia competent pot autoritzar provisionalment
l’obertura de l’establiment o l’oficina per un termini
màxim de tres mesos, sempre que s’implanti tran-
sitòriament el servei de vigilants de seguretat amb
armes.

Quan es tracti de la reforma d’un establiment
o una oficina, autoritzats anteriorment, que impliqui
l’adopció o modificació de mesures de seguretat,
n’hi ha prou amb la comunicació a les dependències
de policia competents, per a la seva comprovació.

2. Practicada la inspecció sense constatar defi-
ciències de les mesures de seguretat obligatòries,
l’establiment pot continuar amb les seves activitats
sense necessitat del servei de vigilància armada,
fins que tingui lloc l’autorització definitiva, o bé pro-
cedir a l’obertura provisional, si no ho ha fet ante-
riorment, i n’hi ha prou amb l’acta favorable d’ins-
pecció.

3. Si s’observen deficiències en les mesures
de seguretat obligatòries, s’ha de lliurar una còpia
de l’acta d’inspecció a l’empresa o l’entitat inte-
ressada per reparar-les en el termini màxim d’un
mes, i la reparació s’ha de comunicar a la depen-
dència de policia competent a efectes d’una nova
comprovació. Durant el termini indicat, l’establi-
ment pot seguir en funcionament sempre que
compti amb el servei de vigilants de seguretat amb
armes.

Transcorregut el termini sense que l’empresa o
l’entitat interessada hagi comunicat la reparació de
les deficiències, s’ha de procedir a tancar l’esta-
bliment o l’oficina fins que se’n constati la reparació
mitjançant l’acta d’inspecció corresponent.

4. En el cas que l’empresa o l’entitat so�icitant
no rebi cap indicació o comunicació, en el termini
de tres mesos següents a la data de presentació
de la so�icitud d’autorització, o en el d’un mes des
de la data de presentació de la comunicació relativa
a la reparació de deficiències, pot entendre auto-
ritzada l’obertura o el trasllat de l’establiment o
aprovada la reforma efectuada.

5. Les mesures de seguretat no obligatòries i
les reformes que no afectin els elements essencials
del sistema de seguretat insta�ats en aquest tipus
d’establiments o oficines han de ser comunicades
a les dependències de policia dels òrgans compe-
tents, abans d’entrar en funcionament, però no
estan subjectes a autorització prèvia.

6. Les previsions que conté aquest article tam-
bé són aplicables als caixers automàtics, en els
casos d’insta�ació i entrada en funcionament, modi-
ficació o trasllat.»

Trenta-nou. Es fa una nova redacció de l’apartat 1
de l’article 139, que queda redactat de la manera
següent:

«Article 139. Comunicació sobre pòlisses de res-
ponsabilitat.

1. Anualment, en el mateix termini determinat
a l’apartat 1 de l’article anterior, les empreses de
seguretat han de presentar, al registre on estiguin
inscrites, el certificat acreditatiu de vigència de la
pòlissa corresponent que documenti el contracte
d’assegurança de responsabilitat civil.

2. En tots els casos de terminació del contracte,
l’empresa ha de concertar oportunament, de mane-
ra que no hi hagi solució de continuïtat en la cober-
tura de la responsabilitat, una nova pòlissa que com-
pleixi les exigències que estableixen l’article 5.1.c)
i l’annex d’aquest Reglament, i acreditar-ho davant
el Registre d’empreses de seguretat.»
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Quaranta. L’article 141 queda redactat de la manera
següent:

«Article 141. Memòria anual dels detectius pri-
vats.
Els detectius privats han de presentar a la Secre-

taria d’Estat de Seguretat, dins del primer trimestre
de cada any, una memòria d’activitats de l’any pre-
cedent, on s’ha de fer constar la relació de serveis
efectuats, la condició física o jurídica de les per-
sones amb qui es van concertar, i consignar en
aquest últim cas el sector específic i l’activitat con-
creta de què es tracti, la naturalesa dels serveis
prestats, els fets delictius perseguibles d’ofici comu-
nicats com a conseqüència de la seva actuació i
els òrgans governatius a què es van comunicar.»

Quaranta-u. Es fa una nova redacció de l’apartat 1
i s’incorpora l’apartat 3 de l’article 144, que queda redac-
tat de la manera següent:

«Article 144. Inspeccions.
1. A part del desenvolupament dels plans d’ins-

pecció que tinguin establerts, quan rebin denúncies
sobre irregularitats comeses per empreses o per-
sonal de seguretat, o per centres de formació o
el seu personal, els serveis de policia d’inspecció
i control han de procedir a comprovar els fets
denunciats i, si s’escau, a obrir el procediment
corresponent.

2. Sempre que el personal indicat efectuï una
inspecció d’empreses de seguretat, d’establiments
públics o privats, o de despatxos dels detectius
privats:

a) Ha de diligenciar els llibres revisats i fer cons-
tar les deficiències o anomalies que observi.

b) Ha d’efectuar les comprovacions necessà-
ries per constatar el contingut reflectit als llibres,
i les empreses i el personal de seguretat hi han
de co�aborar.

c) De cada inspecció, se n’ha d’estendre l’acta
corresponent i facilitar-ne una còpia al responsable
de l’establiment.

3. Els actes d’inspecció, que es contrauen a
les mesures, els mitjans i les activitats de seguretat
privada, es poden desenvolupar, indistintament:

a) A la seu social de l’empresa, delegacions,
oficines, locals, despatxos, o llocs annexos a
aquests, en què es portin a terme activitats de segu-
retat privada o relacionades amb aquesta.

b) Als immobles, espais o llocs on es prestin
serveis de seguretat privada.»

Quaranta-dos. A l’article 148 es fa una nova redac-
ció del paràgraf primer de l’apartat 5, i s’incorporen els
paràgrafs c), d) i e) a l’apartat 7, que queda redactat
de la manera següent:

«Article 148. Infraccions molt greus.
Les empreses poden incórrer en les infraccions

molt greus següents:
1. La prestació de serveis de seguretat a tercers

sense l’autorització necessària, incloses:
a) La prestació de serveis de seguretat sense

haver obtingut la inscripció i l’autorització d’entrada
en funcionament per a la classe de serveis o acti-
vitats de què es tracti.

b) La continuació de la prestació de serveis en
cas de cance�ació de la inscripció o de rescissió
de la pòlissa de responsabilitat civil, sense concer-
tar-ne una altra nova dins del termini reglamentari.

c) La subcontractació dels serveis i activitats
de seguretat privada amb empreses que no dis-
posin de l’habilitació necessària per al servei o l’ac-
tivitat de què es tracti, excepte en els casos per-
mesos reglamentàriament.

2. La realització d’activitats que prohibeix l’ar-
ticle 3 de la Llei, sobre conflictes polítics o laborals,
control d’opinions, recollida de dades personals
amb aquest objecte, o informació a terceres per-
sones sobre els seus clients o el seu personal, en
el cas que no siguin constitutives de delicte.

3. La insta�ació de mitjans materials o tècnics
no homologats que siguin susceptibles de causar
dany greu a les persones o als interessos generals.

4. La negativa a facilitar, quan sigui procedent,
la informació que contenen els llibres registre regla-
mentaris.

5. L’incompliment de les previsions normatives
sobre adquisició i ús de les armes, així com sobre
disponibilitat d’armers, conservació, manteniment,
bon funcionament i custòdia de les armes, parti-
cularment la tinença d’armes pel personal al seu
servei fora dels casos que permet la Llei, inclòs:

a) Posseir armes que no siguin les determina-
des per reglament per al servei de què es tracti.

b) La tinença d’armes sense tenir-ne la guia
de pertinença.

c) Adjudicar al personal de seguretat armes
que no siguin les establertes per reglament per al
servei.

d) La negligència en la custòdia d’armes, que
en pugui provocar la sostracció, el robatori o l’ex-
traviament.

e) No tenir armer amb l’homologació corres-
ponent o no fer-ne ús, en els casos en els quals
ho exigeixi aquest Reglament.

f) La realització dels exercicis de tir obligatoris
pel personal de seguretat sense la presència o sen-
se la direcció de l’instructor de tir o, si s’escau,
del cap de seguretat, o incomplint el que disposa
a aquest efecte l’article 84.2 d’aquest Reglament.

g) Proveir d’armes personal que no tingui la
llicència reglamentària.

6. La realització de serveis de seguretat amb
armes fora dels casos que preveuen la Llei i aquest
Reglament, així com encarregar serveis amb armes
a personal que no tingui la llicència reglamentària.

7. La negativa a prestar auxili o co�aboració
amb les forces i cossos de seguretat en la inves-
tigació i persecució d’actes delictius, en el desco-
briment i la detenció dels delinqüents o en la rea-
lització de les funcions inspectores o de control
que els correspongui, incloent-hi:

a) La falta de comunicació oportuna a les forces
i cossos de seguretat d’informacions rellevants per
a la prevenció, el manteniment o el restabliment
de la seguretat ciutadana.

b) La falta de comunicació oportuna dels fets
delictius de què tinguin coneixement en l’exercici
de les seves activitats.

c) La negativa a facilitar als funcionaris com-
petents els contractes, els llibres registre o fulls
de ruta reglamentaris, que continguin dades rela-
cionades amb els serveis de seguretat privada.

d) La negativa a facilitar a aquests funcionaris
l’accés als llocs on es duguin a terme activitats
de seguretat privada, o es prestin serveis d’aquesta
naturalesa, excepte als domicilis particulars.
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e) Impedir o dificultar de qualsevol manera el
control de la prestació de serveis de seguretat, quan
s’estableixin sistemes informàtics de comunicació.

8. La comissió d’una tercera infracció greu en
el període d’un any.»

Quaranta-tres. Es fa una nova redacció del paràgraf
b) de l’apartat 4, i de l’apartat 5 de l’article 149, que
queda redactat de la manera següent:

«Article 149. Infraccions greus.

Les empreses de seguretat poden incórrer en
les infraccions greus següents:

1. La insta�ació de mitjans materials o tècnics
no homologats, quan l’homologació sigui precep-
tiva.

2. La realització de serveis de transports amb
vehicles que no tinguin les característiques regla-
mentàries, incloent-hi:

a) La utilització de vehicles amb distintius o
característiques semblants als de les Forces Arma-
des o als de les forces i cossos de seguretat o
amb llum de ràfega o sistemes acústics que els
estiguin prohibits.

b) La realització dels serveis de transport o dis-
tribució sense que els vehicles comptin amb la dota-
ció reglamentària de vigilants de seguretat o, si
s’escau, sense la protecció necessària.

3. La realització de funcions que passin de l’ha-
bilitació obtinguda per l’empresa de seguretat o
pel personal al seu servei, o fora del lloc o de l’àmbit
territorial corresponent, així com la retenció de la
documentació personal; la realització de serveis en
polígons industrials i urbanitzacions sense haver
obtingut l’autorització expressa del Govern Civil o
de l’òrgan corresponent de la comunitat autònoma
competent, i la subcontractació de serveis de segu-
retat amb empreses inscrites però no habilitades
per a l’àmbit territorial corresponent al lloc de rea-
lització del servei o l’activitat subcontractats.

4. La realització dels serveis de seguretat sense
formalitzar o sense comunicar a l’autoritat compe-
tent la signatura dels contractes corresponents,
incloent-hi:

a) La realització de serveis de protecció per-
sonal, sense tenir l’autorització a què es refereixen
els articles 27 i següents d’aquest Reglament, fora
del termini establert o al marge de les condicions
imposades en l’autorització.

b) La falta de comunicació dels contractes o,
si s’escau, de les ofertes en què es concretin les
seves prestacions, o de les seves modificacions,
a les autoritats competents; no fer-ho dins dels ter-
minis establerts, o fer-ho sense ajustar-se als
models o formats aprovats, i la prestació dels ser-
veis en circumstàncies o condicions diferents de
les que preveuen els contractes comunicats.

c) La falta de comunicació a les autoritats com-
petents, dins del termini establert, de la prestació
de serveis urgents, en circumstàncies excepcionals.

5. La utilització, en l’exercici de funcions de
seguretat, de persones que no tinguin la naciona-
litat, la qualificació, l’acreditació o la titulació exi-
gides, o qualsevol altre dels requisits necessaris,
inclòs el de la superació dels cursos d’actualització
i especialització corresponents amb la periodicitat
establerta, i la utilització de personal habilitat sense
la corresponent comunicació d’alta a les empreses,
en la forma establerta.

6. L’abandonament o l’omissió injustificats del
servei, dins de la jornada laboral establerta, per
part dels vigilants de seguretat i de tot el personal
de seguretat privada a què s’apliquen les normes
dels vigilants.

7. La falta de presentació a l’autoritat compe-
tent de l’informe anual d’activitats, en la forma i
el termini previstos o amb omissió de les informa-
cions requerides legalment i reglamentàriament.

8. No transmetre a les forces i cossos de segu-
retat els senyals d’alarma que es registrin a les
centrals privades, transmetre els senyals amb
retard injustificat o comunicar falses incidències,
per negligència, funcionament deficient o falta de
verificació prèvia, incloent-hi:

a) El funcionament deficient de les centrals d’a-
larmes pel fet de no tenir el personal necessari.

b) La transmissió d’alarmes als serveis policials
sense verificar-les prèviament i adequadament.

c) La transmissió de falses alarmes a les forces
i cossos de seguretat per falta d’adopció de les
precaucions necessàries per evitar-les.

d) La falta de reparació de les deficiències que
donin lloc a falses alarmes, quan s’hagi estat reque-
rit per a això, i la de desconnexió del sistema que
hagi estat ordenada per reglament.

9. La comissió d’una tercera infracció lleu en
el període d’un any.»

Quaranta-quatre. Es fa una nova redacció dels punts
12 i 18 de l’article 150, que queda redactat de la manera
següent:

«Article 150. Infraccions lleus.

Les empreses de seguretat poden incórrer en
les infraccions lleus següents:

1. L’entrada en funcionament de les empreses
de seguretat sense donar-ne compte als serveis de
policia competents, llevat que constitueixi una
infracció greu o molt greu.

2. L’obertura de delegacions o sucursals sense
obtenir l’autorització necessària de l’òrgan compe-
tent.

3. L’omissió del deure d’obrir sucursals o dele-
gacions en els casos que preveu l’article 17.2 d’a-
quest Reglament.

4. La publicitat de l’empresa sense estar ins-
crita i autoritzada, i la realització de publicitat de
les activitats i els serveis o la utilització de docu-
ments o impresos en les seves comunicacions, sen-
se fer-hi constar el número de registre de l’empresa.

5. La falta de presentació anual, dins del ter-
mini establert, del certificat de vigència de la pòlissa
de responsabilitat civil.

6. La falta de comunicació a l’autoritat com-
petent, en el termini i en la forma previstos, dels
canvis que afectin la titularitat de les accions o
participacions en el capital o la composició personal
dels òrgans d’administració, i de qualsevol variació
en els òrgans de direcció de la societat.

7. La falta de comunicació a l’autoritat com-
petent de la informació prevista durant la prestació
de serveis de protecció personal o la relativa a l’a-
cabament del servei.

8. L’omissió del deure de reserva en la pro-
gramació, l’itinerari i la realització dels serveis rela-
tius al transport i la distribució d’objectes valuosos
o perillosos.

9. La realització de les operacions de transport,
càrrega o descàrrega d’objectes valuosos o peri-
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llosos d’una manera diferent de la prevista o sense
adoptar les precaucions necessàries per a la seva
seguretat.

10. La realització dels serveis sense assegurar
la comunicació entre la seu de l’empresa i el per-
sonal que els exerceixi quan sigui obligatòria.

11. L’omissió de les prevencions o precaucions
reglamentàries en el transport d’objectes valuosos
per via marítima o aèria.

12. L’omissió dels projectes d’insta�ació, pre-
vis a la insta�ació de mesures de seguretat; de
les comprovacions necessàries, o de l’expedició del
certificat corresponent que garanteixi que les ins-
ta�acions de seguretat compleixen les exigències
reglamentàries.

13. La falta de realització de les revisions obli-
gatòries de les insta�acions de seguretat sense
complir la periodicitat establerta o amb personal
que no tingui la qualificació requerida.

14. La falta de servei tècnic necessari per arre-
glar les avaries que es produeixin als aparells, dis-
positius o sistemes de seguretat obligatoris, o
tenir-lo sense la capacitat o l’eficàcia adequades.

15. L’incompliment de l’obligació de lliurar el
manual de la insta�ació o el manual d’ús del sistema
de seguretat o facilitar-los sense complir les exi-
gències reglamentàries.

16. La prestació de serveis de custòdia de claus
sense tenir armer o caixa forta o sense complir
les precaucions que es preveuen a aquest efecte.

17. L’actuació del personal de seguretat sense
la uniformitat deguda o els mitjans que siguin exi-
gibles per reglament.

18. L’omissió del deure d’adaptar els llibres
registre reglamentaris a les normes reguladores
dels seus formats o models; del de portar-los regu-
larment i al dia, o del de complir les normes de
funcionament del sistema o els sistemes d’infor-
mació, comunicació o certificació que es determi-
nin.

19. En general, l’incompliment dels tràmits, les
condicions o les formalitats que estableix la Llei
de seguretat privada o aquest Reglament, sempre
que no constitueixi delicte o infracció greu o molt
greu.»

Quaranta-cinc. Es fa una nova redacció del punt 13
de l’article 153, que queda redactat de la manera
següent:

«Article 153. Infraccions lleus.
El personal que exerceixi funcions de seguretat

privada pot incórrer en les infraccions lleus
següents:

1. L’actuació sense la uniformitat deguda o els
mitjans que siguin exigibles per reglament, per part
del personal no integrat en empreses de seguretat.

2. El tracte incorrecte o desconsiderat amb els
ciutadans amb els quals es relacionin en l’exercici
de les seves funcions.

3. No comunicar oportunament al Registre les
variacions de les dades registrals dels detectius titu-
lars o detectius associats o dependents.

4. La publicitat dels detectius privats que no
tinguin l’habilitació necessària, i la realització de la
publicitat o la utilització de documents o impresos
sense fer-hi constar el número d’inscripció al Registre.

5. No portar els detectius privats el llibre regis-
tre, no portar-lo d’acord amb les normes regula-
dores de models o formats, o no fer-hi constar les
dades necessàries.

6. No comunicar oportunament a les forces i
cossos de seguretat l’extraviament, la destrucció,

el robatori o la sostracció de la documentació rela-
tiva a les armes que tinguin assignades.

7. La falta de comunicació oportuna per part
del personal de seguretat privada de les absències
del servei o de la necessitat d’absentar-se, a efectes
de substitució o relleu.

8. La utilització de gossos en la prestació dels
serveis sense complir els requisits o sense tenir
en compte les precaucions previstes a aquest
efecte.

9. No utilitzar els uniformes i distintius, quan
sigui obligatori, o utilitzar-los fora dels llocs o de
les hores de servei.

10. La delegació pels caps de seguretat de
facultats no delegables o la delegació en persones
que no compleixin els requisits reglamentaris.

11. Desatendre sense causa justificada les ins-
truccions de les forces i cossos de seguretat en
relació amb les persones o els béns objecte de
la seva vigilància i protecció.

12. No mostrar la documentació professional
als funcionaris policials o no identificar-se davant
dels ciutadans amb qui es relacionin en el servei,
si són requerits per fer-ho.

13. En general, l’incompliment dels tràmits, les
condicions o les formalitats que estableix la Llei
de seguretat privada o aquest Reglament, sempre
que no constitueixin delicte o infracció greu o molt
greu, inclosa la no realització dels cursos d’actua-
lització i especialització corresponents o no fer-los
amb la periodicitat establerta.»

Quaranta-sis. L’article 159 queda redactat de la
manera següent:

«Article 159. Informe.

En els procediments per faltes molt greus o
greus, abans de formular la proposta de resolució,
l’òrgan instructor, si s’escau, ha de remetre una
còpia de l’expedient instruït i so�icitar un informe
a la unitat orgànica central de seguretat privada
de la Direcció General de la Policia, que l’ha d’e-
metre en un termini de quinze dies.»

Quaranta-set. Es fa una nova redacció de les fun-
cions numerades com a 6a, 8a, 22a, 26a i 35a de la
disposició addicional única, que passa a ser disposició
addicional primera. Aquesta disposició queda redactada
de la manera següent:

«Disposició addicional primera. Funcions de les
policies de les comunitats autònomes.

Els òrgans corresponents i, si s’escau, les policies
de les comunitats autònomes amb competències
per a la protecció de persones i béns i per al man-
teniment de l’ordre públic, d’acord amb el que dis-
posen els seus estatuts d’autonomia i el que preveu
la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces
i cossos de seguretat, han d’exercir les facultats
d’autorització, inspecció i sanció de les empreses
de seguretat que tinguin el seu domicili legal al
territori de cada comunitat autònoma i l’àmbit d’ac-
tuació limitat a aquest territori. També els correspon
denunciar, i posar en coneixement de les autoritats
competents, les infraccions comeses per les empre-
ses de seguretat que no tinguin el seu domicili legal
en el territori de la comunitat autònoma o el seu
àmbit d’aplicació limitat a aquest. Així mateix, exer-
ceixen les facultats en matèria de seguretat privada
derivades de la disposició addicional de la Llei orgà-
nica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de
la seguretat ciutadana. En particular, els correspo-
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nen les funcions que regulen els articles d’aquest
Reglament que es determinen seguidament:

1a Article 2.1. El requisit d’inscripció s’ha de
complir al Registre de la comunitat autònoma com-
petent.

2a Article 5.1. Instrucció i resolució de les
diferents fases del procediment d’habilitació d’em-
preses de seguretat. Coneixement del propòsit de
terminació del contracte d’assegurança de respon-
sabilitat civil.

3a Article 5.3. Inspecció i control en matèria
de seguretat privada, així com requeriment d’in-
formes sobre les característiques dels armers d’em-
preses de seguretat.

4a Article 7.1. La garantia s’ha de constituir
a la caixa que determini la comunitat autònoma
competent, d’acord amb la normativa correspo-
nent, i a disposició de les seves autoritats.

5a Article 12.2. Cance�ació d’inscripcions
d’empreses de seguretat.

6a Articles 14.1 i 15. Recepció d’informa-
cions relatives a activitats i al personal de les empre-
ses de seguretat. I control de començament de les
activitats de les empreses de seguretat inscrites
i autoritzades per la comunitat autònoma.

7a Article 17.1 i 2. So�icitud o coneixement
de l’obertura de delegacions o sucursals d’empre-
ses de seguretat.

8a Articles 19.1.a), 20 i 21. Control de pres-
tació de serveis i dels contractes corresponents.

9a Article 24. Determinació de serveis en els
quals les empreses han de garantir la comunicació
entre les seves seus i el personal que els exerceixi.

10a Article 27, apartats 3 i 4, i article 28; arti-
cle 29, i article 30, apartats 1, 4 i 5.

11a Autorització d’activitats de protecció de
persones, quan tinguin lloc en l’àmbit territorial de
la comunitat autònoma.

12a Autoritzacions provisionals de caràcter
immediat per a la prestació de serveis de protecció
personal.

13a Comunicació de la composició de l’escor-
ta, de les seves variacions i de l’acabament del
servei, així com comunicació a les policies de les
comunitats autònomes de les autoritzacions con-
cedides, de les dades de les persones protegides
i dels escortes i del moment d’iniciació i acabament
del servei.

Els òrgans corresponents de la comunitat autò-
noma competent han de donar compte oportuna-
ment a la Direcció General de la Policia de les auto-
ritzacions concedides i de les comunicacions rebu-
des, d’acord amb el que disposen els articles 27,
28, 29 i 30 esmentats.

14a Article 32.1. Determinació de protecció de
vehicles no blindats.

15a Article 36. Supervisió dels transports de
fons, valors o objectes.

16a Article 44. Coneixement de les caracte-
rístiques del servei tècnic d’avaries.

17a Article 50. Requeriment de reparació de
deficiències i ordre de desconnexió del sistema amb
la central d’alarmes.

18a Article 66.3. Regulació i concessió de dis-
tincions honorífiques.

19a Article 80.2. Autorització de serveis de
seguretat en polígons industrials o urbanitzacions
aïllades.

20a Article 93.3. Autorització de serveis amb
armes per guardes particulars del camp les acti-
vitats del qual tinguin lloc en l’àmbit territorial de
la comunitat autònoma.

21a Article 96.b) i c). Disposició sobre pres-
tació de serveis sota la direcció d’un cap de segu-
retat.

22a Article 100. Comunicació d’altes i baixes
dels caps de seguretat i dels directors de seguretat.

23a Articles 104, 105 i 107. L’obertura de des-
patxos de detectius privats i de les seves delega-
cions i sucursals, així com els actes constitutius
de societats de detectius i les seves modificacions
al territori de la comunitat autònoma, la Direcció
General de la Policia els ha de comunicar a aquesta
tan aviat com figurin regularitzats al registre corres-
ponent.

24a Article 111. Resolució sobre adopció de
mesures de seguretat per part d’empreses o enti-
tats industrials, comercials o de serveis.

25a Article 112.1. Exigència a les empreses
o entitats perquè adoptin serveis o sistemes de
seguretat.

26a Article 115. Comunicacions relatives a la
creació de departaments de seguretat i a la desig-
nació de directors de seguretat.

Article 115. So�icituds de creació de departa-
ments de seguretat.

27a Article 118. Concessió de dispenses de
la implantació o el manteniment del servei de vigi-
lants de seguretat, i inspecció per part de la policia
de la comunitat autònoma corresponent.

28a Article 120.2, paràgraf tercer. Autorització
per a la substitució de mesures de seguretat per
a la implantació del servei de vigilants de seguretat.

29a Article 124.3. Autorització per al funcio-
nament d’oficines de canvi de divises, bancs mòbils
i mòduls transportables.

30a Article 125. Concessió d’exempcions d’im-
plantació de mesures de seguretat.

31a Article 128. Coneixement de realització
d’exhibicions o subhastes d’objectes de joieria o
argenteria, així com d’antiguitats o obres d’art, i
imposició de mesures de seguretat.

32a Article 129. Dispensa de l’adopció de
mesures de seguretat.

33a Article 130.5 i 6. Imposició de l’obligació
d’adoptar serveis o sistemes de seguretat a les esta-
cions de servei i unitats de subministrament de
combustibles i carburants, així com la dispensa de
l’adopció de mesures de seguretat.

34a Article 132.4. Adopció de sistemes de
seguretat per part d’administracions de loteria i des-
patxos d’apostes mútues.

35a Article 136. Comprovacions, inspeccions
i autoritzacions d’obertura i trasllat d’establiments
o oficines obligats a disposar de mesures de segu-
retat, i d’insta�ació, modificació i trasllat de caixers
automàtics.

36a Article 137.1. Competència de control en
matèria de seguretat privada.

37a Article 137.2. Co�aboració de la policia
per a l’exercici de la funció de control.

38a Article 137.3. Control de les actuacions
dels guardes particulars del camp.

39a Article 138. De l’informe anual d’activitats
de les empreses de seguretat que tinguin el seu
domicili social i el seu àmbit d’actuació limitat al
territori d’una comunitat autònoma competent en
la matèria, que sigui remès a la Secretaria d’Estat
d’Interior, aquesta Secretaria n’ha d’enviar una
còpia a l’òrgan corresponent de la comunitat autò-
noma.

40a Article 140. Comunicació de modifica-
cions d’empreses de seguretat inscrites en el Regis-
tre de la comunitat autònoma.
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41a Article 141. De la memòria anual d’acti-
vitats dels detectius privats amb despatxos, dele-
gacions o sucursals situats exclusivament al territori
d’una comunitat autònoma competent en la matè-
ria, que sigui remesa a la Secretaria d’Estat d’In-
terior, aquesta Secretaria n’ha d’enviar una còpia
a l’òrgan corresponent de la comunitat autònoma.

42a Article 143. Disposició dels llibres registre
de les empreses de seguretat, i dels detectius pri-
vats, i accés a armers, cambres cuirassades i ins-
ta�acions d’aquelles; tot això a efectes d’inspecció
i control.

43a Article 145. Adopció de la mesura cautelar
d’ocupació o precintament i ratificació d’aquesta
mesura, si s’escau.

44a Article 147. Suspensió i ratificació de la
suspensió de serveis de seguretat privada o de la
utilització de mitjans materials o tècnics.

45a Article 157.2. Competència per ordenar
la incoació de procediments sancionadors i per
adoptar mesures cautelars en relació amb les
empreses de seguretat.

46a Article 158. Competència per a la instruc-
ció de procediments sancionadors a les empreses
de seguretat.

47a Articles 160 i 162. Competència per a l’e-
missió d’informe i per acordar la publicació de la
sanció.»

Quaranta-vuit. S’incorpora la disposició addicional
segona.

«Disposició addicional segona. Reducció dels
mínims de garantia.
Les quantitats determinants dels mínims de

garantia, especificades a l’apartat I de l’annex a
aquest Reglament, siguin quines siguin les activitats
que portin a terme o els serveis que prestin, queden
reduïdes al 50 per 100, quan es tracti d’empreses
que tinguin una plantilla de menys de 50 treba-
lladors, i durant dos anys consecutius no superin
els 601.012,10 euros (100.000.000 de pessetes)
de facturació anual.»

Quaranta-nou. S’incorpora una disposició derogatò-
ria única.

«Disposició derogatòria única.
Queden derogats l’apartat 2 de l’article 30 i l’a-

partat 5 de l’article 43 del Reglament de seguretat
privada.»

Disposició addicional primera. Activitats excloses.

El paràgraf inicial de la disposició addicional primera
del Reial decret 2364/1994, de 9 de desembre, pel
qual s’aprova el Reglament de seguretat privada, queda
redactat de la manera següent:

«Queden fora de l’àmbit d’aplicació del Regla-
ment de seguretat privada les activitats següents,
realitzades per personal diferent del de seguretat
privada, no integrat en empreses de seguretat, sem-
pre que la contractació l’efectuïn els titulars dels
immobles i tingui per objecte directe alguna de
les activitats següents:»

Disposició addicional segona. Terminis d’adequació
de mesures de seguretat.

La disposició transitòria cinquena.u.A).b).2n del Reial
decret 2364/1994, de 9 de desembre, pel qual s’aprova
el Reglament de seguretat privada, queda redactada de
la manera següent:

«2n Cinc anys per a les mesures corresponents
a cambres cuirassades i cambres de caixes de
lloguer.

No és necessària l’adequació que exigeix aques-
ta disposició transitòria als requisits que estableixen
les normes de desplegament del Reglament de
seguretat privada, de les cambres cuirassades d’e-
fectiu que tinguin per finalitat exclusiva protegir
l’encaix diari necessari per al funcionament de
l’oficina corresponent. Tampoc no és necessària
l’adequació dels compartiments de lloguer de les
cambres, ni la de les caixes fortes o els armaris
blindats en què s’ubiquin compartiments de lloguer.

Les cambres cuirassades d’efectiu, a excepció
de les incloses en el paràgraf anterior, i les cambres
de caixes de lloguer insta�ades abans de la data
d’entrada en vigor de les normes de desplegament
del Reglament de seguretat privada, queden exi-
mides del compliment del deure d’adaptació a les
mesures de seguretat establertes, quan els serveis
policials competents verifiquin la impossibilitat físi-
ca de dur a terme l’adaptació, i sempre que les
cambres es dotin de les mesures complementàries
de caràcter electrònic que es determinin.

Les mesures corresponents a cambres cuiras-
sades d’efectiu i cambres de caixes de lloguer que
regulen el Reglament de seguretat privada i les nor-
mes que el despleguin són exigibles a les que s’ins-
ta�in per primera vegada a partir de la data d’en-
trada en vigor de les normes de desplegament
esmentades.»

Disposició addicional tercera. Adequació a la norma-
tiva europea. Referències.

De conformitat amb el que estableix la disposició
derogatòria única, apartat 2, del Reial decret llei 2/1999,
de 29 de gener, pel qual es modifica la Llei 23/1992,
de 30 de juliol, de seguretat privada, totes les referències
a la nacionalitat i a la residència que conté el Reglament
de seguretat privada, aprovat pel Reial decret
2364/1994, de 9 de desembre, s’entenen fetes a la
nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió
Europea i a la dels estats que són part en l’Acord sobre
l’Espai Econòmic Europeu, i a la residència al territori
d’aquests estats.

Disposició addicional quarta. Adequació de referèn-
cies a l’estructura administrativa actual.

Així mateix, totes les referències que conté el Regla-
ment de seguretat privada al Ministeri de Justícia i Inte-
rior, a la Secretaria d’Estat d’Interior i als governs civils,
s’entenen fetes al Ministeri de l’Interior, a la Secretaria
d’Estat de Seguretat i a les delegacions del Govern,
respectivament.

Disposició transitòria primera. Comunicació de dades.

Dins el termini de tres mesos següent a la data de
promulgació d’aquest Reial decret, les empreses de segu-
retat inscrites en els registres policials corresponents han
de presentar-hi una relació del personal de què disposin,
amb expressió de dades d’identificació, categories i llocs
de treball.

Igualment, les empreses industrials, comercials i de
serveis que, en la data de promulgació d’aquest Reial
decret, disposin de departament de seguretat, han de
comunicar al servei policial corresponent l’estructura i
les funcions d’aquest departament, així com les dades
d’identificació del director de seguretat que hi estigui
al capdavant.
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Disposició transitòria segona. Vigència de normes
preexistents.

Mentre no tingui lloc l’aprovació de les disposicions
necessàries per al desplegament i l’execució del que pre-
veu aquest Reial decret, continuen en vigor les normes
aplicables als aspectes que remetin a un desplegament
normatiu ulterior i, concretament, els següents:

a) La presentació dels contractes de servei a les
dependències policials corresponents.

b) El model i el contingut dels llibres registre que
no hagin estat suprimits per aquest Reial decret, fulls
de ruta i llibre catàleg de mesures de seguretat.

c) Els relatius a la formació prèvia i permanent del
personal de seguretat.

d) La realització de proves pel personal que hagi
estat inactiu més de dos anys.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix
rang o inferior que s’oposin al que preceptua aquest
Reial decret.

Disposició final única. Habilitació normativa.

S’autoritza el vicepresident primer del Govern i minis-
tre de l’Interior per concretar els aspectes dels preceptes
modificats del Reglament de seguretat privada que siguin
necessaris per a la seva execució.

Madrid, 19 d’octubre de 2001.
JUAN CARLOS R.

El vicepresident primer del Govern
i ministre de l’Interior,

MARIANO RAJOY BREY

MINISTERI D’ECONOMIA
21877 REIAL DECRET 1232/2001, de 12 de novem-

bre, pel qual s’aprova el Reglament del pro-
cediment d’autorització que preveu l’article 34
del Reial decret llei 6/2000, de 23 de juny,
de mesures urgents d’intensificació de la
competència en mercats de béns i serveis.
(«BOE» 281, de 23-11-2001.)

Amb la finalitat de prevenir la coordinació de com-
portaments competitius d’operadors de determinats mer-
cats en procés de liberalització derivada de la presència
d’accionistes comuns, el Reial decret llei 6/2000, de
23 de juny, de mesures urgents d’intensificació de la
competència en mercats de béns i serveis, va establir
determinades limitacions a la presència simultània en
el Consell d’Administració d’operadors competidors en
els mercats esmentats, així com l’exercici dels drets de
vot corresponents al seu capital.

Així, l’article 34 del Reial decret llei modificat per
la disposició addicional tretzena de la Llei 14/2000, de
29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i
de l’ordre social, estableix un procediment de control
de les participacions de les persones físiques i jurídiques
en societats que operin en els mercats següents: gene-
ració, transport i distribució d’energia elèctrica; produc-
ció, transport i distribució d’hidrocarburs líquids i d’hi-
drocarburs gasosos; telefonia portàtil i telefonia fixa.

Així mateix, i amb caràcter excepcional, l’apartat cinc
del dit article 34 preveu que la Comissió Nacional d’E-
nergia i la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions
poden autoritzar, cada una en l’àmbit de les seves res-
pectives competències, l’exercici dels drets de vot corres-
ponents a l’excés respecte de les participacions, o la
designació de membres dels òrgans d’administració,
sempre que això no afavoreixi l’intercanvi d’informació
estratègica entre operadors, ni impliqui risc de coordi-
nació dels seus comportaments estratègics.

Per tant, és necessari establir per reglament la forma
i el procediment a través dels quals la Comissió Nacional
d’Energia i la Comissió del Mercat de les Telecomuni-
cacions concedeixen aquestes autoritzacions.

L’habilitació perquè el Govern reguli el procediment
d’autorització que aprova aquest Reial decret és al parà-
graf segon de l’apartat cinc de l’article 34 del Reial decret
llei 6/2000, de 23 de juny, en el qual s’estableix que
s’ha de determinar per reglament la forma i el proce-
diment a través dels quals es concedeixen les autorit-
zacions que preveu el mateix article 34.

En virtut d’això, a proposta del vicepresident segon
del Govern i ministre d’Economia, amb l’aprovació prèvia
del Ministeri d’Administracions Públiques, d’acord amb
el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell
de Ministres en la reunió del dia 8 de novembre de 2001,

D I S P O S O :

Article únic. Aprovació del Reglament del procediment
d’autorització que preveu l’article 34 del Reial decret
llei 6/2000.

S’aprova, en aplicació del que disposa l’article 34.cinc
del Reial decret llei 6/2000, de 23 de juny, de mesures
urgents d’intensificació de la competència en mercats
de béns i serveis, el Reglament del procediment d’a-
torgament de les autoritzacions que preveu l’article 34,
el text del qual s’insereix a continuació.

Disposició final primera. Habilitació per dictar circulars.

S’habilita la Comissió Nacional d’Energia i la Comissió
del Mercat de les Telecomunicacions, segons correspon-
gui per raó de la matèria, per determinar, mitjançant
una circular, que s’ha de publicar en el «Butlletí Oficial
de l’Estat» el contingut mínim a què s’ha d’ajustar la
so�icitud d’autorització a què es refereix l’article 5 del
Reglament que aprova aquest Reial decret, així com la
documentació necessària que s’hi hagi d’adjuntar, sens
perjudici que, en cada cas, es pugui requerir la docu-
mentació complementària que es consideri necessària.

Disposició final segona. Habilitació competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de la com-
petència estatal que estableix l’article 149.1.13a de la
Constitució, relativa a les bases i la coordinació de la
planificació general de l’activitat econòmica.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 12 de novembre de 2001.

JUAN CARLOS R.

El vicepresident segon del Govern
per a Afers Econòmics
i ministre d’Economia,

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO


