
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 11  •  Dissabte 12 de gener de 2008  •  Secc. I. Pàg. 1

cv
: B

O
E

-A
-2

00
8-

51
2-

C

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE L’INTERIOR
512 REIAL DECRET 4/2008, d’11 de gener, pel qual es modifiquen determinats 

articles del Reglament de seguretat privada.

Mitjançant la Sentència de 26 de gener de 2006, el Tribunal de Justícia de les Comunitats 
Europees condemnava el Regne d’Espanya per incompliment de les seves obligacions en 
virtut del Tractat CE, en mantenir en vigor determinades disposicions de la Llei 23/1992, de 
30 de juliol, de seguretat privada, i del seu Reglament de desplegament, aprovat pel Reial 
decret 2364/1994, de 9 de desembre, que imposen una sèrie de requisits a les empreses 
i al personal de seguretat privada procedents d’altres països membres que volen exercir 
activitats de seguretat privada a Espanya.

El Tribunal entén que els requisits exigits al nostre país per a la prestació de serveis de 
seguretat privada poden vulnerar els principis de llibertat d’establiment i de lliure prestació 
de serveis, en ser susceptibles de col·locar, de facto, els ciutadans o les societats d’altres 
estats membres en una situació desfavorable respecte a la dels espanyols. Concretament, 
són dos els aspectes que es posen en dubte: en primer lloc, la falta de proporcionalitat 
entre l’interès a protegir i els requisits exigits per la normativa espanyola per a la prestació 
de serveis de seguretat privada per les empreses. I, en segon lloc, la no-aplicació del 
reconeixement mutu a les qualificacions professionals en aquest sector que hagin estat 
adquirides en un altre Estat membre.

En síntesi, els requisits que, en virtut de l’esmentada Sentència, suposen restriccions 
a la llibertat d’establiment i a la lliure prestació de serveis en el marc de la Unió Europea, 
són els següents:

En primer lloc, el Tribunal considera que el fet que, pràcticament en tots els casos, les 
empreses de seguretat privada hagin de ser persones jurídiques suposa una restricció al 
dret d’establiment. En connexió amb això, l’exigència d’un capital social mínim per a 
aquestes empreses no es considera justificat per raons de seguretat pública i també 
suposa una infracció dels articles 43 CE i 49 CE, atès que hi ha altres mitjans menys 
restrictius per assolir l’objectiu de la protecció dels destinataris de les prestacions de 
seguretat privada, com ara el dipòsit d’una fiança o la subscripció d’un contracte 
d’assegurança.

Respecte a la constitució de garanties, el Tribunal assenyala que la normativa espanyola 
enjudiciada exigeix el dipòsit d’una fiança en un organisme espanyol, la Caixa General de 
Dipòsits, per respondre a les eventuals responsabilitats o al pagament de multes, sense 
tenir en compte les garanties constituïdes, si s’escau, a l’Estat membre d’origen. Així 
mateix, afegeix la Sentència que, en l’ actual estat de desenvolupament dels mecanismes 
de cobrament transfronterer de crèdits i d’execució de sentències estrangeres dins de la 
Unió, l’obligació de prestar una fiança en un organisme espanyol va més enllà del necessari 
per garantir la protecció adequada dels creditors.

Quant a les disposicions que fixen una plantilla mínima per a les empreses de seguretat, 
el Tribunal de Justícia entén que s’han d’analitzar com un obstacle a la llibertat d’establiment 
i a la lliure prestació de serveis, en la mesura que fan més onerosa la constitució de 
sucursals o filials a Espanya i dissuadeixen les empreses de seguretat privada estrangera 
d’oferir els seus serveis al mercat espanyol. Com a excepció, el Tribunal considera que 
està justificada l’exigència d’una plantilla mínima en les empreses dedicades al transport i 
la distribució d’explosius.

Pel que fa a l’exigència que el personal de seguretat privada estigui en possessió 
d’una autorització administrativa específica o habilitació, expedida per les autoritats 
espanyoles, la Sentència assenyala que, si bé l’aplicació general d’un procediment 
d’autorització administrativa a les empreses de seguretat estrangeres no és, per si mateixa, 
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contrària a l’article 43 CE, la normativa espanyola no preveu la possibilitat de prendre en 
consideració els requisits que ja hagin estat acreditats per cadascun dels integrants del 
personal d’aquestes empreses en el seu Estat membre d’origen. En conseqüència, el 
requisit d’obtenció d’una nova autorització específica a l’Estat membre d’acollida per al 
personal d’una empresa de seguretat privada constitueix una restricció no justificada a la 
lliure prestació de serveis per part de l’esmentada empresa en el sentit de l’article 49 CE, 
en la mesura que es tinguin en compte els controls o les comprovacions ja efectuats a 
l’Estat membre d’origen.

Finalment, la Sentència indica que les professions a les quals s’aplica el Reglament de 
seguretat privada són professions regulades en el sentit de les directives 89/48 i 92/51, 
atès que el seu exercici està supeditat a la possessió de determinades qualificacions. 
Tanmateix, no hi ha cap norma de dret espanyol que prevegi la possibilitat de reconèixer 
les qualificacions obtingudes en altres estats membres. Concretament, pel que fa a la 
professió de detectiu privat, no hi ha actualment a Espanya cap sistema de reconeixement 
mutu de les qualificacions professionals relacionades amb l’esmentada professió.

A fi de donar compliment als requeriments que conté la repetida Sentència, els articles 
de la Llei 23/1992, de 30 de juliol, que incideixen en les qüestions abans assenyalades, 
han estat modificats per una norma amb força de llei, el Reial decret llei 8/2007, de 14 de 
setembre, l’adopció del qual es justifica en la necessària execució immediata de l’obligació 
que implica en si mateixa el compliment de la Sentència en el termini més breu possible, 
però també en la necessitat d’impedir situacions fàctiques que dificultin el correcte 
funcionament del sector o lesionin la lliure concurrència en aquest.

El mateix Reial decret llei preveu l’obligació de realitzar les adaptacions de naturalesa 
reglamentària imprescindibles per a la completa execució del contingut de la Sentència, 
les quals es concreten en la modificació dels articles del Reglament de seguretat privada, 
aprovat pel Reial decret 2364/1994, de 9 de desembre, que constitueixen desplegament o 
execució dels preceptes modificats pel Reial decret Llei 8/2007, de 14 de setembre.

En virtut d’això, a proposta del 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 d’11 de gener de 2008,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reglament de seguretat privada, aprovat pel Reial decret 
2364/1994, de 9 de desembre.

El Reglament de seguretat privada, aprovat pel Reial decret 2364/1994, de 9 de 
desembre, queda modificat de la manera següent:

U. L’article 2 queda redactat de la manera següent:

«Article 2. Obligatorietat de la inscripció i de l’autorització o reconeixement.
1. Per a la prestació dels serveis i l’exercici de les activitats enumerats a 

l’article anterior, les empreses han de reunir els requisits que determina l’article 7 
de la Llei 23/1992, de 30 de juliol, de seguretat privada, han de ser autoritzades 
seguint el procediment que regulen els articles 4 i següents d’aquest Reglament i 
han d’estar inscrites en el Registre d’empreses de seguretat existent al Ministeri de 
l’Interior.

2. Les empreses de seguretat autoritzades per a la prestació de serveis de 
seguretat privada d’acord amb la normativa de qualsevol dels estats membres de 
la Unió Europea o dels estats part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu 
s’han de reconèixer i inscriure en l’esmentat Registre una vegada que acreditin la 
seva condició d’empresa de seguretat i el compliment dels requisits que estableixen 
els articles 5, 6 i 7 d’aquest Reglament. A aquest efecte, s’han de tenir en compte 
els requisits ja acreditats en qualsevol dels esmentats estats i, en conseqüència, 
no és necessari que es tornin a formalitzar.
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3. En el Registre, amb el número d’ordre d’inscripció i autorització de 
l’empresa, hi ha de figurar la seva denominació, número d’identificació fiscal, data 
d’autorització, domicili, classe de societat o forma jurídica, activitats per a les quals 
ha estat autoritzada, àmbit territorial d’actuació i representant legal, així com les 
modificacions o actualitzacions de les dades enumerades.»

Dos. L’article 5 queda redactat de la manera següent:

«Article 5. Documentació.
1. El procediment d’autorització s’ha d’iniciar a sol·licitud de la societat o 

persona interessada, que hi ha d’adjuntar els documents següents:

a) Fase inicial, de presentació:

1r Si es tracta de societats, còpia autèntica de l’escriptura pública de 
constitució, en la qual hi ha de constar que la seu social o l’establiment està en un 
Estat membre de la Unió Europea o d’un Estat part en l’Acord sobre l’Espai 
Econòmic Europeu, el seu objecte social, que ha de ser exclusiu i coincident amb 
un o més dels serveis o activitats a què es refereix l’article 1 d’aquest Reglament, 
titularitat del capital social, i certificat de la inscripció o nota d’inscripció reglamentària 
de la societat en el Registre Mercantil o, si s’escau, en el Registre de cooperatives 
que correspongui, o document equivalent en el cas de societats constituïdes en 
qualsevol dels estats esmentats.

2n Declaració de la classe d’activitats que pretén desenvolupar i àmbit 
territorial d’actuació.

No es pot inscriure en el Registre cap empresa la denominació de la qual 
indueixi a error amb la d’una altra ja inscrita o amb la d’òrgans o dependències de 
les administracions públiques, i per evitar aquest error es poden formular consultes 
prèvies al Registre.

b) Segona fase, de documentació de requisits previs:

1r Inventari dels mitjans materials de què disposi per a l’exercici de les seves 
activitats.

2n Document acreditatiu del títol en virtut del qual disposa dels immobles en 
què hi ha el domicili social i altres locals de l’empresa, quan aquells estiguin ubicats 
a Espanya.

3r Si es tracta de societats, composició personal dels òrgans d’administració 
i direcció.

c) Tercera fase, de documentació complementària i resolució:

1r Si s’escau, certificat d’inscripció de l’escriptura pública de constitució de la 
societat en el Registre Mercantil, o en el Registre de cooperatives corresponent o 
document equivalent, si no s’ha presentat amb anterioritat.

2n Certificat acreditatiu de la instal·lació d’un sistema de seguretat, de les 
característiques que determini el Ministeri de l’Interior.

3r Document acreditatiu de l’alta a l’impost d’activitats econòmiques.
4t Memòria explicativa dels plans d’operacions a què s’hagin d’ajustar les 

diverses activitats que pretenen realitzar.
5è Relació del personal, amb expressió de la seva categoria i del número del 

document nacional d’identitat, o, en el cas de nacionals d’estats membres de la 
Unió Europea o d’estats part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, del 
número d’identitat d’estranger. Quan no hi hagi obligació d’obtenir aquest últim, 
s’ha d’expressar el número del document d’identitat equivalent.

6è Documentació acreditativa de la subscripció d’un contracte d’assegurança 
de responsabilitat civil, aval o una altra garantia financera contractada amb una 
entitat degudament autoritzada de qualsevol dels estats membres de la Unió 
Europea o d’estats part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, amb l’objecte 
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de cobrir, fins a la quantia dels límits que estableix l’annex del present Reglament, 
la responsabilitat civil que pels danys en les persones o els béns puguin derivar de 
l’explotació de l’activitat o activitats per a les quals l’empresa estigui autoritzada.

A les empreses legalment autoritzades en un altre Estat membre de la Unió 
Europea o en un Estat part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu per exercir 
activitats o prestar serveis de seguretat privada en l’esmentat Estat i que pretenguin 
exercir aquestes activitats o serveis a Espanya, se’ls ha de tenir en compte el 
contracte d’assegurança de responsabilitat civil, aval o una altra garantia financera, 
que hagin subscrit als mateixos efectes en qualsevol dels esmentats estats, sempre 
que aquest compleixi els requisits que estableix aquest apartat.

Si l’assegurança de responsabilitat civil, aval o una altra garantia financera 
subscrita en qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d’un Estat part 
en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu ho és per una quantia inferior a l’exigida 
a les empreses espanyoles per la vigent normativa de seguretat privada, l’empresa 
obligada a la seva prestació ha de constituir una nova assegurança, aval o garantia 
complementaris o ampliar la ja subscrita fins a assolir la quantia esmentada.

7è Documentació acreditativa d’haver constituït garantia, en la forma i les 
condicions previngudes a l’article 7 d’aquest Reglament.

2. Els documents previnguts en els apartats anteriors s’han de presentar 
adaptats per acreditar el compliment dels requisits específics que per a cada tipus 
d’activitat s’exigeixen a les empreses de seguretat, d’acord amb el que disposa 
l’annex d’aquest Reglament.

3. Sense perjudici de les funcions d’inspecció i control que corresponen a la 
Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil (àmbit del Cos Nacional de 
Policia) en matèria de seguretat privada, el preceptiu informe del cos de la Guàrdia 
Civil sobre idoneïtat d’instal·lació dels armers que, si s’escau, hagin de tenir les 
empreses de seguretat, s’ha d’emetre a instància del Cos Nacional de Policia i 
incorporar oportunament a l’expedient d’inscripció.»

Tres. L’article 6 queda redactat de la manera següent:

«Article 6. Habilitació múltiple.

Les empreses que pretenguin dedicar-se a més d’una de les activitats o serveis 
enumerats a l’article 1 d’aquest Reglament, han d’acreditar els requisits generals, 
així com els específics que els puguin afectar, amb les peculiaritats següents:

a) El que es refereix a cap de seguretat, que pot ser únic per a les diferents 
activitats.

b) Els relatius a pòlissa de responsabilitat civil, aval o una altra garantia 
financera amb entitat degudament autoritzada, i a la garantia a la qual es refereix 
l’article 7 d’aquest Reglament: Si tenen intenció de fer dues activitats o serveis, 
han de justificar la més gran de les quantitats exigides per cadascun dels dos 
conceptes. Si pretenen fer més de dues activitats, la corresponent pòlissa de 
responsabilitat civil, aval o una altra garantia financera, i la garantia que regula 
l’article 7, s’han d’incrementar en una quantitat igual al 25 per cent de les exigides 
per a cada una de les restants classes de serveis o activitats.»

Quatre. L’article 7 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 o en un organisme de naturalesa similar de qualsevol Estat 
membre de la Unió Europea o Estat part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic 
Europeu, a disposició de les autoritats amb competències sancionadores en la 
matèria, amb la finalitat d’atendre les responsabilitats que derivin del funcionament 
de l’empreses per infraccions a la normativa de seguretat privada.
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2. En cas que la garantia es constitueixi a la Caixa General de Dipòsits, s’ha 
de fer en alguna de les modalitats previstes en la normativa reguladora de l’esmentat 
organisme, 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, amb la finalitat de la qual les quantitats 
que, si s’escau, s’hagin detret als efectes que preveuen l’apartat 1 d’aquest article 
s’han de reposar en el termini d’un mes a comptar de la data en què hagin executat 
els corresponents actes de disposició.

4. Les empreses legalment autoritzades en un altre Estat membre de la Unió 
Europea o en un Estat part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu per exercir 
activitats o prestar serveis de seguretat privada en l’esmentat Estat i que pretenguin 
exercir aquestes activitats o serveis a Espanya poden constituir la garantia a què 
es refereixen els apartats anteriors en els organismes o entitats autoritzats per a 
això de qualsevol dels esmentats estats, sempre que la garantia estigui a disposició 
de les autoritats espanyoles per atendre les responsabilitats que derivin del 
funcionament de l’empresa per infraccions a la normativa de seguretat privada.

A les empreses a les quals es refereix el paràgraf anterior, se’ls ha de tenir en 
compte la garantia que, si s’escau, hagin subscrit als mateixos efectes en qualsevol 
Estat membre de la Unió Europea o part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic 
Europeu, sempre que compleixi els requisits esmentats en els apartats anteriors i 
la seva quantia sigui equivalent a l’exigida a les empreses espanyoles en virtut del 
que disposa l’annex d’aquest Reglament.

Si la garantia dipositada en qualsevol dels esmentats estats és d’una quantia 
inferior a l’exigida a les empreses espanyoles per la vigent normativa de seguretat 
privada, l’empresa dipositant ha de constituir una  nova garantia complementària o 
ampliar la ja subscrita fins assolir l’esmentada quantia.»

Cinc. L’article 13 queda redactat de la manera següent:

«Article 13. Efectes de la cancel·lació.

1. La cancel·lació de la inscripció d’empreses de seguretat ha de determinar 
l’alliberament de la garantia que regula l’article 7 d’aquest Reglament, una vegada 
ateses les responsabilitats a què es refereix l’apartat 1 de l’esmentat article.

2. No es pot efectuar l’alliberament de la garantia quan l’empresa tingui 
obligacions econòmiques pendents amb l’Administració derivades del funcionament 
de l’empresa per infraccions a la normativa de seguretat privada, o quan se li 
instrueixi expedient sancionador, fins a la seva resolució i, si s’escau, fins al 
compliment de la sanció.

3. No obstant això, es pot reduir la garantia, tenint en compte l’abast previsible 
de les obligacions i responsabilitats pendents.

4. En el supòsit de cancel·lació per inactivitat, la represa de l’activitat requereix 
la instrucció i resolució d’un nou procediment d’autorització.»

Sis. L’article 17 queda redactat de la manera següent:

«Article 17. Obertura de sucursals.

1. Les empreses de seguretat que pretenguin obrir delegacions o sucursals 
ho han de sol·licitar a la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil (àmbit 
del Cos Nacional de Policia), i adjuntar-hi els documents següents:

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

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

c) Relació del personal de la delegació o sucursal, amb expressió del seu 
càrrec, categoria i del número del document nacional d’identitat o, en el cas de 
nacionals d’estats membres de la Unió Europea o d’estats part en l’Acord sobre 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 11  •  Dissabte 12 de gener de 2008  •  Secc. I. Pàg. 6

cv
: B

O
E

-A
-2

00
8-

51
2-

C

l’Espai Econòmic Europeu, del número d’identitat d’estranger. Quan no hi hagi 
obligació d’obtenir aquest últim, s’ha d’expressar el número del document d’identitat 
equivalent.

2. Les empreses de seguretat han d’obrir delegacions o sucursals, i donar 
coneixement a la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil (àmbit del Cos 
Nacional de Policia), amb aportació dels documents ressenyats a l’apartat anterior, 
a les ciutats de Ceuta i Melilla o a les províncies en què no radiqui la seva seu 
principal, quan realitzin a les esmentades ciutats o províncies alguna de les 
activitats següents:

a) Dipòsit, custòdia, recompte i classificació de monedes i bitllets, títols valors, 
així com custòdia d’objectes valuosos, explosius o objectes perillosos. Aquestes 
delegacions han de disposar dels 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), c) i d) 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), c) de l’annex, respecte a explosius.

No obstant això, quan la quantitat a custodiar per les esmentades delegacions 
o sucursals no superi els 601.012 euros, sempre que almenys el cinquanta per 
cent sigui en moneda fraccionària, la cambra cuirassada pot ser substituïda 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 prestin servei a la província sigui superior a trenta i la durada del 
servei, d’acord amb el contracte o a les pròrrogues d’aquest, sigui igual o superior 
a un any.

3. Les empreses de seguretat autoritzades per a la prestació d’activitats o 
serveis de seguretat privada d’acord amb la normativa de qualsevol dels estats 
membres de la Unió Europea d’estats part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic 
Europeu, que hagin estat reconegudes a Espanya d’acord amb el procediment que 
preveu aquest Reial decret, i que pretenguin exercir aquestes activitats o serveis a 
Espanya amb caràcter permanent, han d’obrir delegacions, sucursals, filials o 
agències a Espanya.

Les esmentades delegacions, sucursals, filials o agències han de complir els 
requisits previstos en l’apartat 1 d’aquest article i disposar de les mesures de 
seguretat que preveu aquest Reglament per a les empreses de seguretat.»

Set. L’article 52 queda redactat de la manera següent:

«Article 52. Disposicions comunes.

1. El personal de seguretat privada està integrat per: els vigilants de seguretat, 
els vigilants d’explosius, els caps de seguretat, els directors de seguretat, els 
escortes privats, els guardes particulars del camp, els guardes de caça, els guardes 
de pesca marítims i els detectius privats.

2. Als efectes d’habilitació i formació:

a) Els escortes privats i els vigilants d’explosius i substàncies perilloses es 
consideren especialitats dels vigilants de seguretat.

b) Els guardes de caça i els guarda de pesca marítims es consideren 
especialitats dels guardes particulars del camp.

3. Per a l’exercici de les seves respectives funcions, el personal de seguretat 
privada ha d’obtenir prèviament la corresponent habilitació o reconeixement del 
Ministeri de l’Interior, amb el caràcter d’autorització administrativa, en expedient 
que s’instrueix a instància dels mateixos interessats.
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4. L’habilitació o el reconeixement s’ha de documentar mitjançant la 
corresponent targeta d’identitat professional, les característiques de la qual les ha 
de determinar el Ministeri de l’Interior.

5. Els vigilants de seguretat i els guardes particulars del camp en les seves 
diferents modalitats han de disposar, a més, d’una cartilla professional i d’una cartilla 
de tir amb les característiques i anotacions que determini el Ministeri de l’Interior. La 
cartilla professional i la cartilla de tir dels vigilants de seguretat i dels guardes 
particulars del camp que estiguin integrats en empreses de seguretat han de quedar  
dipositades a la seu de l’empresa de seguretat en la qual prestin els seus serveis.

6. De l’obligació de disposar de cartilla de tir n’estan exonerats els guardes 
de pesca marítims que habitualment prestin el seu servei sense armes.

7. L’habilitació o el reconeixement per a l’exercici de la professió de detectiu 
privat requereix la inscripció en el registre específic que regula el present 
Reglament.»

Vuit. L’article 53 queda redactat de la manera següent:
«Article 53. Requisits generals.

Per a l’habilitació del personal i en tot moment per a la prestació de serveis de 
seguretat privada, el personal ha de complir els següents requisits generals:

a) Ser major d’edat.
b) Tenir la nacionalitat d’algun dels estats membres de la Unió Europea o 

d’un Estat part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.
c) Posseir l’aptitud física i la capacitat psíquica necessàries per a l’exercici de 

les respectives funcions sense patir malaltia que n’impedeixi l’exercici.
d) Estar mancat d’antecedents penals.
e) No haver estat condemnat per intromissió il·legítima en l’àmbit de protecció 

del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, del secret de 
les comunicacions o d’altres drets fonamentals en els cinc anys anteriors a la 
sol·licitud.

f) No haver estat sancionat en els dos o quatre anys anteriors, respectivament, 
per infracció greu o molt greu en matèria de seguretat.

g) No haver estat separat del servei en les Forces Armades o en les Forces i 
Cossos de Seguretat.

h) No haver exercit funcions de control de les entitats, serveis o actuacions 
de seguretat, vigilància o investigació privades, ni del seu personal o mitjans, com 
a membre de les Forces i Cossos de Seguretat en els dos anys anteriors a la 
sol·licitud.

i) Superar les proves que acreditin els coneixements i la capacitació necessaris 
per a l’exercici de les respectives funcions.»

Nou. L’article 54 queda redactat de la manera següent:
«Article 54. Requisits específics.

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

2. Vigilants de seguretat i guardes particulars del camp en qualsevol de les 
seves especialitats:

a) No haver complert els cinquanta-cinc anys d’edat.
b) Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria, 

de tècnic, o altres equivalents a efectes professionals, o superiors.
c) Els requisits necessaris per poder portar i utilitzar armes de foc, d’acord 

amb el que disposa a aquest efecte el vigent Reglament d’armes.
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3. Escortes privats: a més dels requisits específics dels vigilants de seguretat, 
han de tenir una estatura mínima d’1,70 metres els homes, i d’1,65 metres les 
dones.

4. Caps de seguretat i directors de seguretat: estar en possessió del títol de 
batxiller, de tècnic superior, de tècnic en les professions que es determinin, o altres 
equivalents a efectes professionals, o superiors.

5. Detectius privats:

a) Estar en possessió del títol de batxiller, de tècnic superior, de tècnic en les 
professions que es determinin, o altres equivalents a efectes professionals, o 
superiors.

b) Estar en possessió del diploma de detectiu privat, reconegut a aquests 
efectes de la manera que es determini mitjançant una ordre del Ministeri de l’Interior 
i obtingut després de cursar els ensenyaments programats i de superar les proves 
corresponents.»

Deu. S’afegeix un nou article 55 bis amb el contingut següent:

«Article 55 bis. Requisits i procediment per al reconeixement.

1. Els nacionals d’estats membres de la Unió Europea o d’estats part en 
l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, l’habilitació o la qualificació professional 
dels quals hagi estat obtinguda en algun dels esmentats estats perquè hi 
desenvolupin les funcions de seguretat privada, poden exercir activitats o prestar 
serveis de seguretat privada a Espanya, sempre que, amb la comprovació prèvia 
del Ministeri de l’Interior, s’acrediti que compleixen els requisits següents:

a) Posseir alguna titulació, habilitació o certificació expedida per les autoritats 
competents de qualsevol dels esmentats estats, que els autoritzi per a l’exercici de 
funcions de seguretat privada en aquest.

b) Acreditar els coneixements, la formació i les aptituds equivalents als exigits 
a Espanya per a l’exercici de les professions relacionades amb la seguretat 
privada.

c) Tenir coneixements de llengua castellana suficients per al desenvolupament 
normal de les funcions de seguretat privada.

d) Els previstos en les lletres a), d), e), f), g) i h) de l’article 53.

2. Als efectes del reconeixement que correspon efectuar al Ministeri de 
l’Interior, s’ha de tenir en compte el que preveu la normativa sobre reconeixement 
de qualificacions professionals.

3. La manca o insuficiència de coneixements o aptituds necessaris per a 
l’exercici de les activitats de seguretat privada a Espanya dels nacionals d’estats 
membres de la Unió Europea o d’estats part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic 
Europeu es pot suplir per aplicació de les mesures compensatòries previstes en la 
normativa ressenyada en el paràgraf anterior.

4. Una vegada efectuat aquest reconeixement, l’exercici de les funcions de 
seguretat privada s’ha de regir pel que disposen aquest Reglament i la normativa 
que el desplega.»

Onze. Es modifica l’article 63, que queda redactat de la manera següent:

«Article 63. Habilitació de caps de seguretat i de directors de seguretat.

1. Per poder ser nomenats caps de seguretat, els sol·licitants han d’haver 
ocupat llocs o funcions de seguretat, pública o privada, almenys durant cinc anys, 
i necessiten obtenir la pertinent targeta d’identitat professional, per a la qual cosa 
han d’acreditar, a través de les proves corresponents, coneixements suficients 
sobre la normativa reguladora de la seguretat privada, l’organització de serveis de 
seguretat i les modalitats de prestació d’aquests, i no els és aplicable el que disposa 
aquest Reglament sobre formació de personal.
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2. L’habilitació dels directors de seguretat requereix que els sol·licitants 
compleixin un dels requisits següents:

a) Estar en possessió de la titulació de seguretat reconeguda a aquests 
efectes pel Ministeri de l’Interior.

b) Acreditar el desenvolupament durant cinc anys, com a mínim, de llocs de 
direcció o gestió de seguretat pública o privada, i superar les corresponents proves 
sobre les matèries que determini l’esmentat Ministeri.»

Dotze. L’article 64 queda redactat de la manera següent:

«Article 64. Causes.

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

a) A petició pròpia.
b) Per pèrdua d’algun dels requisits generals o específics exigits en aquest 

Reglament per a l’atorgament de l’habilitació o reconeixement.
c) Per jubilació.
d) Per execució de la sanció de retirada definitiva de l’habilitació o 

reconeixement.

2. La inactivitat del personal de seguretat privada per 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 superació de les proves específiques 
que per a aquest supòsit determini el Ministeri de l’Interior.»

Tretze. Es modifica l’epígraf de la secció 5a del capítol II, que queda redactat de la 
manera següent:

«Secció  5a capS i directorS de Seguretat»
Catorze. L’article 95 queda redactat de la manera següent:

«Article 95. Funcions.
1. Als caps de seguretat els correspon, sota la direcció de les empreses de 

què depenguin, l’exercici de les funcions següents:

a) L’anàlisi de situacions de risc i la planificació i programació de les actuacions 
necessàries per a la implantació i realització dels serveis de seguretat.

b) L’organització, direcció i inspecció del personal i serveis de seguretat 
privada.

c) La proposta dels sistemes de seguretat que siguin pertinents, així com la 
supervisió de la seva utilització, funcionament i conservació.

d) El control de la formació permanent del personal de seguretat que d’ells 
depengui, i proposar a la direcció de l’empresa l’adopció de les mesures o iniciatives 
adequades per al compliment de l’esmentada finalitat.

e) La coordinació dels diferents serveis de seguretat que d’ells depenguin, 
amb actuacions pròpies de protecció civil, en situacions d’emergència, catàstrofe o 
calamitat pública.

f) Assegurar la col·laboració dels serveis de seguretat amb els de les 
corresponents dependències de les Forces i Cossos de Seguretat.

g) En general, vetllar per l’observança de la regulació de seguretat 
aplicable.

h) La direcció dels exercicis de tir del personal de seguretat a les seves 
ordres, si posseeixen la qualificació necessària com a instructors de tir.

2. Als directors de seguretat els correspon l’exercici de les funcions que 
enumeren els apartats a), b), c), e), f) i g) de l’article anterior.»
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Quinze. L’article 96 queda redactat de la manera següent:

«Article 96. Supòsits d’existència obligatòria.

1. Els serveis de seguretat s’han de prestar obligatòriament sota la direcció 
d’un cap de seguretat, en les empreses de seguretat inscrites per a totes o alguna 
de les activitats que preveu l’article 1.1, paràgrafs a), b), c) i d), del present 
Reglament, i en les delegacions o sucursals obertes d’acord amb el que disposa 
l’article 17, apartats 2 i 3 d’aquest Reglament.

2. El comandament dels serveis de seguretat l’ha d’exercir un director de 
seguretat designat per l’entitat, empresa o grup empresarial:

a) En les empreses o entitats que constitueixin, en virtut de disposició general 
o decisió governativa, departament de seguretat.

b) En els centres, establiments o immobles que disposin d’un servei de 
seguretat integrat per vint-i-quatre o més vigilants de seguretat o guardes particulars 
del camp, i la durada prevista dels quals superi un any.

c) Quan així ho disposi la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil 
per als supòsits supraprovincials, o el subdelegat del Govern de la província, 
atenent el volum de mitjans personals i materials, tant físics com electrònics, el 
sistema de seguretat de l’entitat o establiment, així com la complexitat del seu 
funcionament i el grau de concentració de risc.»

Setze. L’article 98 queda redactat de la manera següent:

«Article 98. Subsanació de deficiències o anomalies.

Els caps i els directors de seguretat han de proposar o adoptar les mesures 
oportunes per a la subsanació de les deficiències o anomalies que observin o els 
comuniquin els vigilants o els guardes particulars del camp en relació amb els 
serveis o els sistemes de seguretat, s’han d’assegurar de l’anotació, en aquest 
últim cas, de la data i l’hora de la subsanació en el corresponent llibre catàleg i 
n’han de comprovar el funcionament.»

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

«Article 106. Establiment de sucursals.

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

Divuit. L’article 108 queda redactat de la manera següent:

«Article 108. Llibre de registre.

1. En cada despatx i sucursal, els detectius han de portar un llibre de 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.

2. L’obligació de gestió del llibre de registre de l’apartat anterior també 
correspon als nacionals d’estats membres de la Unió Europea o d’estats part en 
l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu habilitats com a detectius privats en 
qualsevol dels esmentats estats i que pretenguin exercir la seva professió a 
Espanya sense disposar de despatx o sucursal al nostre país.»

Dinou. L’article 117 queda redactat de la manera següent:

«Article 117. Organització del departament de seguretat.

En les entitats i empreses de seguretat en les quals el departament de seguretat 
es caracteritzi pel seu gran volum i complexitat, en l’esmentat departament hi ha 
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d’haver, sota la direcció de seguretat, a la qual corresponen les funcions del director 
de seguretat, l’estructura necessària amb els esglaons jeràrquics i territorials 
adequats, al capdavant dels quals hi ha d’haver els delegats corresponents.»

Vint. L’article 139 queda redactat de la manera següent:

«Article 139. Comunicació sobre la vigència del contracte d’assegurança, aval o 
una altra garantia financera subscrita per cubrir la responsabilitat.
1. Anualment, en el mateix termini determinat en l’apartat 1 de l’article anterior, 

les empreses de seguretat han de presentar, en el registre en què estiguin inscrites, 
un certificat acreditatiu de vigència del contracte d’assegurança, aval o una altra 
garantia financera que hagin subscrit per cobrir la responsabilitat.

2. L’empresa assegurada té l’obligació de comunicar a la Direcció General de 
la Policia i de la Guàrdia Civil (àmbit del Cos Nacional de Policia), la rescissió i 
qualsevol altra de les circumstàncies que puguin donar lloc a la terminació del 
contracte d’assegurança de responsabilitat civil, aval o una altra garantia financera, 
almenys amb trenta dies d’antelació a la data en què les esmentades circumstàncies 
hagin de tenir efecte.

3. En tots els supòsits de terminació de la vigència del contracte d’assegurança, 
aval o una altra garantia financera, l’empresa ha de concertar oportunament, de 
manera que no es produeixi solució de continuïtat en la cobertura de la 
responsabilitat, una nova pòlissa de responsabilitat civil, aval o una altra garantia 
financera, que compleixi les exigències que estableixen l’article 5.1.c).6è i l’annex 
d’aquest Reglament, i acreditar-ho davant el Registre d’empreses de seguretat.»

Vint-i-u. L’article 140 queda redactat de la manera següent:

«Article 140. Comunicació de modificacions estatutàries.
1. Quan les empreses de seguretat revesteixin la forma de persona jurídica 

estan obligades a comunicar a la Secretaria d’Estat de Seguretat qualsevol canvi 
que es produeixi en la titularitat de les accions, participacions o aportacions i els 
que afectin el seu capital social, dins dels quinze dies següents a la seva 
modificació.

2. Així mateix, i en el mateix termini, han de comunicar qualsevol modificació 
dels seus Estatuts i tota variació que sobrevingui en la composició personal dels 
seus òrgans d’administració i direcció.

3. Les comunicacions a què es refereixen els apartats anteriors s’han de fer 
mitjançant una còpia autoritzada de la corresponent escriptura pública o del 
document en què s’hagin consignat les modificacions.

4. Quan els canvis impliquin la pèrdua dels requisits dels administradors i 
directors de les empreses de seguretat, han de cessar en els seus càrrecs.»

Vint-i-dos. Les lletres b) i c) de l’apartat 1 de l’article 148 queden redactades de la 
manera següent:

«b) La continuació de la prestació de serveis en cas de cancel·lació de la 
inscripció o de rescissió del contracte d’assegurança, aval o una altra garantia 
equivalent, sense concertar-ne una altra de nova dins el termini reglamentari.

c) La subcontractació dels serveis i activitats de seguretat privada amb 
empreses que no disposin de la corresponent habilitació o reconeixement 
necessaris per al servei o activitat de què es tracti, tret dels supòsits permesos per 
Reglament.»

Vint-i-tres. L’apartat 3 de l’article 149 queda redactat de la manera següent:

«3. La realització de funcions que excedeixin l’habilitació obtinguda o 
reconeguda per l’empresa de seguretat o pel personal al seu servei, o fora del lloc 
o àmbit territorial corresponent, així com la retenció de la documentació personal; 
la realització de serveis en polígons industrials i urbanitzacions sense haver 
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obtingut l’autorització expressa de la delegació o subdelegació del Govern o de 
l’òrgan corresponent de la comunitat autònoma competent, i la subcontractació de 
serveis de seguretat amb empreses inscrites, però no habilitades o reconegudes 
per a l’àmbit territorial corresponent al lloc de realització del servei o activitat 
subcontractats.»

Vint-i-quatre. Els números 3 i 5 de l’article 150 queda redactat de la manera 
següent:

«3. L’omissió del deure d’obrir sucursals o delegacions en els supòsits que 
preveuen els apartats 2 i 3 de l’article 17.»

«5. La falta de presentació anual, dins el termini establert, del certificat 
acreditatiu de la vigència del contracte d’assegurança, aval o una altra garantia 
equivalent.»

Vint-i-cinc. La funció 4a de la disposició addicional primera del Reglament de seguretat 
privada queda redactada de la manera següent:

«4a Article 7.1 La referència a la Caixa General de Dipòsits s’entén feta a la 
caixa que determini la comunitat autònoma corresponent.»

Vint-i-sis. L’annex del Reglament de seguretat privada queda redactat de la manera 
següent:

«ANNEX

Requisits específics de les empreses de seguretat, segons les diferents 
classes d’activitat

I. Requisits d’inscripció i autorització inicial
1. Vigilància i protecció de béns, establiments, certàmens o convencions.

A) Fase inicial.

Si es tracta de societats, acreditar que compleix els requisits previstos a l’article 
5.1.a), 1r. 

B) Segona fase.

Relació del personal disponible en la qual hi ha de constar necessàriament el 
cap de seguretat i els vigilants de seguretat.

C) Tercera fase.

a) Tenir instal·lat en els locals de l’empresa, tant en el principal com en els de 
les delegacions o sucursals, un armer o caixa forta de les característiques que 
determini el Ministeri de l’Interior.

b) Tenir concertat contracte d’assegurança de responsabilitat civil, aval o una 
altra garantia financera amb una entitat degudament autoritzada, amb una quantia 
mínima de 300.506,10 euros per sinistre i any.

c) Tenir constituïda, en la forma que determina l’article 7 d’aquest Reglament, 
una garantia de 240.404,84 euros si l’àmbit d’actuació és estatal i de 48.080,97 
euros, més 12.020,24 euros per província, si l’àmbit d’actuació és autonòmic.

2. Protecció de persones.

A) Fase inicial.

Si es tracta de societats, acreditar que compleixen els requisits que preveu 
l’article 5.1.a), 1r. 
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B) Segona fase.

Relació del personal disponible en la qual hi ha de constar necessàriament el 
cap de seguretat i els escortes privats.

C) Tercera fase.

a) Tenir instal·lat en els locals de l’empresa, tant en el principal com en els de 
les delegacions o sucursals, un armer o caixa forta de les característiques que 
determini el Ministeri de l’Interior.

b) Tenir concertada una assegurança de responsabilitat civil, aval o una altra 
garantia financera, amb una entitat degudament autoritzada, amb una quantia 
mínima de 601.012,10 euros per sinistre i any.

c) Tenir constituïda, en la forma que determina l’article 7 d’aquest Reglament, 
una garantia de 240.404,84 euros.

d) Disposar de mitjans de comunicació suficients per garantir la comunicació 
entre les unitats perifèriques mòbils i l’estació base.

3. Dipòsit, custòdia i tractament d’objectes valuosos o perillosos, i custòdia 
d’explosius.

3.1 Objectes valuosos o perillosos.

A) Fase inicial.

Si es tracta de societats, acreditar que compleix els requisits que preveu l’article 
5.1.a), 1r. 

B) Segona fase.

Relació del personal disponible en la qual hi ha de constar necessàriament el 
cap de seguretat i els vigilants que integren el servei de seguretat.

C) Tercera fase.

a) Tenir concertat un contracte d’assegurança de responsabilitat civil, aval o 
una altra garantia financera amb entitat degudament autoritzada, amb una quantia 
mínima de 601.012,42 euros per sinistre i any.

b) Tenir constituïda una garantia de 240.404,84 euros si es tracta d’una 
empresa d’àmbit estatal, i de 60.101,21 euros, més 12.020,4 euros per província, 
si és una empresa d’àmbit autonòmic.

c) Tenir instal·lat en els locals de l’empresa, tant en el principal com en els de 
les delegacions o sucursals, un armer o caixa forta de les característiques 
determinades pel Ministeri de l’Interior.

d) Tenir instal·lada una cambra cuirassada i locals annexos de les 
característiques i amb el sistema de seguretat que determini el Ministeri de 
l’Interior.

Els requisits relatius a la cambra cuirassada, els vigilants de seguretat que 
integren el servei de seguretat i un armer o caixa forta, s’exigeixen per cada 
immoble que destini l’empresa a aquesta activitat.

3.2 Explosius.

A) Fase inicial.

Si es tracta de societats, acreditar que compleix els requisits que preveu l’article 
5.1.a), 1r.

B) Segona fase.

Servei de seguretat compost per un cap de seguretat i una dotació de cinc 
vigilants d’explosius, com a mínim, per cada dipòsit comercial o de consum 
d’explosius en el qual es presti servei de custòdia.
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C) Tercera fase.

a) Tenir concertat un contracte d’assegurança de responsabilitat civil, aval o 
una altra garantia financera amb una entitat degudament autoritzada amb una 
quantia mínima de 601.012,10 euros per sinistre i any.

b) Tenir constituïda una garantia de 120.202,42 euros, si es tracta d’una 
empresa d’àmbit estatal, i de 30.050,61 euros, més 6.010,12 euros per província, 
si l’empresa és d’àmbit autonòmic.

c) Dipòsit d’emmagatzematge i armer o caixa forta, de les característiques i 
amb el sistema de seguretat, si s’escau, que determini el Ministeri de l’Interior.

4. Transport i distribució d’objectes valuosos o perillosos i d’explosius.

4.1 Objectes valuosos o perillosos.

A) Fase inicial.

Si es tracta de societats, acreditar que compleix els requisits que preveu l’article 
5.1.a), 1r.

B) Segona fase.

a) Relació del personal disponible en la qual hi ha de constar necessàriament 
el cap de seguretat i els vigilants de seguretat.

b) Sis vehicles blindats, si l’empresa és d’àmbit estatal, i dos, si l’empresa és 
d’àmbit autonòmic. Els vehicles han de tenir les característiques que determini el 
Ministeri de l’Interior, han d’estar dotats de permís de circulació, targeta d’industrial 
i certificat acreditatiu de la superació de la inspecció tècnica, tot això a nom de 
l’empresa sol·licitant.

c) Local destinat exclusivament a la guarda dels vehicles blindats fora de les 
hores de servei.

C) Tercera fase.

a) Tenir concertat un contracte d’assegurança de responsabilitat civil, aval o 
una altra garantia financera amb una entitat degudament autoritzada, amb una 
quantia mínima de 601.012,10 euros per sinistre i any.

b) Una garantia de 240.404,84 euros, si l’empresa és d’àmbit estatal, i de 
48.080,97 euros, més 12.020,24 euros per província, si és d’àmbit autonòmic.

c) Tenir instal·lat en els locals de l’empresa, tant en el principal com en els de 
les delegacions o sucursals, un armer o caixa forta de les característiques que 
determini el Ministeri de l’Interior.

d) Disposar d’un servei de telecomunicació de veu entre els locals de 
l’empresa, tant el principal com els de les sucursals o delegacions, i els vehicles 
que facin el transport.

4.2 Explosius.

A) Fase inicial.

Si es tracta de societats, acreditar que compleix els requisits que preveu l’article 
5.1.a), 1r. 

B) Segona fase.

a) Una plantilla composta com a mínim per dos vigilants d’explosius per cada 
vehicle per al transport d’explosius de què disposi l’empresa i un cap de seguretat 
quan el nombre de vigilants excedeixi els quinze en total.

b) Disposar per al transport d’explosius, almenys, de dos vehicles blindats 
amb capacitat de càrrega superior a 1.000 kg cadascun, amb les característiques 
que determina el Reglament nacional del transport de mercaderies perilloses per 
carretera (TPC, tipus 2), i amb les mesures de seguretat que s’estableixin, amb el 
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benentès que han d’aportar els documents que per a la seva acreditació determini 
el Ministeri de l’Interior.

c) Local per a la guarda dels vehicles durant les hores en què estiguin 
immobilitzats.

C) Tercera fase.

a) Tenir concertat un contracte d’assegurança de responsabilitat civil, aval o 
una altra garantia financera amb una entitat degudament autoritzada, amb una 
quantia mínima de 601.012,42 euros per sinistre i any.

b) Una garantia de 120.202,42 euros, si l’empresa és d’àmbit estatal, i de 
30.050,61 euros, més 6.010,12 euros per província, si és d’àmbit autonòmic.

c) Tenir instal·lat un armer o caixa forta de les característiques que determini 
el Ministeri de l’Interior.

d) Disposar d’un servei de telecomunicació de veu entre els locals de 
l’empresa, tant el principal com els de les sucursals o delegacions, i els vehicles 
que facin el transport.

5. Instal·lació i manteniment d’aparells, dispositius i sistemes de seguretat.

A) Fase inicial.

Si es tracta de societats, acreditar que compleix els requisits previstos a l’article 
5.1.a), 1r.

B) Segona fase.

a) Relació de personal disponible en la qual hi ha de constar necessàriament 
l’enginyer tècnic i els instal·ladors.

b) Una zona o àrea restringida que, amb mitjans físics, electrònics o 
informàtics, garanteixi la custòdia de la informació que manegin i de la qual són 
responsables.

C) Tercera fase.

a) Tenir constituïda una garantia de 120.202,42 euros, per a l’àmbit estatal, i 
de 30.050,61 euros, més 6.010,12 euros per província, per a l’àmbit autonòmic.

b) Tenir concertat un contracte d’assegurança de responsabilitat civil, aval o 
una altra garantia financera amb una entitat degudament autoritzada, amb una 
quantia mínima de 300.506,05 euros per sinistre i any.

6. Explotació de centrals d’alarma.

A) Fase inicial

Si es tracta de societats, acreditar que compleix els requisits previstos a l’article 
5.1.a), 1r. 

B) Segona fase.

a) Elements, equips o sistemes capacitats per a la recepció i verificació dels 
senyals d’alarma i la seva transmissió a les Forces i Cossos de Seguretat.

b) Locals els requisits i les característiques del sistema de seguretat dels 
quals determini el Ministeri de l’Interior.

c) Un sistema d’alimentació ininterrompuda d’energia que garanteixi durant 
vint-i-quatre hores, almenys, el funcionament de la central en el cas de tall del 
subministrament de fluid elèctric.

C) Tercera fase.

a) Tenir constituïda una garantia de 120.202,42 euros.
b) Tenir concertat un contracte d’assegurança de responsabilitat civil, aval o 

una altra garantia financera amb una entitat degudament autoritzada, amb una 
quantia mínima de 300.506,05 euros.
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7. Planificació i assessorament d’activitats de seguretat.
A) Segona fase.
a) Relació del personal disponible en la qual hi ha de constar necessàriament 

personal facultatiu amb la competència suficient per responsabilitzar-se dels 
projectes, en els casos en què la seva activitat tingui per objecte el disseny de 
projectes d’instal·lacions i sistemes de seguretat.

b) Si es tracta de societats, acreditar que compleix els requisits que preveu 
l’article 5.1.a), 1r. 

c) Una àrea o zona restringida que, amb mitjans físics, electrònics o 
informàtics, garanteixi la custòdia de la informació que manegi l’empresa i de la 
qual és responsable.

d) Quan l’assessorament o la planificació tinguin per objecte alguna de les 
activitats a què es refereixen els paràgrafs a), b), c) i d) de l’article 5 de la Llei 
23/1992, de 30 de juliol, de seguretat privada, disposar, a la plantilla, de personal 
que acrediti, mitjançant la justificació de l’exercici de llocs o funcions de seguretat 
pública o privada, almenys, durant cinc anys, coneixements i experiència sobre 
organització i realització d’activitats de seguretat.

B) Tercera fase.

a) Tenir constituïda una garantia per un import de 60.101,21 euros.
b) Tenir concertat un contracte d’assegurança de responsabilitat civil, aval o 

una altra garantia financera amb una entitat degudament autoritzada, amb una 
quantia mínima de 300.506,05 euros per sinistre i any.

8. Requisits de les empreses que tinguin el seu domicili a Ceuta i Melilla.
Les empreses de seguretat amb domicili social a Ceuta i a Melilla, que 

pretenguin exercir la seva activitat únicament en l’àmbit d’una de les esmentades 
ciutats, han de complir els mateixos requisits que estableix aquest annex.
II. Requisits de les empreses d’àmbit autonòmic

1. Les quantitats determinants dels mínims de garantia i d’assegurança de 
responsabilitat civil, aval o una altra garantia financera amb una entitat degudament 
autoritzada, especificades en l’apartat I d’aquest annex, com a requisits “D’inscripció 
i autorització inicial”, relatius a les empreses d’àmbit autonòmic, siguin quines 
siguin les activitats que realitzin o els serveis que prestin, queden reduïdes al 75 
per cent o al 50 per cent, segons que la població de dret de les corresponents 
comunitats autònomes sigui inferior a 2.000.000 d’habitants i superior a 1.250.000, 
o inferior a 1.250.000 habitants.

2. Les quantitats determinants dels mínims de garantia, especificades en 
l’apartat I d’aquest annex, relatives a les empresa de seguretat d’àmbit autonòmic, 
siguin quines siguin les activitats que realitzin o els serveis que prestin, i sigui quina 
sigui la població de dret de les corresponents comunitats autònomes, queden 
reduïdes al 50 per cent quan es tracti d’empreses que, en el moment de la inscripció 
en el Registre, tinguin una plantilla de menys de 50 treballadors, i així mateix quan, 
posteriorment, durant dos anys consecutius, no superin els 601.012,10 euros de 
facturació anual.

La reducció que estableix aquest apartat 2 no és acumulable a la relativa al 
mínim de garantia, compresa en el que disposa l’apartat anterior.

3. En els supòsits que preveuen els apartats 1 i 2 precedents, no es computen 
les quantitats per província, especificades en l’apartat I d’aquest annex, quant a 
garantia, respecte a les províncies que tinguin menys de 250.000 habitants de 
població de dret.

4. Respecte a les empreses de seguretat d’àmbit autonòmic, dedicades 
exclusivament a instal·lació i manteniment d’aparells, dispositius i sistemes de 
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seguretat, els requisits que estableix l’apartat I.5 d’aquest annex, s’han d’aplicar 
amb les modificacions que s’especifiquen a continuació:

a) No necessiten tenir un enginyer tècnic a la plantilla a temps total, quan 
aquesta integri menys de cinc llocs d’instal·ladors, si bé, alternativament, han de 
tenir-lo a temps parcial, o han de comptar, de forma permanent, mitjançant un 
contracte mercantil, amb els serveis d’un enginyer tècnic que supervisi i garanteixi 
tècnicament la instal·lació i el manteniment d’aparells, dispositius i sistemes. En tot 
cas, l’enginyer tècnic ha d’estar específicament qualificat per a l’exercici de la seva 
missió.

b) La garantia mínima a constituir és de 6.101,21 euros.
Tanmateix, és de 12.020,24 euros quan es tracti d’empreses no constituïdes 

en forma de societat.
c) El contracte d’assegurança de responsabilitat civil, aval o una altra garantia 

financera amb una entitat degudament autoritzada ha de cobrir una garantia 
mínima de 60.101,21 euros.

5. Les modificacions de plantilles de les empreses autonòmiques a què es 
refereix el present apartat, que donin lloc a la seva inclusió o exclusió del supòsit 
regulat en l’apartat 2 anterior, han de produir el canvi dels requisits d’inscripció i 
autorització de les esmentades empreses i han de determinar la instrucció dels 
corresponents expedients de modificacions d’inscripció.

6. Quan les empreses pretenguin actuar en comunitats autònomes limítrofs, 
sense abraçar la totalitat del territori nacional, s’han d’inscriure en el Registre 
general d’empreses de seguretat, però poden fer-ho amb aplicació dels criteris 
quantitatius, establerts en aquest annex, conjuntament amb els àmbits territorials 
autonòmics corresponents, com si es tractés d’un territori autonòmic únic.»

Disposició transitòria única. Vigència de normes preexistents.

Fins que tingui lloc l’aprovació de les disposicions necessàries per al desplegament i 
l’execució del que preveu aquest Reial decret, han de continuar en vigor les normes 
aplicables als aspectes que requereixin d’ulterior desplegament normatiu.

Disposició final primera. Disposicions d’execució.

S’autoritza el ministre de l’Interior per dictar les disposicions necessàries per a l’execució 
i l’aplicació del que disposa aquest Reial decret.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

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

Madrid, 11 de gener de 2008.

JUAN CARLOS R.

El ministre de l’Interior,

ALFREDO PÉREZ RUBALCABA


