
 
 

 
Guia docent de l’assignatura “Dret de la Seguretat Privada” 

 
I. IDENTIFICACIÓ 
 
 Nom de l’assignatura: Dret de la Seguretat Privada 

 Codi: 101874 

 Titulació: Grau de Prevenció i Seguretat Integral 

 Curs acadèmic: 2016/2017 

 Tipus d’assignatura: OT 

 Crèdits ECTS: 6 

 Període d’impartició: Primer Semestre 

 Idioma en que s’imparteix: Català/Castellà/Anglès  

 Professor/a Responsable de l’assignatura: Sílvia Planet i Robles 

 Correu electrònic: silvia.planet@uab.cat   

Equip docent: 

 Professor/a : Carles Castellano – Sotsinspector cap de la UCSP _PG/ME (2h) 

 Correu electrònic: Professor/a : carles.castellano@gencat.cat 

 Professor/a : Roberto Blanco ( 2h) Gerent Barnaporters (2h) 

 Correu electrònic: robertoblanco@barnaporters.cat 

 Professor/a : Felipe Gómez. Detectiu privat (2h) 

 Correu electrònic: info@cosmopolitandetectives.com 

 Professor/a : Dr. Joan Miquel Capell. Cap seguretat Diputació de Barcelona (2h) 

 Correu electrònic: capellmj@diba.cat 

 Professor/a : Paulino Lera. Director seguretat Corte Inglés (2h) 

 Correu electrònic: paulino_lera@elcorteingles.es  

II. PRESENTACIÓ 

L’assignatura Dret de la seguretat privada, es realitza en el quart curs del Grau en Prevenció i 
Seguretat Integral i és de 6 crèdits. Aquesta assignatura és optativa i es troba en l’itinerari “Seguretat 
Privada”. 
 
Les diferents matèries i continguts que es desenvolupen al llarg del programa d’aquesta assignatura, 
han de permetre als alumnes assolir els coneixements jurídics essencials en relació a la regulació i les 
disposicions normatives sobre la seguretat privada a l’Estat espanyol, alhora que s’erigeix com la 
base fonamental per al posterior aprofundiment en altres assignatures on es desenvolupen més 
extensament alguns d’aquests continguts. 
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El programa de l’assignatura Dret a la seguretat privada, es troba dividit en dos blocs. 
 
• Primer bloc: Construcció jurídica del dret de la seguretat privada. 
• Segon bloc: Règim jurídic del personal i les empreses de seguretat privada. 
 

Els continguts del temari es treballaran mitjançant classes teòriques, supòsits pràctics relacionats 

amb temes d’actualitat i altres del temari, treballs de recerca que l’alumne haurà d’exposar durant 

les hores destinades a pràctiques, lectura de textos, normativa i jurisprudència, d’acord amb les 

indicacions de la professora. Es preveu una visita formativa durant el mes de gener, relacionada amb 

els continguts de l’assignatura. 

III. OBJECTIUS FORMATIUS I COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

Objectius Formatius 
 
L’assignatura Dret de la seguretat privada, mitjançant l’anàlisi i estudi dels continguts del programa, 
ha de permetre que l’alumne al final de curs sigui capaç de: 
 

• Conèixer el règim jurídic de la seguretat privada a l’Estat espanyol. 
• Distingir entre els diferents models de seguretat i associar-ne els trets característics de 

cadascun. 
• Assessorar jurídicament sobre les funcions del personal de seguretat privada i els seus límits 

d’actuació d’acord amb l’ordenament processal-penal. 
• Resoldre de forma autònoma qüestions relatives a la legislació aplicable a un cas concret en 

l’àmbit de la seguretat privada. 
• Analitzar críticament un supòsit concret relacionat amb la seguretat privada i fer propostes 

de resolució a l’empara de la normativa aplicable. 
 
Competències Específiques 
 
CE2. Realitzar anàlisi d'intervencions preventives en matèria de seguretat. 
CE6. Aplicar la normativa legal inherent al sector de la prevenció i la seguretat integral.  
CE9. Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la 
seguretat: persones, tecnologia i infraestructures. 
 
 
Resultats d’Aprentatge  
 
RA2.7. Diagnosticar la situació de la seguretat en empreses i en organitzacions. 
RA6.1) Planificar la gestió de la prevenció i la seguretat d'acord amb la normativa legal aplicable al 
sector.  
RA6.2) Aplicar la normativa i exercir de manera professional la seguretat privada i la investigació 
privada 
RA9.1. Gestionar de forma col·laborativa  els plans de seguretat privada 
 



 
 

IV. COMPETÈNCIES TRANSVERSALS  

CT3. Utilitzar la capacitat de anàlisis i de síntesis per a la resolució de problemes  
CT5. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació  i en la activitat professional 
desenvolupant la curiositat i la creativitat.  
CT6. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.  
CT7. Adaptar-se a situacions imprevistes.  
CT8. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.  
CT10. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.  
CT15. Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que se derivi de la pràctica del exercici 
professional. 
 

V. TEMARI I CONTINGUTS 

Bloc 1: Construcció jurídica del dret de la seguretat privada 

Bloc 2: Règim jurídic del personal i les empreses de seguretat privada 
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Documents que trobareu a internet: 
 

• Revista Catalana de Seguretat Pública, núm. 17, any 2006. “Seguretat pública i privada. El nou 
model de protecció de la ciutadania” (exemplar monogràfic). 

• http://www.raco.cat/index.php/index/search/advancedResults?textsearch=Text+a+cercar&n
otexttosearch=Si+us+plau%2C+per+realitzar+una+cerca+cal+que+introdu%C3%AFu+algun+t
erme+en+els+camps+de+t%C3%ADtol%2C+autor+i%2Fo+text+lliure.+Recordeu+que+tamb%
C3%A9+disposeu+del+cercador+de+revistes.&title=Seguretat+p%C3%BAblica+i+privada&aut
hor=&query=&searchJournal=367&quants= 
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http://revistas.javeriana.edu.co/sitio/papelpolitico/admin/upload/uploads/9%20reflexiones.
pdf 

• Documento Marco 05/2011: “La evolución del concepto de Seguridad” (Junio 2011). Instituto 
español de estudios estratégicos. Ministerio de defensa. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2011/DIEEEM05-
2011EvolucionConceptoSeguridad.pdf 
 
 

 

VII. METODOLOGIES DOCENTS 

 
Les classes es desenvoluparan d’acord amb les previsions i els continguts que consten al cronograma 
i al programa de l’assignatura.  
 
El programa de l’assignatura consta de 2 blocs amb un total de 30 hores teòriques distribuïdes en 
una durada de 16 hores el primer bloc, i 14 el segon bloc, En el marc d’aquestes hores teòriques 
també es plantejaran exercicis i altres activitats que formen part de l’avaluació continuada.  
 
Paral·lelament, a mida que s’avança en les explicacions teòriques, els alumnes hauran de fer una 
recerca sobre un tema dels proposats al programa, i en relació al qual hauran de lliurar un treball per 
escrit i fer una presentació a l’aula tipus power point, d’acord amb la temporalització marcada al 
cronograma.  
 
Pel seguiment de la matèria caldrà portar llegits els textos que la professora indiqui durant les classes 
teòriques (articles, normativa, jurisprudència, etc.)  
 
Tant els treballs de recerca, com els exercicis proposats, com la lectura de textos, formen part de les 
hores que l’alumne haurà de treballar de forma autònoma, tot i que, pel seguiment i resolució de 
dubtes, també es portarà a terme la oportuna supervisió mitjançant els fòrums de debats, el campus 
virtual i la comunicació permanent mitjançant el correu electrònic. 
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VIII. SISTEMA D’AVALUACIÓ  

 

Proves teòriques individuals 

a)2 exàmens tipus test de 20 
preguntes 
 
b)2 supòsits pràctics amb 3 
preguntes a desenvolupar 

20% cada test 
10% cada supòsit pràctic  
 

60% en total 
 

Avaluació temes treballats a 
l’aula 

2 treballs de recerca que 
caldrà exposar a l’aula  

15% cada treball presentat a 
l’aula 

30% en total 
 

Avaluació continuada 

una pràctica /exercici per 
bloc, proposats a l’aula , que 
hauran de treballar de forma 
autònoma i que resoldrem a 
l’aula. 

10% en total 

 
Els criteris d’avaluació de l’assignatura són tres: 
 

a) una prova escrita (tipus test i cas pràctic)  per bloc 
b) treballs de recerca (un per bloc) 
c) exercicis proposats a classe (un per bloc) 

 
Aquestes proves es faran dos cops, un per cada bloc, es tracta per tant, d’una avaluació continuada. 
El còmput del resultat de les dues sub-avaluacions, donarà la nota final resultant de l’assignatura (és 
sumatòria i progressiva). 

 
La descripció de la valoració de cada prova és la següent: 
 

a) Prova escrita: que valdrà en total 6 punts (un 60% de la nota final): 
- 2 proves escrites tipus test de 20 preguntes (cadascun val 2 punts i en total 4 punts) 
- 2 casos pràctics amb 3 preguntes cadascun (cada cas val 1 punt, i en total 2 punts)  
 

b) Treball de recerca val un 30% (document i presentació) han de fer 2 recerques, una per bloc 
(cadascuna val un 15% o un punt i mig de la nota final, si es fan satisfactòriament els 2 treballs de 
recerca, equival a 3 punts de la nota final) 
 
c) 1 pràctica o exercici breu per bloc, que es resoldrà a l’aula, i valdrà un 10% del total (o un punt 
de la nota final) 

 

Està previst que les pràctiques es desenvolupin, majoritàriament, en dissabte, durant un total de 12 

hores, i quatre sessions es preveu que participaran altres professors externs a l’aula. També està 

prevista una visita formativa durant el mes de gener, relacionada amb els continguts de l’assignatura. 

El primer dia plantejarem matèries, metodologia, i presentació dels supòsits pràctics. 
 



 
 

En cas de no superar l’assignatura d’acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), 
es podrà fer un examen final dels continguts del programa que consistirà en un examen tipus test de 
30 preguntes i un cas pràctic amb preguntes a desenvolupar, i es portarà a terme en la data 
assignada per l’EPSI durant la setmana d’exàmens, que enguany serà el dia 1 de febrer. No hi ha 
possibilitat de recuperació si es suspèn aquesta convocatòria. 
 
Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa 
acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir a una variació de la 
qualificació es qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, deixar copiar..., una activitat 
d'avaluació, implicarà suspendre aquesta activitat d'avaluació amb un zero (0). Les activitats 
d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables. Si és 
necessari superar qualsevol d'aquestes activitats d'avaluació per aprovar l'assignatura, aquesta 
assignatura quedarà suspesa directament, sense oportunitat de recuperar-la en el mateix curs. 
 

IX. ORGANITZACIÓ DEL TEMPS DE DEDICACIÓ DE L’ESTUDIANT  

 
Tipus Activitat Hores ECTS Resultats d’aprenentatge 

Activitats 

dirigides 

Classes teòriques amb 

suport TIC, casos pràctics i  

exposicions orals de temes 

relacionats amb la matèria 

60 

 

2,4 RA 2.7 RA 6.1 RA 6.2  

Activitats 

supervisades 

Discussió de problemes 

concrets: Resolució en 

grup de problemes 

concrets 

23 0,92 RA 6.2 RA 9.1  

Activitats 

autònomes 

Resolució d'exercicis i 

pràctiques:  

Resolució individual i/o en 

grup de treballs i casos 

pràctics, amb suport TIC.  

Estudi personal: 

Consolidació dels 

coneixements teòrics i 

pràctics exposats en classe 

67 2,68 RA 2.7 RA 6.1 RA 6.2 RA 9.1  

Total  150 100%  

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X. TEMPORALITZACIÓ DE LA DOCÈNCIA  

- El primer día es fara la presentació de l’assignatura (objectius, metodologia, avaluació, elaboració 
treball de recerca, etc.). 

- A continuació es començarà amb el Tema 1. 
 

SETMANA TEÒRIQUES/PRÀCTIQUES RECERCA I ESTUDI 

  Temps  Treball Fora Aula Temps 
Bloc 1 

(del 16 de 
setembre al 18 de 

novembre) 

CONSTRUCCIÓ JURÍDICA 
DEL DRET DE LA 

SEGURETAT PRIVADA 
16 TREBALLS DE RECERCA i 

Exercici a classe 6h 

16, 23 i 30 de 
setembre 

 
• Classe 

magistral 
• Exposició del 

professor 
• Debat a classe 

 

• Marc conceptual de la 
seguretat 

• Configuració del model 
de seguretat a l’Estat 
espanyol : seguretat 
pública i seguretat 
privada 

• Autoritats competents 
en matèria de 
seguretat. Forces i 
Cossos de Seguretat a 
l’Estat Espanyol 

5h 

• ANÀLISI JURISPRUDÈNCIA 
COMPETÈNCIA EN 
MATÈRIA DE SEGURETAT 
PRIVADA (STS 154/2005) 

• LA SEGURETAT PRIVADA I  
LA SEVA RELACIÓ AMB LA 
SEGURETAT PÚBLICA 

• ESPAI PÚBLIC I 
SEGURETAT PRIVADA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6H 
 
 



 
 

30 de setembre, 7, 
14 i 15  d’octubre 
• Classe 

magistral 
• Exposició del 

professor 
• Debat a classe 

 

• La seguretat privada 
dins de l’espai de la 
seguretat en general a 
la llum de les Lleis 
Orgàniques 2/1986, de 
FCS i 4/2015, de 30 de 
març, de Protecció de 
la Seguretat 
Ciutadana.  

• Règim jurídic de la 
seguretat privada a 
l’Estat espanyol.  

• Llei de Seguretat 
Privada 5/2014.  
Normativa de 
desenvolupament de 
la Llei 

 

 6h 

• Esquema sobre el model 
policial espanyol i català: 
normativa i funcions 

• Esquema sobre autoritats 
competents i 
competències policials en 
matèria de seguretat 
privada 

 

 
 
 
 
 
 

28 d’octubre 
Presentació 

de treballs de 
recerca i 
exercicis 

proposats a 
classe 

 
 

21 Octubre i 
11 novembre 
• Presentaci

ó 
profession
al sector 
empresari
al SP (Sr. 
Castellano
s i Sr. 
Blanco) 

• Debat a 
classe 

 
 

15 d’octubre i 5 
novembre 

• Classe 
magistral 

• Exposició del 
professor 

• Debat a classe 
 

• Activitat de policia 
administrativa en 
l’àmbit de la seguretat 
privada 

• Cap a la privatització 
de la seguretat? 
Funcions en l’àmbit 
internacional. 

3h 

18 de novembre • Prova escrita 2 h   

Bloc 2 
(del 19 de nov. al 

27 de gener) 

RÈGIM JURÍDIC DEL 
PERSONAL I LES EMPRESES 

DE SEGURETAT PRIVADA 
14h TREBALLS DE RECERCA i 

Exercici a classe 
6h 

 



 
 

19 nov. 
• Exposició del 

professor 
• Debat a classe 

 
25 nov. (Sr. 

Gómez) 
• Presentació 

professional 
sector 
investigació 
privada 

• Debat a classe 
 

• Nocions bàsiques 
sobre la regulació del 
personal de seguretat 
a l’Estat espanyol. 
Antecedents de la 
regulació del detectiu 
privat a Espanya: 
Ordres ministerials de 
1951, 1971 i 1981. 
Sentència 61/1990, de 
29 de març, de la Sala 
Primera del Tribunal 
Constitucional i els 
seus efectes en l’Ordre 
ministerial de 1981 

• Personal de seguretat 
privada: classificació i 
funcions. Requisits 
generals d’habilitació 

3h 

• RECERCA SOBRE 
DEONTOLOGIA DE LA 
SEGURETAT PRIVADA  

• GARANTIA DELS DRETS 
FONAMENTALS I LES 
ACTUACIONS DEL 
PERSONAL DE SEGURETAT 
PRIVADA. 

• EVOLUCIÓ DEL DETECTIU 
PRIVAT: perspectiva 
històrica i/o jurídica 

• VIDEOVIGILÀNCIA I 
PROTECCIÓ DE DADES 

• Esquema del personal de 
seguretat privada: 
característiques principals 

• Reflexió sobre el 
concepte d’agent de 
l’autoritat 

• Esquema infraccions i 
sancions d’empreses i/o 
personal de seguretat 
privada 

6H 
 
 

17 i 23  
desembre 

Presentació 
de treballs de 

recerca i 
exercicis 

proposats a 
classe 

 
 

25 nov, 2 i 16 
desembre. 

• Exposició del 
professor 

• Debat a classe 
 

• Aspectes processals-
penals relacionats amb 
les funcions del 
personal de seguretat 
privada: infraccions 
penals, circumstàncies 
modificatives de la 
responsabilitat 
criminal i anàlisi de la 
jurisprudència 

4h 

16 des i 13 gener 
• Exposició del 

professor 
• Debat a classe 

 

• Deontologia del 
personal de seguretat 
privada. 

3h 

18 de gener (visita 
entre setmana 
canvi pel 20 de 

gener) 

• Règim jurídic de les 
empreses de seguretat 
privada 

• Règim jurídic 
sancionador de les 
empreses i el personal 
de seguretat privada 

• Mesures de seguretat 
genèriques i 
específiques 
vinculades a 
determinades funcions 
relacionades amb la 
seguretat privada. 

2h  

18 de gener 
(a substituir 

per visita 
entre 

setmana, Dr. 
Capell) i 27 de 

gener (Sr. 
Lera) 

• Presentaci
ó 
profession
al direcció 
de 
seguretat 

• Debat a 



 
 

classe 
 

21 de gener • PROVA ESCRITA 2h   

1 de febrer  • EXAMEN FINAL    

 

XI. PREVENCIÓ I SEGURETAT 

 
El preàmbul de la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat privada, estableix que “els estats, quan 
estableixen el model legal de seguretat privada, el perfilen com la manera en què els agents privats 
contribueixen a la minoració de possibles riscos associats a la seva activitat industrial o mercantil, 
obtenen seguretat addicional més enllà de la que proveeix la seguretat pública o satisfan les seves 
necessitats d’informació professional amb la investigació d’assumptes del seu interès legítim. En 
aquesta òptica, l’existència de la seguretat privada es configura com una mesura d’anticipació i 
prevenció enfront de possibles riscos, perills o delictes. La consideració de la seguretat privada com 
una activitat amb entitat pròpia, però a la vegada com a part integrant de la seguretat pública, és 
avui un fet innegable”. L’evolució del sector de seguretat privada ha comportat que es projecti com 
un àmbit rellevant des del punt de vista normatiu, de manera que es posa en evidència que el règim 
jurídic regulador de la seguretat privada, més enllà de l’establiment de les bases d’actuació i gestió 
del sector privat, té un paper destacat en la integració en el sistema de seguretat pública i en la 
configuració d’una arquitectura de gestió administrativa que sovint presenta interessants àmbits no 
exempts de polèmica.  
 
La importància del rol del sector privat de la seguretat en matèria de prevenció, queda fora de 
qualsevol dubte d’acord amb els actuals anàlisis del sector, el pressupost associat a les seves 
activitats i serveis, i el propi text normatiu estableix a l’article dos de la LSP, la definició de les 
mesures de seguretat privada com el conjunt de disposicions adoptades per al compliment dels fins 
de prevenció o protecció pretesos. 
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