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Generalitat de Catalunya

lUJJj Departament de Governació
Direcció General de Seguretat Ciutadana

Per tot l'exposat, i de conformitat amb el que preveu l'article 5 a) del precitat Decret 27211995,
de 28 de setembre,

RESOLC:

Primer.- lnscriure !'empresa de seguretat DIGITTECNIC SL, en el Registre especial
d'empreses de seguretat de Catalunya, amb les especificacions següents:

Denominació :

DIGITTECNIC SL

Número d'lnscripció: 1617
Número o Codi d'ldentificació Fiscal : B-58/484015
Domicili :

Avda. de Barcelona, 89
VILAFRANCA DEL PENEDES - 08720

Tipus de Societat : Societat Limitada
Activitat/s autoritzada/es :·lnstal·lació i manteniment d'aparells, dispositius i sistemes de
seguretat
· Explotació de centrals pera la recepció, verificació i transmissió
de les senyals d'alarma
Ambit territorial d;actuació : Catalunya.
Representant legal de !'empresa : Jordi Arqués Osete

Segon.- Deixar sense efecte la resolució del director general de Seguretat Ciutadana de data 2
d'octubre de 1997 d'inscripció en el Registre especial d'empreses de seguretat de Catalunya de
!'empresa de seguretat DIGITIECNIC SL.
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RESOLUCIÓ
d'inscripció de !'empresa de seguretat DIGITTECNIC SL en el Registre especial d'empreses
de seguretat de Catalunya

ANTECEDENTS DE FET

Primer : El director general de la Policia va acordar, mitjanyant la Resolució de data 30
d'octubre de 1996, autoritzar l'entitat DIGITTECNIC SL com a empresa de seguretat en els
apartats d'instal·lació i manteniment d'aparells, dispositius i sistemes de seguretat i la
d'explotació de centrals per a la recepció , verificació i transmissió de les senyals d'alarma amb
ambit territorial d'actuació catala.
Segon :. El Servei de Seguretat Privada de la Direcció General de la Policia v<r trametre,
mitjanyant l'escrit de 28 de juliol de 1997, a aquesta Direcció General l'expedient administratiu
corresponent a !'empresa de seguretat DIGITTECNIC SL, a l'objecte de procedir a la seva
inscripció en el Registre especial d'empreses de seguretat.
Tercer: En data 2 d'octubre de 1997 el director general de Seguretat Ciutadana va dictar
Resolució d'inscripció de !'empresa de seguretat DIGITTECNIC SL en el Registre especial
d'empreses de seguretat de Catalunya en la qual , per error, es va fer constar com. a única
activitat de !'empresa la d'instal ·lació i manteniment d'aparells, dispositius i sistemes de
seguretat, si bé en realitat, !'empresa esta autoritzada per desenvolupar juntament amb
l'activitat esmentada la d'explotació de centrals per a la recepció , verificació i transmissió de
les senyals d'alarma .
Ates l'error esmentat escau deixar sense efecte la resolució del director general de Seguretat
Ciutadana de data 2 d'octubre de 1997.

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

Primera :
1. L'article 7 de la Llei 23/1992, de 30 de juliol , de seguretat privada , estableix
que per a la prestació de serveis o activitats de seguretat, les empreses de seguretat han
d'obtenir !'oportuna autorització administrativa mitjanyant la seva inscripció en un registre .

2. L'article 3.1 del Decret 272/1995, de 28 de setembre, de regulació de l'exercici de
competencies en materia de seguretat privada , disposa que les empreses de seguretat que
tinguin domicili social a Catalunya i l'ambit d'actuació limitat a aquest territori s'han d'inscriure
en el Registre especial d'empreses de seguretat .
·
Segona : L'article 5 a) del Decret 272/1995, de 28 de setembre, de regulació de l'exercici de
competencies en materia de seguretat privada, atribuei~~¡;~~ºr 1~~pe,¡~1
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