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Resi::: tre de sortida 

D'acord amb el que estableix l'article 40 de la Llei 39/2015, d'l d'octubre, del 
procediment admin istratiu comú de les administracions públiques , us comunico que en 
data 13 de desembre de 2017, el director general d'Administració de Seguretat ha 
dictat la Resolució relativa a la modificació de les dades de !'empresa en el Registre de 
seguretat privada de Catalunya en el sentit d'ampliar les activitats que ja tenia 
autoritzada amb la de vigilancia i protecció de béns, espectacles, !loes i 
esdeveniments, tant públics com privats, així com de les persones que es puguin 
trabar en aquests, de la qual us trameto, adjunta, una copia degudament autenticada. 

RECURSOS 

Contra aquesta Resolució , c¡ue no posa fi a la via administrativa, podeu interposar 
recurs d'al9ada davant el director general d'Administració de Seguretat o davant el 
conseller d'lnterior, d'acord amb el que preveu l'article 121 de la Llei 39/2015, d'l 
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el 
termini d'un mes a comptar des de l'endema que rebeu aquesta notificació. 

No obstant aixó, podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu convenient 
per a la defensa deis vostres interessos. 

El cap del Servei de Seguretat Privada 

Joan Camps i Boixadera 

Barcelona, 14 de desembre de 2017 
SSP/igm 
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RESOLUCIÓ 

ANTECEDENTS 

bit 

Primer: Mitjanc;:ant una resolució de data 30 d'octubre de 1996, el director general de 
la Policía va acordar autoritzar l'entitat Digittecnic, SL, com a empresa de seguretat 
d'ambit autonómic catala en l'apartat d'instal ·lació i manteniment s'aparells, equips, 
dispositius i sistemes de seguretat connectats a centrals receptores d'alarmes o a 
centres de control o de videovigilancia. 

Segon: El director general de Seguretat Ciutadana va acordar, mitjan<;ant una 
resolució de data 2 d'octubre de 1997, la in'scripció de !'empresa en el Registre de 
seguretat privada de Catalunya amb el número d'inscripció 1617 . 

. 
Tercer: En data 5 d'abril de 2017, el senyor Jordi Arques Osete, en qualitat de 
representant legal de !'empresa Digittecnic, SL, va sol · licitar la mo.dificació de les 
dades d'inscripció en el Registre de seguretat privada de Catalunya, en el sentit 
d'ampliar les activitats de seguretat privada pér a les quals !'empresa es troba 
autoritzada amb la de vigilancia i protecció dé béns, espectacles, !loes i 
esdeveniments, tant públics com privats, així com de les persones que es puguin 
trobar en aquests. 

Quart: L'entitat ha aportat a l'expedient administratiu tots els documents que exigeix el 
Reglament de seguretat privada, aprovat pel Reial decret 2364/1994.. de 9 de 
desembre, per tal de procedir a la modificació sol· licitada. 

Cinque: En data 20 d.'abril de 2017, el cap del Servei de Seguretat -Privada va 
sol· licitar a la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra que efectués la inspecció 
de les mesures de seguretat instal· lades en la seu de l'entitat i Vemissió del 
corresponent informe. 

Després d'inspeccionar l'establiment, agents de la Pol icía de la Generalitat-Mossos 
d'Esquadra, van emetre un informe de data 26 de setembre de 2017, segons el qual 
les instal · lacions de l'entitat Digittecnic, SL compten amb les mesures de seguretat que 
estableix el Reial decret 2364/1994, de 9 de desembre, pel que s'aprova el Reglament 
de seguretat privada, i la normativa que el complementa. 

Sise: En data 20 d'abril de 2017, la Sub-direcció General de Seguretat Interior també 
va sol · licitar a la Unitat Central de Seguretat Privada del cos de Mossos d'Esquadra, 
!'informe pertinent per tal d'autoritzar la uniformitat de l'entitat Digittecnic, SL. 

N el citat informe elaborat pel cos de Mossos d'Esquadra el 26 de setembre de 2017 
es conclou que no hi ha cap inconvenient perqué s'utilitzi l'escut-emblema i les peces 
de roba de la uniformitat indicades a la documentació que consta incorporada a 
l'expedient d'autorització. 

Diputació, 355 
08009 Barcelona 
Tel. 93 551 20 00 1 



00 Generalitat de Catalunya 
MlW Departament d'lnterior 

Direcció General 
d'Administració de Seguretat 
Subdirecció General de Seguretat Interior 

Seté: En data 25 d'abril de 2017, la sub-directora general de Seguretat Interior, va 
sol · licitar a la D ire~c ión General de la Guardia Civil , l'emissió d'un informe sobre la 
idone"ltat de l'armer ubicat a les instal · lacions de l'entitat Digittecnic, SL. 

Amb data 13 de desembre de 2017, la Dirección Ge-neral de la Guardia Civil , va 
trametre un informe en el qual indic~ que les mesures de seguretat de l'armer de 
l'esmentada entitat han estat aprovades. 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 

Primera: L'article 11.2. del Reglament de seguretat privada, aprovat pel Reial decret 
2364/1994, de 9 de desembre, disposa que les empreses de seguretat poden sol · licitar 
les modificacions de la seva inscripció en relació amb aquelles dades que hagin estat 
incorporades al Registre. d'Empreses de Seguretat, enumerades a l'article 2.3 d'aquest 
.Reglament. 

Segona: L'autoritat competent per a la modificació de les dades registrals de les 
empreses inscrites en el Registr~ de seguretat privada de Catalunya és la persona 
titular de la Direcció General d'Administració de Seguretat del Departament d'lnterior, 
d'acord amb l'article 6.1.c) del Decret 35/2017, d'11 d'abril , de regulació de l'exercici de 
cOmpetencies de la Generalitat de Catalunya en materia de seguretat privada. 

Tercera: Ates tot l'exposat, i vista la Llei 5/2014, de 4 d'abril , de seguretat privada, i el 
Reglament de seguretat privada, aprovat pel Reial Decret 2364/1994, de 9 de 
desembre, 

RESOLC 

Modificar les dades registrals de !'empresa de seguretat d'ambit territorial d'actuació 
catala Digittecnic, SL que consten en el Registre de seguretat privada de Catalunya 
(número d'inscripció 1617) en el sentit d'ampliar les activitats de seguretat privada per 
a les quals es traba autoritzada amb la de vigilancia i protecció de béns, espectacles, 
llocs i esdeveniments, tant públics com privats, així com de les persones que es 
puguin trabar en aquests. 

Barcelona, 13 de desembre de 2017 

Director general 
d'A · rs ració de Se uretat 
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