
 

Programa 

 
Codi acció:   

Acció formativa/grup:   

Especialitat: Aspirant a vigilant de seguretat privada 

 

 
Data inici: 

Data final: 

Durada: 180 hores 

Modalitat: Presencial 

 
 

 
Continguts: 

1. Àrea jurídica: 

1.1. Dret Constitucional 

1.1.1. La Constitució Espanyola. Drets fonamentals relacionats 

amb la vida, la integritat, la llibertat i la seguretat de les persones. 

Especial referència al que les lleis i jurisprudència estableixen 

respecte a escorcolls i registres. 

1.2. Dret Penal 

1.2.1. La infracció penal: Definició i breu descripció de les seves 

notes constitutives. Dol i culpa. 

1.2.2. Delictes i faltes. Circumstàncies modificadores de la 

responsabilitat criminal. L'ús d'instruments de defensa (incloses 

armes de foc) dintre de la legítima defensa, estat de necessitat, 

por insuperable, compliment d'un deure o exercici d'un dret, ofici o 

càrrec. 

1.2.3. Les persones criminalment responsables dels delictes i les 

faltes. 

1.2.4. Homicidi i les seves formes. Lesions. 

1.2.5. Delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic: 

Robatori, furt, danys, recaptació i altres conductes afins. 

1.2.6. Delictes de falsedats documentals. 

1.2.7. Delictes comesos en ocasió de l'exercici dels drets 

fonamentals i de les llibertats públiques garantides per la 

Constitució. 

1.2.8. Delictes contra la intimitat, el dret a la imatge i la inviolabilitat 

del domicili: Domicili de persones jurídiques i establiments oberts 

al públic. Omissió del deure socors. 

1.3. Dret Processal Penal 

1.3.1. La denúncia. Concepte. L'obligació de denunciar: Pel que fa 

als delictes de caràcter públic; pel que fa als delictes de caràcter 

no públic. 

1.3.2. La detenció. Facultats atribuïdes referent a això pel nostre 

ordenament jurídic a les persones no revestides dels atributs 

d'agent de policia judicial. 

1.3.3. Els vigilants de seguretat i escoltes privats com auxiliars de 

les Forces i Cossos de Seguretat en el camp de la persecució de 

les infraccions penals: Pautes d'actuació. Especial referència a la 

seva labor en la preservació d'instruments de prova. 

1.3.4. Els drets del detingut segons el nostre ordenament jurídic i 

la seva tramitació per part del subjecte actiu de la detenció. 

1.4. Dret Administratiu Especial 

1.4.1. Autoritats competents en matèria de seguretat. Forces i 

Cossos de Seguretat de l'Estat, de les Comunitats Autònomes, i de 

les Corporacions Locals. Descripció elemental de la seva 

estructura i competències. Normativa reguladora de la policia 

estatal i de les policies autonòmiques. 

 

 
1.4.2. Llei de Seguretat Privada. Notes característiques. Serveis i 

activitats autoritzats a les empreses de seguretat. Llei Orgànica 

1/1992: aspectes penals i administratius de la tinença i consum 

il·lícit de drogues. 

1.4.3. Personal de seguretat privada: Classificació, requisits i 

procediment d'habilitació. Funcions dels vigilants de seguretat i 

escortes privats. Uniformitat, distintius i armament. Règim 

sancionador. 

1.5. Dret Laboral 

1.5.1. Concepte de contracte laboral. Concepte de dret de 

negociació col·lectiva. Dret de vaga segons l'ordenament jurídic 

espanyol. 

1.5.2. El conveni col·lectiu en el sector de seguretat privada. 

1.5.3. Pràctica Jurídica: 

1.5.4. Confecció de documents i escrits. Redacció d'informes i 

parts diaris: Contingut. Redacció d'informes d'incidències. 

2. Àrea socioprofesional 

2.1. Identificació. Tècniques de descripció de persones i coses. 

Especial referència referent a això a l'atenció, percepció i memòria. 

2.2. Les relacions humanes i la seguretat. El sentiment 

d'inseguretat. L'actitud i imatge del vigilant de seguretat privada 

davant la seguretat i inseguretat. 

2.3. La deontologia professional. Ètica i conducta del personal de 

seguretat privada. Les relacions professionals amb: Personal 

protegit, mitjans de comunicació, Forces i Cossos de Seguretat i 

públic en general. 

2.4. Les relacions professionals en l'empresa. Relacions 

jeràrquiques. Comunicació interpersonal: Tipus i factors modificants 

 
 
 
 
 
 

 


