
LLEI SEGURETAT PRIVADA

Encara que poc coneguda existeix la Llei sobre Seguretat Privada que imposa una sèrie d'obligacions a complir pel galerista en el trasllat 
d'obres d'art.

Aquesta Llei té per objecte, fonamentalment, regular la realització i la prestació d'activitats i serveis de seguretat privada. No obstant 
això, aquesta llei li és d'aplicació tant a les empreses que presten la seguretat privada com, entre d'altres, als establiments obligats a 
disposar de mesures de seguretat o als usuaris dels serveis de seguretat privada.

I atès que la Llei considera com activitats de seguretat privada les següents: el dipòsit, custòdia, recompte i classificació de, entre altres, 
antiguitats, obres d'art o altres objectes que, pel seu valor econòmic, històric o cultural i expectatives que generin puguin requerir 
vigilància i protecció especial, podem concloure que aquesta llei l'han de complir els galeristes.

Així doncs, sempre que un galerista hagi de traslladar una o diverses obres d'art que individualment o en el seu conjunt pugin a la 
quantitat de 125.000 euros haurà de contractar els serveis, d'una banda, de dipòsit de seguretat a través de vigilants de seguretat 
i, per altra banda, els serveis de transport i distribució d'objectes que es duran a terme mitjançant vehicles condicionats.

No obstant això, quan es tracta d’obres d’art que superin la quantitat, individual o en conjunt, de 250.000 euros, a més de complir amb 
els requisits anteriors la llei estableix que s'haurà de realitzar el transport en vehicles blindats quan així el Ministeri de Cultura ho 
determini o la Direcció General de Policia, Guàrdia Civil o Delegacions de Govern, atenent, per exemple, al valor dels objectes que s'hagin 
de transportar.
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Tot i que també apunta la Llei que quan les característiques o grandària dels objectes impedeixin el seu transport en vehicles 
blindats podran realitzar aquests transports utilitzant un altre tipus de vehicles sempre que comptin amb la protecció de dos 
vigilants de seguretat com a mínim que s'hauran de dedicar exclusivament a la funció de protecció i anar armats.

La Llei també imposa tot un seguit de sancions als usuaris que no complissin amb aquesta normativa. 

Sancions que poden ser molt greus, greus o lleus segons el precepte normatiu que s'incompleixi i que per a les molt greus la multa 
oscil·la de 20.001 a 100.000 euros i la clausura, des de sis mesos i un dia a dos anys, dels establiments que no tinguin en 
funcionament les mesures de seguretat obligatòries; per a les greus multa de 3.001 a 20.000 euros i per a les lleus multa de 300 a 
3.000 euros.

Valgui apuntar, finalment, que el Reglament que haurà de desenvolupar aquesta llei no està aprovat i que serà després de la seva 
aprovació quan puguem precisar amb més detall l'abast de les obligacions imposades al galerista, tot i que malgrat això, els 
galeristes a dia d' avui les ha de complir.
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