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El Curs s’imparteix en sessions
setmanals els dijous laborables de
16:00 a 20:00 hores.



Durant el Curs es realitzaran
diverses sortides de caràcter pràctic
d’una tarda entre setmana.
El Curs s’imparteix al Campus de
la Universitat Abat Oliba CEU, ubicat
al carrer Bellesguard número 30 de
Barcelona (08022).
 Bus: 22, 30, 58, 60, 66, 17, 73, 75
i 196

 FFCC: L7 Avinguda Tibidabo
La direcció i organització del curs
esta a càrrec del Sr. Jordi Mónaco,
director de l’ISEGS, titulat en Gestió i
Dret de la Seguretat Privada, i en
Direcció de Seguretat Privada,
Diplomat en Gestió i Administració
Pública, Llicenciat en Ciències del
Treball i Llicenciat en Criminologia.

Campus Bellesguard
Bellesguard, 30
08022 Barcelona
Bus: 22, 30, 58, 60, 66, 17, 73, 75 i 196
FFCC: L7 Avinguda Tibidabo
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La direcció de seguretat privada
es una especialitat professional
regulada per la Llei 23/92, de 30 de
juliol, de Seguretat Privada.

El programa del Curs s’articula
en tres àrees formatives amb un total
de 23 mòduls mes el treball final
(400 hores).

La preinscripció i la matricula del
Curs la gestiona l’ISEGS

El reglament que desenvolupa la
Llei, aprovat per l’Ordre 17316 del
Ministerio de Justicia e Interior, de 7
de juliol de 1995, exigeix a les
persones que desitgin orientar-se
professionalment cap a aquest
sector la superació d’un programa
universitari de formació específica en
la matèria.

I. Àrea Jurídica (10 crèdits)
1. Marco jurídic de la seguretat privada.
2. Desenvolupament normatiu de la seguretat
privada.
3. Col·laboració amb la seguretat pública.
4. Fenomenologia delinqüencial.
5. Protecció de dades de caràcter personal
6. Deontologia professional.

La Resolució del Ministeri de
l’Interior de 19 de desembre de
2003, va reconèixer el Curs Superior
de Direcció de Seguretat Privada de
la Universitat Abat Oliba CEU (UAO)
per a l’habilitació professional en
direcció de seguretat i el 29 de maig
de 2011 es va adaptar el programa a
allò
que
disposa
l’Ordre
INT/318/2011, d’ 1 de gener.

7. Gestió i direcció d’activitats de seguretat
privada.
8. Funcionament dels departaments de
seguretat.
9. Seguretat a les entitats de crèdit.
10. Seguretat operacional a les entitats de
crèdit.
11. Direcció d’equips humans.
12. Gestió de recursos materials.
13. Anàlisis de riscos.
14. Seguretat patrimonial
15. Seguretat: Organització i planificació

El Curs Superior de Direcció de
Seguretat Privada s’imparteix a la
UAO CEU des de l’any 2003, sota la
direcció tècnica i acadèmica de
l’Institut Superior d’Estudis de la
Governabilitat i la Seguretat (ISEGS).

II. Àrea de Gestió (15 crèdits)

III.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Àrea tècnic – Professional (15 crèdits)
Seguretat física
Seguretat electrònica
Seguretat informàtica
Seguretat de persones
Seguretat lògica
Seguridad contra incendis
Protecció civil
Prevenció de riscos laborals.
Treball final

Les persones interessades en
cursar l’edició 2017 del Curs hauran
de
complimentar
el
formulari
d’inscripció i abonar 600€ de la
matrícula en concepte de reserva de
plaça abans de l’inici del curs
mitjançant ingrés o transferència al
compte
corrent
0081-0093-450001664367.
El preu total del Curs, incloses
taxes d’inscripció, drets del títol i
matricula es de 1.600€.
Formes de Pagament:
Comptat: 1.520€ (5% descompte)
Aplaçat: 600€ + 2 terminis de
500€
Els alumnes que superin
l’examen final i hagin completat els
requisits d’assistència i els treballs a
presentar, obtindran el Certificat
expedit per la Universitat Abat Oliba
CEU que els hi permetrà tramitar,
davant el Ministeri de l’Interior,
l’habilitació com a Director de
Seguretat.

