
 

 

Vull ser vigilant de seguretat 
 
 
El Ministeri de l’Interior és l’òrgan que convoca les places de vigilant 
de seguretat. 
 
→Formació: 
 
El TIP de vigilant de seguretat (targeta d'identitat professional) és un certificat expedit per la 
Policia Nacional que acredita que el seu posseïdor està qualificat i habilitat per ser vigilant de 
seguretat a tot el territori nacional. El termini que s'estableix per sol·licitar el TIP de vigilant un 
cop se supera tant el CURS DE seguretat com les proves teòriques i les proves físiques per 
vigilant de seguretat és de 3 mesos. Si un cop transcorregut el termini no s'ha realitzat el 
tràmit, el sol·licitant haurà de presentar de nou el certificat original d'antecedents penals així 
com l'informe d'aptitud psicofísica. Si transcorren més de dos anys, haurà de tornar a superar 
les proves de guàrdia de seguretat. 
 
Un cop superada aquesta prova, el següent pas consisteix en la inscripció del Registre 
Nacional de Seguretat Privada. Aquest és un dels principals requisits per vigilant de seguretat. 
D'aquesta manera, l'interessat, ja estarà acreditat per a exercir professionalment com a 
vigilant de seguretat privada a tot el territori nacional. La TIP cal actualitzar-la cada any. Per a 
això, es pot realitzar o bé un curs d'actualització de la TIP o bé un curs d'especialització (en 
centres comercials, centres hospitalaris, en transport de seguretat, etc.). En el segon cas, la 
formació ha de realitzar-se de forma presencial. 
 
→Requisits d’accés: 
 
- Ser major d’edat o no haver complert els cinquanta cinc anys. 
- Tenir la nacionalitat d’algun dels Estats membres de la Unió Europea 
- Estar en possessió del títol de Graduat en ESO, Tècnic o altres títols equivalents a efectes 

professionals o estudis superiors. 
- Tenir l’aptitud física i la capacitat psíquica necessàries per tenir i usar armes i prestar serveis 

de seguretat privada. Real Decreto 2487/1998 
- Alçada mínima de 1.65m els homes i 1.60m les dones. 
- No tenir antecedents penals 
- No haver estat condemnat ni sancionat en anys anteriors per infracció greu o molt greu en 

matèria de seguretat. 
- No haver estat separat del servei en les Forces Armades o de les Forces i Cossos de Seguretat. 
- Haver superat el curs o cursos corresponents en els centres de formació de seguretat privada 

autoritzats per la Secretaria d’Estat de Seguretat. 
 
Més informació: 
 
Centres on imparteixen cursos:  
AULACAT : 
https://www.aulacat.cat/vigilants-de-seguretat/seguretat-privada/2368-curs-vigilant 
 
Informació del ministeri:  
www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/personal-de-seguridad-privada/vigilantes-
de-seguridad/formacion  

https://www.aulacat.cat/vigilants-de-seguretat/vigilant-de-seguretat/1687-curs-actualizacio-vigilant-de-seguretat-online
https://www.aulacat.cat/vigilants-de-seguretat/seguretat-privada/1802-curs-de-certificacio-oficial-en-centres-comercials
https://www.aulacat.cat/vigilants-de-seguretat/seguretat-privada/1802-curs-de-certificacio-oficial-en-centres-comercials
https://www.aulacat.cat/vigilants-de-seguretat/seguretat-privada/2368-curs-vigilant
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/personal-de-seguridad-privada/vigilantes-de-seguridad/formacion
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/personal-de-seguridad-privada/vigilantes-de-seguridad/formacion

