CONFIANÇA
EN UN VALOR SEGUR
LA

REPRESENTEM, DEFENSEM I
ASSESSOREM ALS NOSTRES
ASSOCIATS

QUI SOM?
ACAES és l’associació que agrupa les principals
empreses de seguretat a Catalunya. Es va crear
l’any 1985, i en l’actualitat defensa els interes·
sos de més de 70 empreses representatives de
tots els subsectors d’activitat i diferents dimen·
sions.
Som un fòrum de trobada i distribució d’in·
formació rellevant del sector. La nostra funció
consisteix en coordinar l’acció col·lectiva en
defensa dels interessos dels nostres associats,
d’acord amb la legalitat vigent. Aquesta funció,
aparentment senzilla, suposa una gran capaci·

tat d’adaptació a les circumstàncies canviants i
l’harmonització d’interessos en ocasions con·
traposats.
ACAES bàsicament representa empreses, l’àm·
bit d’actuació de les quals (exclusiu o no) es de·
senvolupa a Catalunya i amb aquesta finalitat
porta la seva intermediació a qualsevol instàn·
cia de qualsevol nivell dins de l’Estat Espanyol.

Les nostres prioritats són la defensa dels
nostres associats davant qualsevol acció
il·legal, la representació davant organismes
públics, la coordinació i promoció de plans
formatius, la informació i l’assessorament
als nostres associats i, paral·lelament, la divulgació de la seguretat privada als usuaris.

QUÈ FEM?
Representem a tots els subsectors de la se·
guretat privada davant les respectives Admi·
nistracions Públiques presents al Consell de
Coordinació de la Seguretat Privada i, com a
membre d’UAS, a la Comisión Mixta de Coordi·
nación de la Seguridad Privada.
Fomentem l’ètica, la diligència i la professionalitat entre les empreses del sector.
Col·laborem amb les Administracions Públiques i altres Entitats en l’elaboració de les
disposicions i normes encaminades a fomen·
tar el desenvolupament, investigació i millora
d’equips, mètodes i sistemes de seguretat.
Participem en els fòrums i comissions de
treball de seguretat privada, sent a més mem·
bres integrants de la Mesa Negociadora del
Convenio Colectivo estatal d’empreses de segu·
retat.

Assegurem el diàleg permanent i constructiu amb les diferents agrupacions de treballa·
dors i amb la resta d’associacions empresarials,
amb la finalitat d’aconseguir una fecunda convi·
vència en el si de l’empresa i de la societat.
Ens encarreguem de la divulgació de l’actualitat en totes les matèries sobre seguretat
privada, tant de les noves disposicions com de
convenis col·lectius, a més de les novetats legis·
latives i executives.
Recolzem les fires i congressos de Seguretat
Privada que se celebren a Espanya com a punts
de trobada sectorial, sent membre del Comitè
Organitzador de Sicur, del Comitè d’Honor del
Security Forum i de la Comissió Organitzadora
del Dia de la Seguretat Privada a Barcelona.

PER QUÈ ACAES?
Oferim a les empreses l’oportunitat de tenir
una veu més forta a l’hora d’exposar els seus
problemes i buscar solucions.

Ens reunim periòdicament amb els partits
polítics i representants d’institucions, amb
l’objectiu de buscar solucions als problemes
actuals de les nostres empreses, i traslladar
les inquietuds i propostes de les mateixes.

Busquem proveïdors que ofereixin millors
condicions econòmiques als nostres asso·
ciats en la contractació de diferents serveis
com, per exemple, en les pòlisses d’assegu·
rances (RC i accidents), subministraments,
consultoria, etc.

Recolzem la internalització de les nostres
empreses i oferim clars avantatges com a
promotors de cursos de formació i reciclatge
professional.

Mantenim estretes relacions de col·
laboració, dins de la seva personalitat i capa·
citat d’iniciativa, amb altres associacions de
seguretat en diferents àmbits autonòmics i
estatals.

Destacaríem la importància d’ACAES per a la integració de les empreses de seguretat al teixit empresarial. ACAES ens permet unificar criteris sectorials, reforçant aquells aspectes legals, fiscals,
econòmics i formatius de les nostres petites i mitjanes empreses. Exercim una important tasca de
coordinació molt positiva dins d’un marc democràtic i amb l’objectiu de la defensa dels interessos
de tots els nostres associats.
ACAES i el seu panorama associatiu poden aportar importants beneficis, no només a les empreses
que la formin, sinó també al conjunt de la societat, creant projectes i alternatives assolibles.

COM ASSOCIAR-SE?
Per associar-se a ACAES s’ha d’omplir el “Full
d’inscripció” adjunt.
Li preguem que ens remeti degudament omplert
aquest full d’inscripció, ja sigui mitjançant correu
electrònic (acaes@acaes.net) o fax (93 453 62 10). Si
ho prefereix, pot visitar a la nostra pàgina web (www.
acaes.net) i fer-nos arribar la seva petició d’associarse entrant a l’apartat “Com associar-se”.
La seva sol·licitud serà presentada davant la Junta Di·
rectiva per a procedir a la seva aprovació, sent-li no·
tificada la seva integració de ple dret com a empresa
associada a ACAES.

Periòdicament se li remetrà informació sobre les
diferents activitats de l’Associació, de les Assem·
blees Generals, i de les jornades monogràfiques que
s’organitzen. Així mateix, ACAES és un receptor in·
teressat en les seves inquietuds i emplaça a tots els
seus associats a participar activament en qualsevol
de les comissions de treball creades en les seves di·
ferents àrees (vigilància, cra, instal·lacions, distribuï·
dores, etc.).
Pot trobar més informació a www.acaes.net.

Full d’inscripció

Dades de l’empresa
Li preguem que ompli totes les dades.

Raó Social:
Domicili Social:
Carrer/pis:

C.P.:

E-mail:

Telèfon:

Ciutat:
Fax:

Data de constitució:
Inscripció al Registre Mercantil:
Capital social actual:
(totes les dades contingudes seran considerades estrictament confidencials)

Arranqui el full

Vegeu la part de darrera

Arranqui el full

Full d’inscripció

Organigrama empresa
Director Gerent:
Cap Seguretat:
Director Tècnic:
Altres càrrecs:

Activitat empresa
Posi un asterisc en la casella corresponent

ACTIVITAT
HOMOLOGACIÓ
EMPRESA

VIG

CRA

INSTAL·LACIONS

TRANSP.
VALORS

TRANSP.
EXPLOSIUS

ESTATAL
AUTONÒMIC

MOLTES GRÀCIES PER INSCRIURE’S A ACAES

INICIATIVA
COOPERACIÓ
EFICÀCIA

PLANIF. I
ASSESSOR

FABRICACIÓ
EQUIP

ELS 10 CONSELLS D'ACAES
1

Qualsevol servei de seguretat pot ser prestat exclusiva·
ment per empreses de seguretat autoritzades pel Ministe·
rio de Interior o el Departament d’Interior de la Generali·
tat de Catalunya.

6

Exigeixi sempre el Núm. de Registre com a empresa de
Seguretat i l’àmbit d’autorització.

2

Tots els serveis prestats per empreses de seguretat han
d’estar concertats en contractes amb clàusules oficial.
Aquests seran comunicats, per al seu registre, a les depen·
dencies policials oportunes, dins del termini previst legal·
ment.
Exigeixi sempre el compliment d’aquest requisit per a
la seva seguretat.

3

4

Només les empreses de seguretat poden realitzar instal·
lacions de Sistemes de Seguretat (Alarmes) connectades
a una Central Receptora d’Alarmes (CRA) o centre de con·
trol. Aquestes han de ser realitzades sempre directament,
no subcontractades a intermediaris (excepte altres empre·
ses de seguretat autoritzades), i realitzades amb personal
de la pròpia plantilla.
No permeti que professionals, encara que siguin de la
seva confiança, diferents dels treballadors de les empreses de seguretat, ni actuant suposadament en nom
d’aquelles, instal·lin els seus serveis de seguretat. És
il·legal.

5

Aquestes condicions són difícils de comprovar a priori
pel comprador. Confiï en la seva empresa de seguretat, però comprengui que la qualitat sempre té el seu
preu just.

7

Únicament les empreses de seguretat poden prestar ser·
veis de vigilància i aquests poden ser realitzats només mit·
jançant vigilants de seguretat. El vigilant de seguretat és
una figura oficialment reconeguda que ha de reunir condi·
cions físiques i psíquiques establertes, superar un progra·
ma d’estudis específics i aprovar un examen oficial davant
del Ministerio de Interior.
És il·legal la prestació de serveis de seguretat per qualsevol altra figura diferent del vigilant de seguretat,
degudament habilitat i uniformat. Rebutgi qualsevol
oferta il·legal. Davant una desgràcia vostè també serà
responsable.

La instal·lació d’un sistema de seguretat (alarma) ha de
respondre a un estudi ajustat a les condicions arquitectò·
niques i de risc propis de cada entorn. No existeixen solu·
cions estàndards per a tots.
Exigeixi a la seva empresa de seguretat un estudi que
comprengui diferents alternatives, reflectint clarament quin és el nivell de seguretat cobert per cadascuna d’elles i les zones no cobertes. Amb bona informació li serà més fàcil prendre la decisió oportuna.
Demani pressupostos comparatius.

Una bona instal·lació de seguretat ha de respondre a crite·
ris de fiabilitat i vulnerabilitat. El sistema ha de produir una
alarma quan aquesta sigui real i, sempre que es produeixi
una intrusió, aquesta ha de ser detectada pel sistema. El
sistema ha de ser fàcilment manejable per l’usuari i no sa·
botejable per l’intrús.

Com qualsevol sistema, un perfecte funcionament exigeix
un bon programa de manteniment. Únicament les empre·
ses de seguretat poden realitzar el manteniment dels siste·
mes de seguretat. Per molt sofisticats que siguin els siste·
mes, algunes tasques d’aquest manteniment només poden
ser realitzades de forma presencial. El bon manteniment
evita avaries i problemes.
Contracti sempre un servei de manteniment correctiu
i també preventiu de la seva instal·lació i asseguri’s
que aquest inclou revisions in situ de tots els elements
que componen el sistema amb la periodicitat adequada.

8

L’eficàcia del sistema només es completa quan es connecta
a un servei de Central Receptora d’Alarmes. Aquestes són
les úniques autoritzades per a transmetre senyals d’alarma
als Serveis de Policia, prèvia verificació dels senyals rebuts;
verificació que pot ser realitzada per mitjans tècnics o hu·
mans, sempre de la Central Receptora. La transmissió de
falses alarmes està penalitzada per llei.
Col·labori eficaçment amb la seva Central Receptora,
comunicant-li tot error en la manipulació del sistema
que pugui originar falses alarmes.

9

Les empreses de seguretat estan obligades per llei a subs·
criure i mantenir vigent una Pòlissa de Responsabilitat Civil
i dipositar, a disposició de les autoritats, un aval monetari
per respondre de les seves actuacions.
Professionalitat, Llei i Garanties són els pilars de la
seva Seguretat. No s’arrisqui.

10

ACAES, com a Associació Catalana d’Empreses de Segure·
tat, vetlla pels interessos col·lectius del sector i imposa als
seus associats el compliment d’un Codi Deontològic. Les
empreses de Seguretat respecten els seus drets.
Ens posem a la seva disposició. Consulti’ns qualsevol
dubte o informi’ns de qualsevol irregularitat que observi. És per la seva seguretat.

C/ Viladomat 174, 08015 Barcelona
Tel. 93 454 48 11
Fax 93 453 62 10
acaes@acaes.net

ACAES és soci fundador de:

