
PREVENINT MALFACTORS

Quina és l'alarma que necessito? Si l'objectiu és la 

prevenció per a no ser víctima de robatoris i atracaments, 

haurà de centrar la recerca en propostes de seguretat con-

feccionades a la seva mida per personal ben capacitat en 

seguretat. En conseqüència queden excloses les empreses 

de seguretat que comercialitzen exclusivament sistemes es-

tàndard per tothom independentment del seu perfil de risc i 

necessitats, per la facilitat de burlar-los.

Això vol dir que no hauria d'atendre als comercials de 

les empreses de seguretat multinacionals? Per la seva 

seguretat i per la del seu patrimoni, així és. Massa gent està 

desinformada i realment no sap el que està adquirint. Crec 

que hauria de regular-se la publicitat sobre els productes 

i serveis de seguretat privada, és menteix reiteradament al 

consumidor.

Però vosaltres també sou una empresa de seguretat? 

Des del 2009 i fent les coses bé des del primer dia, penso 

que el nostre Codi Ètic, d'abast públic i pel qual ens regim, 

deixa bastant clar la nostra ètica professional i bona praxis.
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la meva seguretat? Tant de bo arribi algun dia en el que 

em pugui plantejar esquivar aquesta pregunta... significaria 

que la professionalitat i bona praxi sectorial és la norma. 

Però avui dia -i crec que va per llarg- són de profunditat els 

beneficis de tenir sistemes d’Asteia:

• El nostre personal és responsable i de confiança

• Dotem recursos i prestacions d'alta seguretat per a que 

els sistemes tinguin utilitat preventiva

• Combinem mesures de seguretat física, activa i elec-

trònica per aconseguir alts nivells de seguretat i, con-

seqüentment, controlar les amenaces identificades 

minimitzant l’impacte davant de temptatives delictives

• Coneixem les vulnerabilitats que tota mesura imple-

mentada en seguretat presenta, i conferim al Sistema 

les oportunes capacitats per a esmenar-les mantenint 

el nivell de seguretat

• Prèviament al disseny de la solució, elaborem les perti-

nents avaluacions de riscos per tenir un adequat nivell 

de control d’aquests de la manera més rendible

• Tenim enginyeria de seguretat pròpia: enfoquem les 

propostes de forma objectiva i independent per a la mi-

llor defensa de les necessitats dels clients


