JORNADA DE SEGURETAT
ALS POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA DEL BAGES

____________________________________________
Lloc: Consell Comarcal del Bages
Muralla Sant Domènec, 24 de Manresa
Data: divendres 15 de novembre de 2013
Horari: de 10:00 a 13:00 hores

Adreçat a empresaris/àries i associacions empresarials dels polígons

PROGRAMA:
10.00 h

Benvinguda
Sr. Francesc Ribera, director de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya.

10.10 h

La seguretat als nostres polígons d’activitat econòmica
Intendent Sr. Joan Carles Escobar, cap de l’Àrea Bàsica Policial del Bages.
Policia de la Generalitat. Mossos d’Esquadra.

10.45 h

Model de seguretat privada mancomunada als polígons
Sra. Cristina Secades, subdirectora general de Seguretat Interior del Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

11.30h

Seguretat privada presencial i solucions tecnològiques
Sr. Joan Vilanova, vocal de vigilància i el Sr. David Mulero, vocal d’instal·lacions
de l’Associació Catalana d’Empreses de Seguretat.

12.15 h

La seguretat del polígon de Bufalvent a Manresa
Sra. Montserrat Ambrós. Gerent de l’Associació d’Empresaris de Bufalvent.

12.45 h

Cloenda
Sr. Víctor Marcos, conseller de l’Àrea de Desenvolupament del Consell Comarcal del
Bages.

Per a poder participar en la jornada, cal fer prèviament la inscripció via web ,
correu electrònic pindustrial@ccbages.cat o telèfon: 936930352

Organitzat per:

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

solucions de seguretat per
polígons industrials
21 de juny de 2012

Riscs Existents

Robatoris

Incendis

Vandalisme

Alarmes
Tècniques
Control de
màquines, sales
frigorífiques,
inundacions, etc...

Objectiu

Minimitzar riscos existents
Reducció de les falses alarmes – Verificació de les incidències
Ràpida intervenció
Coordinació dels actors que intervenen en la gestió d’una alarma
(Centre de control, vigilants de seguretat, Policia – Mossos d’Esquadra, Client)

IMPLANTACIÓ DE SOLUCIONS DE SEGURETAT ELECTRÒNICA

INTEGRACIÓ EN UN CENTRE DE CONTROL AL POLÍGON

Solucions

Central Receptora d’Alarmes Tècnica
Sistemes de Seguretat
Interiors i Perimetrals
Verificació d’imatge
Sistemes de vídeo vigilància
INTEGRACIÓ
+
CENTRALITZACIÓ

Analògics i IP
Enllaços Inalàmbrics
Càmeres Tèrmiques
Anàlisi de Vídeo
Detecció i Extinció de Incendis
Control d’Accessos i Presència
Reconeixement de matrícules
Manteniment Integral de Sistemes

Solucions específiques Protecció Perimetral
PIR CORTINA

Màx.150m x 3,3m
PIR ABANICO

Màx. 75m x 23m

Solucions específiques Protecció Perimetral
VÍDEO ANÀLISI

Vídeo Gravador

Vídeo Anàlisi

CENTRE DE CONTROL

moltes gràcies per la seva atenció
David Mulero Alcaraz
dmulero@protimsa.com

CONSEJOS DE SEGURIDAD

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Los vehículos de gran tonelaje pueden ser objeto
de sustracciones de la carga y el gasóleo o en el
interior de la cabina cuando están estacionados en los
arcenes de las vías de circulación o en las zonas de
estacionamiento pertinentes.

En raison des caractéristiques des véhicules de fort
tonnage, ceux-ci risquent d’être cambriolés, soit leur
marchandise, leur combustible ou à l’intérieur de la
cabine, lors du stationnement sur les accotements de
routes ou des aires de stationnement.

Con el objetivo de reducir todo lo posible estas
sustracciones, le recomendamos unas medidas de
seguridad básicas que conviene que tenga en cuenta
cuando aparque el vehículo:

Afin de minimiser les risques de cambriolage, voici
quelques mesures de sécurité:

para vehículos de gran tonelaje

pour les véhicules de fort tonnage

1

Parquez le véhicule dans des endroits bien éclairés et
où il y ait d’autres véhicules stationnés.

1

Intente estacionar en lugares bien iluminados y donde
haya otros vehículos.

2

2

N’écrivez pas le code secret des vos cartes bancaires
à un endroit accessible aux étrangers.

No deje anotado el número PIN de sus tarjetas en
ningún lugar al que puedan acceder otras personas.

3

3

En caso de sustracción o pérdida de las tarjetas de
crédito o de carburante, informe inmediatamente a la
empresa de origen para su anulación y denuncie el
hecho a la policía.

En cas de perte ou vol des cartes bancaires ou de
combustible, demandez la mise en opposition au plus
vite auprès de votre agence bancaire et faites une
déclaration aux autorités de police.

4

Ne laissez pas les objets de valeur à l’intérieur de la
cabine du camion. Si possible, emportez-vous les
appareils GPS, les téléphones mobiles, etc.

5

Utilisez des dispositifs appropriés pour verrouiller le
réservoir d’essence.

CONSELLS DE SEGURETAT

6

Dressez un inventaire des objets de valeur qui se
trouvent dans le camion, ainsi que de leur numéro de
série, marque et modèle. Ces informations faciliteront
l’identification des objets en cas de vol.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

4

Evite dejar objetos de valor dentro de la cabina
del camión y si es posible llévese los equipos de
navegación GPS, teléfonos móviles y otros dispositivos
electrónicos.

per a vehicles de gran tonatge

5

Procure utilizar los mecanismos de seguridad a su
disposición para cerrar los depósitos de gasoil.

6

Es conveniente que tenga un inventario de los objetos
de valor que lleve en el camión con el número de
serie, la marca y el modelo. Esta información facilitará
su identificación en caso de robo.

7

SAFETY TIPS

En caso de ser víctima de un hecho delictivo,
fíjese bien en las características de las personas,
los vehículos y la dirección de huida y llame
inmediatamente al teléfono 112.

Si vous êtes victime d’un cambriolage, relevez si
possible un maximum de détails sur les auteurs,
leur voiture et leur direction de fuite et signalez
immédiatement au 112.

8

Évitez toujours les bagarres.

für fahrzeuge mit grossem laderaum

7
8

para vehículos de gran tonelaje
for truck and trailer drivers

SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN
CONSEILS DE SÉCURITÉ

Le recomendamos que evite siempre la confrontación.

pour les véhicules de fort tonnage

www.mossos.cat

t
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SAFETY TIPS

SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN

Els vehicles de gran tonatge poden ser objecte de
sostraccions de la càrrega i el gasoil o a l’interior
de la cabina quan estan aparcats en els vorals de
les vies de circulació o a les zones d’estacionament
pertinents.

Due to the specific features of trucks and trailers,
they are liable to suffer different kinds of theft such
as goods, fuel or objects in the interior of the cabin
when they are parked at the side of major roads or at
parking lots.

Aufgrund der Eigenschaften von Fahrzeugen mit
großem Laderaum können diese Diebstählen
von Ladegut, Diesel oder Gegenständen aus
dem Kabineninneren zum Opfer fallen, wenn sie
am Straßenrand oder auf den entsprechenden
Parkplätzen abgestellt werden.

Amb l’objectiu de reduir tant com sigui possible
aquestes sostraccions, us recomanem unes mesures
de seguretat bàsiques que convé que tingueu en
compte quan aparqueu el vehicle:

In order to reduce to a minimum these possible thefts
we provide you with some basic pieces of advices to
be considered when parking your vehicle:

per a vehicles de gran tonatge

for truck and trailer drivers

Park in crowded and/or well-lit spaces.
Do not leave the PIN number of your cards written in
places at reach of other people.

1

Versuchen Sie, das Fahrzeug an gut beleuchteten
Stellen und in der Nähe anderer Fahrzeuge
abzustellen.

2

Notieren Sie keinesfalls die Geheimzahl Ihrer
Bankkarten an irgendeiner Stelle, zu der Fremde
Zutritt erlangen könnten.

3

Im Falle eines Diebstahls oder Verlustes von
Kredit- oder Tankkarten melden Sie den Vorfall
zwecks Annullierung derselben unverzüglich an
das ausstellende Unternehmen und geben Sie eine
Anzeige bei der Polizei auf.

4

Lassen Sie möglichst keine Wertgegenstände in der
Fahrzeugkabine und führen Sie, soweit möglich, GPSGeräte, Mobiltelefone und sonstige EDVGeräte mit
sich.

5

Benutzen Sie die vorhandenen
Sicherheitsmechanismen zum Abschließen der
Dieseltanks.

6

Es ist zweckmäßig, über eine Auflistung der im Lkw
mitgeführten Wertgegenstände mit Seriennummer,
Marke und Modell zu verfügen: dies erleichtert die
Identifizierung der Gegenstände im Falle eines
Diebstahls.

7

Falls Sie Opfer einer Straftat werden, achten Sie
genau auf die Eigenschaften der beteiligten Personen
und Fahrzeuge sowie auf die Fluchtrichtung und rufen
Sie unverzüglich die Notrufnummer 112 an.

8

Wir empfehlen Ihnen, Konfrontationen in jedem Falle
zu vermeiden.

1
2

No deixeu anotat el número PIN de les vostres
targetes en cap lloc al qual puguin accedir altres
persones.

3

In case of robbery or theft of your credit or fuel cards
report immediately to the police and to the issuing
company for its cancellation.

En cas de sostracció o pèrdua de les targetes de
crèdit o de carburant, informeu-ne immediatament
l’empresa d’origen perquè les anul·li i denuncieu el fet
a la policia.

4

Avoid to leave your valuables in the cabin. If possible,
bring your belongings (GPS device, mobile phones
and other electronic equipment) with you when you
leave your vehicle.

Eviteu deixar res de valor dins de la cabina del camió
i si és possible endueu-vos els equips de navegació
GPS, telèfons mòbils i altres dispositius electrònics.

5
6

Use the fuel tank locking devices where available.

7

In case of becoming a victim of any kind of offence,
please pay attention to the offenders physical features,
vehicles and direction of escape and dial immediately
to the emergency number 112.

4
5

Procureu utilitzar els mecanismes de seguretat de què
disposeu per tancar els dipòsits de gasoil.

6

És convenient que tingueu un inventari dels objectes
de valor que porteu al camió amb el número de sèrie,
la marca i el model. Aquesta informació en facilitarà la
identificació en cas de robatori.

7

En el cas que sigueu víctima d’un fet delictiu, fixeuvos bé en les característiques de les persones,
els vehicles i la direcció en què fugen i truqueu
immediatament al telèfon 112.

8

Us recomanem que eviteu sempre la confrontació.

Um mögliche Diebstähle zu vermeiden, empfehlen
wir Ihnen eine Reihe von grundlegenden
Sicherheitsmaßnahmen, die Sie beim Abstellen Ihres
Fahrzeugs berücksichtigen sollten:

1
2

Intenteu estacionar-lo en llocs ben il·luminats i on n’hi
hagi d’altres.

3

für fahrzeuge mit grossem laderaum

8

It is advisable to have a valuables inventory of your
belongings, with serial number, model and brand. It
makes the object identification easier in case of theft.

We strongly recommend you to avoid confrontation at
all times.

LA SEGURETAT A BUFALVENT
Manresa, 15 de Novembre de 2013



95 hectàrees edificables



260 empreses aproximament, de tots els sectors.



102.000 m2 de zones verdes



9 Km de carrers en 11 carrers



Connexions amb vies ràpides:
› C-55
› C-16

MAPA BUFALVENT




Des del 1990, Bufalvent té Seguretat
L’any 1995 reial decret on s’articulava els
condicionants per poder tenir Seguretat Privada als
polígons.
 2 Vigilants de Seguretat per torn, connectats

entre sí, i també amb l’empresa de Seguretat
 Amb mitjans de desplaçaments per dins el
polígon, degudament identificats
 Que el polígon estigui delimitat
 Un
únic òrgan de representació per la
contractació: “l’Associació”

En compliment de la llei, a Bufalvent treballen:
› 2 vigilants de Seguretat, connectats entre sí, i amb
l’empresa de seguretat
› 2 vehicles degudament identificats

L’horari es planifica anualment,
tenint en compte vacances,
ponts, festius, vigílies, etc..
Diàriament de 22 a 6.
Dissabtes de les 14 fins dilluns a
les 6 mati. Tots els festius 24
hores.











Personal fix
Redacció de full d’incidències diari
Plans de treball personalitzats per cada empresa
Pla de treball general del polígon
Reunions periòdiques amb els responsables de
l’empresa de Seguretat
Compliment exhaustiu de la normativa
Recomanacions de Seguretat en èpoques de baixa
activitat, consensuades amb els Mossos d’Esquadra i la
Policia Local
Servei de custòdia de claus de les empreses.

Tot i el cost econòmic, i la dedicació de l’entitat en el
servei de vigilància, “A Bufalvent ens continuaven robant”
Per aquest motiu, la junta directiva de l’entitat es
va posar a treballar en 2 projectes nous
› La restricció d’accessos
› La vídeo - vigilància

›

Els accessos a la majoria
d’empreses de Bufalvent,
són 2.
› C/Miquel Servet
› C/Edison

Miquel Servet, està restringit
Edison està video-vigilat



La Restricció d’accessos al C/Miquel Servet:
 Sistema totalment automàtic.
 Els vigilants accionen el sistema a l’horari convingut.
› Horari de restricció:

 Dilluns a Divendres de 23 a 5h.
 Caps de setmana, de Dissabte a les 14 fins Dilluns a
les 5 del matí.
 Festius 24h.
 En algunes ocasions, de forma consensuada i per
seguretat, s’acorden modificacions horàries.



La vídeo-vigilància al C/Edison:
 Sempre que hi ha la restricció en el C/Miquel Servet,

l’accés a Bufalvent és únic pel C/Edison i vídeo vigilat.

 3 càmeres i gravació de les imatges guardades durant

10 dies.
 Càmera 1 vehicles que accedeixen a Bufalvent
 Càmera 2 vehicles que surten de Bufalvent
 Càmera 3 totalitat de l’accés

Les imatges enregistrades estan exclusivament a disposició
dels Mossos d’Esquadra per investigacions.

› Instal·lació de rètols dissuasoris a les entrades del polígon

› Organització puntual de jornades sobre seguretat, per als

empresaris i treballadors.

› Modificacions de protocols de treball dels vigilants
› Implicació dels treballadors i empresaris, per evitar riscos

 Avís de torns nocturns puntuals
 Avís de vehicles amb conducta sospitosa
 Avís d’obres i desactivació temporal de les alarmes

CONTINUEM TREBALLANT PER FER DE
BUFALVENT UN POLÍGON MÉS SEGUR

