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Tenim vocació de
servei públic.
Et podem ajudar a
prendre les millors
decisions pel teu
municipi.

Oferim suport d'anàlisi
estratègic en seguretat
ciutadana als municipis

QUI SOM?
ASECRIM és un projecte innovador i
amb vocació de servei públic. Som
especialistes en l'anàlisi de la
seguretat ciutadana i tenim
experiència en el món local. Oferim
un servei exclusiu de consultoria i
suport tècnic als municipis a uns
preus molt competitius.

MISSIÓ
Ens sentim compromesos amb la
seguretat i volem ajudar a les
corporacions locals a prendre les
millors decisions en aquells
assumptes que afecten a la qualitat
de vida de les persones.

Un 39,2% de la
policia de Catalunya
depèn dels
municipis

214
SÓN ELS COSSOS
DE POLICIA
LOCAL QUE HI HA
A CATALUNYA

81%
NO REALITZEN
CAP TIPUS
D'ANÀLISI DE LA
SEGURETAT
CIUTADANA

64%
DESITJARIEN
INCORPORAR UN
ANALISTA EN
SEGURETAT
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QUE ÉS L'ANÀLISI DE LA
SEGURETAT CIUTADANA?
És l'anàlisi dels riscos relacionats
amb la seguretat ciutadana i la
convivència i el civisme als
municipis.

PER A QUÈ SERVEIX?
Aporta un coneixement molt útil als
responsables de les polítiques de
seguretat locals que els ajuda en
les seves decisions pel que fa a
estratègies de prevenció de la
delinqüència i a aconseguir més
eficiència en la gestió dels
recursos públics.

COM ES FA?
Es recullen, es depuren, es tracten
i s'analitzen les dades
delinqüencials i d'activitat policial
del municipi obtingudes a partir de
diverses fonts i s'apliquen
tècniques d'anàlisi que permeten
comprendre la delinqüència,
avaluar l'acció policial i dissenyar
estratègies efectives.

EL PROCÉS D'ANÀLISI
Treballem aplicant un mètode estandarditzat en
l'anàlisi de problemes i la recerca de solucions
que permet la màxima objectivitat i rigor.

Mètode SARA
Mètode SARA

SERVEIS QUE OFERIM

Tractament i anàlisi de dades
policials i delinqüencials
El correcte tractament i anàlisi
de les dades delictives
obtingudes a partir de diverses
fonts
(comunitàries, policials i entrevistes),
permet la identificació de patrons
habituals de conducta
relacionats amb la seguretat i la
detecció de tendències i causes
de problemes cronificats.

Una visió més
objectiva i un
assessorament
especialitzat permet
ser més efectiu i
eficient en les
mesures que es
prenen

Elaboració de mapes delictius
amb tecnologia SIG
Els mapes delictius que
elaborem amb l'ús de
tecnologia SIG (Sistemes
d'Informació Geogràfica), són
una eina de gran utilitat per la
prevenció dels delictes i la
millora de la convivència.
Permeten identificar els punts
calents d'activitat delictiva i
conflictivitat social contribuint a
fer més efectives i eficients les
intervencions i la distribució dels
recursos.

"Invertir en
seguretat
ciutadana és una
inversió més en
política social, no
una despesa"
Plans de prevenció
Proporcionem assessorament
integral en l'elaboració i modificació
de plans locals de seguretat, i en
l'anàlisi i tractament de fenòmens
delictius i problemàtiques
concretes: furts, robatoris, graffitis,
molèsties veïnals, delinqüència
juvenil, sensació d'inseguretat, etc.

Auditories de seguretat CPTED
Determinats espais acumulen més
delictes a causa de l'oportunitat
que ofereix l'entorn físic. El
correcte disseny i l'ús efectiu dels
espais públics i certs elements
arquitectònics (parcs, places,
estacionaments, vegetació,
il·luminació, etc.) poden reduir la
incidència del delicte i millorar la
sensació de seguretat i la qualitat
de vida. Les auditories CPTED
(Crime Prevention Trough
Enviromental Design) permeten
determinar quins factors
augmenten la probabilitat que es
cometi un delicte i proposar
mesures per corregir-ho millorant
la seguretat dels usuaris en un
espai.

Els models policials basats
en l'anàlisi
L'anàlisi és cada cop més ben
valorat per les organitzacions
policials que busquen millorar
la seva efectivitat i eficiència
en un entorn de recursos
limitats.
La solució als problemes de
seguretat no ha de passar
únicament per un increment
d'efectius. Els models policials
tradicionals basats en
l'increment de patrulles i
vigilàncies aleatòries, a més de
ser costosos, s'han demostrat
ineficaços contra la
delinqüència i la por al delicte.

Perquè confiar amb
nosaltres?

Objectivitat
Independència
Experiència
Coneixements
Dedicació
Visió global
Eficàcia
Adaptació
Modernització

Visita'ns al nostre
web
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