
 Al garatge  
 

• No deixeu les claus ni el 
comandament a distància 
a l’interior del vehicle. 

• Procureu que els equips 
de música i de navegació 
GPS estiguin ocults. No 
deixeu res a la vista. 

• Connecteu l’alarma del 
vehicle. 

• Comproveu que la porta 
del garatge queda ben 
tancada i que cap estrany 
aprofita per entrar-hi. 

• Si sou propietaris d’una 
plaça de pàrquing i la teniu 
llogada, estigueu al cas de 
possibles pèrdues o 
robatoris de les claus i 
comandaments. 

 
 
 
 
 

CONSELLS DE SEGURETAT AL DOMICILI 
 
La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Barberà del Vallès 
inicien cada any, en èpoques estiuenques, una campanya informativa per prevenir els 
fets delictius més habituals durant les vacances. A continuació us recordem alguns 
consells de seguretat per estar més tranquils a casa: 

Al domicili  
 
• No faciliteu l’accés a la finca a persones 

desconegudes. 
• Recolliu diàriament la vostra correspondència 

per tal d’evitar que algú pugui accedir a les 
vostres dades o documents personals. Si 
passeu una temporada llarga fora de casa, ho 
podeu encarregar a persones de confiança. 

• Tanqueu amb clau les portes d’accés al carrer. 
• Tanqueu bé la porta d’entrada de l’edifici i 

comproveu que cap desconegut aprofiti per 
entrar-hi 

• Demaneu sempre la identificació al personal de 
l’aigua, llum, gas i comproveu el servei, trucant 
a la companyia. 

• Si disposeu d’alarma, connecteu-la sempre, 
mentre dormiu i quan sou fora de casa. 

• Si perdeu les claus de casa, canvieu el pany. 
• Guardeu les factures dels electrodomèstics i 

articles de valor per facilitar la seva identificació 
en cas de robatori 

 
Quan marxeu de vacances 

 
• No comenteu amb persones desconegudes que estareu fora de casa  
• Aviseu de la vostra absència a persones de confiança 
• Comproveu que els vostres sistemes d’alarma funcionen correctament 
• No exterioritzeu ni deixeu senyals visibles que facin pensar que sou fora de casa 
• Guardeu els objectes valuosos en lloc segur  
• Si viviu en cases aïllades instal·leu temporitzadors automàtics d’encesa dels llums 

interiors i exteriors 
• No deixeu al contestador automàtic cap missatge en què es dedueixi que sou fora. 

Podeu activar el desviament de trucades per poder respondre sempre 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 

Si sou víctima d’un delicte, truqueu al 112  
 


