
· Els accessos a casa vostra han de reunir 
unes mínimes condicions de seguretat (por-
tes blindades, reixes, sistemes d’alarma,...). 

· Tanqueu sempre amb clau la porta de casa vos-
tra.

· No deixeu escales a les parcel·les que es pu-
guin fer servir per accedir al domicili per les fi-
nestres de les plantes superiors. 

· Si perdeu les claus, canvieu els panys. 
També si compreu un domicili on anterior-
ment vivien unes altres persones.  
 
· Procureu no deixar-hi objectes de valor ni 
gaires diners en efectiu. 
 
· Eviteu difondre quan us absenteu de 
casa vostra.  
 
· Si teniu contestador automàtic, no deixeu cap 
missatge en què es pugui deduir que estareu fora 
durant uns dies.  
 
· No tanqueu completament les persianes de les 
finestres superiors quan us absenteu de casa vos-
tra, deixeu algun llum encès o la ràdio, sense que 
molesti el veïnat, deixeu roba estesa a l’estenedor i 
si és possible poseu un temporitzador que permeti 
tancar i encendre llums en determinades hores. 
Amb aquestes mesures evitareu evidenciar que no 
hi ha ningú a l’interior.

· Teniu un inventari detallat, amb números de 
sèrie, marques o models i, fins i tot, fotografies 
dels vostres objectes valuosos.

·  Heu marcat els vostres objectes amb 
un signe, per exemple el DNI, en un l loc 
poc visible.

· No entreu al domicili, podria trobar-se algú 
a l’interior.

· AVISEU A LA POLICIA.

·  Si ja heu entrat no toqueu res i espereu 
l’arribada de la Policia.

A l’hotel

· Vigileu els vostres equipatges.

· Quan sor tiu de l’habitació tanqueu les 
f inestres i la porta amb clau.

· Deixeu la clau de l’hotel a recepció. 

Al carrer o al mercat 

· Por teu les bosses de mà tancades i amb 
pocs diners. Sempre situades al davant 
del vostre cos.

· Porteu un document acreditatiu de la 
vostra identitat. 

Al vostre vehicle

· Deixeu sempre el vehicle totalment tancat.

· A l’interior del vehicle no deixeu objectes de 
valor a la vista.

Consells de seguretat al domicili Facilitareu la vostra identificació com 
a persones propietàries d’objectes 

robats i la seva recuperació si...

Quan torneu al domicili i us adoneu 
que algú ha entrat...

Al vostre lloc de vacances

SI TENIU CONEIXEMENT D’UN FET DELICTIU O EN SOU TESTIMONI AVISEU LA POLICIA



 

POLICIA LOCAL  
LLIÇÀ D’AMUNT 

 

CONSELLS DE SEGURETAT 
PER A COMERCIANTS

· 93 860 70 80 ·
Policia local de Lliçà d’Amunt

És important que recordeu: 

• Les dependències policials ofereixen 
servei les 24 hores del dia, els 365 
dies de l’any. 

• Per a urgències, truqueu al telèfon 
93 860 70 80 o 112

• Podeu presentar denúncies per 
escrit a les dependències policials. 

• Presentar denúncia falsa està penat 
per les lleis. 

• La col·laboració ciutadana és 
imprescindible pel coneixement 
dels delictes i evitar-ne de posteriors

La col·laboració ciutadana      
és imprescindible per al 
coneixement dels delictes
i evitar-ne de posteriors 

LA POLICIA LOCAL  RECOMANA 
COM A MOLT IMPORTANT

• Tancar la porta exterior de la parcel·la.

• Il·luminar la zona exterior de la casa.

• Instal·lar passadors a les fulles 
d’alumini de les finestres i persianes. 

• Si veieu gent sospitosa o no coneguda 
truqueu a la Policia Local. 

• No deixeu entrar a ningú al domicili 
sota cap concepte. Consells de 

seguretat al 
domicili

 

POLICIA LOCAL  
LLIÇÀ D’AMUNT 

 


