
No obriu la porta a desconeguts.

Demaneu la identificació al personal de subministraments (aigua, llum, gas o telèfon) i comproveu el
servei trucant a la companya.

Desconfieu del número de telèfon que us faciliti el possible instal·lador.

Recolliu diàriament la correspondència per evitar que pugin utilitzar les vostres dades personals.

Tanqueu sempre amb clau les portes d’accés al carrer a l’hora d’anar a dormir i quan marxeu del
domicili.

Tanqueu sempre la porta d’entrada a l’edifici i comproveu que cap desconegut aprofita per entrar-hi.

Comproveu que la porta del garatge queda tancada a l’entrada i sortida i que cap estrany entra.

No deixeu les claus en cap amagatall extern al domicili.

Si perdeu les claus, canvieu els panys.

Si viviu en cases aïllades, podeu instal·lar temporitzadors automàtics d’encesa dels llums interiors o
exteriors del domicili.

Siguardeu a casa objectes de valor, cal que instal·leu mesures de protecció efectives.

En cas de robatori, per facilitar la identificació de les vostres pertinences, és convenient que guardeu
la seva documentació i tingueu un inventari d’objectes amb el número de sèrie, marca i model.

Deixeu els objectes valuosos en llocs segurs.

Comproveu que portes i finestres estan ben tancades.

Connecteu l’alarma.

Aviseu a persones de confiança de la vostra absència.

Demaneu a algú que us reculli la correspondència i revisi el vostre domicili de tant en tant.

Eviteu donar detalls a les xarxes socials de que no esteu al domicili i no ho comenteu amb
desconeguts.

CONSELLS DE 
SEGURETAT AL DOMICILI

Si escolteu sorolls o veieu persones amb actitud sospitoses a les rodalies del vostre

domicili, TRUQUEU A LA POLICIA (emergències 112 o Policia Local 93 480 60 10).

Si observeu portes o finestres forçades o indicis de robatori, NO TOQUEU RES, AVISEU A LA

POLICIA I SEGUIU LES SEVES INDICACIONS.

01 MÉS SEGURS A CASA

MESURES DE SEGURETAT

02 QUAN MARXEU DE VACANCES



Instal·leu portes blindades i reixes a les finestres.

És recomanable instal·lar un pany que tingui tres punts d’ancoratge al bastiment de la porta

(superior, inferior i lateral) i d’alta seguretat.

Eviteu col·locar un espiell que es pugui descargolar.

En el cas que col·loqueu passadors, trieu els que tinguin fixacions reforçades.

Instal·leu portes cuirassades o blindades que compleixin estàndards tècnics. Les portes de seguretat

tenen graus i certificacions des de l’any 2011.

Trieu claus amb garantia de control de duplicat.

Una balda interior a les portes d’accés és molt útil.

Persianes en totes les finestres i balcons. 

És recomanable tenir forrellats interiors autoblocants que impedeixen l’obertura des de l’exterior.

Reforceu finestres i portes amb reixes, barrots o sensors d’obertura.

En el cas de tenir reixes a les finestres, assegureu-vos que no serveixen d’escala per accedir als pisos

superiors.

Si fan obres a l’exterior del vostre edifici, assegureu-vos que no es pot entrar al vostre pis per bastides

o escales.

S’ha d’instal·lar seguint les instruccions de l’instal·lador i en un lloc de difícil accés.

Comproveu que l’empresa instal·ladora compleix tots els requisits legals.

Cal que estigui connectada a una central receptora d’alarmes, que verificarà els senyals rebuts i si

cal contactarà amb la policia.

Els sistemes d’alarma s’han de revisar de forma periòdica.

Connecteu la alarma sempre, metre dormiu i quan sou fora de casa.

03 ACCESSOS AL DOMICILI

04 PANYS I PORTES

05 ALARMES


