
CONSELLS ALS CIUTADANS 

� Assegureu-vos que les portes i finestres d’accés a la vivenda queden perfectament
tancades. Recordeu-vos de les finestres que donen a patis: són els accessos que
passen més ocults a la vista dels ciutadans i, per tant, són zones especialment
desprotegides i amb un risc mínim per als delinqüents

� Si heu perdut les claus, canvieu els panys; també si ocupeu una vivenda en què
anteriorment vivia un inquilí. Sempre que isqueu, encara que siga per un instant,
tanqueu sempre la porta amb clau.

� Els objectes de valor (joies, càmares, vídeos, rellotges,...) no els amagueu en llocs
insospitats:  els  qui  van  a  la  seua  procura  són  els  qui  millor  els  coneixen.  Un
inventari que incloga els números de sèrie de fabricació de certs aparells, marca i
model, unes fotos que permeta la seua identificació i, si és possible, deixar-los en
una caixa de seguretat amb una marca que els identifique, seran la millor mesura
que poeu prendre per a evitar el robatori i, si fóra el cas, recuperar-los amb més
facilitat evitant la seua comercialització gràcies a aquests senyals personificades.

� La vostra firma en documents val molt: procureu que no estiguen prop dels seus
talonaris de xecs per a evitar falsificacions.

� No  abandoneu  els  seus  animals  de  companyia:  necessiten  ser  atesos
adequadament.

� Cuideu que l’abundància de correu en la seua bústia no delate la vostra absència:
demaneu a algun veí de la seua confiança que us guarde el correu sovint.

� No  conteu  davant  de  desconeguts  els  seus  plans  d’estiueig:  podria  deixar-los
massa pistes si les seues intencions no són bones.

� És molt recomanable que la vostra vivenda transmeta aparença d’estar habitada:
no abaixeu del tot les persianes, instal·leu un rellotge programable que il·lumine la
vivenda per zones, encenent i apagant llums de la casa en horaris distints...


