
ESPECIAL VACANCES

EN EIXIR DE VACANCES 

EN EL VOSTRE  DOMICILI
 

● Comproveu que portes i finestres estan ben tancades.
● No baixeu totalment les persianes.
● No deixeu diners ni objectes de valor.
● Feu  una  relació  detallada  de  càmares,  vídeos  i  altres  aparells,  amb  els  seus

números de sèrie, per a facilitar la seua identificació.
● No desconnecteu el timbre de la porta. És un senyal inequívoc d’absència.

AMB ELS SEUS VEÏNS
 

● No divulgueu la seua absència.
● Comuniqueu només als més acostats on poden localitzar-vos.
● Deixeu la clau a una persona de confiança perquè realitze  visites periòdiques i

arreplegue la correspondència de la bústia. 

DURANT LES VACANCES 

Durant el trajecte al seu lloc de vacances, extremeu les mesures de seguretat respecte al
vostre vehicle i pertinences, i no pareu davant de requeriments d’estranys.

Eviteu deixar objectes de valor en l’interior del vehicle. 
 

SI UTILITZEU TRANSPORT PÚBLIC
 

● No factureu al vostre nom equipatges de persones desconegudes.
● Identifiqueu clarament les vostres pertinences abans de facturar-les.
● Eviteu viatjar amb quantitats importants de diners damunt.
● No  confieu  el  transport  de  les  seues  maletes  a  persones  que  no  estiguen

degudament acreditades.
● Si  viatgeu  amb  tren  o  autobús,  no  perdeu  de  vista  el  vostre  equipatge,

especialment en parades intermèdies. 



EN EL LLOC TRIAT 

EN L’HOTEL O APARTAMENT
 

● Adopteu les mateixes mesures de seguretat que habitualment utilitzeu a casa.
● Mantingueu en lloc segur els vostres objectes de valor, diners i targetes de crèdit.
● En absentar-se, deixeu la ràdio posada i, si és de nit, encengueu alguna llum. 

EN LLOCS PÚBLICS
 

● Cuideu el vostra bossa de mà o cartera en aquells espais on concórreguen moltes
persones (mercats ambulants, espectacles, etc.)

● Vigileu  els  vostres  objectes  personals,  especialment  bosses  de  mà,  càmares,,
maletes...

● Prengueu  les  degudes  precaucions  per  a  impedir  que  bosses  de  mà,  joies  o
objectes semblants us puguen ser arrabassats.

● Eviteu fer ostentació de riquesa o pertinences. 

SI ES QUEDA 

AVISEU A LA POLICIA 
 

● Quan observeu gent estranya en el portal o rondant pel carrer. 
● Si escolteu sorolls en vivendes desocupades. 

 

RECORDEU SEMPRE 
 

● No faciliteu l’entrada en l’immoble a persones desconegudes.
● Exigiu sempre acreditació als representants de serveis tècnics (gas, llum, aigua,

etc.) i confirmeu-la telefònicament. 


