CONSELLS PER A EVITAR EL ROBATORI AL SEU DOMICILI
 Procureu que els accessos a casa reuneixin unes mínimes condicions de seguretat (portes
blindades, reixes, sistemes d’alarma...) Si les finestres donen a patis interiors, tingueu present que
poden quedar ocultes a la vista dels veïns i, per tant, tenen poc risc per als lladres.


Tanqueu sempre amb clau la porta de casa, tot i que sortiu per poc temps.

 Si perdeu les claus, canvieu els panys. També si ocupeu un domicili on anteriorment vivien altres
persones. No feu indicació del seu nom o adreça en el clauer.


Eviteu difondre que us absentareu de casa durant el cap de setmana o les vacances.

 Durant absències llargues, demaneu a algun familiar o amic que reculli periòdicament el correu
de la bústia, per evitar que s’acumuli. Indiqueu-li la forma de localitzar-vos i, si ho estimeu oportú,
faciliteu-li un joc de claus que seria molt útil en cas d’emergència. No oblideu tancar les claus de pas
de gas, aigua i mai deixeu productes peribles fora del congelador.
 Si teniu contestador automàtic, no deixeu cap missatge de què es pugui deduir que estareu fora
durant uns dies.
 No tanqueu completament les persianes quan us absenteu de casa, deixeu alguna llum encesa o
la ràdio, sense que molesti al veïnat, deixeu roba estesa i, si és possible, programeu un
temporitzador que permeti apagar i encendre llums a determinades hores. Amb aquestes mesures
evitareu evidenciar que no hi ha ningú a l’interior.
 Faciliteu la identificació com a persona propietària d’objectes que puguin ser robats per tal de
facilitar la seva recuperació, amb un inventari detallat, amb números de sèrie, marques o models i,
fins i tot fotografies dels seus objectes valuosos, així com si marcar els seus objectes amb un signe,
per exemple, el seu DNI en un lloc poc visible.
COMUNITATS DE VEÏNS.
 Procureu no obrir l’entrada principal a persones desconegudes. Si ho feu, poseu en perill la
seguretat dels domicilis de tota la comunitat.
 Demaneu la identificació al personal de les companyies subministradores i, si cal, comproveu-la
amb una crida a l’empresa.


Comproveu que la porta del garatge quedi tancada quan surti o entri.

 Si a l’exterior de l’edifici es fan obres, comproveu que no es pot accedir als habitatges mitjançant
bastides o escales

