Oficina d’Imatge Corporativa.

Mesures d’autoprotecció de la llar.
Seguretat passiva.
Configuració i distribució material dels elements del habitatge:
 Finestres interiors i exteriors > depenent de la facilitat d’accedir‐hi = reixes, tancaments,
persianes resistents.
 Portes > blindatge, panys antibúmping / ramping, (mètode utilitzat amb una “clau bump” i
colpejant‐la). Diversos punts d’ancoratge i proteccions anti‐radiografía. Evitar els “bombins”
normals sense protecció o blindatge.
 Sistemes d’alarmes controlats. Avís a centres de seguretat i al propietari. Mètodes per telefonia
o web.
 Instal∙lar video‐porters electrònics, (sobretot gent gran).
 Disposar detectors de gas o fum, recomanable.
 Disposar d’assegurança.

Seguretat activa.
Accions i actituds per millorar la seguretat:
 Si es possible, deixar encarregat a un familiar o veí de confiança el control del habitatge i les
claus per si cal accedir‐hi per una emergència.
 Tancar correctament els accessos i portes interiors (estanquitat relativa).
 Connectar els sistemes d’alarma, comprovar‐ne el correcte funcionament i la connexió amb la
empresa que ho ha de controlar.
 Activar sistemes de reg automàtics si ni han.
 Tancar el subministrament de gas/butà i aigua per evitar fuites o accidents.
 Desendollar aparells elèctrics prescindibles i desconnectar antenes.
 Deixar balcons i patis interiors lliures de materials, sobretot inflamables.
 No fer notori el fet de que l’habitatge estarà tancat ni en temps de absència dels habitants.
 Si hi ha un encarregat de controlar l’habitatge: Obrir i tancar persianes, ventilar la casa, regar
plantes, etc. Fer‐ho cada dos o tres dies en hores distintes.
 No deixar cap tipus d’animal domèstic o exòtic tancat i sense un control diari suficient.
 No deixar líquids o gasos inflamables acumulats i prescindibles.
 Si se’n disposa, activar sistemes programats d’il∙luminació o de domòtica.
 Deixar joies i els objectes de més valor en caixes de seguretat. Disposar d’inventari i factures.
 Disposar de fotografies amb les joies i objectes posats com a element de prova.
 No facilitar mai la labor d’informació als delinqüents, explicar cóm tenim i el què tenim a casa,
no deixar diners i custodiar els documents de valor, cas de emergència per aigua o foc.
 No acumular correspondència a la bústia o que sigui visible.
 Cooperació ciutadana (imprescindible).
 En cas d’obres en cases contigües, o cases rurals o aïllades extremar aquestes mesures.
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