
És important que recordeu: 

• Les dependències policials ofereixen 
servei les 24 hores del dia, els 365 
dies de l’any. 

• Per a urgències, truqueu al telèfon 
93 860 70 80 o 112

• Podeu presentar denúncies per 
escrit a les dependències policials. 

• Presentar denúncia falsa està penat 
per les lleis. 

• La col·laboració ciutadana és 
imprescindible pel coneixement 
dels delictes i evitar-ne de posteriors

La col·laboració ciutadana      
és imprescindible per al 
coneixement dels delictes
i evitar-ne de posteriors 

EN EL CAS QUE SIGUEU OBJECTE 
D’UN DELICTE

• Memoritzeu totes les dades 
possibles, no toqueu res, aviseu la 
Policia i ateneu-ne les indicacions.

• En presentar una denúncia, porteu 
un document d’identificació personal 
i, si és possible, els que acreditin la 
propietat dels objectes sostrets.

· 93 860 70 80 ·
Policia local de Lliçà d’Amunt
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CONSELLS DE SEGURETAT 
PER A COMERCIANTS
Consells de 
seguretat per
a les vacances
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· En el moment d’arribar i marxar de l’hotel 
no perdeu de vista l’equipatge, sobretot si 
viatgeu amb autocar. 

· Quan estigueu dormint, tanqueu finestres i 
balconades.

· Quan sor tiu de l’habitació, tanqueu les 
f inestres i la por ta amb clau. 

· Utilitzeu les caixes de seguretat de l’hotel 
per guardar-hi els objectes de valor i reco-
lliu-los només quan els penseu utilitzar.  
 
· Deixeu sempre la clau de l’habitació a la 
recepció de l’hotel.

· Eviteu portar-hi objectes de valor; porteu 
únicament els diners imprescindibles. 

· Mantingueu a la vista els objectes personals 
mentre us banyeu.

· Deixeu sempre, per curta que resulti 
l’absència, el vehicle totalment tancat. 

· Mentre circuleu per autopista, no us atureu 
a zones no autoritzades i preneu precaucions 
si us fan indicacions des d’un altre vehicle per 
tal que us atureu. 

· Utilitzeu preferentment aparcaments vigilats. 

· No deixeu visibles a l’interior del vehicle 
objectes de valor, targetes de crèdit o docu-
ments importants. 

· Recordeu que l’ús del cinturó de seguretat i del 
casc de protecció són obligatoris a qualsevol via 
urbana o interurbana. 

· Respecteu els límits de velocitat i adapteu 
la vostra velocitat a les condicions del trànsit. 

· En cas d’accident o avaria, senyalitzeu la 
situació del vehicle, mantingueu-vos en un 
lloc segur i truqueu a la Policia o al telèfon 
d’emergències 112. 

· Desconfieu de les indicacions que us puguin 
fer persones estranyes. Si heu de fer alguna 
comprovació, busqueu un lloc idoni i amb 
més persones. 

· Mantingueu l’alerta en les àrees de descans 
i, si és possible estacioneu el vehicle en un 
lloc on us sigui visible. 

· Porteu sempre un document acreditatiu. 

· Porteu les bosses de mà i les càmeres 
fotogràfiques creuades al davant del cos. 
Eviteu portar-les a l’esquena. 

· Porteu les carteres a les butxaques interiors o 
en bosses de mà o ronyoneres convenientment 
tancades. 

· No porteu més diners dels necessaris; no 
en feu ostentació en el moment de fer un 
pagament i no participeu en jocs de carrer 
on s’hagi d’apostar diners, són un engany. 

· Porteu sempre un document acreditatiu i 
una targeta de l’hotel on us allotgeu. 

· No us quedeu dormint a llocs públics ni a 
la platja.

A l’Hotel:

A la platja:

Al vehicle:

A la Carretera:

A la Via Pública o al Mercat: En les Sortides Nocturnes:

SI TENIU CONEIXEMENT D’UN FET DELICTIU O EN SOU TESTIMONI AVISEU LA POLICIA


