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al domicili
consells de seguretat

recordeu: per presentar 
una denúncia cal...

important

Les comissaries dels Mossos d’Esquadra són 

obertes les 24 hores del dia, tots els dies de 
l’any. 

Localitzeu la comissaria més propera a

mossos.gencat.cat
24 h

La vostra col·laboració és imprescindible per 
prevenir i investigar els delictes.

Si escolteu un soroll estrany o advertiu la presència 

de persones amb actitud sospitosa a les rodalies del 

vostre domicili, no dubteu a trucar a la policia.

no toqueu res i aviseu 
a la policia.

 



m e s u r e s  d e  s e g u r e t a tmés segurs a casa

Si viviu en cases aïllades, podeu instal·lar tempo-

-

  

panys i portes

accessos

alarma

quan marxeu de vacances
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La seguretat de la llar a les teves mans
COM HO FAN?

ESCALEN

QUÈ PODEM FER?

COM HO FAN?

FAN SERVIR CLAUS FALSES

QUÈ PODEM FER?

* El mètode bumping

l’interior del bombi i amb l’ajuda d’uns petits cops, alliberen el gir de la clau. Es 
realitza amb menys de 30 segons i no fa malbé el pany.

COM HO FAN?

TREUEN L’ESPIELL

QUÈ PODEM FER?

COM HO FAN?

EXTREUEN EL BOMBÍ

QUÈ PODEM FER?

* Com a complement, i en el cas que tingueu una porta 
reforçada, a la part interior podeu instal·lar un pany 
de seguretat denominat invisible que s’acciona amb 
comandament a distancia i funciona amb bateria o corrent 
elèctrica.

COM HO FAN?

FORCEN LA PORTA

QUÈ PODEM FER?


