
Ajuntament de Castellar del Vallès

Consells bàsics per abans de marxar de vacances

La Policia Local i la Regidoria de Seguretat Ciutadana us ofereixen una sèrie de
consells elementals per sempre que marxeu de vacances. Són una sèrie de
recomanacions a l'entorn del vehicle, la llar i els animals domèstics.

El vehicle

Per tal que el viatge sigui còmode i segur cal tenir el vehicle revisat i apunt abans de
sortir. Per això us recomanem que el porteu al mecànic per assegurar que tots els
elements estiguin en ordre per la marxa.

Abans de marxar, però, si heu fet la revisió fa poc, cal que mireu:

La llar

Com és sabut per tothom, durant els períodes de vacances i aprofitant que molta
gent és fora, els malfactors aprofiten per entrar a les cases i prendre tot el què
poden. Per això, abans de marxar de vacances cal que prengueu algunes precaucions
per tal que sembli que la casa continua habitada i així evitar que entrin.

No feu una gran difusió de què marxeu de vacances i molt menys quins dies
sereu fora.
No baixeu fins a baix totes les persianes donant la sensació de tancat. Deixeu-
ne albuna amb escletxes o, si teniu algun familiar que hi pugui anar, que les
pugui i les baixi periòdicament.
Mireu que algun veí o familiar reculli la correspondència de la bústia cada dos
o tres dies.
Si disposeu de temporitzador, programeu-lo de manera que algun llum
exterior i interior s'encengui quan es faci fosc i s'apagui a mitjanit o a la una
de la matinada.
Seria bo que algun familiar, amic o veí sàpiga que sou fora i que, de tant en
tant, observi si hi ha algun canvi extern en l'habitatge que pugui fer pensar
que hi han entrat. Si fos així, s'ha de trucar a la Policia Local, al 092 si és des
d'un telèfon fix o al 93 714 48 30 des d'un mòbil o des de fora del municipi.
Cal que aquesta mateixa persona disposi d'una clau per entrar a l'habitatge i
que sàpiga com comunicar-se amb els propietaris de l'habitatge.
Si efectivament haguessin entrat a la vivenda, no s'ha de tocar res per tal que
no desapareguin les possibles empremptes i d'altres indicis que permetin
identificar-ne els autors.
Si no aneu de vacances i observeu persones desconegudes pel vostre carrer
que es fixen molt en les cases, que passen repetidament o qualsevol altra
actitud anormal, cal que també us poseu en contacte amb la Policia Local.

Animals domèstics
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Si marxeu de vacances i heu de deixar a casa els animals domèstics perquè no és
possible que us els emporteu, cal que estiguin ben atesos i que no provoquin
molèsties als veïns. La millor manera que això sigui així és deixar-los en una
residència per animals mentre estigueu fora de vacances. Si això no és possible o
preferiu que estiguin a casa, cal que:

Policia Local
C. de Sant Llorenç, 7. Cal Botafoc
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