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Mossos d’Esquadra
A Catalunya hi ha diferents cossos policials. En matèria de seguretat 
ciutadana us podeu adreçar a la Policia de la Generalitat – Mossos 
d’Esquadra o a les policies locals d’arreu del territori.

Les ciutats i poblacions de Catalunya són de les més segures 
d’Europa tot i així cal seguir unes senzilles mesures d’autoprotecció 
per tal de gaudir d’una bona estada.

Abans del viatge
El consolat és un interlocutor fonamental a l’hora d’ajudar a 
solucionar qualsevol problema greu que pugui sorgir, anoteu-vos 
l’adreça i el telèfon.

A través de les xarxes socials no doneu informació que no sigui 
imprescindible. En el cas que vulgueu publicar fotografies, feu-ho 
una vegada hagueu tornat del viatge.

Allotjament
Quan sortiu de l’habitació o quan dormiu, tanqueu portes i finestres. 

Recomanem fer ús de les caixes fortes per guardar els objectes de 
valor i documentació.

A les zones comunes, vigileu l’equipatge i objectes personals.

A la via pública
Durant les visites a les zones turístiques, és recomanable portar només 
aquella documentació imprescindible i evitar fer ostentació de diners o de 
bens valuosos com joies, càmeres...

Cal que quan sortiu porteu un document acreditatiu de la vostra identitat i 
que anoteu l’adreça del lloc on estigueu allotjats. 

Tingueu les vostres pertinences controlades en tot moment.
Porteu la vostra bossa de mà o motxilla davant.

Eviteu portar les carteres i altres pertinences de valor en llocs de fàcil accés. 

Desconfieu de persones que se us acostin excessivament o us ofereixin 
ajuda sense requerir-la. Malfia’t dels desconeguts que us demanen l'hora
o pregunten sobre el vostre rellotge 

Si treieu diners d´un caixer automàtic, vigileu que ningú us controli o us 
distregui.

Es recomanable comprar begudes, aliments i altres objectes als llocs 
legalment habilitats que disposen dels controls corresponents. 

A la carretera
Dins del vehicle no deixeu objectes de valor a la vista. 

Si viatgeu en vehicle, tanqueu sempre els fiadors de seguretat.
Si mentre conduïu, us avisen d’una roda punxada o us criden l’atenció, 
podria tractar-se d’un engany. 

Si decidiu aturar-vos, no ho feu en llocs aïllats i quan sortiu del vehicle 
tanqueu immediatament els panys.

Quan estacioneu el vehicle, trieu llocs transitats, il·luminats i/o vigilats.

A la platja
Porteu només allò que us sigui necessari i eviteu dur objectes de valor.

Manteniu sempre controlats els vostres objectes personals.

Congressos
Retireu-vos l’acreditació fora del recinte per tal de no cridar l’atenció. 


