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Només recorrent-ne els barris podreu arribar a conèixer-
ne la vitalitat i el bon tracte de la seva gent. Passejant 
per carrers, places i parcs us podreu barrejar amb 
els ciutadans, i deixar-vos sorprendre per la seva 
arquitectura, l’art, les botigues...

Barcelona és una ciutat per viure-hi, amb un caràcter 
obert i integrador que volem preservar. Ens esforcem 
perquè trobeu una ciutat bonica, neta i segura i per això  
us demanem que ens hi ajudeu sent respectuós/uosa 
amb els nostres costums i normes de convivència.

Barcelona és una ciutat segura. Però, com que és una 
ciutat gran, us recomanem que tingueu en compte els 
diversos consells i informacions que us donem per tal 
que gaudiu d’una bona estada entre nosaltres. 
I si necessiteu alguna atenció especial, podeu adreçar-
vos als serveis que tenim preparats per atendre 
situacions d’emergència. 

Volem que us trobeu bé a la nostra ciutat, que visqueu 
una bona experiència i que vulgueu tornar a visitar-nos. 

BARCELONA ÉS UNA CIUTAT DIVERSA



Barcelona,
una ciutat segura
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LA SEGURETAT A LA CIUTAT,
EL SISTEMA DE SEGURETAT I EL MODEL POLICIAL

A Barcelona hi ha dos cossos 
policials, la Guàrdia Urbana i els 
Mossos d’Esquadra; els dos cossos 
patrullen per la ciutat i vetllen 
per la seguretat de les persones, 
l’ordenació viària i el compliment
de les normes.

Barcelona és una ciutat segura, però 
com en qualsevol gran ciutat hi ha 
llocs i situacions amb major risc de 
ser víctima d’algun furt o robatori.

Us recomanem que tingueu una 
actitud preventiva i que vigileu 
els vostres efectes personals, 
especialment en llocs molt 
concorreguts i en el transport públic.

La vostra actitud i el seguiment de 
pautes de prevenció i de protecció 
de les vostres pertinences faran que  
la vostra estada a la ciutat sigui més 
segura.



Gaudiu 
de Barcelona
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Consells per a la vostra seguretat personal en espais amb 
concentració de persones, molt concorreguts, en terrasses de bar, 

en punts de trànsit de persones i maletes (estacions, halls d’hotels, 
etc.), en cues d’espera, etc.

3.2  ALLOTJAMENTS

SI PASSEU LA NIT ALLOTJATS
A LA CIUTAT 

En un hotel

• El personal de recepció i la 
Direcció de l’hotel poden atendre 
els vostres dubtes i necessitats.

En un apartament o en un altre 
tipus d’habitatge d’ús turístic

• Respecteu-ne les normes
i condicions d’ocupació.
No sobrepasseu la seva capacitat 
ni organitzeu activitats que puguin 
molestar la resta de clients.
En cas de necessitat o dubte 
contacteu amb la recepció
o l’administració.

En un habitatge particular

• Respecteu les normes de 
convivència de la comunitat
de veïns. Tingueu especial cura 
de no fer activitats que puguin 
destorbar els veïns, especialment 
en hores nocturnes i dies
de descans.

3.1  EQUIPATGE

EN ARRIBAR I MARXAR

A les estacions, durant l’espera
de transport i en els halls 
dels allotjaments

• És important no perdre de vista 
l’equipatge, els paquets o altres   
efectes personals.
És recomanable identificar
tots els embalums que porteu.

DESPLAÇAMENTS

Transport públic

• Tant a les andanes i les 
parades com a l’interior dels 
vehicles, mantingueu les bosses 
tancades i a la vista. 

Equipatges i altres efectes 
personals a l’interior de vehicles

• Eviteu deixar paquets i objectes 
a la vista a l’interior dels vehicles, 
especialment si són de valor 
(carteres, telèfons, bosses,   
aparells electrònics, etc.).
• Encara que aparqueu en un 
pàrquing vigilat, deixeu el cotxe 
tancat amb clau i les finestres 
apujades. I endueu-vos el 
comprovant d’entrada.



SI ANEU A PEU, AMB BICICLETA, 
O AMB TRANSPORT
PÚBLIC O PRIVAT

Passejant

• Eviteu cops i topades, poden 
ser l’oportunitat per als furts.

En bicicleta

• Circuleu pels carrils bici quan 
n’hi hagi i per les zones de 
velocitat limitada a 30 km/h.

• Si circuleu compartint l’espai 
amb els vianants recordeu que 
la prioritat és seva; cal respectar 
una distància de seguretat, cedir-
los el pas i no sobrepassar la 
velocitat de passeig.

• Com la resta de vehicles, cal 
respectar els senyals de trànsit.

• I si circuleu de nit cal portar 
llums.

3.4  MOURE’S PER LA CIUTAT

En transport públic

• Per accedir a la xarxa de metro
o autobusos cal comprar i validar
el títol de transport.

• És millor portar els diners, 
les targetes de crèdit i la 
documentació en butxaques 
davanteres i interiors.

• A la xarxa de transport públic hi 
ha vigilància policial de seguretat.

En cotxe

• Mentre circuleu, desconfieu de 
qui us alerti d’irregularitats en 
el vehicle (roda punxada, llums 
fosos, etc.).
Una benzinera és un bon lloc per 
aturar-vos a revisar el vehicle.

QUAN PASSEGEU PER LA CIUTAT

Al carrer

• Porteu només els diners, les 
targetes de crèdit o els objectes 
que necessiteu, i millor si feu 
servir les butxaques interiors i les 
bosses amb tancament.

3.3  EFECTES PERSONALS

En el transport públic

• Tant a les andanes, a les 
parades com a l’interior dels 
vehicles, mantingueu les bosses 
tancades i a la vista. És millor 
portar els diners, les targetes 
de crèdit i la documentació en 
butxaques davanteres
i interiors.

En parcs i terrasses

• Porteu els efectes personals 
com documents, claus, diners, 
targetes de crèdit i objectes de 
valor (telèfons, càmeres, etc.) 
protegits i no els descuideu, 
especialment en aquells espais 
on hi ha més aglomeracions.

En platges

• Tingueu cura de les vostres 
pertinences no les perdeu de 
vista, i si heu de marxar un 
moment, demaneu que algú de la 
vostra confiança les vigili. 

En interior de vehicles

• Eviteu deixar paquets i objectes 
a la vista a l’interior del vehicle, 
especialment si són de valor 
(carteres, telèfons, bosses o  
aparells electrònics, etc.), i encara 
que aparqueu en un pàrquing 
vigilat deixeu el cotxe tancat amb 
clau i les finestres apujades.

Gaudiu 
de Barcelona
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certs serveis i distraccions, sovint 
tenen finalitats enganyoses.
No us hi atureu.

Recollida de diners

• Hi ha persones que s’aprofiten 
de la bona voluntat dels qui 
volen col·laborar en causes 
solidàries. Desconfieu de qui 
us demani diners per entitats 
o causes desconegudes, sovint 
pertanyen a xarxes de pidolaires 
vinculats a pràctiques il·legals o 
d’abús.

3.6  ESTAFES

Top manta 

• Desconfieu de les persones 
que us ofereixin serveis o 
objectes de manera ambulant. 
Sovint són de dubtosa procedència 
i no tenen cap mena de garantia.
La venda ambulant sense permís 
és il.legal.

Netejavidres

• Tant l‘oferta com la demanda o 
participació en aquesta activitat  
està prohibida i és sancionable.

Venda de begudes a la via pública

• La venda de begudes a la via
pública és també il.legal.  
Sovint les llaunes han estat 
emmagatzemades i manipulades 
sense atendre cap mesura d’higiene 
i pot comportar un risc per a la salut.

Venda d’alcohol als menors
de 18 anys

• Els establiments només poden 
subministrar begudes alcohòliques 
als majors de 18 anys.

Venda d’alcohol a partir
de les 0 hores

• Només els establiments 
autoritzats poden vendre begudes 
alcohòliques a partir de les 0 hores.

Consum d’alcohol a la via pública

• Cal recordar que el consum 
d’alcohol a la via pública no està 
permès.

Hi ha unes pautes de 
comportament que cal respectar 
i compartir per fer de l’espai 
públic un espai per a tothom

Prostitució

• La prostitució és una activitat 
prohibida a l’espai públic i, tant la 
contractació de serveis sexuals 
com l’activitat sexual a la via 
pública, poden ser sancionades.

3.5  ACTIVITATS NON GRATES

Rutes d’alcohol

• La promoció de rutes amb 
oferta de consum d’alcohol és 
una pràctica il.legal. Un consum 
abusiu d’alcohol comporta un risc 
per a la vostra salut i pot generar 
situacions de desordre al carrer.
Aquestes propostes poden estar 
vinculades a una xarxa irregular 
d’oferta i venda de productes 
de baixa qualitat i dubtosa 
procedència.

Trilers 

• Els jocs d’atzar i de triler, el 
tarot, els captaires o l’oferta de 



Recordeu
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LA PRIORITAT ÉS DELS VIANANTS 

Les persones 
usuàries de 
bicicletes han de 
circular pels espais 
habilitats i cedir el 
pas als vianants.

Les actituds 
incíviques poden 
ser recriminades
per la resta
de ciutadans
i sancionades
per la policia.

LES ACTIVITATS A L’ESPAI PÚBLIC HAN DE SER RESPECTUOSES AMB LA RESTA DELS CIUTADANS

MANTENIR ELS ESPAIS NETS ÉS RESPONSABILITAT DE TOTS

La ciutat és un espai de convivència que cal preservar.
Respectant els altres ciutadans, els espais i els béns comuns

la farem més confortable.

Bicicletes

Soroll DormirProstitució AlcoholVestir

GrafitsVandalismePapereres Necessitats
fisiològiques

Les persones que 
facin servir altres 
elements de mobilitat 
(com ara skates, 
segways ®, etc.) cal 
que s’informin de les 
seves condicions d’ús 
i dels espais habilitats 
per moure-s’hi.



Serveis d’emergències
i servei d’informació
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En cas de pèrdua o robatori 
d’equipatge o altres objectes, cal  
presentar una denúncia a la Policia. 
Us podeu adreçar a les comissaries 
de policia dels Mossos d’Esquadra 
o fer-ho a través de  
www.gencat.cat
(apartat Seguretat/Denúncies per 
Internet)

La Guàrdia Urbana també pot 
atendre les denúncies per pèrdua 
de documents, i per furts, robatoris
o danys quan no  se’n conegui o no 
se’n pugui identificar l’autor.
Les casernes de Ciutat Vella, 
Eixample, Sarrià-Sant Gervasi
i Sant Andreu atenen les 24 hores; 
les d’Horta-Guinardó i Sant Martí, 
de 06.00 a 22.00h.
www.bcn.cat/guardiaurbana

Si esteu allotjats en un hotel 
consulteu a recepció si podeu fer
la denúncia al mateix hotel.

PÈRDUA/ROBATORI D’EFECTES PERSONALS: DENÚNCIA POLICIAL

ESTAFA

En cas que us trobeu en una 
situació d’estafa denuncieu-ho a la 
policia.

ATENCIÓ ALS CONSUMIDORS

Els consumidors tenen un 
sistema de defensa, en cas 
que ho necessitin, al mateixos 
establiments o a l’Oficina Municipal 
d’Informació al Consumidor.
www.bcn.cat/omic

LESIONS O MALALTIA:
ATENCIÓ MÈDICA

En cas d’indisposició, malaltia 
o accident us podeu adreçar a 
qualsevol centre sanitari. L’atenció 
mèdica d’urgència està garantida 
a totes les persones per la xarxa 
sanitària pública. 
www.gencat.cat/catsalut

EMERGÈNCIES
I CATÀSTROFES NATURALS

Seguiu les instruccions que es 
facilitin a través dels Serveis de 
Prevenció i Extinció d’Incendis
i Salvament (Bombers i Protecció 
Civil).
www.bcn.cat/bombers

DOCUMENTACIÓ

Els consolats us atendran
i us resoldran els dubtes i les 
incidències amb relació a la 
documentació que necessiteu per 
viatjar.
www.maec.es
(apartat Ambaixades i Consolats)

ALTRES PUNTS D’AJUT

Els comerços de la ciutat són 
un bon referent per demanar 
informació i ajut. Estaran encantats 
d’atendre-us i orientar-vos.

EN CAS D’ACCIDENT
DE TRÀNSIT

Serveis d’emergències
per a accidents de trànsit

EN CAS DE NECESSITAT 
D’INFORMACIÓ

SERVEI D’INFORMACIÓ

Telèfon d’informació dels serveis
de Barcelona les 24h

EN CAS D’EMERGÈNCIA

SERVEIS D’EMERGÈNCIES

Telèfon d’atenció
a les emergències de seguretat

 i mèdiques les 24h

En cas que tingueu una urgència o necessiteu
resoldre situacions imprevistes la ciutat compta amb serveis 

d’atenció i informació per ajudar-vos.

0-1-00-9-21-1-2



Guia d’informacions
i serveis

per als visitants
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EMERGÈNCIES

POLICIA Guàrdia Urbana

Tel. 112

www.bcn.cat/guardiaurbana

POLICIA Mossos d’Esquadra

Tel. 112

www.gencat.cat/mossos 

SANITAT
Urgències mèdiques

Tel. 112

www.gencat.cat
(apartat Salut/Canal Salut)

SALVAMENT I EXTINCIÓ 
D’INCENDIS 

Tel. 112

www.bcn.cat/bombers

TRANSPORT PÚBLIC

TMB
(TRANSPORTS METROPOLITANS
DE BARCELONA) 
Metro • Bus • Taxi

Tel. (+34) 933 187 074

www.tmb.cat

TAXIS ADAPTATS 
(TAXI AMIC)
Per a persones amb mobilitat 
reduïda

Tel. (+34) 934 208 088

CADIRES  ADAPTADES 
(COSMO SCOOTER)
Per a persones amb mobilitat 
reduïda

Tel. (+34) 933 211 124

FGC (FERROCARRILS DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA)

Tel. (+34) 932 051 515

www.fgc.cat

RENFE 
Informació i atenció al client

Tel. (+34) 902 240 202

www.renfe.com

ESTACIÓ BARCELONA NORD
(TERMINAL D’AUTOBUSOS)
Informació

Tel. (+34) 902 260 606

www.barcelonanord.com

INFORMACIÓ GENERAL

BARCELONA INFORMACIÓ 
Informació general sobre serveis 
de Barcelona

Tel. 010*

www.bcn.cat

AJUNTAMENT DE BARCELONA 
Informació general sobre serveis 
de Barcelona

Tel. (+34) 934 022 700

www.bcn.cat

BARCELONA TURISME 
Informació turística

• 16 punts d’atenció més 
terminals de creuers
• Atenció telefònica al

Tel. (+34) 932 853 834

De dilluns a dissabte,
de 08 a 20h
Diumenges i festius,
de 08 a 14h

www.barcelonaturisme.cat

GENERALITAT DE CATALUNYA 
Informació general sobre
els serveis de la Generalitat
de Catalunya

Tel. 012

www.gencat.cat

*Preu: Establiment: 0,47€. Cost/min: 0,06€.
Tarifat per segons. IVA inclòs.



CARRETERES

AUTOPISTES DE CATALUNYA 
Informació

Tel. (+34) 902 200 320

Atenció al client

Tel. (+34) 932 305 200

www.aucat.es

CARRETERES DE CATALUNYA 
Informació

Tel. (+34) 900 123 505
(+34) 938 890 460

www.gencat.cat

ACCIDENTS DE TRÀNSIT 
Policia (Guàrdia Urbana)

Tel.  092

www.bcn.cat/guardiaurbana

VÍCTIMES D’ACCIDENTS
DE TRÀNSIT 
Informació

Tel.  (+34) 900 100 268

www.gencat.cat

AEROPORTS

AEROPORT DE BARCELONA
EL PRAT 
Informació i atenció al client

Tel. (+34) 902 404 704

www.aena-aeropuertos.es

AEROPORT DE REUS 
Informació

Tel. (+34) 902 404 704

Atenció al client

Tel. (+34) 913 211 000
 
www.aena-aeropuertos.es 

AEROPORT
DE GIRONA-COSTA BRAVA 
Informació

Tel. (+34) 972 186 600

Atenció al client

Tel. (+34) 972 186 708
 
www.girona-airport.cat

PORTS

AUTORITAT  PORTUÀRIA
DE BARCELONA 
Informació

Tel. (+34) 902 222 858

Atenció al client

Tel. (+34) 933 068 800

www.portdebarcelona.es

Guia d’informacions
i serveis per als visitants
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