
Consells de
seguretat i
convivència

Les 24 hores del dia els 365 dies de l’any

Telèfon d’emergències
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Consells seguretat Consells convivència

No perdeu de vista l’equipatge, paquets o efectes personals, 
especialment en les estacions de trànsit i espais d’espera com 
vestíbuls d’estacions i hotels. És recomanable identificar totes 
les parts de l'equipatge.

Porteu els efectes personals com documents, claus, diners, 
targetes de crèdit i objectes de valor (telèfons, càmeres, 
etc.) protegits i no els descuideu, especialment als espais on hi 
ha més aglomeracions. És millor portar els diners, les targetes 
de crèdit i la documentació en butxaques davanteres i interiors 
o en bosses amb tancament.

Quan viatgeu en transport públic, a les parades i andanes i a 
l’interior del bus o metro, mantingueu les bosses tancades i a la 
vista. Eviteu cops i topades, poden ser l’oportunitat per als furts.

En espais oberts, terrasses o platges, tingueu cura de les 
vostres pertinences i no les perdeu de vista. Si heu de marxar 
un moment, demaneu que algú de la vostra confiança en tingui 
cura.

Quan viatgeu en vehicles privats, eviteu deixar-hi paquets i 
objectes a la vista a l’interior del vehicle, especialment si són de 
valor (carteres, telèfons, bosses, elements electrònics, etc.). 
Encara que aparqueu en un pàrquing vigilat, deixeu el cotxe 
tancat amb clau i les finestres pujades, i endueu-vos el 
comprovant d’entrada.

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.

El consum i la tinença de drogues a l’espai públic no estan 
permesos i són sancionables. La venda de drogues no autoritzada 
és delicte.

+18

DRUGS

L’oferiment i venda ambulant de serveis, objectes i begudes 
sense permís és il·legal. Sovint són productes de procedència 
dubtosa i sense cap mena de garantia. Aquest tipus d'activitats 
poden estar vinculades a una xarxa delictiva que pot 
aprofitar-se de la precarietat d'algunes persones. Tant la venda 
com la compra ambulants estan prohibides i són sancionables.

Tant la contractació de serveis sexuals com l’activitat sexual a 
la via pública està prohibida i pot ser sancionada.

El consum de begudes alcohòliques a l’espai públic en envàs 
de vidre o llauna està prohibit. Aquest consum no està permès 
en cap cas si causa molèsties a la resta de persones i al veïnat. 
Un consum abusiu d’alcohol comporta un risc per a la vostra 
salut.

La venda d'alcohol entre les 23.00 i les 8.00 hores està 
prohibida quan no tingui lloc en interior de local o terrassa de 
local de concurrència pública autoritzat.

Els establiments només poden subministrar begudes 
alcohòliques a persones de més de 18 anys.

23h-08h

BAR

Si us allotgeu en un apartament turístic o habitatge d’ús turístic 
assegureu-vos que és legal i respecteu-hi les normes i condicions 
d’ocupació. No sobrepasseu la capacitat de l'habitatge ni 
organitzeu activitats que puguin molestar la resta de la clientela 
i el veïnat. En cas de necessitat o dubte, contacteu amb la 
recepció o l’administració dels apartaments: tots els allotjaments 
han de disposar d’un telèfon d’atenció les 24 hores.

Les activitats a l’espai públic han de ser respectuoses amb la 
ciutadania. Respecteu el descans de tothom moderant el 
soroll i tingueu cura sobretot quan visiteu espais de gran 
afluència turística per tal de preservar la vida veïnal.

Respecteu els espais públics i col·laboreu a mantenir-los nets. 
Les actituds incíviques poden ser recriminades per la resta 
de ciutadans i ciutadanes i sancionades per la policia.

A les platges, respecteu les senyalitzacions de les condicions 
de bany (bandera groga i vermella) i no passeu o us banyeu 
als espigons.

Acampar als espais públics (incloses les platges) està prohibit,   
llevat dels llocs autoritzats.

Per raons de seguretat, no es permet fer volar drons a la 
ciutat de Barcelona.


