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DragAlert és un sistema de 
comunicació d’emergències i 
localització de persones en 
risc connectat directament 

amb la policia local

Protecció de les víctimes

Protecció de comerços

Protecció de bars i restaurants

Avis discret a la policia local

DragAlert



Què és DragAlert

DragAlert és una aplicació gra-
tuïta per telèfons mòbils i taule-
tes Android, que l’Ajuntament 
de Lloret de Mar i la Policia Local 
posen a disposició dels ciuta-
dans.

Consisteix en un botó virtual 
que en polsar-lo genera un 
senyal d’alerta silenciosa enviat 
automàticament a la central de 
la policia local i que indica la 
ubicació exacta de la persona 
que demana ajuda.

L’aplicació DragAlert es pot des-
carregar  gratïtament mitjançant 
el portal oficial d’Android “Plays-
tore” des de qualsevol telèfon 
mòbil o tauleta.

Un cop s’hagi verificat que la 
cobertura de xarxa de l’adreça de 
l’usuari o establiment és suficient, 
la policia local inclourà les dades a 
la base de dades del servei.
 

    L’aplicació DragAlert no substitueix els 
serveis de seguretat privada.

Aquest servei no pot esser utilitzat per 
aquells establiments obligats a disposar 

de sistemes de seguretat privada segons 
la normativa vigent en matèria de 

protecció de la seguretat ciutadana.
 

Risc moderat: 
l’alerta mostra la 
posició de la 
persona en el 
moment en que 
aquesta 
demana ajuda.

Risc alt: el 
terminal 
mòbil envia la 
posició de la
persona en
intervals 
de dos 
minuts.

Qui la pot utilitzar

Com es descarrega

Com s’activa

L’aplicació DragAlert s’adreça a vícti-
mes de violència masclista i al perso-
nal dels comerços, bars i restaurants 
de la vila.

Es pot activar de manera gratuïta en 
un terminal mòbil per cada establi-
ment o persona usuària.

DragAlert només es pot utilitzar en 
casos d’emergència com:

   Situacions de risc per les persones
   Robatori amb violència/intimidació.
   Robatori amb força a les coses.
   Alteracions greus de l’odre.
   
 


