
 
 Com evitar furts durant la 

campanya agrícola 
 

 La presència de qualsevol persona en els 
camps a determinades hores i en època de 
recol·lecció de collites pot ser sospitosa. 

 No escriga mai en el seu clauer la direcció de 
la seua vivenda per si perd les claus. 

 Algunes persones que es fan passar per 
professionals (especialment d’assegurances 
de collites i productes agrícoles) s’aprofiten de 
la gent major per a estafar-la. Si té algun 
dubte davant de la visita d’estes persones, no 
facilite cap dada personal i cride la policia. 

 Deixe anotats al costat del seu telèfon els 
números d’«emergències» i «policia». 

 No guarde diners ni objectes de valor en les 
casetes de camp, ni en els vehicles, i 
comprove que es troben perfectament 
tancats. 

 No comente amb desconeguts quan realitzarà 
la seua collita, ni facilite les seues dades 
personals. 

 Comunique a la policia qualsevol anomalia 
que puga observar prop dels seus camps. 

 Inicie la recol·lecció per les zones més 
pròximes a carreteres i camins. 

 Evite deixar el fruit recol·lectat i les eines en 
el camp o a l’exterior de les instal·lacions. 

 Trasllade, com més prompte millor, el fruit 
recol·lectat al lloc de magatzematge. 

 Intensifique les mesures de seguretat els dies 
de més risc. 

 Guarde un llistat de la maquinària i de les 
eines en què en detalle la marca, el model i el 
número de sèrie. 

 

   
 

LA SEUA COL·LABORACIÓ 
ÉS IMPORTANT 

Com pot col·laborar amb la 
la Policia Local? 

 

- Per escrit, a través del Registre d’entrada 
- Per telèfon, telefonant al 96 201 90 09 
- Personalment, en les dependències de la 

Policia Local 
- Personalment, dirigint-se als agents 
 

Ajude’ns a millorar! 
 

Si qualsevol persona estranya a peu o en 
vehicle ronda per les proximitats dels seus 
camps, avise la policia i intente recordar 
qualsevulla dada que puga resultar útil com 
edat aproximada, alçada, etc.; i respecte 
al vehicle, la seua marca, model, color i 
matrícula. A més, telefone’ns 
immediatament. 
En molts casos, la col·laboració ciutadana és 
fonamental per a la resolució d’actes delictius. 

 
 

POLICIA LOCAL ALGEMESÍ 

ELS NOSTRES COMPROMISOS 
 

 
En matèria mediambiental 

Vigilància del medi rural pel que fa als camps agrícoles. 

Així mateix, la Unitat Mediambiental de la Policia Local 
–amb gran coneixement del terme municipal i altament 

qualificada en este tipus d’actes delictius– presta 
especial atenció a la prevenció de furts de cultius i 

maquinària agrícola.  

 
En matèria de trànsit i seguretat vial 

Reducció dels accidents de trànsit en el nucli urbà. 
 

En matèria de policia administrativa 
Comunicació, al departament de l’Ajuntament que li 

corresponga i en el menor temps possible, de tots els 

desperfectes localitzats en la via pública perquè es 
resolguen. 

 
En matèria de seguretat ciutadana 

Atenció, de forma immediata, a totes les peticions de 

presència policial, acudint al lloc en el mínim temps 
possible. 

En tots els casos, els agents auxilien les víctimes del 
delicte oferint atenció personal, assessorament i 

informació sobre els seus drets i prestant especial 

atenció a les víctimes de la violència de gènere o a la 
domèstica, així com als menors. 

 
En matèria de formació 

Realització de cursos i xarrades per a informar els 
ciutadans sobre com reaccionar davant de determinats 

perills i, sobretot, com evitar-los (PREVENCIÓ). 

 
 

 

 



  

Quines són les nostres 
funcions principals? 

 
– Protegir les autoritats locals.  
– Vigilar i custodiar els edificis i instal·lacions 

municipals.  
– Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit, així com 

instruir els atestats per accidents de trànsit dins 
del nucli urbà.  

– Prestar auxili en els casos d’accident, catàstrofe 
o calamitat pública.  

– Efectuar diligències per a la prevenció i totes les 
actuacions que tendisquen a evitar la comissió 
d’actes delictius.  

– Vigilar els espais públics.  
– Cooperar en la resolució dels conflictes privats, 

quan siguen requerits per a això. 
 
A estes funcions genèriques afegirem les que 
anomenem “assistencials”, en les quals s’inclouen 
totes aquelles en què la Policia Local actua com 
un servei públic d’assistència al ciutadà, a qui 
auxilia, protegeix i informa. Funcions que, si bé no 
tenen un impacte important en l’opinió pública, 
absorbeixen un gran percentatge del temps i 
recursos de la Policia.  
Tot açò ens permet desenvolupar un nou 
concepte de Policia. 

 
 

POLICIA LOCAL ALGEMESÍ 

Telèfons d’emergència 

96 201 90 09 
112 
091 

ON ESTEM? 

Prefectura Superior de Policia 
d’Algemesí 

(noves dependències) 
C/ Sant Nicolau de Bari, encreuament amb 

l’av. de Bernat Guinovart 
Tel. 962019009   Fax: 962019002 

 

  Oficina de Denúncies 
En les noves dependències 

 de dilluns a divendres 
 de 9.30 a 20.00 h 

 

POLICIA LOCAL 
ALGEMESÍ 

       

 

 

 

 

www.algemesi.net 

PREVENCIÓ DE 
FURTS AGRÍCOLES 

 


