
  

 

Quan no estiga a la seua vivenda: 

 

– No comente amb desconeguts que se’n va de 

vacacions, diga-ho únicament a persones de la 

seua confiança. 

– Abans d’eixir, comprove que totes les portes i 

finestres estan ben tancades. 

– Evite tancar completament les persianes que 

donen al carrer; al contrari, les persianes que 

donen a llocs més desprotegits com galeries o 

patis, ha de tancar-les completament. 

– És convenient usar temporitzadors automàtics 

per a encendre i apagar els llums, o una ràdio 

amb poc volum a determinades hores del dia 

perquè parega que hi ha gent a l’interior de la 

vivenda. 

– Demane a algun veí de confiança que li vigile 

la vivenda durant la seua absència i que li 

arreplegue periòdicament el correu per a no 

acumular massa cartes en la bústia, este és un 

signe fàcilment detectable pels delinqüents. 

Al mateix veí de confiança, li pot facilitar un 

número de telèfon de contacte per si 

ocorreguera quelcom. 

– Quan isca al carrer, no porte grans quantitats 

de diners damunt. És convenient anar disposant 

de xicotetes quantitats d’un banc o caixer 

automàtic segons en necessite, o utilitzar 

targetes de crèdit per a pagar en establiments. 

– Si a pesar d’haver seguit estos consells, pateix 

un robatori en la seua vivenda, no hi toque res i 

pose’s en contacte amb la policia. 
 

En els casos de robatoris en vivendes on se 

sostrauen objectes de valor com ara joies, 

electrodomèstics i altres coses de valor, és 

convenient tindre fotografies, factures i números 

de sèrie per a facilitar la seua identificació en 

cas de ser recuperades. 
 

 

EL CIUTADÀ, EL NOSTRE 

MAJOR COMPROMÍS 
 

Amb esta i la resta de campanyes preventives 

que hem iniciat enguany i els anteriors, 

pretenem arribar al major nombre de veïns 

possible. El nostre objectiu és que els 

ciutadans siguen partícips en aquelles 

activitats de la Policia Local que es consideren 

d’interés general. 

La campanya que ens ocupa pretén previndre i 

reduir al màxim els robatoris en vivendes, 

assessorant els nostres veïns sobre quines són 

les mesures mínimes de seguretat que han 

d’adoptar per a evitar un robatori en la seua 

vivenda, així com informar-los de les xicotetes 

estafes de què poden ser víctimes en el 

mateix domicili (falses revisions de gas, etc.). 

Si segueixen els consells que a continuació els 

expliquem, aconseguirem que les seues llars 

estiguen més protegides i augmentarem la 

seguretat ciutadana, sense oblidar que, davant 

de qualsevol indici de delicte, és molt 

important que contacten amb nosaltres per 

mitjà del telèfon d’emergències 24 hores  
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RECOMANACIONS DE 
SEGURETAT PER A EVITAR 

ROBATORIS EN VIVENDES 
 

La prevenció és la nostra millor arma 
 

Quan estiga la vivenda: 

– No òbriga la porta a desconeguts, observe 

abans a través de l’espiera. Demane, en tot 

moment, al personal de les empreses de telèfon, 

electricitat, gas, aigua, etc. que s’identifiquen. 

Si a pesar de tot, continua tenint dubtes sobre 

la persona que toca la seua porta, no òbriga. 

– Comprove la visita d’estos empleats telefonant 

a l’empresa corresponent; rebutge el número de 

telèfon de la targeta que li mostren ja que pot 

ser un còmplice qui conteste al telèfon. Mentres 

que comprova la identitat del personal, 

mantinga esta persona fora del seu domicili. 

– Tanque les finestres sempre que isca de casa, 

encara que només siga per un moment. 

– Comprove que la porta del garatge es queda 

tancada tant a l’eixir com a l’entrar. 

– Si viu en un pis baixet, és convenient col·locar 

reixes en les finestres. 

– No pose en les seues claus l’adreça de la seua 

vivenda. 

– Si perd les claus o quan s’instal·le en una 

vivenda nova, és convenient canviar el pany. 

– No guarde massa diners en efectiu a casa, és 

més segur tindre’ls al banc i traure’n segons en 

necessite. 

– No guarde moltes joies a casa, estaran més 

segures en la caixa de seguretat d’una entitat 

bancària. 

– No faça ostentació de joies, riqueses o 

pertinences. 

– Davant de la presència de qualsevol persona 

estranya que cride o ronde per les proximitats 

del seu domicili, avise la policia i intente prendre 

nota de qualsevulla dada o vehicle que vos 

parega sospitós. 
 

 

POLICIA LOCAL ALGEMESÍ 



  
Qui SOM? 

 
El cos de la Policia Local de l’Excm. Ajuntament d’Algemesí 

és l’institut armat de naturalesa civil amb estructura i 

organització jerarquitzada davall la superior autoritat de 
l’alcalde, constituït com un servei públic amb la missió de 

crear seguretat i millorar la qualitat de vida dels veïns. 
Els components de la Policia Local, en l’exercici de les 

seues funcions, tindran el caràcter d’agents de l’autoritat. 
 

Les nostres funcions són les següents: 
– Protegir les autoritats de les corporacions locals.  

– Vigilar i custodiar els edificis i instal·lacions municipals.  

– Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit, així com instruir 
   atestats per accidents de trànsit dins del nucli urbà.  

– Realitzar funcions de policia administrativa quant a 
  ordenances, bans i la resta de disposicions municipals 

  dins de l’àmbit de la seua competència. 
– Participar en funcions de policia judicial.  

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

– Efectuar les diligències i actuacions necessàries per a 

   previndre i evitar la comissió d’actes delictius.  
– Vigilar els espais públics.  

– Col·laborar, quan siguen requerits per a això, amb les 
  Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en la protecció de 

  manifestacions i el manteniment de l’ordre en grans 
  concentracions humanes.  

– Cooperar en la resolució dels conflictes privats, quan 
  siguen requerits per a això. 

 

A estes funcions genèriques afegirem les que 
anomenarem “assistencials”, que 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 dels mitjans 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, 58 
Tel.: 962019009   Fax: 962019002 

  Oficina de Denúncies 
En noves dependències  

        de dilluns a divendres  
 de 9.30 a 20.00 h 

POLICIA LOCAL 
ALGEMESÍ 

CAMPANYA 

PREVENCIÓ DE ROBATORIS 

EN VIVENDES 

 

www.algemesi.net 


