
 
 

ELS NOSTRES SERVEIS 
 
Seguretat viària i trànsit 
– Ordenació, regulació i senyalització del trànsit urbà en general i en 
situacions concretes. 
– Retirada de vehicles de la via pública en les causes previstes en la 
normativa vigent. 
– Denúncia de les infraccions comeses per infracció a la normativa 
vigent. 
– Assistència i auxili a automobilistes i usuaris. 
– Realització de cursos d’educació viària per a escolars i participació 
en campanyes de seguretat viària. 
– Realització de controls preventius de velocitat, alcoholèmia, 
documentació de vehicles i elements de seguretat. 
Policia administrativa 
– Inspecció i control de venda ambulant, horari de tancament 
d’establiments, inspeccions d’obres i d’ocupació de la via pública. 
– Vigilància del compliment de les ordenances municipals. 
Policia judicial 
– Instrucció d’atestats per accident de circulació i per delictes contra 
la seguretat viària (per exemple: conduir davall els efectes de 
l’alcohol o de les drogues). 
– Realització d’actuacions preventives en matèria de policia judicial i 
col·laboració amb altres Forces i Cossos de Seguretat. 
– Realització d'informes. 
Seguretat ciutadana 
– Vigilància de llocs públics. 
– Col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat per al 
manteniment de l’ordre en grans concentracions. 
– Actuacions tendents a previndre i evitar la comissió d’actes delictius 
i, si és el cas, persecució i detenció dels seus autors. 
– Atenció a les víctimes del delicte facilitant-los informació i ajuda. 
– Col·laboració en la resolució de conflictes privats quan són 
requerits per a això. 
Policia de barri i de proximitat 
– Atenció als ciutadans i a les seues demandes amb presència 
especial en les zones de major concentració. 
Protecció del medi ambient 
– Vigilància contra l’abocament de residus contaminants, runes, 
fems, etc. 
– Actuacions tendents a previndre i evitar la sostracció de productes 
agrícoles. 
Serveis socials i policia assistencial 
– Atenció i protecció a transeünts, malalts, víctimes de la violència 
domèstica i de gènere, així com actuacions en cas d’absentisme 
escolar. 

 
 

LA SEUA COLA·LABORACIÓ  
ÉS IMPORTANT 

Què estem millorant? 
 

– El nostre temps de resposta davant de qualsevol 

requeriment d’actuació urgent en qualsevol punt de la 
nostra població o del terme municipal. 
 
– Intervenció en actuacions relacionades amb la 
seguretat ciutadana, tant en l’àmbit administratiu, com 
en el penal. 
 
– Atenció i tracte acurat en totes les actuacions que 
afecten els ciutadans, especialment a les víctimes que 
necessiten ajuda, assessorament sobre els tràmits que 

s’han de seguir i informació sobre els serveis municipals 
a la seua disposició. 
 

Com pot col·laborar amb la Policia Local? 

 

– Per escrit, a través del Registre d’entrada 
– Per telèfon 
– Personalment, en les dependències de la Policia Local 
– Personalment, dirigint-se als agents 
 

Ajude’ns a millorar! 
 

 

POLICIA LOCAL ALGEMESÍ 

EL NOSTRES COMPROMISOS 
 
En matèria de trànsit i seguretat viària 
– Reducció d’accidents de trànsit en nucli urbà. 
– Campanyes de conscienciació als nostres ciutadans sobre 

elements de seguretat en la conducció. 
En matèria de policia administrativa i mediambiental 
– En el menor temps possible, comunicarem al departament 
corresponent de l’Ajuntament tots els desperfectes localitzats 
en la via pública per a la seua resolució. 
– Incrementar la retirada de vehicles abandonats i la seua 
tramitació com a residu sòlid urbà. 
En matèria de seguretat ciutadana 
– Totes les peticions de presència policial seran ateses de 
forma immediata, acudint al lloc en el temps mínim 
imprescindible. 
– En tots els casos, els agents presten auxili a les víctimes del 
delicte, oferint atenció personal, assessorament i informació 
sobre els seus drets; prestant especial atenció a les víctimes 
de la violència de gènere o domèstica, així com als menors. 
En matèria de policia de proximitat i assistencial 
– Totes les queixes, peticions i suggeriments seran ateses i 
derivades, en el cas oportú, al departament corresponent de 
l'Ajuntament en el menor temps possible. 

 
 



  

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, hi 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 hores 

POLICIA LOCAL 
ALGEMESÍ 

       

 

 

 

 

www.algemesi.net 


