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Presentació del servei   

La Policia Local és un servei de l’Ajuntament, integrat dins la Regidoria 
de Governació i Seguretat Ciutadana, que ofereix prestacions directes 
a la ciutadania i que obre una via de comunicació immediata amb 
l’Administració local gràcies a la seva presència continuada al territori. 

Amb l’afany d’oferir una millor resposta a la ciutadania, el servei de 
Policia Local s’estructura en diverses àrees i té el territori dividit en 
sectors operatius, la qual cosa permet donar una atenció més 
específica a les necessitats de cada indret de la població. 

El servei és dirigit per un cap (sotsinspector en cap), i està organitzat 
en una prefectura i diverses àrees a les quals estan adscrits la resta de 
caporals i agents, així com el personal administratiu. 
 

Quins serveis oferim 

La missió del servei de la Policia Local és la satisfacció de les 
demandes dels ciutadans i ciutadanes de Castelló d’Empúries per 
assolir una millora de la qualitat de vida, tot desenvolupant les 
funcions legalment establertes en matèria de seguretat ciutadana, 
trànsit, administrativa i assistencial. La implicació social, la proximitat 
a la ciutadania i el desplegament al territori són les eines per garantir 
el coneixement òptim de les necessitats de les persones de la població 
i la qualitat de la resposta que se’ls ofereix. 

Les principals línies de treball de la Policia Local de Castelló d’Empúries 
són: 
 

• La proactivitat, per actuar sobre l’origen mateix dels 
problemes, tot avançant-nos. 

 

• La prevenció, per intentar evitar aquelles situacions i 
problemes que pertorbin la vida de la ciutadania. 

 

• La resolució de problemes, quan cal actuar directament sobre 
situacions de conflicte, en defensa dels drets de la ciutadania i 
de la convivència cívica. 

 

La gestió dels recursos obliga que l’estructura organitzativa de la 
Policia Local ens faci actuar seguint un model reactiu, en què cal donar 
una resposta immediata. 

 



 

 

 

A qui ens adrecem 

A tota la ciutadania en general, a les persones que visiten el municipi i 
a les diferents administracions públiques i autoritats que interaccionen 
amb la Policia Local. 

 

Els nostres compromisos de qualitat  

Assistència a persones 

L’objectiu d’aquest tipus d’intervenció és la resolució circumstancial o 
definitiva d’una situació puntual que representa un problema 
sobrevingut per a una persona de la població, i també oferir la 
informació pertinent i canalitzar la solució del problema davant 
l’organisme o institució que presumiblement pugui resoldre’l (auxili a 
persones, ajut en accidents, contingències i avaries greus, informació, 
etc.) 
Atenció a menors 

Custodiar i posar a disposició dels pares o del centre escolar els 
menors que siguin localitzats en situació d’absentisme escolar o que 
hagin estat autors o víctimes d’infraccions penals o administratives. 
Alhora, ens posarem en contacte amb els serveis socials per comunicar 
aquesta situació i facilitar-los el seguiment dels menors, si escau. 

Assistència a víctimes de delictes i maltractaments 

A les persones que han estat víctimes de delictes, els oferim 
informació i assessorament, i les adrecem, quan és convenient, a 
altres serveis de l’Ajuntament on poden gaudir de serveis més 
especialitzats. Tenim una consideració especial per a les dones i els 
menors víctimes de maltractaments. 

Estem en contacte permanent amb Serveis Socials amb una unitat 
policial específica d’assistència a víctimes de maltractaments. 

Mediació en conflictes 

Intervenim, a petició de les parts implicades, en actes de mediació per 
tal de resoldre conflictes veïnals. Donem assessorament i informació a 
totes les parts, per tal d’arribar a una solució positiva del conflicte. En 
cas que sigui necessari, es denuncien els fets. 

Protecció civil 

Mantenim actualitzat el DUPROCIM (document únic de protecció civil 
municipal), instrument que preveu tots els possibles riscos del municipi 
i unifica i agilitza els plans d’emergència en cas de ser activats. 

 



 

 

 

Informació sobre la forma de participació dels usuaris 

Adreça i telèfon 
  
Sector Puigmal F1, 1 
17487 Empuriabrava  
Tel. 972 451 010  
Fax: 972 451 100 
policia@castello.cat 
 
Com mesurem els compromisos 

Els compromisos s’avaluaran anualment a través de la memòria anual i 
del compliment dels indicadors al portal de Govern Obert. 

En trobareu informació ampliada a: www.governobertcastello.cat 

 

Compensacions en cas d’incompliment 

En cas d’incompliment dels compromisos establerts en aquesta carta, 
la persona responsable assumeix l’obligació d’informar l’usuari sobre 
les causes que l’han motivat i de prendre les mesures que estiguin al 
seu abast per corregir els problemes o insatisfaccions generats, i oferir 
alternatives, si és possible. 

Se n’analitzaran les possibles causes i, si escau, s’implantaran millores 
en els processos amb la finalitat d’evitar que es repeteixi. Així mateix, 
en aquells casos en què l’usuari hagi presentat una queixa, la persona 
responsable del servei li farà arribar: 

a. L’explicació de les circumstàncies que han donat lloc a 
l’incompliment, 

b. La indicació de les mesures correctores que s’han dut a terme 
per evitar la repetició del fet, 

c. Una alternativa, quan sigui possible. 

El reconeixement d’un incompliment dels compromisos no donarà lloc 
necessàriament a la tramitació d’un procediment de reclamació 
patrimonial per l’Ajuntament. 

 
Opineu sobre els serveis municipals 

Ajudeu-nos a millorar. Envieu els vostres suggeriments, propostes i 
opinions a: ajuntament@castello.cat 

També posem a la vostra disposició les enquestes de satisfacció que 
trobareu a diferents dependències i equipaments municipals i als webs 
municipals. 
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