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Un dispositiu de la Policia Local 

dels tres autors d’un robatori en un habitatge

 

La Policia Local de Vilafranca va detenir ahir dimarts tres individus com a presumptes autors 

d’un delicte de robatori en un habitatge. 

trucada informant que a un habitatge del carrer Valls s’estava produint un robatori. 

Concretament el propietari del pis comunicava que un veí 

diverses persones. 

Al moment s’hi van desplaçar 

de l’habitatge facilitant l’entrada als agents, que van observar 

com, des d’una habitació tres persones intent

possiblement havien accedit.

d’edats entre els 25 i 40 anys, per un presumpte delicte de robatori a l’interior d’un habitatge. 

Davant d’aquests fets, la Policia Local fa avinent un segu

robatori i per estar més segurs a casa:

• Si sentiu un soroll estrany o advertiu la presència de persones amb actitud sospitosa a 

les rodalies del vostre domicili,

• Si observeu portes o finestres forçades o indicis que s’hagi pogut produir un 

robatori, no toqueu res i aviseu a la policia.

• Seguiu sempre les indicacions que us dona la policia.

• No obriu la porta a persones desconegudes.

• Demaneu sempre la identificació al personal de l’aigua, la llum, el gas o el telèfon

comproveu el servei, trucant a la companyia. Desconfieu del número de telèfon que us 

faciliti el possible instal·lador.

• Recolliu diàriament la correspondència per evitar que persones alienes utilitzin les 

vostres dades personals.
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Un dispositiu de la Policia Local de Vilafranca permet detenció 

dels tres autors d’un robatori en un habitatge 

La Policia Local de Vilafranca va detenir ahir dimarts tres individus com a presumptes autors 

d’un delicte de robatori en un habitatge. Al voltant de les 13.30h la Policia Local va rebre

trucada informant que a un habitatge del carrer Valls s’estava produint un robatori. 

del pis comunicava que un veí l’havia aviat que al seu 

s’hi van desplaçar diverses unitats de la Policia Local. El propietari 

nt l’entrada als agents, que van observar els calaixos oberts, regirats i 

com, des d’una habitació tres persones intentaven escapar per una fine

possiblement havien accedit. Els agents van procedir a la detenció d’aquests tres homes, 

d’edats entre els 25 i 40 anys, per un presumpte delicte de robatori a l’interior d’un habitatge. 

la Policia Local fa avinent un seguit de consells en cas de patir un 

és segurs a casa: 

un soroll estrany o advertiu la presència de persones amb actitud sospitosa a 

les rodalies del vostre domicili, no dubteu a trucar a la policia. 

Si observeu portes o finestres forçades o indicis que s’hagi pogut produir un 

no toqueu res i aviseu a la policia. 

Seguiu sempre les indicacions que us dona la policia. 

No obriu la porta a persones desconegudes. 

Demaneu sempre la identificació al personal de l’aigua, la llum, el gas o el telèfon

comproveu el servei, trucant a la companyia. Desconfieu del número de telèfon que us 

faciliti el possible instal·lador. 

Recolliu diàriament la correspondència per evitar que persones alienes utilitzin les 

vostres dades personals. 
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• Tanqueu sempre amb clau

dormir i quan us absenteu encara que sigui per un breu període de temps.

• Tanqueu bé la porta d’entrada de l’edifici i comproveu que cap desconegut aprofita 

per entrar-hi. 

• Comproveu que la port

estrany aprofiti per entrar

• No deixeu les claus en cap amagatall extern al domicili.

• Si perdeu les claus, canvieu els panys.

• Si guardeu a casa objectes de valor, s’aconsella que instal·leu 

efectives d’acord amb les vostres necessitats.

• En cas de robatori, per facilitar la identificació de les vostres pertinences és convenient 

que guardeu la seva documentació i tingueu un inventari d’objectes amb el número de 

sèrie, la marca i el model.

 

Vilafranca del Penedès, 5 de maig de 2021
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Tanqueu sempre amb clau les portes i les finestres d’accés al carrer a l’hora d’anar a 

dormir i quan us absenteu encara que sigui per un breu període de temps.

Tanqueu bé la porta d’entrada de l’edifici i comproveu que cap desconegut aprofita 

Comproveu que la porta del garatge queda tancada a l’entrada i la sortida i que cap 

estrany aprofiti per entrar-hi. 

No deixeu les claus en cap amagatall extern al domicili. 

Si perdeu les claus, canvieu els panys. 

Si guardeu a casa objectes de valor, s’aconsella que instal·leu mesures de protecció 

efectives d’acord amb les vostres necessitats.  

En cas de robatori, per facilitar la identificació de les vostres pertinences és convenient 

que guardeu la seva documentació i tingueu un inventari d’objectes amb el número de 

arca i el model. 

Vilafranca del Penedès, 5 de maig de 2021 
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