Formulari per realitzar una denúncia ràpida
Tipus de fet:

FURT:
DANYS:
ROBATORI INTERIOR VEHÍCLE:

PERDUA/SOSTRACCIÓ:
ROBATORI AMB FORÇA:

Dades Personals
Nom

Cognom

Cognom

Sexe

País Naixement

Lloc Naixement

Data Naixement

Nom Pare i Mare

Núm. Document
identificatiu

Tipus de Document Identificatiu

País

Adreça

Municipi

Pais

Adreça Temporal

Municipi

País

Telèfon

Correu Electrònic
Fets Ocorreguts

Entre el dia

a les

hores i el dia

a les

hores

Lloc dels fets ( adreça i municipi)
Circumstàncies dels fets
Desconegudes
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Relació d'efectes perduts / sostrets / Danyats

Valor dels Efectes
Relació de documents Adjunts
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Instruccions per poder omplir el formulari

Aquest formulari de denúncia només es podrà realitzar en el casos en que no es tingui coneixement de
la identitat de l'autor dels fets.
En cas que es pugui reconèixer mitjançant reportatge fotogràfic del presumpte autor del fet tampoc es
podrà utilitzat aquest formulari.
El formulari només es podrà complimentar sempre que sigui per denunciar uns dels casos descrits a la
capçalera del mateix.
Per tal de poder complimentar correctament la denúncia es sol·licita que complimenti tota la informació
sol·licitada.
En l'apartat fets ocorreguts es deixa un espai de temps per tal de poder definir quan va succeir el fet.
En cas de desconèixer el moment del fet, s'hauria d'introduir la data en que recordem que el fet no
havia succeït fins quan s'han adonat que ha ocorregut.
On indica el lloc dels fets, s'ha de complimentar amb l'adreça d'on ha succeït, si és desconeix s'hauria de
posar l'últim punt on es tenia coneixement que encara es posseïa l'objecte.
En el punt circumstàncies dels fets, s'ha de realitzar una petita explicació del succeït, sempre que es
tingui coneixement, en el cas contrari s'ha de marca la casella de desconegudes.
Per tal de poder complimentar correctament l'apartat de la Relació d'efectes perduts, sostrets o
danyats, s'ha d'introduir tota la informació que es tingui d'aquell objecte, com ara la numeració de
registre, el número IMEI (en cas de telèfon mòbil), l’entitat bancaria i si es possible el número de targeta
(en el supòsit de targeta bancària).
En l'apartat Valor dels efectes s'haurà de posar un valor aproximat dels efectes sostrets i en cas que
sigui per danys una valoració de l'import de la substitució o reparació del desperfecte.
Si la denúncia es per danys o per algun tipus de robatori ja sigui a domicili o interior de vehicle s'haurà
d'aportar una factura amb l'import de la reparació o substitució del desperfecte causat.
En la relació de documents adjunts s'haurà de fer constar tota aquella documentació que es vulgui
afegir, com ara els pressupostos de reparació o substitució dels efectes danyats, fotografies dels
desperfectes ....
Un cop complimentat el formulari, s'haurà d'entregar a les dependències de la Policia Local a la Rambla
Sant Marti núm. 19 o enviar per correu electrònic a l'adreça policia@ademunt.cat.
Per part de la Policia Local d'Arenys de Munt un cop complimentada la denúncia, se li notificarà per tal
de comunicar-li que pot passar per les dependències a signar la denúncia i recollir la còpia de la mateixa.
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