
Algemene Alarmnummers

112 Alarmnummer
Voor alle noodgevallen politie, brandweer en medische zorg / ambulance

091 Policia Nacional
Zij werken in stedelijke gebieden met meer dan 20.000 inwoners. Dus bij misdrijven bel je als je in 
een stad woont het alarmnummer van de Policia Nacional 091. 

062 Guardia Civil
Zij controleren voornamelijk het platteland en de steden tot 20.000 inwobers. Dus bij een misdrijf of
zwaar ongeval in een gemeente tot 20.000 inwoners bel je 062. 

092 Policia Local
Ook wel de Policia Municipal genoemd (Gemeentepolitie). Zij handhaven en controleren de door 
de locale overheid ingestelde maatregelen. De plaatselijke burgemeester is hun baas.
Misdaden ed. worden direct overgedragen aan de Polica National of de Guardia Civil. Zij hebben 
wel een landelijk tel. nummer 092.

Met de bovenstaande 3-cijferige nummers kun je direct bellen zonder het landennummer.

Het is aan te raden om ook de 9-cijferige nummers  van de Policia Nacional of Guardia Civil 
en de Policia Local, die afhankelijk zijn van de locatie waar je woont, in je telefoon op te 
slaan. 

Melden van een misdrijf zonder Spaans te praten: Alertcops
Als je slachtoffer bent van een misdrijf dan is de aangifte al moeilijk als je geen Spaans spreekt.

Hiervoor is er een app voor de smartphone die een oplossing is voor dit probleem en dat is de 
“AlertCops”.

Men kan deze downloaden via Google Play of de Apple store, vervolgens moet je je registreren en 
confirmeren met een SMS.

Als dit eenmaal achter de rug is en je geaccepteerd bent, kan je elk misdrijf aan de politie melden 
zonder dat je Spaans spreekt.

Bovendien kan je de GPS functie van je smartphone koppelen aan deze app en bij gebruik van de 
app weet de politie uw locatie.

Zie de engelstalige website voor meer informatie: 
https://alertcops.ses.mir.es/mialertcops/en/index.html

https://alertcops.ses.mir.es/mialertcops/info/info.xhtml
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alertcops.app
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