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2n.
EXERCICI.
PROVA
TEORICS-PROFESSIONALS

DE

CONEIXEMENTS

CONSISTEIX EN CONTESTAR PER ESCRIT, EN UN PERÍODE MÀXIM DE 30 MINUTS,
UN QUESTIONARI DE 20 PREGUNTES TPUS TEST EN CATALÀ, RELACIONADES AMB
ELS CONEIXEMENTS TEORISCS-PROFESSIONALS REALCIONATS AMB ELS TEMES
QEU FIGUREN A L’ANNEX III DE LES BASES
CADA RESPOSTA ENCERTADA VAL 0’50 PUNTS I CADA RESPOSTA
INCORRECTA RESTA 0’25 PUNTS. ES PUNTUARÀ ENTRE 0 I 10 PUNTS I
CALDRÀ OBTENIR UNA PUNTUACIÓ MÍNIMA DE 5 PUNTS EN TOT L’EXERCICI
PER SUPERAR-LO. LES RESPOSTES EN BLANC NI SUMEN NI RESTEN PUNTS.
TERMINI PER FER LA PROVA SÓN MÀXIM 30 MINUTS.

1.- L’entrada en un domicili en el que s’està produint un delicte flagrant,
sense autorització del seu titular:
a)
b)
c)
d)

Pot donar lloc a l’aplicació de “ l’Habeas Corpus”
Requereix autorització prèvia de l’autoritat judicial
Pot efectuar-se en tot moment
No pot realitzar-se en cap moment

2.- Quin del següents serveis no ha de ser prestat obligatòriament per
l’Ajuntament en un municipi de menys de 15.000 habitants?
a)
b)
c)
d)

Prevenció i extinció d’incendis
Instal·lacions esportives d’ús públic
Biblioteca pública
A i b son correctes

3.- La competència sobre trànsit i circulació de vehicles a motor correspon
a l’Administració de l’Estat. Tanmateix, i d’acord amb l’article 150.2 de la
Constitució espanyola, l’Estat pot transferir a les comunitats autònomes
facultats de titularitat estatal que per la seva naturalesa siguin susceptibles
de transferència. Quina de les següents facultats no ha estat objecte de
traspàs a la Generalitat de Catalunya?
a) Permisos i llicències de conducció, facultat d’intervenció o suspensió per
sanció.
b) Facultats de matriculació i expedició dels permisos de circulació
c) A i b son correctes
d) Cap resposta és correcte
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4.- D’acord amb el règim disciplinari de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de
les policies locals de Catalunya, el fet d'originar enfrontaments en el servei
o en el lloc de treball i el fet de prendre-hi part és:
a)
b)
c)
d)

Una
Una
Una
Una

amonestació
falta lleu
falta greu
falta molt greu

5.- Quines d’aquests son institucions de la Generalitat de Catalunya ?
a)
b)
c)
d)

La sindicatura de comptes
El consell de l’Audiovisual de Catalunya
El Consell de garanties estatutàries
Totes són correctes

6.- És un principi bàsic d’actuació de les policies locals:
a) Atenir-se, en llur actuació professional, als principis de jerarquia i de
subordinació; en cap cas, però, l'obediència deguda no pot emparar ordres
que comportin l'execució d'actes que constitueixin manifestament delicte o
que siguin contraris a la Constitució, a l'Estatut o a les lleis
b) Identificar-se degudament com a agents en el moment d'efectuar una
detenció.
c) Actuar, en l'exercici de llurs funcions, amb la decisió necessària i sense retard,
quan d'això depengui evitar un mal greu, immediat i irreparable, i regir-se,
en fer-ho, pels principis de congruència, d'oportunitat i de proporcionalitat en
la utilització dels mitjans a llur abast.
d) Totes son correctes

7.- Si un conductor novell de turisme en un control preventiu dóna una taxa
d’alcohol de 0’20 mg/l en aire espirat:
a) El detindrem i denunciarem judicialment
b) El denunciarem judicialment
c) El denunciarem judicialment i li retirarem el permís de conduir
d) Cap és correcte

8.- Segons l’article 58 de la llei 16/91 del 10 de juliol de les Policies locals,
les faltes greus prescriuen:
a) Dos anys a contar de la data de la comissió de la falta
b) Dos anys des de la notificació de la comissió de la falta
c) Dos anys a contar des de la notificació de la infracció
d) Cap de les anteriors es correcta
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9.- D’acord amb l’article 62 del Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre
(ordre de preferència amb absència de senyalització), i, sens perjudici del
que pugui ordenar l’agent de l’autoritat o, en el seu cas, indicar el personal
d’obres i el d’acompanyament de vehicles especial o en règim de transport
especial, l’ordre de preferència entre els diferents tipus de vehicles quan un
d’ells hagi de fer marxa enrere és el següent:
a) Vehicles de tracció animal, vehicles destinats al transport col·lectiu de
viatgers, camions i turismes que arrosseguen remolcs de fins 750kg de massa
màxima autoritzada
b) Vehicles de tracció animal, turismes que arrosseguen remolcs de fins 750kg
de massa màxima autoritzada, vehicles destinats al transport col·lectiu de
viatgers i camions
c) Turismes que arrosseguen remolcs fins 750 kg de massa màxima
autoritzada, vehicles destinats al transport col·lectiu de viatgers, vehicles de
tracció animal i camions.
d) Camions, vehicles que arrosseguen remolcs de fins 750kg de massa
màxima autoritzada i vehicles de tracció animal.

10.- Son funcions de la Junta Local de seguretat, entre d’altres :

a) proposar les prioritats d’actuació, les accions conjuntes i les campanyes de
prevenció que contribueixin a la millora de la seguretat ciutadana i la
seguretat vial
b) Establir les formes i procediments necessaris per aconseguir la coordinació i
cooperació eficaç entre els diferents cossos de Seguretat que exerceixen
funcions i competències en l’àmbit territorial del municipi
c) A i b son correctes
d) Cap resposta és correcte
11.- D’acord amb la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de
seguretat pública de Catalunya, quina d’aquestes funcions és compartida
entre Mossos d’Esquadra i les Policies Locals:

a) Les de Policia de Proximitat i l’auxili i assistència als ciutadans
b) La vigilància dels espais públics
c) La intervenció en la resolució amistosa de conflictes privats, si són requerits
per fer-ho
d) Les tres anteriors son correctes
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12.- La responsabilitat disciplinària, segons la Llei 16/1991, de 10 de juliol,
de les policies locals de Catalunya, s'extingeix:
a) únicament pel compliment de la sanció, per mort o per indult.
b) Pel compliment de la sanció, per mort, per indult, per amnistia i per la
prescripció de la falta o de la sanció
c) no s’extingeix maig
d) cap resposta és correcte

13.- Un menor de 14 anys pot ser detingut com a responsable de la comissió
d’un delicte?
a) Si hi ha suficients indicis sí, però per un temps màxim de 24 hores.
b) Només a efectes de protecció, no com responsable criminal.
c) Sí, en les mateixes condicions que els menors de 14 anys, que estableix la
Llei 5/2000 de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels
menors.
d) En cap cas.
14.- D’acord amb la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la
seguretat ciutadana, causar desordres en les vies publiques, espais o
establiments públics o obstaculitzar la via publica amb mobiliari urbà,
vehicles, contenidors, pneumàtics o altres objectes, quan en ambdós casos
es causi un alteració greu de la seguretat ciutadana, , quin tipus d’infracció
és i quina sanció li correspon?
a)
b)
c)
d)

Greu amb multa de 801 a 50.000€
Lleu amb una multa de 100 a 800€
Greu amb una multa de 601 a 30.000€
Lleu amb multa de 100 a 600€

15.- Els plans de protecció civil a Catalunya poden ser:
a)
b)
c)
d)

Plans
Plans
Plans
Plans

generals, plans territorials i d’autoprotecció
especials, plans comarcals i d’autoprotecció
generals, plans comarcals i plans territorials
especials, plans territorials i d’autoprotecció

16.- D’acord amb el codi deontològic policial, quina de aquestes afirmacions
es incorrecte:
a) Deontologia significa el conjunt de normes ètiques que reglen el
comportament professional.
b) Deontologia significa el conjunt de normes jurídiques que reglen el
comportament professional
c) Un codi de deontologia policial és un enunciat de principis i ideals als quals els
agents d´un servei de policia es comprometen.
d) A i c son correctes
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17.- El màxim òrgan consultiu en matèria de coordinació de les policies
locals s’anomena:

a)
b)
c)
d)

Consell de Coordinació de les Policies Locals.
Comissió Assessora de les Policies Locals.
Comissió de policia de Catalunya.
Consell Consultiu de les Policies Locals.

18.- Segons les Lleis de Bases de Règim Local, en un municipi, la policia
local és:
a) Una competència pròpia
b) Una competència exclusiva
c) Una competència concurrent
d) Cap resposta és correcta

19.- La policia local només pot actuar en el territori del seu
municipi?:
a) Si és així, sense excepcions.
b) No excepcionalment, per raons d’emergència excepcional, i donant-ne
compte al conseller o consellera del Departament amb competències en matèria de
seguretat pública, pot actuar en els municipis limítrofes.
c) Si actua fora del seu terme municipal ho ha de fer sota la supervisió
dels mossos d’esquadra.
d) Les respostes B i C són correctes

20.- Indica quina de les respostes és una de les funcions primordials de la
Policia de Catalunya, d’acord amb el codi d’ètica de la Policia de Catalunya:
a) Defensar les llibertats i els drets de tota persona.
b) Protegir les persones i els béns.
c) Defensar l’interès general i les institucions
d) Totes son correctes
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PREGUNTES DE RESERVA:
1: L’orientació i les prioritats polítiques generals de la Unió Europea
les decideix:
a) El Parlament Europeu
b) El Consell Europeu
c) La Comissió Europea
d) El President de la Comissió Europea
2. Quantes comarques té Catalunya?
a) 40
b) 41
c) 42
d) 44

