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INICIALS DEL NOM i COGNOMS: 
 
Darrers tres números DNI i lletra: 
 

 

Procés selectiu per a la provisió, mitjançant concurs-oposició, de tres agents 

interins/ines de la Policia Local, grup C1, durant la temporada d’estiu i per 
constituir una borsa de reposició (exp. núm. 05/21) 
 

Prova teòrica: qüestionari de 20 preguntes tipus test, amb 4 respostes possibles cadascuna, 

totes elles sobre els coneixements teòrics-professionals relacionats amb els temes que figuren 

a l’ANNEX II de les bases. 

 

Qualificació màxima 20 punts. Per superar-ho cal obtenir una puntuació mínima de 10 punts. 

Sistema de puntuació: 

• Cada pregunta encertada suma 1 punt 

• Cada pregunta errònia no puntura 

• Cada pregunta no contestada no puntua 
 

El temps màxim per a contestar aquestes preguntes serà de 30 minuts. 

 
 

1. A quins municipis s’haurà de constituir la Junta Local de Seguretat? 
   
 a) A tots, independentment de si tenen cossos policials o no. 

 b) Només als que tenen algun cos de seguretat de l’estat. 
 c) Als que tenen cos de policia propi. 

 d) No tenen obligació en cap cas. 
 
 

2. Quines de les següents funcions no les realitza el cos de la Policia Local: 
   

 a) Protegir a les autoritats de la corporació local. 
 b) Investigació de delictes. 
 c) Cooperar en la resolució de conflictes privats. 

 d) Instruir atestats de trànsit en el cas urbà. 
 

 
3. La realització de les proves d’alcoholèmia en vies urbanes es 

competència de: 

   
 a) Els municipis. 

 b) Els municipis, de conformitat amb les directrius que determini la 
Diputació. 

 c) Els municipis, de conformitat amb els criteris que determinin els Mossos 

d’Esquadra. 
 d) ) Del servei Català de Trànsit. 

 



 

 

 

4. La taxa d’alcoholèmia dels conductors novells, és sancionable 
administrativament si superen el mínim establert de: 

   

 a) 0.40 mg/l d’aire expirat 
 b) 0.15 mg/l d’aire expirat 

 c) 0.25 mg/l d’aire expirat 
 d) 0.26 mg/l d’aire expirat 
   

   
5. No podrà circular per les vies objecte de la legislació sobre el trànsit, 

circulació de vehicles a motor i seguretat vial, el conductor: 
   

 a) Que hagi ingerit o incorporat al seu organisme drogues tòxiques o 
estupefaents. 

 b) Que es trobi sota els efectes de medicaments o altres substàncies que 

alterin el seu estat físic o mental. 
 c) Les dues respostes  anteriors són veritat. 

 d) Les dues respostes anteriors són falses. 
 
 

6. La Llei 16/1991 de les policies locals, estableix que el comandament 
de la policia local correspon a: 

   
 a) L'alcalde o persona en que delegui. 
 b) El regidor de governació. 

 c) L'inspector en cap del cos. 
 d) Al conseller en seguretat de la generalitat. 

 
 
7. L'escala intermèdia de les policies locals de Catalunya correspon a les 

categories de : 
   

 a) Caporal i agent. 
 b) Inspector. 
 c) Sergent. 

 d) Sergent i sotsinspector. 
 

 
8. En referència a les Policies Locals, no correspon al cap del cos: 
   

 a) Dirigir, coordinar i supervisar les operacions del cos. 
 b) Aprovar les Ordenances municipals. 

 c) Informar a l'alcalde o al càrrec a qui aquest delegui del funcionament del 
servei. 

 d) Transformar en ordres concretes els objectius a aconseguir. 

 
 

9. Un dels següents drets no es reconeix a l’art.520 de la LCrim : 
   

 a) Dret a no declarar contra si mateix. 
 b) Dret a reclamar una reconstrucció del fets denunciats, amb presència del 

jutge. 

 c) Dret a designar advocat, si no ho fa se li designarà un d'ofici. 
 d) Dret a que el reconegui el metge forense. 

 



 

 

 

 
 
10. La manera de conduir de cada persona depèn: 

   
 a) De les seves condicions físiques i psíquiques. 

 b) Dels seus coneixements. 
 c) Del seu estat d’ànim en un determinat moment. 
 d) Totes les respostes són correctes. 

 
 

11. Les denúncies efectuades pels agents de l'autoritat encarregats de la 
vigilància del trànsit tenen presumpció de veracitat... 

   
 a) Sempre que l'agent tingui, com a mínim un testimoni. 
 b) Nomes quan s'hagi enregistrat amb càmera de vídeo o fotografia. 

 c) No tenen valor probatori, estan supeditades a les proves de càrrec que 
presenti l'agent. 

 d) Sempre tenen valor probatori sens perjudici de les proves de descàrrec 
que pugui presentar la persona denunciada. 

 

 
12. Els vehicles de Mobilitat personal (VMP) 

   
 a) Podran circular per la calçada. 
 b) No podran circular per la calçada. 

 c) Podran circular per la vorera si no superen els 25 km/h. 
 d) Les respostes a i c són correctes. 

 
 
13. Segons la Llei 16/91, no és una falta molt greu: 

   
 a) L'incompliment de la jornada laboral, sense causa justificada. 

 b) L'incompliment de les normes sobre incompatibilitat. 
 c) L'ocultació o l'alteració d'una prova amb la finalitat de perjudicar o 

d'ajudar a un encausat. 

 d) L'abandonament del servei. 
 

 
14. En l’ordre de prioritat establert en la Llei de Bases entre els diferents 

tipus de senyalització, ocupa el primer lloc: 

   
 a) Els senyals i ordres dels agents de la circulació. 

 b) Els senyals de balisament fixes i mòbils. 
 c) Els semàfors. 
 d) Els senyals verticals de circulació. 

 
 

15. Com s’anomenà l’Estatut d’autonomia elaborat l’any 1931 a Catalunya? 
   

 a) Estatut de Sau. 
 b) Estatut de Núria. 
 c) Estatut de Perpinyà. 

 d) Estatut de Queralbs. 
 

 



 

 

 

 
16. Els agents de les forces i cossos de seguretat poden requerir la 

identificació d'una persona: 

   
 a) Quan ho cregui necessari l'agent de policia. 

 b) Quan es consideri raonablement necessari per prevenir la Comissió d'un 
delicte. 

 c) Quan existeixen indicis de que ha pogut participar en la Comissió d'una 

infracció. 
 d) Les respostes b i c són correctes. 

 
 

17. La forma política de l’Estat espanyol és: 
   
 a) Monarquia constitucional. 

 b) Monarquia parlamentaria. 
 c) Monarquia presidencial. 

 d) A, b i c són correctes. 
 
 

18. D’acord amb la Constitució, Espanya es va constituir en  
   

 a) Estat monàrquic presidencial 
 b) Estat social de dretes 
 c) Estat social i democràtic de Dret 

 d) Estat parlamentari protector de les llibertats 
 

 
 
19. Quins són els Poders a l’Estat espanyol 

   
 a) Executiu, legislatiu i constitucional 

 b) Legislatiu, executiu i judicial 
 c) Legislatiu, governatiu i judicial 
 d) Executiu, legislatiu, judicial i parlamentari 

 
 

 
20. Segons la Llei 10/1994, quina de les següents no és una funció de 

Policia de Seguretat ciutadana? 

   
 a) Vigilar els espais públics. 

 b) Participar en l’execució dels plans de Protecció Civil en la forma que sigui 
determinada per les lleis. 

 c) Emprar coacció amb vista a l’execució forçosa dels actes o disposicions 

dels òrgans de la Generalitat. 
 d) Prestar auxili en les actuacions en matèria de salvament, si és requerit. 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

PREGUNTES DE RESERVA: 

 
1. El reglament es caracteritza per: 
   

 a) Ser una disposició de caràcter individual. 
 b) Tenir rang inferior a la Llei 

 c) Emanar del poder legislatiu 
 d) Cap resposta és correcta. 

 

 
2. Qui expedeix els decrets aprovats pel Consell de Ministres? 

   
 a) El Ministre de Justicia. 

 b) El Secretari del Consell de Ministres. 
 c) El Ministre d’Administracions Públiques. 
 d) El Rei. 

 


