
 

PLANTILLA CORRECCIÓ 

 

 

SEGONA PROVA – QÜESTIONARI TIPUS TEST PER A LA 
PROVISIÓ, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-
OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA, DE DUES PLACES 
DE CAPORAL DE LA POLICIA LOCAL DE CASTELLÓ 
D’EMPÚRIES (EXP. NÚM. 06/21) 
 

Aquesta prova consisteix a fer que les o els aspirants responguin per 

escrit un qüestionari de 20 preguntes tipus test sobre 

coneixements teòrics, relacionats amb el temari de referència 
(ANNEX núm. 5), en català, amb 4 respostes possibles cadascuna. 

 
 

• La qualificació màxima d'aquest exercici és de 20 punts. 

• Per superar-lo cal obtenir una puntuació mínima de 10 punts. 

 
• Aquest exercici és obligatori i eliminatori. 

 

• El temps màxim per contestar aquestes preguntes és de 30 
minuts. 

 
• El sistema de puntuació d’aquesta prova és el següent: 

 
o Cada pregunta encertada suma 1 punt. 

o Cada pregunta errònia resta 0,25 punts. 

o Les preguntes no contestades no puntuen. 
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1.- Segons l’Ordenaça de Convivència Ciutadana, protecció del 

medi i ús de la via pública de l’Ajuntament de Castelló 
d’Empúries està prohibit estacionar vehicles a la via pública per 

a la seva venda o lloguer o amb finalitats fonamentalment 
publicitàries, sempre que es dugui a terme per empreses o 

representi un ús intensiu de l’espai públic? 

 
a) Sí. 

b) No. 
c) Només a la temporada d’estiu. 

d) Totes les respostes són correctes. 

 

2.- És un principi bàsic d’actuació dels policies locals en relació 

al tractament dels detinguts segons l’art. 10 de la llei 16/91 de 

les policies locals de Catalunya: 

a) Actuar amb integritat i dignitat i, en particular, abstenir-se de 

participar en qualsevol acte de corrupció i oposar-s’hi amb 

fermesa. 

b) Complir amb la diligència deguda els tràmits, els terminis i els 

requisits exigits per l’ordenament jurídic en la detenció d’una 

persona. 

c) Tenir un tracte correcte i acurat amb els ciutadans. 

d) Utilitzar les armes només en les situacions en què hi hagi un risc 

racionalment greu per a la vida o la integritat física d’ells 

mateixos o de terceres persones. 

 
3.- Segons l’article 41.3. de l’Ordenaça de Convivència 

Ciutadana, protecció del medi i ús de la via pública de 
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, està prohibida la compra 

o l’adquisició d’aliments, begudes i altres productes procedents 

de la venda ambulant no autoritzada? 
 

a) No. 
b) Sí. 

c) Només a la temporada d’estiu. 
d) Totes les respostes són correctes. 
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4.- Quin article de la Llei d’Enjudiciament Criminal preveu i 
regula la detenció per part dels particulars? 

 
a) Article 492. 

b) Article 490. 

c) Article 520. 
d) Article 521. 

 
 

 
 

5.- Segons la darrera modificació de la LECrim, l’advocat d’ofici 
designat pel corresponent col·legi professional per a 

l’assistència lletrada del detingut, té un termini màxim de 
presentació a les dependències de custodia de? 

 
a) 1 hora. 

b) 3 hores. 
c) 6 hores. 

d) No estableix un termini màxim de presentació. 

 
 

 
 

6.- Segons la L.O. 4/2015, el trasllat de persones a 
dependències policials a efectes d’identificació, amb la finalitat 

d’impedir que es cometi un delicte o amb l’objecte de sancionar 
una infracció, no podrà superar mai? 

 
a) 1 hora. 

b) 3 hores. 
c) 6 hores. 

d) No s’estableix un temps màxim per a les identificacions, aquestes 
s’han de efectuar en el temps màxim imprescindible. 
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7.- Segons la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció 

de la seguretat ciutadana, és una infracció molt greu: 
 

a) Les reunions o manifestacions no comunicades o prohibides en 
infraestructures o instal·lacions en què es presten serveis bàsics 

per a la comunitat, o pels voltants d’aquestes, així com la intrusió 
en els seus recintes, fins i tot sobrevolar-los, quan, en qualsevol 

d’aquests supòsits, s’hagi generat un risc per a la vida o la 

integritat física de les persones. En el cas de les reunions i 
manifestacions, en són responsables els organitzadors o 

promotors. 
b) La pertorbació de la seguretat ciutadana en actes públics, 

espectacles esportius o culturals, solemnitats i oficis religiosos o 
altres reunions a les quals assisteixin nombroses persones, quan 

no sigui constitutiva d’infracció penal. 
c) Causar desordres a les vies, espais o establiments públics, o 

obstaculitzar la via pública amb mobiliari urbà, vehicles, 
contenidors, pneumàtics o altres objectes, quan en tots dos 

casos s’ocasioni una alteració greu de la seguretat ciutadana. 
d) Dur, exhibir o utilitzar armes prohibides, així com dur, exhibir o 

utilitzar armes de manera negligent, temerària o intimidatòria, o 
fora dels llocs habilitats per utilitzar-les, encara que en aquest 

últim cas es tingui llicència, sempre que aquestes conductes no 

constitueixin un infracció penal. 
 

 
 

 
8.- Segons l’article 47.5. de l’Ordenaça de Convivència 

Ciutadana, protecció del medi i ús de la via pública de 
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, a la platja de la Rubina i a 

la platja Petita està prohibida la circulació de vehicles amb 
alçades superiors a 2’5 metres, a excepció dels vehicles 

autoritzats i de subministrament als bars i punts de 
restauració? 

 
a) Sí. 

b) No. 

c) Només a la temporada d’estiu. 
d) Totes les respostes són correctes. 
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9.- Segons l’article 30 de la L.O. 4/2015, si un menor de catorze 
anys comet una infracció a l’esmentada llei, l’autoritat 

competent ho posarà en coneixement de: 
 

a) El Ministeri Fiscal. 
b) Dels pares ,tutors i qui tingui la pàtria potestat. 

c) Del jutjat de menors. 

d) L’autoritat competent pot sancionar les infraccions comeses per 
menors de catorze anys. 

 
 

 
10.- Segons l’article 47.8. de l’Ordenaça de Convivència 

Ciutadana, protecció del medi i ús de la via pública de 
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries estan permeses les 

fogueres a la platja sense autorització així com també les 
barbacoes i les bombones de gas per fer foc? 

 
a) Sí. 

b) No. 
c) Només a la temporada d’estiu. 

d) Totes les respostes són correctes. 

 
 

 
 

11.- És una causa legítima suficient per entrar a un domicili per 
part dels Agents de les Forces i Cossos de Seguretat: 

 
a) Per evitar danys imminents i greus a les persones i a les coses, 

en supòsits de catàstrofe, calamitat, ruïna imminent o altres de 
semblants d’extrema i urgent necessitat. 

b) Per evitar danys greus a les persones, en supòsits de catàstrofe, 
calamitat, ruïna imminent o altres de semblants d’extrema i 

urgent necessitat. 
c) Per evitar danys imminents i greus a les persones i a les coses, 

en supòsits de força major, emergències, ruïna o altres de 

semblants d’extrema necessitat. 
d) Cap de les respostes és correcta. 
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12.- Un ciclista implicat directament a un accident de trànsit se 
li pot realitzar la prova de detecció de begudes alcohòliques? 

 
a) Si, però només si és el responsable de l’accident. 

b) No, a un ciclista no se li pot realitzar mai la prova d’alcoholèmia 
perquè no condueix un vehicle a motor. 

c) No, perquè els ciclistes tenen consideració de vianants. 

d) Si, perquè és un usuari de la via. 
 

 
 

13.- Quina de les següents no és una mesura que pugui ser 
susceptible de ser imposada als menors pels jutjats de menors, 

d’acord amb la Llei Orgànica 5/2000 Reguladora de la 
Responsabilitat Penal del Menor? 

 
a) Internament en règim tancat. 

b) Internament en règim semi obert. 
c) Inhabilitació especial. 

d) Amonestació. 
 

 

14.- La Llei 4/2003, de 7 d’abril, estableix les bases per dotar a 
Catalunya d’un model de seguretat fonamentat en: 

 
a) La prevenció, la participació i la implicació dels diferents serveis 

de policia i privats. 
b) La prevenció, la participació i la implicació dels diferents serveis 

públics i privats, així com també de la societat civil. 
c) La prevenció, la participació dels diferents cossos de seguretat 

tant públics com privats. 
d) Cap resposta és correcte. 

 
 

15.- Quina norma defineix el municipi com a entitat local bàsica 
de l’organització territorial de l’Estat? 

 

a) La Llei 4/2207. 
b) La Llei 10/1995. 

c) La Llei 7/1985. 
d) Cap resposta és correcte. 
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16.- Quin dels següents és el Decret pel qual s'aprova el 

Reglament del procediment del Règim Disciplinari aplicable als 
Cossos de Policia Local de Catalunya? 

 

a) Decret 179/2015, de 4 d’Agost. 

b) Decret 179/2017, de 4 d’agost. 

c) Decret 10/2010 , de 28 d’abril. 

d) Decret 447/2004, de 6 de juliol. 

 
17.- La negativa a sotmetre’s a les proves de detecció 

alcohòlica, ve regulada a l’article? 
 

a) Article 383 del Codi Penal. 

b) Article 381 del Codi Penal. 
c) Article 379 del Codi Penal. 

d) Article 385 del Codi Penal. 
 

 
 

18.- No és un element del municipi segons la Llei 7/1985...  
 

a) El territori. 
b) La població. 

c) L’Ajuntament. 
d) L’organització. 

 
 

19.- Si un menor demana l’Habeas Corpus, la policia ho haurà 

de comunicar al/la Fiscal de menors. En aquest cas quin jutge 
o jutgessa és competent per conèixer el cas? 

 
a) El jutge o jutgessa d’instrucció en funcions de guàrdia. 

b) El jutge o jutgessa de menors. 
c) Cap, la fiscalia de menors és la competent. 

d) El jutge o jutgessa de l’Audiència provincial. 
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20.- D’acord amb el que disposa la Llei 16/1991 de les Policies 

Locals es consideren faltes greus: 
 

a) El fet de causar, per negligència o per mala fe, danys greus en 
el patrimoni i els béns de la corporació 

b) El retard, la negligència i el descuit en el compliment de les 
funcions o de les ordres rebudes. 

c) Les faltes de respecte o consideració greus i manifestes envers 

els superiors, els companys, els subordinats o els ciutadans.. 
d) a i c són correctes. 

 
 

PREGUNTES DE RESERVA 

 

1.- El màxim òrgan consultiu en matèria de coordinació de les 

policies locals s’anomena: 

a) Consell de Coordinació de les Policies Locals. 

b) Comissió Assessora de les Policies Locals. 

c) Comissió de policia de Catalunya. 

d) Consell Consultiu de les Policies Locals. 

 

 
2.- En relació al que estableix l’article 17 de la Llei Orgànica 

4/2015, de Protecció de la Seguretat Ciutadana sobre restricció 
del trànsit i controls a les vies públiques: 

 
a) Els agents de les forces i cossos de seguretat poden limitar o 

restringir la circulació o permanència en vies o llocs públics. 
b) Els agents de les forces i cossos de seguretat només poden 

limitar però no restringir la permanència en vies o llocs públics. 
c) La limitació o restricció esmentada no és competència dels 

agents de les forces i cossos de seguretat, sinó de l’autoritat 

competent en matèria de seguretat pública. 
d) Les respostes A i C són correctes. 

 
 

 


