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Instruccions: L’aspirant haurà d’enganxar l’etiqueta amb el codi de barres a dalt a la dreta de 

cadascuna de les pàgines del qüestionari, només a la cara de davant. Molt important: no enganxar 

l’etiqueta que té el DNI i el nom i cognoms.  

Si l’aspirant enganxa l’etiqueta del nom i del DNI o bé signa o fa alguna marca al qüestionari que el 

pugui identificar quedarà exclòs automàticament del procés. 

 

3r.-Exercici. Prova teòrica 
 

Aquesta prova serà obligatòria i eliminatòria i Consisteix en contestar per escrit, en un període màxim de 60 

minuts, un qüestionari de 50 tipus test relacionades amb els temes que figuren a l'annex 2. 

 

Qualificació: Aquesta prova puntuarà de 0 a 10 punts. S’haurà de puntuar un mínim de 5 punts per poder ser 

considerat apte/a. Les preguntes no contestades no descomptaran. 

La fórmula per obtenir el resultat serà la següent: 

 

Q= (C – (E x 0,25)/N) x 10 

Q= qualificació resultant 

C= Preguntes contestades correctament 

E= preguntes contestades erròniament 

N= Nombre de preguntes 

 

Quedaran eliminades les persones aspirants que no obtinguin una puntuació mínima de 5 punts. 
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1. Espanya es constitueix en un Estat:  

a) Social de Dret  

b) Democràtic de Dret  

c) Social i democràtic de Dret  

d) Plural i democràtic de Dret 

 

 

2. La defensa de l'ordenament constitucional està encomanada a: 

a) Al Tribunal Constitucional 

b) A les Forces Armades  

c) A les Corts Generals  

d) Al Govern  

 

 

3. A Catalunya, la institució estatutària que s’encarrega de vetllar per la protecció i la defensa dels drets i 

les llibertats de les persones reconeguts per la Constitució i per l’Estatut és: 

a) El Síndic de Greuges. 

b) La Sindicatura de Comptes. 

c) L’Oficina Antifrau de Catalunya. 

d) La Comissió Jurídica Assessora. 

 

 

4. Quins són els símbols de Catalunya d’acord l’article 8 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?  

a) La bandera, la festa i l’himne 

b) la bandera, l’escut i l’himne 

c) la senyera, la festa i l’himne 

d) la senyera, la Diada i l’himne.  

 

 

5. D’acord amb l’article 84 de la Llei orgànica 6/2006 de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 

quina de les següents és una competència pròpia d’un govern local? 

a) La regulació i el desenvolupament de l’agricultura, la ramaderia i sector agroalimentari 

b) La planificació i regulació del sistema de seguretat pública. 

c) La protecció civil i la prevenció d’incendis. 

d) Salvament marítim. 

 

 

6. La província és una entitat local determinada per l’agrupació de: 

a) Entitats locals 

b) Municipis 

c) Entitats Menors 

d) Cap de les anteriors respostes és correcta 

 

7. Qui escull a l’alcalde? 

a) Els regidors 

b) La Generalitat 

c) La ciutadania 

d) El president del govern 
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8. Quin d’aquests òrgans és obligatori en tota organització municipal? 

a) L’Alcalde  

b) Les Comissions Informatives  

c) La Junta de Govern Local  

d) Els Regidors Delegats 

 

9. Segons el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, són elements necessaris del municipi: 

a) L’Alcalde, el Ple i els Regidors. 

b) L’Alcalde, el Ple i el Secretari. 

c) L’Alcalde, el Tinent d’Alcalde i els Regidors. 

d) El territori, la població i l’organització. 

 

10. Quin tipus de llei pot regular els drets fonamentals de la protecció de dades?  

a. llei orgànica i ordinària  

b. la llei orgànica  

c. llei ordinària  

d. el dret a la protecció de dades no està considerat com un dret fonamental.  

 

11. Quin d’aquests ens té la condició d’ens local de Catalunya: 

a) La província 

b) Entitats municipals desecentralitzades 

c) Les entitats metropolitanes i les mancomunitats de municipis 

d) Tots els anteriors són ens locals de Catalunya 

 

 

12. D’acord amb l’article 16 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local com s’anomena el 

registre administratiu on consten els veïns/veïnes d’un municipi i que constitueix la prova de residència 

i municipi habitual del qual forma part? 

a) Registre civil. 

b) Registre eclesiàstic. 

c) Padró municipal. 

d) Registre residencial. 

 

 

13. D’acord amb l’Estatut de Catalunya, a qui pertoca la coordinació de l’actuació de les Policies Locals, 

és: 

a) subdelegats del Govern de cada província 

b) A la Generalitat 

c) A l’Alcalde respectiu 

d) Als Plens municipals 
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14. 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)  DGT 

 

 

15. Estan obligats a sotmetre’s a les proves de detecció de substàncies estupefaents, psicotròpics, 

estimulants o altres substàncies anàlogues:  

a) Les mateixes persones que estan obligades a sotmetre’s a les proves de alcoholèmia. 

b) Els conductors de vehicles a motor exclusivament. 

c) Els conductors de ciclomotors exclusivament. 

d) Els conductors de vehicles a motor i ciclomotors exclusivament. 

 

 

16. Les Policies Locals són: 

a) Instituts armats de naturalesa militar 

b) Instituts uniformats de naturalesa civil 

c) Entitats professionals dependents  dels municipis i del departament d’Interior 

d) Instituts armats de naturalesa civil amb estructura i organització jerarquitzades 

 

 

17. En quins municipis hi pot haver Policia Local 

a) En municipis de més de 10.000 hab. Si ho acorda la Junta de Govern 

b) En municipis de més de 10.000 habitants 

c) En municipis de menys de 10.000 hab., exclusivament amb l’autorització del Conseller de Governació. 

d) La primera i la tercera respostes són correctes 

 

 

18. A qui correspon el comandament suprem de la Policia Local 

a) Al Cap del Cos, que d’acord amb la Llei 16/1991 ha de ser Inspector 

b) Al Regidor de Seguretat ciutadana 

c) A l’Alcalde, tot i que pot delegar  les atribucions d’acord amb la normativa vigent 

d) Cap de les respostes és correcta. 

 

 

19. El límit de velocitat establert en casc urbà, segons el Reglament General de Circulació és de: 

a)  50 km/h ó 30 Km/h  indistintament 

b)  50 Km/h excepte llocs senyalitzats a 30 Km/h 

c)  30 Km/h excepte llocs senyalitzats a 50 Km/h 

d)  Totes son correctes 

 

 

20. Amb quina classe de permís de conducció es pot conduir un vehicle elèctric de la categoria VMP? 

a) AM 

b) B 

c) No es necessita cap permís 

d) A i B són correctes 
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21. En quin article de la Llei 16/91, de 10 de juliol, de les policies locals venen establertes les funcions dels 

agents de les Policies Locals? 

  a) Article 1 

b) Article 10 

c) Article 11 

d) Article 12 

  

 

22. Per quina normativa relacionada amb el trànsit, es denunciaria el fet que un conductor pari el seu 

vehicle obstaculitzant la circulació?  

a) Reglament General de Conductors  

b) Reglament d’estacionaments i parades 

c) Ordenança municipal de convivència ciutadana de Sant Feliu de Guíxols 

d) Ordenança municipal de circulació de Sant Feliu de Guíxols 

 

 

23. Dintre dels principis d’actuació policial de Congruència, oportunitat i proporcionalitat, a que es 

refereix concretament el principi de “congruència”? 

a) S’utilitzarà la coacció i coerció per aconseguir una finalitat 

b) S’actuarà amb sentit comú 

c) S’actuarà fent servir els mitjans més adequats per a la situació 

d) S’ha de buscar el moment més adequat per actuar 

 

 

24. Quines són les graduacions policials que pertanyen a l’escala intermitja? 

a) Agent 

b) Caporal 

c) Caporal i Sergent 

d) Sergent i sotsinspector 

 

  

25.  El conductor d'un turisme que condueix amb una llicència de conducció de ciclomotors en vigor, comet 

algun delicte? Trieu-ne una: 

a) Sí, però contra l’administració de justícia. 

b) Sí i també una infracció administrativa al mateix temps. 

c) Cap resposta és correcta. 

d) No, en cap cas.  
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26. En quin article de la Constitució espanyola es regula que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que 

pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social”?: 

a)  article 23 

b)  article 18  

c)  article 32 

d)  article 14 

 

 

27.  En quin dels casos no cal instruir un atestat per accident de circulació ? 

a) existència de lesions lleus i imprudència greu  

b) existència de lesions greus i imprudència greu  

c) danys per valor de més de 120000 euros i imprudència greu 

d) Cap de les anteriors són correctes 

 

 

28. Perquè la negativa a sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia sigui delicte cal que,  

a) a més hi hagin símptomes de conducció sota els efectes de l’alcohol 

b) hi hagi connex el delicte de desobediència 

c) sigui clara i repetida 

d) Hagi realitzat una infracció de trànsit 

 

 

29. Tipus de ban 

a) D’urgència i d’alcaldia 

b) D’informació i d’urgència 

c) De l’Ajuntament, d’Alcaldia i d’urgència 

d) De confinament municipal 

 

 

30. Tots els conductors de bicicletes estan obligats a sotmetre’s a les proves que s’estableixin per a la 

detecció d’intoxicacions per alcohol... 

a) No, de cap manera, una bicicleta no és un vehicle i no està subjecte a la normativa sobre alcoholèmies. 

b) Efectivament, i no podent circular amb una taxa d’alcohol superior a 0’15 mg/l d’aire espirat 

c) No podent circular amb una taxa d’alcohol superior a 0’25 mg/l d’aire espirat. Per als ciclistes només es 

podrà aplicar la via administrativa, NO la penal. 

d) No podent circular amb una taxa d’alcohol superior a 0’25 mg/l d’aire espirat. Per als ciclistes, en funció 

del resultat del positiu de la prova es podrà aplicar bé la via administrativa, o bé la penal. 

 

 

31. Segons el Reial Decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova la Llei de Seguretat Vial, les 

infraccions prescriuen: 

a) Les lleus als 3 mesos i les greus i molt greus als 6 mesos. 

b) Les lleus als 3 mesos, les grues al 6 mesos i les molt greus a l’any. 

c) Les lleus als 6 mesos, les greus a l’any i les molt greus als 2 anys. 

d) Les lleus als 6 mesos i les greus i molt greus a l’any. 

 

 

32. No és un valor superior de l'ordenament: 

a) La llibertat  

b) La justícia  

c) La seguretat  

d) El pluralisme polític  
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33.  Quin dels següents no és un dret dels policies locals: 

a) El dret de manifestació. 

b) El dret de vaga, amb limitacions i serveis mínims. 

c) El dret a disposar d’una revisió mèdica anual. 

d) Cap dels anteriors és un dret dels policies locals. 

 

34. Les sancions per infraccions a les normes de circulació comeses en vies urbanes correspon : 

a) els caps de trànsit provincials. 

b) el director del servei català de trànsit. 

c) els alcaldes. 

d) cap de les anteriors és correcte. 

 

 

35. Quins tipus de procediments sancionadors hi ha segons el Reial Decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre 

pel qual s’aprova la Llei de Seguretat Vial: 

a) abreujat i ordinari. 

b) agreujat i ordinari. 

c) abreujat, agreujat i ordinari. 

d) abreujat i especial. 

 

 

36. Quina de les següents no és una modalitat de tipus de força en el delicte de robatori amb força a les 

coses: 

a) Claus falses. 

b) Violència o intimidació a les coses. 

c) Escalament 

d) Trencament de sostre, paret o terra. 

 

 

37. D’acord amb la normativa vigent, quin és l’ordre correcte en la prioritat de les senyals de circulació: 

a) Senyals i ordres dels agents de circulació, senyalització circumstancial, semàfors, marques vials i senyals 

verticals. 

b) Senyals i ordres dels agents de circulació, semàfors, senyalització circumstancial, marques vials i senyals 

verticals. 

c) Senyals i ordres dels agents de circulació, senyalització circumstancial, semàfors, senyals verticals i 

marques vials. 

d) Cap de les anteriors és correcte. 
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38. Quina de les següents expressions no és correcte pel que fa a les relacions amb la comunitat, els policies 

locals: 

a) Impedir qualsevol pràctica abusiva, arbitrària o discriminatòria. 

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

c) Actuar amb la decisió necessària i sense retard, quan d’això depengui evitar un mal greu. 

d) Utilitzar les armes en qualsevol situació en que hi hagi un risc lleu, greu o molt greu. 

 

 

39. La categoria de superintendent es pot crear: 

a) En els municipis que tenen més de 200.000 habitants. 

b) En els municipis que tenen més de 175.000 habitants. 

c) En els municipis que tenen més de 150.000 habitants. 

d) En els municipis que tenen més de 100.000 habitants. 

 

 

40. L’autoritat o el funcionari públic que, en benefici propi o d’un tercer, sol·liciti o rebi, per si mateix o 

per mitjà d’una persona interposada, un obsequi o present o accepti un oferiment o una promesa per 

realitzar en l’exercici del seu càrrec una acció o omissió constitutives de delicte, incorre:  

a)  En una infracció administrativa molt greu 

b)  En un delicte de suborn 

c)  En un delicte d’ apropiació indeguda 

d)  En un delicte de coaccions només si ho sol·licita 

 

 

41. Qui NO forma part de a Mesa de Coordinació Operativa que regula la llei 4/2003? 

a)  El Cap de la Policia Local  

b)  Els caps de Mossos d’ Esquadra  

c)  Els caps de les Forces i Cossos de Seguretat de l’ Estat 

d)  L’ Alcalde o Regidor Delegat de Seguretat 

 

 

42. D’acord amb l’ordenança municipal de circulació vigent de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, es 

podrà retirar un vehicle: 

a)  Quan es vulgui garantir la seguretat d’un vehicle o del contingut del seu interior. 

b) Quan estigui estacionat en carrils bici i carrils o parts de les vies reservats exclusivament per la circulació o 

al servei de determinats usuaris. 

c) Quan estigui estacionat en un lloc que s’hagi d’ocupar per a un acte públic autoritzat. 

d) Totes són correctes. 

 

 

43. D’acord amb l’ordenança municipal de circulació vigent de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols: 

a) Només es podran realitzar operacions de càrrega i/o descàrrega de les 8 a les 20 hores, de dilluns a 

divendres, i de 8 a 12 hores els dissabtes, restant prohibides aquestes operacions fora d’aquest horari, i fora 

d’aquests dies, excepte casos expressament autoritzats. 

b) Només es podran realitzar operacions de càrrega i/o descàrrega de les 9 a les 21 hores, de dilluns a 

divendres, i de 9 a 12 hores els dissabtes, restant prohibides aquestes operacions fora d’aquest horari, i fora 

d’aquests dies, excepte casos expressament autoritzats. 

c) Només es podran realitzar operacions de càrrega i/o descàrrega de les 8 a les 21 hores, de dilluns a 

divendres, i de 8 a 14 hores els dissabtes, restant prohibides aquestes operacions fora d’aquest horari, i fora 

d’aquests dies, excepte casos expressament autoritzats. 

d) Cap de les anteriors és correcte. 
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44. Quina de les següents no és una infracció catalogada com a greu a la vigent ordenança municipal de 

sorolls i vibracions de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols: 

a) No disposar de l’aïllament acústic i/o vibratori imposat a la llicència. 

b) Negar-se o resistir-se a la tasca d’inspecció i de vigilància de l’Administració. 

c) Falsejar els certificats tècnics. 

d) Posar en funcionament focus emissors quan se n’hagi limitat el temps. 

 

 

45. D’acord amb el vigent Reglament del cos de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols, quina de les 

següents funcions no es troba establerta com a pròpia de la categoria de caporal: 

a) Supervisar els serveis encomanats als policies al seu càrrec, així com que aquests facin una utilització 

correcta del material que se’ls assigni. 

b) Vetllar pel manteniment de les normes de presentació del personal, puntualitat i disciplina, i comunicar les 

deficiències detectades la correcció de les quals no estigui dins de les seves atribucions. 

c) Col·laborar amb els policies en la realització de les funcions concretades en el present Reglament, i assumir 

en les actuacions el conjunt el lloc de més responsabilitat. 

d) Comunicar als seus superior jeràrquics els serveis meritoris que realitzi el personal a les seves ordres, així 

com les infraccions i irregularitats que aquests poguessin cometre. 

 

 

46. D’acord amb la vigent ordenança municipal de tinença d’animals domèstics de l’Ajuntament de Sant 

Feliu de Guíxols, quina de les següents infraccions està catalogada com a greu: 

a) Generar de manera constatada i reiterada molèsties pertorbant el descans del veïnat, especialment des de les 

20h de la nit fins les 8h del matí a l’hivern, i fins les 9h del matí a l’estiu, els caps de setmana i els festius. 

b) Donar menjar als animals domèstics en els espais públics. 

c) Permetre als animals domèstics dipositar les seves deposicions o les seves miccions als parcs infantils. 

d) Tenir animals domèstics als espais públics quan el seu accés és prohibit, sempre que no suposi un perill per 

a la seva seguretat o la del seu entorn. 

 

 

47. D’acord amb la vigent ordenança municipal d’ocupació de terrenys d’ús públic de l’Ajuntament de 

Sant Feliu de Guíxols: 

a) Les autoritzacions per ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, marquesines, taulats i 

altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa seran de caràcter temporal amb una durada mínima de vuit 

mesos durant un mateix any natural. 

b) Les autoritzacions per ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, marquesines, taulats i 

altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa seran de caràcter temporal amb una durada mínima de sis mesos 

durant un mateix any natural. 

c) Les autoritzacions per ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules, cadires, marquesines, taulats i 

altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa seran de caràcter temporal amb una durada mínima de quatre 

mesos durant un mateix any natural. 

d) Cap de les anteriors és correcte. 
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48. A l’actual ordenança municipal de convivència ciutadana, la realització de la mendicitat: 

a) Es troba prohibida . 

b) No es troba prohibida específicament, motiu pel qual, hauríem d’acudir a altres normatives vigents per 

procedir a la seva sanció. 

c) Es troba regulada, de manera que es podrà realitzar sempre que no es faci en companyia de  

d) menors i en els llocs degudament autoritzats per l’autoritat municipal. 

e) Cap de les anteriors és correcte. 

 

 

49. Quina de les següents expressions no és correcte pel que fa al tracte amb els detinguts per part dels 

policies locals: 

a) Identificar-se degudament com a agents en el moment d'efectuar una detenció. 

b) Poden detenir a qualsevol persona que estigui implicada en un il·lícit penal. 

c) Vetllar per la vida i la integritat física de les persones que estiguin detingudes o sota llur custòdia i 

respectar-ne els drets, l'honor i la dignitat. 

d) Complir i observar amb la diligència deguda els tràmits, els terminis i els requisits exigits per 

l'ordenament jurídic en la detenció d'una persona. 

 

 

50. Concepte de denúncia: 

a) És l’acte pel qual s’informa a l’autoritat competent de l’existència d’un fet delictiu. 

b) És l’escrit dirigit al jutjat penal competent, i que ha de reunir certes formalitats, pel qual el subjecte a més 

de posar en coneixement del jutjat un fet delictiu es constitueix en part acusadora del procés. 

c) És un acte jurídic que només poden emetre els magistrats i jutges. 

d) És l’acte pel qual s’informa a l’autoritat de l’existència d’un il·lícit civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols 

 

 
Preguntes de reserva: 

 

 

51. Les classes de reformes constitucionals existents són: 

a) Dos, ordinària i sumària  

b) Dos, ordinària i especial  

c) Tres, ordinària, extraordinària i sumària  

d) Una, extraordinària  

 

 

52. No és un valor superior de l'ordenament: 

a) La llibertat  

b) La justícia  

c) La seguretat  

d) El pluralisme polític  

 

 

53. Qui compon la Junta de Govern Local:  

a) L’alcalde i un número de regidors no superior al terç del nombre legal de membres 

b) L’alcalde i els regidors que formen l’equip de govern 

c) L’alcalde i un regidor de cada grup municipal 

d) L’alcalde i 3 regidors, com a màxim.  

 

 

54. Tenen legitimitat per a interposar el recurs d’inconstitucionalitat: 

a) El President del Govern, el Defensor del Poble, cinquanta Diputats, cinquanta Senadors i els òrgans 

col·legiats executius de les Comunitats Autònomes. 

b) El President del Govern, el Defensor del Poble, cinquanta Diputats, cinquanta Senadors i les Assemblees 

de les Comunitats Autònomes. 

c) El President del Govern, el Defensor del Poble, cinquanta Diputats, cinquanta Senadors, els òrgans 

col·legiats executius de les Comunitats Autònomes i, en el seu cas, les seves Assemblees. 

d) d. El President del Govern, el Defensor del Poble, cinquanta Diputats, cinquanta Senadors. 

 

 

55. Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat pública, en quin títol de l’estatut 

d’Autonomia de Catalunya estan regulades: 

a) En el Títol II. 

b) En el Títol VI. 

c) En el Títol IV. 

d) en el Títol III. 

 


