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PROCÉS SELECTIU DE DOS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL PEL TORN
LLIURE.
Prova cultural i de temari
Serà de caràcter obligatori i eliminatori i consistirà en un qüestionari de 50
preguntes tipus test basades en el temari de l’Annex 1, així com, també, en els
coneixements de cultura general, actualitat política, social i cultural.
Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta de les quals només una serà
correcta.
Totes les respostes correctes tindran el mateix valor, les preguntes no contestades
no restaran i les respostes errònies descomptaran ¼ part del valor d’una resposta
correcta.
Aquesta prova es qualificarà fins a 10 punts i la puntuació mínima per superar-la
serà de 5 punts.
PREGUNTES
1. En relació al dret d’associació reconegut en la Constitució Espanyola de 1978
a) Es reconeix el dret a associació sense cap tipus de limitació
b) Les associacions hauran d’estar inscrites en un registre a efectes de
publicitat
c) Les associacions secretes estan permeses, però regulades per normativa
específica
d) El dret d’associació no es regula a la Constitució Espanyola.
2. D’acord amb l’article 12 de la Llei 4/2003 d’Ordenació del sistema de Seguretat
Pública de Catalunya, els municipis d’una mateixa regió policial han d’integrar-se
en
a)
b)
c)
d)

una mesa de seguretat operativa
una comissió regional de seguretat
una junta de coordinació operativa
una mesa de coordinació operativa

3. D’acord amb el codi penal, es considera un delicte contra la seguretat del trànsit
a) Conduir un vehicle a motor o ciclomotor a una velocitat superior als
seixanta quilòmetres per hora en vies urbanes
b) Conduir un vehicle a motor o ciclomotor a una velocitat superior als
cinquanta quilòmetres per hora en vies urbanes
c) Conduir un vehicle a motor o ciclomotor a una velocitat superior als seixanta
quilòmetres per hora en carreteres interurbanes
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d) Conduir un vehicle a motor o ciclomotor a una velocitat superior als setanta
quilòmetres per hora en carreteres interurbanes
4. Segons la llei 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, quan es pot ordenar el
trasllat d’un vehicle a un centre autoritzat de tractament de vehicles per a la seva
posterior destrucció i descontaminació
a) Quan hagin transcorregut més de d’un mes des que el vehicle va ser
immobilitzat o retirat de la via pública i dipositat per l’Administració i el titular
no hi ha formulat al·legacions.
b) Quan hagin transcorregut més de dos mesos des que el vehicle va ser
immobilitzat o retirat de la via pública i dipositat per l’Administració i el
titular no hi ha formulat al·legacions.
c) Quan hagin transcorregut més de tres mesos des que el vehicle va ser
immobilitzat o retirat de la via pública i dipositat per l’Administració i el titular
no hi ha formulat al·legacions.
d) Quan hagin transcorregut més de sis mesos des que el vehicle va ser
immobilitzat o retirat de la via pública i dipositat per l’Administració i el titular
no hi ha formulat al·legacions.
5. Segons la llei 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de qui és la responsabilitat
en accidents de trànsit per atropellaments d’espècies cinegètiques?
a) La persona conductora del vehicle
b) El titular de l’aprofitament cinegètic o, si no n’hi ha, el propietari del terreny
quan l’accident de trànsit sigui conseqüència directa d’una acció de caça
col·lectiva d’una espècie de caça major portada a terme el mateix dia o que
hagi conclòs dotze hores abans de l’accident.
c) El titular de la via pública en la qual es produeixi l’accident si no disposa de
la senyalització específica d’animals solts en trams amb una alta
accidentalitat per col·lisió de vehicles amb aquests animals.
d) Totes les respostes són correctes
6. Quan es considera que es produeix un accident de circulació?
a) Es produeix un resultat lesiu o danys materials, i participa almenys un
vehicle en moviment.
b) Es produeix o té l’origen en una via o terreny sotmesos a la legislació sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, es produeix un
resultat lesiu o danys materials, i participa almenys un vehicle.
c) Es produeix o té l’origen en una via o terreny sotmesos a la legislació
sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, es
produeix un resultat lesiu o danys materials, i participa almenys un
vehicle en moviment.
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d) Es produeix o té l’origen en una via o terreny sotmesos a la legislació sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, es produeix un
resultat lesiu, i participa almenys un vehicle en moviment.
7. D’acord amb el Reglament General de Circulació, sobre el senyal S-28
resposta és la correcta?:

, quina

a) És un senyal d’indicació general de “carrer residencial” on tenen prioritat els
vianants i el límit de velocitat és de 10 km/h
b) És un senyal d’indicació general de “carrer residencial” on tenen
prioritat els vianants, el límit de velocitat és de 20 km/h, i es pot
estacionar als llocs habilitats per senyals o marques
c) És un senyal d’indicació general de “carrer residencial” on tenen prioritat els
vianants, el límit de velocitat és de 10 km/h, i poden estacionar només els
residents
d) És un senyal d’indicació general de “carrer residencial” on tenen prioritat els
vianants i el límit de velocitat és de 20 km/h, i poden estacionar només els
residents als llocs habilitats per senyals o marques
8. El bé jurídic protegit en el delicte de prevaricació és
a) La gestió de l’administració pública amb eficiència i igualtat.
b) El correcte exercici de la funció pública d’acord amb els paràmetres

constitucionals que orienten la seva actuació.
c) La necessitat de protegir la fe pública d’acord amb els paràmetres
constitucionals
d) Cap de les respostes és correcta
9. D'acord amb la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat
ciutadana, es podrà limitar o restringir la circulació en espais públics establint
controls
a)
b)
c)
d)

En prevenció de qualsevol delicte
En prevenció de delictes contra el patrimoni
En prevenció de delictes contra l’administració de justícia
En prevenció de delictes d’especial gravetat

10.

ANUL·LADA
11. Una persona comet presumptament un delicte de violació de domicili de
persona jurídica i establiment obert al públic
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a) Qui romangui contra la voluntat del seu titular, fora de l'horari
d'obertura, al domicili d'una persona jurídica pública o privada, despatx
o despatx professional, o en un establiment comercial o local obert al
públic.
b) Qui romangui contra la voluntat del seu titular, fora de l'horari d'obertura, al
domicili d'una persona jurídica pública o privada, despatx o despatx
professional, o en un establiment comercial o local obert al públic, o al seu
entorn més immediat.
c) Qui romangui contra la voluntat del seu titular, fora de l'horari d'obertura, per
un període superior a una hora al domicili d'una persona jurídica pública o
privada, despatx o despatx professional, o en un establiment comercial o
local obert al públic.
d) Cap resposta és correcta.
12. En condicions normals, el transport escolar ha de durar com a màxim, per cada
sentit del viatge
a)
b)
c)
d)

Una hora
Una hora i trenta minuts
Dues hores
Trenta minuts

13. D’acord amb la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de
Seguretat (LOFCS), quina és la resposta correcta?
a) És competència de la Guàrdia Civil la tramitació de les targetes d’armes

d’aire comprimit.
b) És competència del Cos Nacional de Policia el control de l’entrada i

sortida d'espanyols i estrangers del territori nacional
c) És competència de la Guàrdia Civil la conducció urbana de presos i

detinguts.
d) És competència del Cos Nacional de Policia l’expedició del document

nacional d’identitat, dels passaports i dels permisos ADR.
14. D’acord amb la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’Ordenació del Sistema de Seguretat
Pública de Catalunya, la junta local de seguretat?:
a) Està integrada amb veu i vot per l'alcalde/essa, i com a vocals permanents
pel/per la delegat/da territorial del Govern, el/la regidor/a delegat/ada en
matèria de seguretat ciutadana, el/la cap de la comissaria de la Policia de la
Generalitat-Mossos d'Esquadra, el/la cap de la Policia Local, el/la caps de la
Guàrdia Civil i del Cos Nacional de Policia, i altres persones en
representació de la judicatura i la fiscalia.
b) Els acords de la junta local de seguretat s'han d'adoptar per unanimitat
i tenen caràcter executiu
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c) Poden també ser convidats a participar en la junta local de seguretat, amb
veu i vot, les associacions i entitats veïnals i ciutadanes del municipi
d) La junta local de seguretat s'ha de reunir en sessió ordinària, convocada pel
president o presidenta, amb caràcter semestral
15. En els plans de protecció civil d’àmbit municipal, la policia local formarà part de
quin grup?
a)
b)
c)
d)

Del d’ordre i avisos a la població
Del de coordinació de l’emergència
Del logístic
Del d’intervenció

16. D’acord amb la llei 16/91, de 10 de juliol, de les policies locals, quina resposta
és la incorrecta sobre l’estructura dels cossos de policia local?:
a)
b)
c)
d)

L’escala bàsica comprèn les categories d’agent i caporal.
L’escala intermitja comprèn la categoria de sergent
L’escala executiva comprèn la categoria de sotsinspector i d’inspector
L’escala superior comprèn la categoria d’intendent, intendent major i
superintendent

17. D’acord amb el Reial Decret 137/1993, de 29 de gener, pel que s’aprova el
Reglament d’Armes, quina és la resposta correcta:
a) Als membres dels cossos de policia local en servei actiu se’ls
considerarà com a llicència A el carnet professional.
b) Totes les armes de la policia local d’un municipi disposaran d’una única guia
conjunta d’identificació expedida per la Dirección General de la Guardia Civil
c) Amb la llicència tipus A, l’Escala Superior, Executiva i Intermitja de les
policies locals podran tenir tres armes curtes a més de la de dotació, i
l’escala Básica una arma curta a més de la de dotació.
d) Cap resposta és correcta
18. D’acord amb el Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'armament de les policies locals, quina és la resposta correcta?:
a) Tots els membres de les policies locals, excepte aquells que tinguin l'arma
retirada, hauran de realitzar obligatòriament, i com a mínim tres vegades
l'any, exercicis de perfeccionament en tir policíac.
b) Tots els membres de les policies locals, excepte aquells que tinguin
l'arma retirada, hauran de realitzar obligatòriament, i com a mínim dues
vegades l'any, exercicis de perfeccionament en tir policíac
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c) Tots els membres de les policies locals, excepte aquells que tinguin l'arma
retirada, hauran de realitzar obligatòriament, i com a mínim una vegada
l'any, exercicis de perfeccionament en tir policíac
d) Cap resposta és correcta
19. D’acord amb el Decret 179/2015, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament
del procediment del règim disciplinari aplicable als cossos de Policia local de
Catalunya, quina resposta és la correcta?:
a) Amb caràcter general, correspon als caps de policia local incoar
expedients disciplinaris per faltes lleus, llevat que l’alcalde acordi una
altra cosa.
b) Amb caràcter general, correspon als caps de policia local incoar expedients
disciplinaris per faltes greus i lleus, llevat que l’alcalde acordi una altra cosa.
c) Amb caràcter general, correspon als comandaments de policia local incoar
expedients disciplinaris per faltes lleus, llevat que l’alcalde acordi una altra
cosa.
d) Amb caràcter general, correspon als caps de policia local incoar expedients
disciplinaris per faltes greus i lleus.
20. D’acord amb la llei 16/91, de 10 de juliol, de les policies locals, la conducta de
“El consum de begudes alcohòliques durant el servei, així com a negar-se a les
corresponents comprovacions tècniques”, és una infracció?:
a)
b)
c)
d)

Lleu
Greu
Molt greu
Molt greu en grau superior

21. Els jutjats de Pau
a) Els/les jutges/esses de Pau són proposats/des pels ajuntaments i
nomenats/des per un període de quatre anys per la Sala de Govern del
Tribunal Superior de Justicia corresponent.
b) Presten jurament davant del Jutge/essa de Primera Instancia i Instrucció
c) Existeixen en municipis en els que no existexen jutjats de Primera Instancia i
Instrucció
d) Totes les respostes són correctes
22. D’acord amb la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la
responsabilitat penal dels menors (LORPM), quan l’autor dels fets sigui menor de
catorze anys?
a) No se li exigeixen responsabilitats ni l’adopció de cap mesura.
6

Àrea de Presidència
Organització i Desenvolupament del
Personal

b) Se li aplica el que disposen les normes sobre protecció de menors que
preveuen el Codi civil i les altres disposicions vigents.
c) L’entitat pública de protecció de menors ha de remetre al ministeri fiscal el
testimoni dels particulars que consideri necessaris respecte al menor, a fi de
valorar la seva situación per a que promogui les mesures de protecció
adequades.
d) Cap resposta és correcta
23. D’acord amb el codi penal, comet un delicte contra el medi ambient
a) Qui estableixi dipòsits o abocadors de rebuigs o residus sòlids o
líquids que siguin tòxics o perillosos i puguin perjudicar greument
l’equilibri dels sistemes naturals o la salut de les persones
b) Qui estableixin dipòsits de residus sòlids o líquids que siguin tòxics, malgrat
que perjudiquin greument l’equilibri dels sistemes naturals
c) Qui alliberi, emeti o introdueixi radiacions ionitzants o altres substàncies a
l’aire
d) Cap resposta és correcta
24. D’acord amb la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels
estrangers a Espanya i la seva integració social (LOE), i el Reial decret 507/2011,
de 20 d’abril, que aprova el reglament de la Llei d’estrangeria (RE), la residència
temporal és?
a) La que autoritza a romandre a Espanya a un estranger per un període
superior a seixanta dies i inferior a tres anys.
b) La que autoritza a romandre a Espanya a un estranger per un període
superior a seixanta dies i inferior a cinc anys.
c) La que autoritza a romandre a Espanya a un estranger per un període
superior a noranta dies i inferior a cinc anys.
d) La que autoritza a romandre a Espanya a un estranger per un període
superior a noranta dies i inferior a tres anys.
25. D’acord amb la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de Protecció de la
Seguretat Ciutadana, quina resposta és la correcta sobre les infraccions lleus?
a) La negativa a lliurar la documentació personal exigida legalment quan se

n’hagi acordat la retirada o retenció.
b) Els danys o el deslluïment de béns mobles o immobles d’ús o servei públic,
així com de béns mobles o immobles privats en la via pública, quan no
constitueixin infracció penal.
c) L’escalada d’edificis o monuments sense autorització quan hi hagi un risc
cert que s’ocasionin danys a les persones o als béns.
d) Totes les respostes són infraccions lleus
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26. D’acord amb el codi penal, l’agent de policia que, havent-hi una causa per
delicte, prolongui qualsevol privació de llibertat d’un detingut, pres o sentenciat,
amb violació dels terminis o altres garanties constitucionals o legals,
presumptament comet quin delicte?
a)
b)
c)
d)

Prevaricació
Malversació
Contra la llibertat individual
Contra els interessos col·lectius de la ciutadania

27. D’acord amb l’ORDRE INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es
regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de
les activitats recreatives, l’horari de les terrasses i dels vetlladors és?
a) A l’estiu l’horari de recollida de les terrasses és a les 00.30 hores de

diumenge a dijous, i a les 01.30 els divendres, dissabtes i vespres de festiu.
b) L’horari de recollida de les terrasses és el mateix de l'espectacle públic o

activitat recreativa
c) L’horari de recollida de les terrasses és el mateix de l'espectacle públic
o activitat recreativa, llevat que s'estableixi en les respectives
ordenances municipals un horari més restrictiu.
d) Cap resposta és correcta
28. D’acord amb la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives, quina és la resposta correcta?
a) Poden fer inspeccions només els membres de cossos i forces de seguretat

de policia administrativa
b) Poden fer inspeccions altres serveis d'inspecció, els quals, en l'exercici
de llurs funcions, tenen el caràcter d'agents de l'autoritat, en els termes
i amb les conseqüències que estableix la legislació general de
procediment administratiu.
c) Com a resultat de la inspecció, els agents actuants han d'estendre un atestat
administratiu, en la qual els interessats poden fer constar llur disconformitat i
llurs observacions. L'acta s'ha de notificar als interessats i a l'òrgan
administratiu competent.
d) Cap resposta és correcta
29. D’acord amb el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament
d'espectacles públics i activitats recreatives, quina és la resposta correcta?
a) A partir de l'hora límit de tancament només es pot permetre l'accés a

persones relacionades amb les ja usuàries o consumidores que estan a
l’interior
b) S'ha d'informar el públic que ha arribat l'hora de tancament i que
disposen d'un màxim de 30 minuts per sortir, si l'aforament màxim
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autoritzat és de fins a 500 persones, o de 45 minuts, si l'aforament
màxim autoritzat és de més de 500 persones.
c) Només es poden servir consumicions sense alcohol
d) S'ha d'encendre tot l'enllumenat interior i s'ha d'informar el públic que ha
arribat l'hora de tancament i que disposen d'un màxim de 30 minuts per
sortir, si l'aforament màxim autoritzat és de fins a 500 persones, o d’1 hora,
si l'aforament màxim autoritzat és de més de 500 persones.
30. D’acord amb l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals, quina
resposta és la correcta?
a) No és permet l’accés d’animals a les zones de jocs infantils, llevat que
estiguin amb corretja i portats per un adult.
b) Es prohibeix raspallar-los, rentar-los o qualsevol altra conducta similar als
espais públics, sempre que generin molèsties o embrutin la via pública
c) Es prohibeix que beguin aigua en contacte amb els brolladors o a les
fonts públiques.
d) Es prohibeix alimentar els animals (gossos, gats, gavines, coloms, etc.) a la
via pública, parcs, solars o altres espais similars.
31. D’acord amb l’Ordenança municipal reguladora del Civisme, la Convivènvia
Ciutadana i la Via Pública, quina conducta és una infracció lleu?
a) Consumir begudes alcohòliques als espais públics, fora dels
establiments del ram de l'hostaleria, quioscs de begudes i similars de
manera que produeixi molèsties al veïnat o que pertorbi la convivència
ciutadana.
b) Llençar-hi puntes de cigars o cigarretes o altres matèries enceses
c) Usar arbres com a suport d'instal·lacions i d'ornaments elèctrics sense
autorització i/o incompliment de les condicions
d) Sorolls produïts per activitats en via pública (càrrega i descàrrega de
mercaderies, manipulació de contenidors, materials de construcció i similars)
fora dels horaris establerts ( de les 22 h a les 8 h)
32. D’acord amb la normativa sobre pirotècnia, quina resposta és la correcta sobre
els articles pirotècnics que s’han de comercialitzar en funció de l’edat
a)
b)
c)
d)

La categoria F1 no es pot comercialitzar a menors de 14 anys
La categoria F2 no es pot comercialitzar a menors de 17 anys
La categoria F3 no es pot comercialitzar a menors de 18 anys
Cap resposta és correcta

33. Quina és la resposta correcta amb relació a la policia comunitària
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a) És un model de servei basat en la prevenció, la proactivitat i el
desenvolupament de la funció assistencial de la policia
b) Un model que es limita a atendre els il·lícits penals
c) És un model de prestació subsidiària de l’administració
d) Cap resposta és correcta
34. D’acord amb el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg
d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i amb el Reial
decret 563/2010, de 7 de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics
i de cartutxeria, quina activitat pirotècnica està obligada a disposar de Pla
d’Autoprotecció
a)
b)
c)
d)

Tots els actes de foc amb més de 50 kg de matèria reglamentada.
Tots els actes de foc amb més de 100 kg de matèria reglamentada.
Tots els actes de foc amb més de 150 kg de matèria reglamentada.
Tots els actes de foc amb més de 200 kg de matèria reglamentada.

35. Segons l’Acord GOV/25/2015, de 24 de febrer, pel qual s'aprova el Codi d'ètica
de la Policia de Catalunya, quina resposta és la correcta?
a) Els valors, les actituds i les competències s’agrupen en cinc àrees: la

funció pública, la professió, l’orientació a les persones, les relacions
institucionals i l’entorn.
b) Els valors, les actituds i les competències s’agrupen en quatre àrees: la
funció pública, l’orientació a les persones, les relacions institucionals i
l’entorn.
c) Els valors, les actituds i les competències s’agrupen en quatre àrees: la
funció policial, l’orientació a les persones, les relacions institucionals i
l’entorn.
d) Cap resposta és correcta
36. Quants grups municipals conformen el Ple de l'Ajuntament de Montornès?
a)
b)
c)
d)

Quatre
Sis
Set
Cinc

37. Sota quines sigles es va presentar a les darreres eleccions municipals l'actual
alcalde de Montornès?
a)
b)
c)
d)

Montornès en Comú.
Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa.
Més per Montornès.
Esquerra Republicana de Catalunya.
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38. Quants habitants té Montornès?
a)
b)
c)
d)

Entre 5.000 i 10.000 habitants.
Entre 11.000 i 15.000 habitants.
Més de 15.000 habitants.
Més de 20.000 habitants.

39. L’estatut d’autonomia de Catalunya, de 1978, s’anomena
a)
b)
c)
d)

Estatut de Sau
Estatut de Barcelona
Estatut de Ter
Estatut de la concòrdia

40. Qui va escriure “Tirant lo Blanc”
a)
b)
c)
d)

Ausiàs March
Joanot Martorell
Ramon Llull
Jacint Verdaguer

41. Quin riu passa per Montornès
a.
b.
c.
d.

El Tenes
El Besós
El Mogent
El Ripoll

42. Quantes comarques té Catalunya?
a)
b)
c)
d)

32
42
37
27

43. Què són les TIC’s?
a)
b)
c)
d)

Tecnologies de la informació i comunicació
Tècniques d’informació i comunicació
Tecnologies informàtiques Catalanes
Tècniques Informatives als consumidors
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44. Normes amb rang de llei
a)
b)
c)
d)

Decret llei i Decret legislatiu
Decret llei i Reglament
Decret Llei, Decret Legislatiu i Reglament
Decret Legislatiu i Reglament

45. Cóm es diu l’òrgan encarregat de la coordinació de la Policia de la Generalitat i
les Forces i cossos de seguretat de l’Estat?
a)
b)
c)
d)

Junta de Seguretat de Catalunya
Junta de Forces de Seguretat
Prefectura General de la Policia
Òrgan coordinador de la Policia

46. En quin any es va produir la Setmana Tràgica i on?
a)
b)
c)
d)

En 1909 a Manresa
En 1909 a Barcelona
En 1936 a Barcelona
En 1942 a Tarragona

47. Qui va escriure la insuportable lleugeresa de l’esser
a)
b)
c)
d)

Frank Kafka
Quim Monzó
Milan Kundera
Arturo Pérez Reverte

48. Anna Peleteiro, es va dur una medalla de bronze en les últimes olimpíades, en
quina disciplina?
a)
b)
c)
d)

Salt de llargada
Triple Salt
Llançament de Javelina
Salt d’alçada

49. Quina es l’actual Ministra de Treball
a)
b)
c)
d)

Yolanda Díaz
Irene Montero
Nadia Calviño
M. Jesús Montero
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50. Quina és la capital de Vietnam
a)
b)
c)
d)

Saigon
Phnom Phen
Hanoi
Ho Chi Minh

Preguntes de reserva
51. D’acord amb la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives, són infraccions lleus?
a) Incomplir els horaris d'inici o acabament d'un espectacle públic o d'una

activitat recreativa, o bé els horaris d'obertura o tancament dels establiments
oberts al públic.
b) Incomplir les normes específiques sobre serveis de vigilància
c) Exercir el dret d'admissió sense haver-ho comunicat a l'autoritat
competent
d) Excedir l'aforament permès en menys d’un 25 %
52. Segons el Reial Decret de 14 de setembre de 1882, pel qual s'aprova la Llei
d’Enjudiciament Criminal, quina resposta és la correcta respecte de l’entrada i
escorcoll en un domicili?
a) L’escorcoll del domicili es farà en presència de l'interessat o de la

persona que legalment el representi.
b) L’escorcoll del domicili es farà en presència de l'interessat, de la persona
que legalment el representi o en presència d'un individu de la seva família
major d'edat
c) L’escorcoll del domicili es farà en presència de l'interessat, de la persona
que legalment el representi o de dos testimonis veïns del mateix poble.
d) L’escorcoll del domicili es farà en presència de l’oficial del Jutjat o Tribunal
que l’hagi autoritzat.
53. D’acord amb el codi penal, són delictes?
a)
b)
c)
d)

Les accions i omissions doloses o imprudents penades per la Llei
Les accions i omissions doloses, imprudents o negligents penades per la Llei
Les accions i omissions doloses penades per la Llei
Les accions doloses o imprudents penades per la Llei
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54. Segons el Reial Decret de 14 de setembre de 1882, pel qual s'aprova la Llei
d’Enjudiciament Criminal, en quins casos una persona podria dur a terme una
detenció?
a)
b)
c)
d)

A qui intenta cometre un delicte, en el moment de cometre’l
Al delinqüent in fraganti
A qui fugi de l’establiment penal en que s’hi hagi complint la condemna.
Totes les respostes són correctes.

55.- Quines normes s’apliquen per regular els cossos de policia local de Catalunya?
a) La Llei 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana i la Llei 5/2017 de
Coordinació de Policies Locals
b) La Llei d’Ordenació del Sistema de Seguretat Pública de Catalunya, la
Llei de Policies Locals de Catalunya i la Llei Orgànica de Forces i
Cossos de Seguretat
c) El reglament de regulació interna dels cossos de policia local de Catalunya i
la Llei 5/2017 de Coordinació de Policies Locals
d) Cap de les respostes anteriors és correcta
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