
 
 
RESPOSTES DEL PRIMER EXERCICI (TEST) PROVA DE CONEIXEMENTS DEL 

PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA DE DUES PLACES DE SERGENT/A 

DE POLICIA LOCAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI/A 

(PROMOCIÓ INTERNA) REALITZAT EN DATA 01/03/2023 

 

1. Quin és l'òrgan superior de coordinació entre la Policia de la Generalitat i les forces i 
cossos de seguretat de l'Estat 

 
a) Consell de seguretat de Catalunya 
b) Comissió de govern per a la seguretat 
c) Comissió de Policia de Catalunya 
d) Junta de seguretat de Catalunya 

 
2. Quin d’aquests tribunals culmina l’organització jurisdiccional a les comunitats 

autònomes? 
 

a) Tribunal Suprem 
b) Audiència Provincial 
c) Audiència Nacional 
d) Tribunal Superior de Justícia 

 
3. Segons la Llei 16/1991 del 10 de juliol de les policies locals, quina conducta pot 

constituir una falta greu? 
 

a) L’obstaculització de l'exercici de les llibertats públiques i dels drets sindicals 
b) L'abandonament del servei 
c) L'incompliment de les normes sobre incompatibilitats 
d) El fet d'originar enfrontaments en el servei o en el lloc de treball i el fet de prendre-hi 

part  
 

4. Quina d’aquestes mesures no es pot imposar als menors? 
 

a) Internament en règim tancat 
b) Internament en règim obert 
c) Localització permanent per un període superior a 36 hores 
d) Inhabilitació absoluta 

 
5. Es podran notificar les denúncies de trànsit amb posterioritat a la comissió de la 

infracció: 
 

a) Quan es tracti de vehicles estacionats incorrectament i el conductor es trobi absent 
b) Quan els vehicles s’hagin identificat mitjançant sistemes de captació i reproducció 

d’imatges degudament autoritzats 
c) Quan la detenció del vehicle pugui suposar un risc concret per a la seguretat del 

trànsit 
d) Totes les respostes són correctes 
 
 
 



 
 

6. Quin d’aquest delictes no és competència del tribunal del jurat: 
 
a) Homicidi consumat 
b) Agressió sexual 
c) Violació de domicili 
d) Incendi forestal 
 
7. Segons el règim disciplinari dels cossos de Policia Local de Catalunya, la 

insubordinació individual o col·lectiva envers les autoritats o els comandaments de 
qui es depèn, i la desobediència a les instruccions legítimes donades per aquests és: 

 
a) Una falta lleu 
b) Una falta greu 
c) Una falta molt greu 
d) Un delicte 
 
8. La conducta consistent a neutralitzar l’alarma instal·lada (adhesiu) en un producte de 

valor (200 euros) en un supermercat i travessar la línia de caixes on hi ha l’arc de 
detecció d’alarmes, fins a sostreure’l efectivament, és constitutiu de: 

 
a) Es tracta d’un presumpte delicte lleu de furt  
b) Es tracta d’un presumpte delicte lleu d’apropiació indeguda 
c) Es tracta d’un presumpte delicte menys greu de robatori amb violència 
d) Es tracta d’un presumpte delicte menys greu de robatori amb força 
 
9. A Catalunya, la competència per sancionar les infraccions relatives a la documentació 

dels vehicles i dels conductors correspon: 
 
a) A l'alcalde 
b) A la Diputació Provincial 
c) Al Servei Català de Trànsit 
d) A la Direcció General de Trànsit 
 
10. Els jutjats de violència sobre les dones, són competents per: 
 
a) Instruir delictes relatius a actes de violència de gènere 
b) Dictar sentències de conformitat amb l’acusació en els casos previstos a la llei 
c) Nul·litat de matrimoni, separació i divorci  
d) Totes les respostes són correctes 
 
11. Quin és l’òrgan col·legiat superior de Catalunya en matèria de seguretat? 
 
a) El Departament d’Interior 
b) El Conseller d’Interior 
c) El Govern 
d) El Conseller de Governació 

 

 

 



 
 

12. La conducta consistent a agredir (bufetada) l’exesposa per part del l’exmarit, sense 
causar lesions i tenint en consideració que NO conviuen junts, és constitutiva de: 
 

a) Delicte menys greu perseguible d’ofici  
b) Delicte lleu perseguible d’ofici 
c) Delicte menys greu perseguible a instància de la persona agreujada o representant 

legal 
d) Delicte greu perseguible a instància de la persona agreujada o representant legal 

 
13. D’acord amb l’article 12 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de 

Catalunya, les funcions de policia judicial de les policies locals s’han de complir 
d’acord amb els principis de: 
 

a) Cooperació mútua i col·laboració recíproca amb la resta de forces i cossos de 
seguretat 

b) Col·laboració recíproca amb els òrgans de coordinació policial  
c) Cooperació mútua i jurisdicció territorial única 
d) b i c són correctes 

 
14. Segons l’article114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques, posen fi a la via administrativa: 
 

a) Les resolucions dels recursos d’alçada 

b) Les resolucions dels òrgans administratius que no disposin de superior jeràrquic, 

llevat que un llei estableixi el contrari 

c) Les resolucions dels instructors en els expedients sancionadors 

d) a i b són correctes 

 

15. Segons l’ordenança reguladora dels mercats de venta no sedentària de Sant Joan 
Despí, la utilització de l’autorització per part de persones diferents a les autoritzades: 
 

a) És una falta lleu i es sancionarà amb advertiment o multa de fins a 750 euros 
b) És una falta greu i es sancionarà amb suspensió de l’autorització d’1 a 3 mesos o 

multa entre 751 i 1500 euros 
c) És una falta greu i es sancionarà amb suspensió de l’autorització de 3 a 6 mesos o 

multa entre 751 i 1500 euros 
d) És una falta molt greu i es sancionarà amb revocació de l’autorització o multa entre 

1501 a 3000 euros 



 
 

16.Són subjectes passius dels delictes de resistència i desobediència: 

a) Els funcionaris públics 

b) L’autoritat i els seus agents  

c) Només les autoritats 

d) Només els agents de l’autoritat 

 
17.L’homicidi per imprudència menys greu és: 
 
a) Delicte greu 

b) Delicte menys greu 

c) Delicte lleu  

d) En la reforma de l’any 2020 ja no es contempla aquesta imprudència com a delictiva 

i es demanda per la via civil 

 

18.Segons l’article 21 de la Constitució Espanyola, l’autoritat podrà prohibir les reunions 
en llocs de trànsit públic i les manifestacions:  

 
a) Quan aquestes no hagin estat esta autoritzades per l’autoritat competent 

b) Quan s’ocupin vies de circulació principals, amb greu afectació a la mobilitat urbana 

c) Quan hi hagi motius fonamentals d’alteració de l’ordre públic, amb perill per a 

persones o béns. 

d) a i b són correctes 

 

19. La conducta del presumpte/a autor/a de coaccionar lleument al seu pare, amb qui 
conviu al mateix domicili, és constitutiva de: 

 
a) Delicte menys greu de coaccions perseguible d’ofici 

b) Delicte menys greu de coaccions perseguible a instància de la persona agreujada o 

representat legal 

c) Delicte lleu de coaccions perseguible d’ofici  

d) Delicte lleu de coaccions perseguible a instància de l’agreujat o representant legal 

 

20. Quan el terminis administratius s’estableixin per dies, aquests es computaran: 
 
a) En dies hàbils, exclosos els dissabtes. 
b) En dies hàbils, llevat que una llei o norma comunitària europea ho disposi altrament. 
c) En dies naturals, llevat que una llei o norma comunitària ho disposi altrament. 
d) Amb els mateixos criteris establerts pel còmput dels terminis judicials. 
 
 21.D’acord amb el què estableix la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de 

la seguretat ciutadana, els agents de l’autoritat poden procedir a ocupar 
temporalment les armes: 

  
a) només quan no s’acrediti la procedència i la persona no disposi de llicència, permís 

o autorització 
b) en qualsevol cas, si es considera necessari, per tal de prevenir que es cometi un 

delicte, o quan hi hagi perill per a la seguretat de les persones o dels béns. 



 
 

c) només quan hagin estat utilitzades en la comissió d’un delicte 
d) només aquelles que siguin susceptibles d’utilitzar-se contra terceres persones 
 

22. La plantació i el cultiu de drogues tòxiques en llocs visibles al públic és: 
 
a) No és cap infracció 
b) És una infracció civil 
c) És una infracció administrativa quan no sigui constitutiu d'infracció penal  
d) És un delicte 
 
23. És agreujant de lesions: 
 
a) Fer l’agressió per preu, recompensa o promesa 
b) Si la víctima té menys de 14 anys  
c) Si l’agressió es tumultuària 
d) Cap resposta és correcta 
 

24. Segons l’ordenança municipal de convivència i civisme de Sant Joan Despí, la 
circulació d’un gos deslligat, sense corretja de subjecció, a la via pública, és: 

 
a) És una falta lleu i es sancionarà amb multa de fins a 150 euros 
b) És una falta greu i es sancionarà amb multa entre 151 i 300 euros 
c) És una falta greu i es sancionarà amb multa entre 301 i 450 euros 
d) És una falta molt greu i es sancionarà amb multa entre 301 a 450 euros 
 

25. Segons la Llei orgànica 4/2000, d’ 11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers 
a Espanya, en quin dels següents supòsits no caldrà expedient d’expulsió per a la 
devolució dels estrangers? 

 
a) Quan hagi caducat el visat d’entrada al país 
b) Quan l’estranger hagi estat expulsat i contravingui la prohibició d’entrada 
c) Quan la pèrdua de vigència de l’autorització de residència superi els tres mesos 
d) a i c són correctes 

  



 
 

26. En relació als horaris dels Establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de 
les activitats recreatives, quin és l’horari d’obertura d’una discoteca? 

 
a) A partir de les 22:00 hores fins les 05:00 entre setmana 
b) A partir de les 22:00 hores i fins les 06:00 els caps de setmana 
c) A partir de les 17:00 hores i fins les 06:00 els caps de setmana  
d) A partir de les 19:00 hores i fins les 05:30 els caps de setmana 
 
27. Segons l’article 15 del Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el reglament 

d’armament de les policies locals, la revista d’armes és una funció de: 
 
a) L’alcalde 
b) El regidor de seguretat ciutadana 
c) El cap del cos 
d) L’interventor d’armes de la Guàrdia Civil 
 
28. Establir les característiques comunes dels uniformes, les insígnies, els distintius, 

l’equip, els vehicles i els altres complements de les policies locals és una funció de 
coordinació que ha d’exercir: 

 
a) El Departament d’Interior 
b) El Consell de Seguretat de Catalunya 
c) El Delegat territorial del Govern 
d) La Junta Local de Seguretat 
 
29. D'acord amb la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana, quan no 

sigui possible la identificació d’una persona a la via púbica, en cas d’haver de 
traslladar-la a dependències policials a l’objecte de sancionar una infracció, quin és 
el temps màxim per realitzar aquesta identificació? 

 
a) quatre hores 
b) sis hores 
c) dotze hores 
d) vint i quatre hores 
 

30. D'acord amb la regulació administrativa dels espectacles públics i activitats 
recreatives, quin és l’aforament màxim a partir del qual un establiment musical ha de 
disposar d’un vigilant de seguretat?: 

 
a) A partir de 150 persones 
b) A partir de 300 persones 
c) A partir de 400 persones 
d) A partir de 500 persones  

  



 
 

31. Segons l’article 49 de la llei 16/1991 de policies locals quina de les següents 
infraccions constitueix una falta greu al regim disciplinari? 

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

rebudes 
b) La descurança en la presentació́ personal 
c) Les actuacions que suposin discriminació́ per raó́ de raca, sexe, religió́, llengua, 

opinió́, lloc de naixement, veïnatge o qualsevol altra condició́ o circumstancia 
personal o social 

d) Els actes i les conductes que atempten contra el decor i la dignitat dels funcionaris, 
contra la imatge del cos i contra el prestigi i la consideració́ deguts a la corporació́ 

 
32. Segons l’ordenança municipal de convivència i civisme de Sant Joan Despí, realitzar 

les necessitats fisiològiques en espais de concorreguda afluència de persones: 
 
a) És una falta lleu i es sancionarà amb multa de fins a 100 euros 
b) És una falta greu i es sancionarà amb multa entre 101 i 200 euros 
c) És una falta lleu i es sancionarà amb multa de fins a 150 euros 
d) És una falta greu i es sancionarà amb multa entre 151 i 300 euros 
 
33. Segons l’article 20 de la Constitució Espanyola, només podrà acordar-se el segrest 

de publicacions, gravacions i altres mitjans d’informació: 
 
a) En virtut de resolució administrativa dictada pels òrgans competents en matèria de 

seguretat pública 

b) Per raons, degudament justificades, d’ordre públic 

c) Quan aquestes atemptin contra autoritats públiques 

d) En virtut de resolució judicial 

 

34. De conformitat 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, els alcaldes o les alcaldesses, dins els respectius termes 
municipals, poden establir reduccions dels horaris per un màxim de: 

 
a) trenta minuts 
b) quaranta cinc minuts 
c) una hora i trenta minuts 
d) dues hores 
 
 
35. D’acord amb el règim disciplinari de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies 

locals de Catalunya, la manca notòria de rendiment que comporti inhibició en el 
compliment de les tasques encomanades és: 

 
a) una amonestació 
b) una falta lleu 
c) una falta greu 
d) una falta molt greu 

 



 
 

36. Assenyaleu l’enunciat incorrecte sobre el procediment d’Habeas corpus de la Llei 
orgànica 6/1984: 

 
a) El procediment d’Habeas corpus pot ser instat pel Ministeri Fiscal 
b) El procediment d’Habeas corpus pot ser instat pel/per la cònjuge de la persona privada 

de llibertat 
c) El procediment d’Habeas corpus pot ser instat pel/per la germà/ana de la persona 

privada de llibertat 
d) El procediment d’Habeas corpus pot ser instat pel/per la cap del cos policial que ha 

practicat la detenció  
 

37. Segons l’article 369 del Codi Penal, s’imposaran penes superiors en grau respecte de 
les de l’article 368 Codi Penal als presumptes autors de delictes contra la salut pública 
en cas que: 

 
a) L’autor/a sigui autoritat i obri en l’exercici del seu càrrec, professió o ofici  
b) L’autor/a sigui vigilant de seguretat privada encara que no obri en exercici del seu 

càrrec 
c) L’autor/a docent o educador i no obri en exercici del seu càrrec, professió o ofici 
d) L’autor/a faciliti substàncies estupefaents a persones majors de 18 anys 
 
38. La pena de treballs en benefici de la comunitat: 
 
a) No es pot imposar sense el consentiment del penat 
b) És una pena privativa de llibertat 
c) És una pena accessòria 
d) a i c són correctes 
 
39. Segons la Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de 

Catalunya, les Juntes Local de Seguretat es reuneixen en sessió ordinària cada: 
 
a) Cada mes  
b) Cada dos mes 
c) Cada tres mesos 
d) Cada 6 mesos 
 
 
40. Segons l’ordenança reguladora de la instal·lació de terrasses annexes als establiments 

d’hostaleria de Sant Joan Despí, la instal·lació d’aparells acústics o altres elements no 
autoritzats: 

 
a) És una falta lleu i es sancionarà amb multa de fins a 150 euros 
b) És una falta greu i es sancionarà amb multa entre 151 i 300 euros 
c) És una falta greu i es sancionarà amb multa entre 301 i 450 euros 
d) És una falta molt greu i es sancionarà amb multa entre 301 a 600 euros 
 

 

 

 



 
 

 

PREGUNTES DE RESERVA 

41. L'escala intermèdia dels cossos de Policia Local de Catalunya compren les categories 
de: 

 
a) Inspector i sots-inspector 
b) Sots-inspector i sergent 
c) Sergent i caporal 
d) Caporal 
 
42. El termini màxim per contestar les al·legacions presentades contra una denúncia de 

trànsit, és de: 
 
a) 10 dies 
b) 15 dies 
c) 1 mes 
d) 3 mesos 
 
43. Els atestats policials, abans de la ratificació en el judici oral, són considerats: 
 
a) Dictàmens pericials 
b) Denúncies 
c) Querelles 
d) No tenen cap consideració 
 
44. Els delictes de calumnia i injuria es poden perseguir: 
 
a) Mitjançant denúncia de l’afectat 
b) Mitjançant querella de l’afectat o del seu representant legal 
c) D’ofici, quan l’acció es dirigeix contra funcionari públic, autoritat o agent de l’autoritat 
d) b i c són correctes 
 
 


