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Primera prova Cultural i Teòrica 

EXERCICI TEÒRIC 
 

  Preguntes tipus test temari 
 
 

 
1. En quants títols es divideix la Constitució Espanyola de 1978 (sense tenir en 

compte el títol preliminar? 
a) 10. 
b) 9. 
c) 11. 
d) 12. 

 
2. Quin títol de la Constitució Espanyola de 1978 regula els drets i deures 

fonamentals? 
a) Els drets i deures fonamentals es regulen a diferents títols del text 

constitucional (títols segon, quart, vuitè i novè). 
b) Títol preliminar. 
c) Títol primer. 
d) Títol segon. 

 
3. En relació al dret d’associació reconegut a 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. 

 
4. Quins d'aquests drets constitucionals no es considera un dret fonamental? 

a) Secret de les comunicacions. 
b) Dret a reunió pacífica. 
c) Dret a la protecció de la salut. 
d) Dret a l’honor. 

 
5. Segons l’article 17 de la Constitució Espanyola de 1978: 

a) La detenció preventiva no podrà durar en cap cas més de 48 hores. 
b) Les persones privades de llibertat tenen dret a la designar jutge d’acord 

amb el principi de tutela judicial efectiva. 
c) La persona detinguda ha de ser informada immediatament dels seus 

drets i de les raons de la detenció. 
d) La persona detinguda ha de ser informada immediatament dels seus 

drets però no de les raons de la detenció. 
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6. Segons l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, La regulació, la gestió i 

la vigilància de les activitats i els usos que es porten a terme a les platges, als 
rius, als llacs i a la muntanya, és una competència pròpia: 

a) Comarcal. 
b) Autonòmica. 
c) Local. 
d) Estatal. 

 
7. Segons l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, el dret a participació 

consisteix en: 
a) Dret a participar en condicions d’igualtat en els afers públics de 

Catalunya. 
b) Dret a accedir en condicions d’igualtat als serveis públics. 
c) Dret a la protecció de les dades personals. 
d) Dret a formar-se i promoure’s professionalment i a accedir de manera 

gratuïta als serveis públics. 
 

8. Segons l’article 11 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, quins 
són els elements del municipi? 

a) La potestat normativa i tributària. 
b) La gestió i el control dels recursos. 
c) El territori, la població i l’organització. 
d) La toponímia i la situació geogràfica. 

 
9. La Carta Municipal de Barcelona està regulada a través d’una: 

a) Llei. 
b) Llei orgànica. 
c) Declaració institucional. 
d) Ordenança municipal. 

 
10. Segons la Carta Municipal de Barcelona, la Guàrdia Urbana actua com a 

policia d’autoritat, de seguretat i assistencial i com a: 
a) Policia de barri. 
b) Policia ciutadana.  
c) Policia judicial. 
d) Policia polivalent. 

 
11. L’actual organigrama municipal quantes tinences d’alcaldia té? 

a) Cap. 
b) 2. 
c) 4. 
d) 5. 
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12. La segona tinència d’alcaldia a l’Ajuntament de Barcelona, quina àrea 

compren? 
a) Economia i Treball. 
b) Drets Socials. 
c) Drets de la ciutadania, cultura i participació. 
d) Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
13. La quarta tinència d’alcaldia a l’Ajuntament de Barcelona, quina àrea 

compren? 
a) Economia i Treball. 
b) Drets Socials. 
c) Drets de la ciutadania, cultura i participació. 
d) Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. 

 
14. Segons l’organigrama de govern municipal, quina persona ocupa la primera 

tinència d’alcaldia a l’Ajuntament de Barcelona? 
a) Gerardo Pisarello Prados. 
b) Jaume Collboni i Cuadrado. 
c) Laia Ortiz Castellví. 
d) Jaume Asens i Llodrà. 

 
15. Segons la Carta Municipal de Barcelona, l’organització municipal es 

diferencia en dos nivells, aquests són: 
a) El Polític i el burocràtic . 
b) El Polític i l’estratègic 
c) El Polític i el social. 
d) El Polític i l’executiu. 

 
16. La Guàrdia Urbana dins de l’estructura municipal actual de quina gerència 

depèn: 
a) La Gerència de Seguretat i Prevenció. 
b) La Gerència de Mobilitat i Seguretat Viària. 
c) La Gerència de Seguretat, Prevenció i Mobilitat. 
d) La Gerència d’Interior i prevenció de la criminalitat. 

 
17. Segons el contingut de la Carta Municipal de Barcelona, quina afirmació no 

és correcta? 
a) Barcelona gaudeix del règim jurídic especial establert a la Carta 

Municipal. 
b) Barcelona gaudeix d’un règim fiscal especial establert a la Carta 

Municipal. 
c) El català és la llengua pròpia de l'Ajuntament de Barcelona. 
d) L’Ajuntament de Barcelona ha de garantir l’ús del castellà, dins el marc 

constitucional i estatutari. 
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18. L’estructura executiva municipal es composa per: 

a) Tinences d’alcaldia. 
b) Gerències. 
c) Partits polítics. 
d) Regidors. 

 
19. Quin dels següents principis no és un principi general del procediment 

administratiu segons la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques? 

a) Brevetat. 
b) Eficiència. 
c) Contradicció. 
d) Transparència. 

 
20. 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 5/17 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 5/17 de Coordinació de Policies Locals. 

d) Els cossos de policia local a Catalunya no es regulen per cap llei sinó per 
normativa interna. 

 
21. Segons la Llei Orgànica 2/1986 de Forces i Cossos de Seguretat, les policies 

locals a Catalunya poden exercir funcions de Policia Judicial? 
a) Si, en els termes que es regula a la llei. 
b) No, les funcions de Policia Judicial només les poder exercir aquelles 

unitats del Cos Nacional de Policia adscrites a l’Administració de Justícia. 
c) No, les funcions de Policia Judicial només les poder exercir aquelles 

unitats del Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil adscrites a 
l’Administració de Justícia. 

d) No, aquesta funció és assumida a Catalunya exclusivament pel Cos de 
Mossos d’Esquadra. 

 
22. D’acord amb la llei 16/1991 de Policies Locals, les policies locals son per 

definició: 
a) Cossos armats de naturalesa civil i jerarquia militar. 
b) Instituts armats de naturalesa civil. 
c) Instituts armats de naturalesa militar. 
d) Cossos armats de naturalesa militar. 
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23. Segons la Llei 16/1991, en quines escales s’estructuren els cossos de policia 

local? 
a) Bàsica, intermèdia, executiva i superior. 
b) Subordinat, comandament i cap. 
c) Agent, suboficial i oficial. 
d) Agent, caporal, sergent, inspector i intendent. 

 
24. D’acord amb la Llei d’ordenació del sistema de seguretat pública de 

Catalunya, quin és l’òrgan consultiu i de participació superior a Catalunya en 
matèria de seguretat? 

a) La Comissió de Govern per a la Seguretat. 
b) La Comissió de Policia de Catalunya. 
c) El Consell de seguretat de Catalunya. 
d) La Mesa de Coordinació Operativa . 

 
25. Qui presideix la Junta Local de Seguretat de Barcelona? 

a) El Cap del Cos de Mossos d’esquadra. 
b) El Cap de la Guàrdia Urbana. 
c) El Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya o el sotsdelegat de 

política territorial en cas que sigui delegat a aquest efecte. 
d) L’Alcalde o Alcaldessa de Barcelona. 

 
26. Segons la Llei d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, 

com s’organitza el Mapa Policial de Catalunya? 
a) En Municipis i Regions Policials. 
b) En Àrees Bàsiques Policials i Regions Policials. 
c) En Municipis, Àrees Bàsiques Policials i Regions Policials. 
d) En Municipis, Vegueries i Províncies. 

 
27. Segons la Carta Municipal de Barcelona, quina funció no té atribuïda la 

Guàrdia Urbana: 
a) Prestar auxili en els supòsits d’accident, catàstrofe o calamitat pública. 
b) Efectuar diligències de prevenció i les actuacions que tendeixin a evitar la 

comissió d’actes delictius. 
c) Captar, rebre i analitzar totes les dades que tinguin interès per a l’ordre i 

la seguretat en els espais públics. 
d) L’autorització ambiental de les activitats supramunicipals que tinguin 

rellevància per la salut pública. 
 
28. Quina de les següents conductes no es regula a l’ordenança de mesures per 

fomentar i garantir la convivència a l’espai públic de Barcelona? 
a) Les conductes de menyspreu a la dignitat de les persones. 
b) Els comportaments discriminatoris de qualsevol condició o circumstància 

personal o social. 
c) Les conductes de maltractament animal. 
d) Les actituds d’assetjament entre menors en l’espai públic. 
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29. En relació al nudisme a la ciutat de Barcelona: 

a) Està permès. 
b) Està prohibit per ordenança, llevat autoritzacions per a llocs concrets. 
c) Està prohibit, excepte a les platges de Sant Sebastià i del Fòrum. 
d) Està prohibit, excepte a les platges de Sant Sebastià i del Fòrum, als 

passejos marítims i a les vies immediatament contigües amb les platges. 
 

30. Segons l’Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics de Barcelona, 
quina de les següent conductes està prohibida? 

a) Fumar als parcs i passeigs en presència de menors. 
b) Circular en bicicleta respectant les normes de circulació. 
c) Romandre a la via pública sense observar unes condicions mínimes de 

neteja i higiene personal. 
d) Passejar un gos de raça no perillosa per part d’un menor d’edat. 

 
31. Segons l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles, les motocicletes i 

ciclomotors de dues rodes podran estacionar en vorera quan no estigui 
prohibit expressament i no existeixi zona destinada a tal efecte a la calçada: 

a) En voreres de més de 2 metres paral·lelament a la calçada. 
b) En voreres de més de 3 a 6 metres perpendicularment a la calçada. 
c) En voreres de més de 3 a 6 metres paral·lelament a la calçada. 
d) Les motocicletes i ciclomotors de dues rodes no poden estacionar a les 

voreres en cap cas, segons l’ordenança. 
 

32. Els titulars de targetes d'estacionament per a persones amb discapacitat 
expedides per l'Administració poden estacionar els seus vehicles exhibint a 
la part frontal del parabrisa la targeta: 

a) A les zones de càrrega i descàrrega. 
b) En passos de vianants sense cap tipus de limitació.  
c) En calçades de carrers amb un únic carril de circulació i estacionament als 

dos costats de la via. 
d) Sobre la vorera quan aquesta tingui una amplada superior a 5 metres. 

 
33. Els conductors de vehicles a motor han de mantenir, circulant per darrera, 

una distància mínima de seguretat amb les bicicletes de: 
a)  5 metres. 
b) 3 metres. 
c) 2 metres.  
d) 1,5 metres. 
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34. El conductor que hagi estat denunciat per sobrepassar el límit horari 

indicant en el comprovant a les zones d’estacionament amb horari limitat: 
a) Podrà anul·lar els efectes de la denúncia mitjançant un comprovant 

especial d’anul·lació de denuncia durant els 30 minuts posteriors a la 
denuncia. 

b) Podrà anul·lar els efectes de la denúncia mitjançant un comprovant 
especial d’anul·lació de denuncia durant les 2 hores posteriors a la 
denuncia. 

c) Podrà anul·lar els efectes de la denúncia mitjançant un comprovant 
especial d’anul·lació de denuncia si no excedeix de la meitat del temps 
per al que ha contribuït. 

d) No podrà anul·lar els efectes de la denúncia. 
 

35. D’acord amb l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles, els cicles i 
vehicles de mobilitat personal podran circular pels parcs públics? 

a) No, l’accés als parcs públics està prohibit expressament pels vehicles de 
mobilitat personal. 

b) No, l’accés als parcs públics està prohibit tant pels cicles com pels vehicles 
de mobilitat personal. 

c) Si, sempre que es respecti la preferència dels vianants, el patrimoni 
natural i el mobiliari urbà. 

d) Si, però exclusivament en parcs on s’incorporin vies ciclistes senyalitzades 
amb itineraris pavimentats. 

 
36. D’acord amb l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles, serà obligatori 

per circular per la ciutat identificar els cicles i bicicletes? 
a) Si, fins i tot per les bicicletes d’ús particular, que hauran d’inscriure’s 

obligatòriament al registre de bicicletes. 
b) Si, per aquelles bicicletes d’us públic i compartit i les que es destinin al 

repartiment de mercaderies. 
c) Depenen de la zona de circulació del cicle no serà obligatori el tràmit 

d’identificació. 
d) No, la identificació dels cicles és voluntària en tots els casos. 

 
37. Quina és l’actual llei orgànica de protecció de la seguretat ciutadana? 

a) 2/1986. 
b) 1/1992. 
c) 1/2015. 
d) 4/2015. 
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38. En relació a la identificació de persones, segons la llei orgànica de protecció 

de la seguretat ciutadana, quina afirmació és correcta? 
a) Els agents podran identificar qualsevol personal de manera arbitraria. 
b) Els agents podran traslladar a la persona a dependències policials en cas 

de necessitat, sense excedir de les 8 hores de retenció a afectes 
d’identificació. 

c) Els agents podran traslladar a la persona a dependències policials en cas 
de necessitat, sense excedir de les 72 hores de detenció a afectes 
d’identificació. 

d) A les persones traslladades a dependències policials a efectes 
d’identificació se’ls haurà d’expedir un volant acreditatiu de la diligència 
d’identificació. 

 
39. Segons la Llei d’Enjudiciament Criminal, quin és el límit temporal d’una 

detenció preventiva? 
a) 72 hores. 
b) 48 hores. 
c) 24 hores. 
d) Cap, no es pot detenir preventivament. 

 
40. Segons la Llei d’Enjudiciament Criminal, la persona detinguda podrà 

entrevistar-se amb el seu advocat en privat: 
a) En qualsevol moment de la detenció. 
b) Abans de la pressa de declaració policial. 
c) Després de la pressa de declaració policial. 
d) La persona detinguda no podrà entrevistar-se en privat de manera 

reservada amb el seu advocat fins que quedi en llibertat o a disposició 
judicial. 

 
41. En cas de detencions de persones menors d’edat per delicte greu seran 

posats a disposició: 
a) El Jutjat Penal corresponent al lloc on s’hagi comés el delicte. 
b) La Secció de Menors de la Fiscalia corresponent al lloc on s’hagi comés el 

delicte. 
c) El Jutjat d’Instrucció corresponent al lloc on s’hagi comés el delicte. 
d) El Jutjat de Menors corresponent al lloc on s’hagi comés el delicte. 

 
42. Quin dels següents drets, no és un dret de les persones detingudes regulat a 

la Llei d’Enjudiciament Criminal: 
a) Dret a guardar silenci. 
b) Dret a no declarar contra si mateix. 
c) Dret a decidir  el partit judicial que ha de conèixer l’enjudiciament del 

delicte. 
d) Dret a accedir als elements de les actuacions que siguin necessaris per 

impugnar la legalitat de la detenció. 
 



2018 – 150 Agents 

 
 

 
43. Entre d’altres quins són els principis rectors que marca la llei orgànica de 

protecció de la seguretat ciutadana? 
a) Eficàcia, eficiència i responsabilitat. 
b) Transparència i lleialtat institucional. 
c) Autoritat i presumpció de veracitat. 
d) Cortesia, professionalitat i respecte. 

 
44. Quina Llei Orgànica regula el procediment d ”Habeas Corpus”? 

a) L.O. 1/1882. 
b) L.O. 6/1984. 
c) L.O. 1/2015. 
d) El procediment d’ “Habeas Corpus” no està regulat per llei orgànica. 

 
45. Quin serà l’òrgan competent per a resoldre un procediment d’Habeas 

Corpus en un delicte de robatori per part d’una persona major d’edat? 
a) El Jutge d’Instrucció del lloc on la persona es trobi detinguda. 
b) El Jutge Penal del lloc on la persona es trobi detinguda. 
c) El Jutge Central Togat del lloc on la persona es trobi detinguda. 
d) El Fiscal Especial per a la protecció i tutela de les víctimes en el procés 

penal. 
 

46. Segons el principis bàsics d’actuació marcats per la llei, l’actuació 
professional dels policies locals es basa en els principis de: 

a) Obediència i imposició. 
b) Jerarquia i subordinació. 
c) Eficiència i benefici propi. 
d) Eficàcia i manutenció del sistema. 

 
47. Els policies locals, en cas d’observar un delicte, estant fora de servei: 

a) Hauran d’intervenir en cas de delictes contra la seguretat viària, en la 
resta no tindran obligació legal. 

b) Hauran d’intervenir en defensa de la llei i la seguretat ciutadana. 
c) Només tindran la obligació d’intervenir en defensa de la llei i la seguretat 

ciutadana en el terme municipal al que pertanyen. 
d) No estan obligats a intervenir, tot i que la ètica professional, ho fa 

recomanable. 
 

48. El funcionari públic que sense la deguda autorització, accedeixi a documents 
secrets, la custòdia dels quals tingui encomanada per raó del seu càrrec serà 
autor d’un delicte de: 

a) Prevaricació i malversació. 
b) Desobediència i revelació de secrets. 
c) Infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets. 
d) No serà autor de cap delicte, si no fa difusió a terceres persones i no treu 

benefici o avantatge. 
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49. A quin any es va aprovar la Declaració Universal dels Drets Humans de 

l’ONU? 
a) 1945. 
b) 1948. 
c) 1952. 
d) 1978. 

 
50. El Codi Europeu d’Ètica de la Policia, dins de la normativa internacional té 

caràcter de: 
a) Recomanació del Consell d’Europa als països membres. 
b) Normativa interna dels països membres de la Unió Europea. 
c) Llei Europea d’obligat compliment. 
d) Llei Internacional d’obligat compliment. 

 
51. El Codi d’Ètica de la Policia de Catalunya, serà d’aplicació: 

a) A tots els cossos de policia de l’estat que desenvolupen les seves tasques 
a Catalunya. 

b) A tots els cossos de policia que desenvolupen les seves tasques a 
Catalunya. 

c) A tots els cossos de policia de les institucions pròpies de Catalunya. 
d) Al Cos de Mossos d’Esquadra i a les Policies Locals dels municipis de 

menys de 5000 habitants. 
 

52. Quin és l’objectiu general del II Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i 
dones de l’Ajuntament de Barcelona? 

a) Augmentar la presència femenina a la Guàrdia Urbana de Barcelona. 
b) Aplicar la discriminació positiva per afavorir el gènere menys representat 

als processos selectius. 
c) Promoure canvis organitzatius que possibilitin que les dones i els homes 

puguin desenvolupar les seves carreres professionals i capacitats sense 
cap discriminació per raó de gènere. 

d) Tots els objectius exposats són correctes. 
 

53. La comissió d’un delicte per raó de l’orientació sexual de la víctima és: 
a) Una circumstància modificadora mixta de la responsabilitat penal. 
b) Un atenuant de la responsabilitat penal. 
c) Un agreujant de la responsabilitat penal. 
d) Segons els cas pot ser tant una circumstància atenuant com agreujant. 

 
 
 
 
 
 
 
 



2018 – 150 Agents 

 
 

 
54. L’objecte de la Llei Orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra 

la violència de gènere és actuar contra la violència del homes sobre: 
a) Qualsevol dona. 
b) Les dones que estiguin o hagin estat vinculades amb ells per relacions 

d’afectivitat. 
c) Les dones del seu àmbit domèstic (cònjuge, ascendents i/o descendents). 
d) Qualsevol membre de la seva unitat familiar, sempre hi quan existeixi 

convivència. 
 
55. Que és el que determina jurídicament l’existència dels delictes de violència 

de gènere i dels delictes d’odi? 
a) La violència exercida. 
b) El lloc i la duració. 
c) L’autor. 
d) La víctima. 

 
 

 
 

PREGUNTES DE RESERVA: 
 

 
1. La Llei Orgànica 2/1986 de Forces i Cossos de Seguretat, defineix que són 

forces i cossos de seguretat de l’estat? 
a) El Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil. 
b) El Cos Nacional de Policia, la Guàrdia Civil i les policies que depenen de les 

comunitats autònomes. 
c) El Cos Nacional de Policia, la Guàrdia Civil, les policies que depenen de les 

comunitats autònomes i les policies locals. 
d) El Cos Nacional de Policia, la Guàrdia Civil, les policies que depenen de les 

comunitats autònomes, les policies locals i el organismes de seguretat 
privada. 
 

2. Quina de les següents funcions correspon a les policies locals de Catalunya 
segons la Llei 16/1991 : 

a) Protecció de les autoritats i dels edificis supramunicipals. 
b) La realització d’atestats per qualsevol il·lícit penal. 
c) Col·laborar amb els cossos de seguretat de l’Estat i la Policia Autonòmica 

en la protecció de les manifestacions. 
d) Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en zones interurbanes. 
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3. Segons la Llei 16/1991, els municipis que no disposen de Policia Local poden 
establir convenis de cooperació amb el Departament de Governació per que: 

a) Les Policies Locals dels municipis limítrofs exerceixin actuacions concretes 
dins del municipi. 

b) La Policia Autonòmica exerceixi a més de les funcions que li són pròpies, 
les actuacions concretes corresponents a les policies locals. 

c) Qualsevol cos de seguretat de l’estat exerceixi actuacions concretes dins 
del municipi corresponents a la Policia Local. 

d) Les actuacions concretes de la Policia Local siguin substituïdes per serveis 
de seguretat privada. 

 
4. Segons l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles, un turisme no pot 

romandre estacionat en un mateix lloc: 
a) Més de 30 dies. 
b) Més de 15 dies. 
c) Més de 8 dies. 
d) Si el vehicle no comet infracció no existeix un límit temporal 

d’estacionament al mateix lloc. 
 

5. Qui composa la Comissió paritària de seguiment del Pla d’Igualtat 
d’Oportunitats de l’Ajuntament de Barcelona? 

a) Representats de la Comissió d’Ètica Municipal i de la Sindicatura de 
Greuges Municipal. 

b) Representants de la Sindicatura de Greuges Municipal, de la Sindicatura 
de Greuges Autonòmica i de la Oficina del Defensor del Pueblo. 

c) Treballadors i treballadores de la Tinença d’Alcaldia de Drets Socials. 
d) Representats de l’Administració i de les organitzacions sindicals signants 

de l’acord de condicions de treball de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
6. Segons la Llei 16/1991, un sergent de Policia Local està emmarcat dins de 

l’escala? 
a) Bàsica.  
b) Intermèdia. 
c) Executiva. 
d) Superior. 

 
7. L’Ordenança de circulació de vianants i vehicles de Barcelona: 

a) S'aplica a tot el terme municipal de Barcelona. 
b) S'aplica a tot el terme municipal de Barcelona excepte a la zona rural de 

la serra de Collserola. 
c) S'aplica a tot el terme municipal de Barcelona excepte a la zona de 

platges i el Port Autònom de Barcelona. 
d) S'aplica a tot el terme municipal de Barcelona i a la resta de municipis del 

territori perquè es correspon exactament amb la Llei de Trànsit. 
 

 


