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PROCEDIMENT PER EMPLENAR EL FULL DE RESPOSTES 
 
Llegiu atentament 
 
Identificació de l’exercici: 

Utilitzeu llapis, preferentment del número 2, i ompliu en el full de respostes les dades següents: 
 
- On posa Convocatòria heu de posar: Convocatòria TM Treball Social 
- On posa Nom Prova: Test de coneixements del temari específic 
- On posa Data:  
- On posa Prova: no cal marcar res 
- On posa DNI: heu d'escriure el vostre DNI en números  

Si algú té un número de menys de 8 xifres, la primera xifra haurà de ser 0.  
 
IMPORTANT! Per tal d’evitar errades en la seva identificació, cal que posi en el seu full de  

respostes el mateix número d’identitat amb el que s’ha identificat en el moment d’entrar a l’aula. 
 
Un cop escrit el número, ara, sota de cada número heu d'omplir a cada columna la casella 
corresponent tal i com s’indica en aquest exemple: 
 

 

 

 
En aquest EXEMPLE, el primer número és un “4”,  per tant, s’hauria de baixar i marcar la casella on 
posa “4”. El segon és un “3”, s’hauria de baixar i marcar la casella on posa “3” . I així s’hauria de  fer 
amb la resta de columnes. Casella per casella.  
 
 
IMPORTANT! Completar bé aquest apartat és fonamental ja que aquesta serà l’única dada que 
permetrà identificar-los. 
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Motius d’exclusió: 

 DISPOSAR D’ALGUN APARELL ELECTRÒNIC FORA DE LA BOSSA (INCLOSOS 

RELLOTGES TIPUS SMARTWATCH QUE PERMETIN LA COMUNICACIÓ  O ÚS 

D'APLICACIONS). 

 

 SORTIR DE L’AULA SENSE AUTORITZACIÓ. 
 
 PARLAR AMB ALGÚ QUE NO SIGUI DE L’ORGANITZACIÓ. Si algú de vostès té algun 

dubte, haurà d’aixecar la mà i les persones de l’organització ens aproparem  a resoldre’l. 
 
 COPIAR O DEIXAR COPIAR. Mirar el full de respostes o quadernet d’una altra persona 

aspirant o ensenyar els propis perquè els puguin mirar seran motius d’exclusió per les dues 
persones que participin en el fet. 

 
 COMENÇAR A RESPONDRE PREGUNTES ABANS DE LA INDICACIÓ O CONTINUAR 

RESPONENT PREGUNTES UN COP S’ACABI EL TEMPS. 
 
 MANIPULAR LA BOSSA ON ESTAN LES SEVES PERTINENCES. 

IMPORTANT! S’informa que, a les persones aspirants que contravinguin una o diverses de les 
anteriors normes, se’ls marcarà el seu examen i es posarà el fet en coneixement del Tribunal de 
Selecció per tal de procedir a la seva exclusió del procés. 
 
Realització de l’exercici: 
 
Les respostes hauran de ser marcades en el “Full de Respostes”.  

Vagi amb compte a l’hora de marcar les caselles ja que l’única forma correcta de fer-ho és la 

que es dibuixa al full de respostes.   

Marqui les respostes en llapis i comprovi sempre que la marca que assenyala en el “Full de 

Respostes” correspon al número de pregunta del qüestionari.  

Al “Full de Respostes” no s'haurà d’anotar cap altre marca o senyal diferent de les necessàries per 

a contestar l’exercici. 

En cas d’equivocar-se, esborri perfectament la marca tant del full original, com del full 

autocopiatiu. 

En el supòsit en què hi haguessin dues o més marques en la resposta d’una pregunta, o no es 

pugui identificar clarament quina és l’opció escollida per la persona aspirant, es considerarà la 

resposta com si fos en blanc. 

No separi el full autocopiatiu del full de respostes, perquè ja li explicarem com fer-ho en 

finalitzar. 

 

 

 

NO DONI LA VOLTA A AQUEST FULL mentre no ho indiqui la persona 

Responsable de l’Aula, estigui atent a les seves instruccions. 
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1. El Consell General de Serveis Socials s'estructura en els òrgans següents : 

A. Les comissions de govern, i les comissions funcionals i sectorials. 

B. La comissió funcional i la comissió plenària. 

C. Les comissions sectorials i les comissions gestores. 

D. El Ple, les comissions funcionals i les comissions sectorials. 

2. Els destinataris dels serveis socials tenen dret a: 

A. Decidir si volen rebre un servei social i escollir lliurement el tipus de mesures o de 

recursos que s'han d'aplicar, d'entre les opcions que els siguin presentades, i també 

participar en la presa de decisions sobre el procés d'intervenció acordat. 

B. Disposar d’un pla de treball elaborat específicament pel professional de referència, a 

on estiguin descrits els objectius i les mesures del pla de treball. 

C. Aportar al professional les mesures que considera que son viables per la consecució 

dels seus objectius. 

D. Cap de les anteriors afirmacions és certa. 

3. La Cartera de Serveis Socials 2010-2011: 

A. És la disposició aprovada pel Decret 151/2008 de 29 de juliol. 

B. És la primera Cartera de Serveis Socials aprovada d’ençà la Llei 12/2007 de serveis 

socials. 

C. No diferencia entre prestacions garantides i no garantides. 

D. Determina el conjunt de prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques de la 

xarxa de serveis socials d’administració pública per al període 2010 i 2011. 

4. La Cartera de Serveis Socials inclou prestacions de serveis, econòmiques i 

tecnològiques, responsabilitat de: 

A. Entitats privades. 

B. La Diputació de Barcelona. 

C. La Generalitat i els ens locals. 

D. Ens locals. 

5. Quina Administració pública ha de determinar els òrgans de valoració i emissió 

del dictamen de la situació de dependència, segons la llei 39/2006, de 14 de 

desembre, de l’autonomia personal i d’atenció a persones en situació de 

dependència? 

A. L’Administració local. 

B. Les comunitats autònomes. 

C. L’Administració del Govern Central. 

D. Les comunitats autònomes i la local conjuntament. 
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6. Quins són els motius pels quals es pot demanar la revisió de grau, segons la llei 

39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a 

persones en situació de dependència? 

A. Canvi de situació econòmica. 

B. Error de diagnòstic. 

C. Ingrés en centre residencial. 

D. Canvis en la unitat de convivència. 

7. Quina de les següents definicions sobre les prestacions de la renda garantida de 

ciutadania es correcta? 

A. Prestació econòmica contributiva, de caràcter temporal, que té com a finalitat la 

inclusió social i laboral. 

B. Prestació econòmica periòdica destinada a les persones i unitats familiars que no 

disposen dels ingressos que garanteixin els mínims per a una vida digna. 

C. Prestació econòmica de caràcter indefinit, destinada a les persones i unitats familiars, 

amb problemes de pobresa i/o exclusió social. 

D. Prestació econòmica puntual, d’un any màxim de duració, adreçada a persones i 

unitats familiars, que es trobin en situació d’exclusió social. 

8. En el cas que la unitat familiar del titular de la prestació de la renda garantida de 

ciutadania consti de més de dos membres, en quin import s’incrementa? 

A. No s’incrementa. 

B. S’incrementa 100 euros per membre fins el cinquè membre. 

C. S’incrementa 150 euros per membre. 

D. S’incrementa 90 euros per membre fins el tercer membre. 

9. Segons la Llei 14/2010, de 27 de maig, les mesures de transició a la vida adulta i a 

l’autonomia personal han de consistir en: 

A. Oferir acompanyament en la inserció sociolaboral i d’habitatge a majors de 16 anys 

que es trobin amb possibilitats escasses de retorn al nucli familiar d’origen o sense 

perspectives d’integració en altres nuclis de convivència i que tinguin risc d’exclusió 

social en assolir la majoria d’edat. 

B. Oferir ajuts econòmics als joves que es troben sense perspectives d’integració i que 

tinguin risc d’exclusió social en assolir la majoria d’edat. 

C. Proporcionar habitatge, feina i acompanyament personal a joves a partir dels 25 anys 

que hagin fet un bon procés durant l’estada al centre residencial d'acció educativa. 

D. Oferir acompanyament en la formació acadèmica  a majors de 16 anys que es trobin 

amb possibilitats reals d’aconseguir la inserció en el món del treball per ser autònoms 

a la majoria d’edat. 
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10. Tenint en compte l’interès general de l’infant o adolescent davant d’una situació 

de desemparament, quina mesura de protecció NO es contempla que la pugui 

realitzar  l’EAIA, segons la Llei 14/2010 de 27 de maig? 

A. L’acolliment familiar en unitat convivencial d’acció educativa. 

B. L’adopció. 

C. L’acolliment en un centre públic o concertat. 

D. L’acolliment preadoptiu. 

11. Quines són les formes de la violència masclista que descriu la llei 5/2008 del dret 

de les dones a eradicar la violència masclista? 

A. Violència física, violència psicològica, violència sexual, violència econòmica, i 

qualssevol altres formes anàlogues que lesionin o siguin susceptibles de lesionar la 

dignitat, la integritat o la llibertat de les dones. 

B. Violència en l’àmbit de la parella, violència en l’àmbit familiar, violència en l’àmbit 

laboral, violència en l’àmbit social o comunitari, i qualssevol altres formes anàlogues 

que lesionin o siguin susceptibles de lesionar la dignitat, la integritat o la llibertat de 

les dones. 

C. Violència exclusivament en l’àmbit de la parella, violència en l’àmbit familiar, i 

violència en l’àmbit laboral, que lesioni o sigui susceptible de lesionar la dignitat, la 

integritat o la llibertat de les dones. 

D. No es descriuen àmbits específics a la llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la 

violència masclista, en tots els àmbits és aplicable aquesta llei. 

12. Què és la victimització secundària o revictimització, segons la llei 5/2008 del dret 

de les dones a eradicar la violència masclista? 

A. És el maltractament addicional exercit contra les dones que es troben en situacions 

de violència masclista com a conseqüència directa o indirecta dels dèficits –

quantitatius i qualitatius– de les intervencions dutes a terme pels organismes 

responsables o altres agents implicats. 

B. És el maltractament exercit vers les dones que es troben en situacions de violència 

masclista només com a conseqüència directa de les intervencions dutes a terme pels 

organismes responsables o altres agents implicats. 

C. És el maltractament exercit contra les dones que es troben en situacions de violència 

masclista només com a conseqüència indirecta dels dèficits de les intervencions 

dutes a terme pels organismes responsables o altres agents implicats. 

D. És el maltractament exercit per part de les dones en situacions de violència masclista 

com a conseqüència de la violència viscuda. 
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13. Quin és l’objecte de la Llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral 

contra la Violència de Gènere? 

A. Actuar contra la violència que, com a manifestació de la discriminació, la situació de 

desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones, s’exerceix per part 

de qui siguin o hagin sigut els seus cònjuges o de qui estiguin o hagin estat lligats a 

elles per relacions similars d’afectivitat, sempre que hi hagi convivència. 

B. Actuar contra la violència que, com a manifestació de la discriminació, la situació de 

desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones, s’exerceix per part 

de qui siguin o hagin sigut els seus cònjuges o de qui estiguin o hagin estat lligats a 

elles per relacions similars d’afectivitat, fins i tot sense convivència. 

C. Actuar contra la violència de gènere com a violència que s’exerceix en l’àmbit laboral. 

D. La violència de gènere o violència masclista, com a violència inferida per homes vers 

les dones, pel sol fet de ser dones, i que constitueix manifestació de relacions de 

poder històricament desiguals. 

14. Quins drets laborals i de Seguretat Social reconeix la “Ley Orgánica 1/2004, de 28 

de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género” a 

les víctimes de violència de gènere? 

A. Dret a la reducció o a la reordenació del seu temps de treball, a la mobilitat 

geogràfica, al canvi de centre de treball, a la suspensió de la relació laboral amb 

reserva de lloc de treball, i a l’extinció del contracte de treball sense tenir dret a les 

prestacions per desocupació en cap cas. 

B. Dret a la reducció o a la reordenació del seu temps de treball, a la mobilitat 

geogràfica, al canvi de centre de treball, a la suspensió de la relació laboral amb 

reserva de lloc de treball, i a l’extinció del con-tracte de treball que comportarà una 

situació legal de desocupació. 

C. La “Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género” no contempla cap dret laboral i de Seguretat Social 

específic per a víctimes de la violència de gènere. 

D. Cap de les anteriors respostes és correcte. 

15. Què és el Servei d’atenció integral segons la Llei 11/2014, de 10 d’octubre per a 

garantir els drets LGTBI i eradicar l’homofobia, la bifobia i la transfobia? 

A. És un servei d’atenció integral per a atendre les persones que pateixin, hagin patit o 

estiguin en risc de patir discriminació o violència per raó de l’orientació sexual, la 

identitat de gènere o l’expressió de gènere, i depèn de la Generalitat de Catalunya. 

B. És l’òrgan coordinador de les polítiques LGBTI que ofereix un servei d’atenció 

integral per a atendre les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir 

discriminació o violència per raó de l’orientació sexual, la identitat de gènere o 

l’expressió de gènere, amb la finalitat de donar respostes adequades, àgils, properes 

i coordinades a les necessitats d’aquestes persones. 

C. És un servei d’atenció integral de la Diputació de Barcelona per a atendre les 

persones LGTBI amb la finalitat de donar respostes adequades, àgils, properes i 

coordinades a les necessitats d’aquestes persones. 

D. És l’òrgan de participació del col·lectiu LGBTI, i depèn dels ens locals. 
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16. Segons la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per quines activitats per la no-

discriminació per raons d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de 

gènere han de vetllar als àmbits de la cultura, el lleure i l’esport? 

A. Codi deontològic dels mitjans de comunicació no vulneri els principis d’aquesta llei 

pel que fa al respecte a l’orientació sexual, la identitat de gènere, l’expressió de 

gènere i les diverses expressions afectives. 

B. Mesures de prevenció per a les persones LGBTI que puguin patir discriminació 

múltiple, amb l’objectiu d’evitar situacions de discriminació, risc d’exclusió social i 

vulnerabilitat. 

C. Certàmens culturals i esdeveniments esportius, projectes relacionats amb la 

recuperació de la memòria històrica, espectacles i produccions culturals infantils i 

juvenils, i recursos didàctics i fons documentals en la formació no formal. 

D. Mecanismes de participació de les persones, les entitats i les associacions LGBTI en 

les polítiques relatives a la salut sexual. 

17. Els professionals dels establiments que presten serveis d'atenció precoç han de 

comptar especialitzacions professionals en: 

A. Neurología infantil, psicología clínica, logopèdia, fisioteràpia i treball social. 

B. Psicología sistèmica, neurologia infantil, educació social i treball social. 

C. Neurologia infantil, psicologia clínica, pedagogia i educació social. 

D. Psicologia clínica, logopèdia, fisioteràpia, educació social i treball social. 

18. Entre les funcions dels serveis d'atenció precoç NO s'inclou: 

A. Realitzar un diagnòstic interdisciplinar i col•laborar i cooperar amb els serveis socials, 

sanitaris, educatius i altres. 

B. Efectuar tasques d'educació social quan a la integració social i comunitària de l'infant. 

C. Efectuar l'avaluació continuada del desenvolupament de l'infant i orientar a les 

famílies i als professionals d'educació infantil. 

D. Fer la intervenció terapèutica interdisciplinària a l'infant i al seu entorn. 

19. L’empresari integrarà la prevenció de riscos laborals dins de l’activitat de 

l’empresa mitjançant les actuacions següents. Indica la falsa: 

A. L’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva. 

B. La informació i formació, consulta i participació dels treballadors i treballadores. 

C. La vigilància de la salut, només del personal especialment sensible. 

D. Les actuacions en cas d’emergència i de risc greu i imminent. 

20. La Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat: 

A. Entra en vigor a Espanya el 13 de desembre de 2006. 

B. Entra en vigor a Espanya el 3 de maig de 2008. 

C. Espanya no ha ratificat la Convenció. 

D. No es d’obligat compliment pels Estats que l’han ratificat. 
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21. Segons l’article 12 de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat, 

les persones amb discapacitat: 

A. Tindran accés a la justícia en igualtat de condicions a la resta i podran accedir als 

suports necessaris en l’exercici de la seva capacitat jurídica. 

B. Tindran accés a la justícia en igualtat de condicions a la resta però no podran accedir 

als suports necessaris en l’exercici de la seva capacitat jurídica. 

C. Tindran accés a la justícia en igualtat de condicions a la resta i, només el cas de les 

persones amb discapacitat visual, podran accedir als suports necessaris en l’exercici 

de la seva capacitat jurídica. 

D. Tenen dret a que es respecti la seva integritat física i mental en igualtat de condicions 

a la resta. 

22. El Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2016-2019 en  l’eix 1: “Una Barcelona 

diversa que asseguri el bon viure”, descriu objectius i accions en els següents 

àmbits: 

A. Justícia social i  Educació i coneixement. 

B. Cicles de vida i Lleure. 

C. Ecologia urbana i Habitatge. 

D. Habitatge i Medi ambient. 

23. En l'àmbit d'habitatge del Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2016-2019, 

s'exposa que segons dades municipals, entre el juny del 2014 i el juny del 2015, 

2.000 unitats familiars en situació de vulnerabilitat van ser desnonades del seu 

habitatge habitual i assenyala que els districtes més afectats van ser: 

A. Sant Martí, Horta-Guinardó i Ciutat Vella. 

B. Nou Barris, Ciutat Vella i Sants-Montjuïc. 

C. Sant Andreu, Ciutat Vella i Eixample. 

D. Nou Barris, Sant Martí i Ciutat Vella. 

24. La tipologia de situacions que proposa FEANTSA, anomenada ETHOS (European 

typology of homelessness and housing exclusion) defineix quatre categories en el 

règim legal d'utilització de l'allotjament: 

A. Sense habitatge, habitatge insegur, habitatge inadequat i habitatge privat. 

B. Sense sostre, sense habitatge, habitatge insegur i habitatge molt insegur. 

C. Sense sostre, sense habitatge, habitatge insegur i habitatge inadequat. 

D. Sense sostre, habitatge insegur, habitatge inadequat i habitatge fora d'Europa. 
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25. El Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona 2016-2025 impulsa el Programa de 

medicació d’habitatges de lloguer social (Borsa d’Habitatges de Lloguer). Indica la 

resposta correcta: 

A. El programa capta habitatges privats per sota del preu de mercat a canvi d’oferir una 

sèrie d’avantatges als propietaris i propietàries. 

B. El règim d’accés a aquests habitatges és de dret a superfície. 

C. Els habitatges que formen part de la Borsa d’Habitatges de Lloguer són de titularitat 

pública. 

D. Els habitatges que formen part de la Borsa d’Habitatges de Lloguer són captats a 

través de processos de tanteig i retracte. 

26. L’elaboració del Pla Universal d’Accessibilitat 2018-2026 va contemplar la 

participació de diferents agents. Tria quina resposta és la correcta: 

A. Les persones amb discapacitat, les entitats de persones amb discapacitat i els grups 

polítics. 

B. Les entitats de diferents àmbits i la ciutadania en general. 

C. Les entitats de persones amb discapacitat, els grups polítics i els mitjans de 

comunicació. 

D. Els grups polítics, els mitjans de comunicació i la ciutadania en general. 

27. Quins d’aquests principis rectors formen part  del Pla Municipal per a la infància 

2013-2016? 

A. Les polítiques públiques i la legislació. 

B. Les famílies com a capital social i la transversalitat. 

C. Els drets de protecció i de provisió. 

D. La millora de la salut integral. 

28. Els quatre districtes amb més pes de població infantil (per sobre de la mitjana de 

la ciutat) són: 

A. Les Corts, Sarrià- Sant Gervasi, Ciutat vella i Nou Barris. 

B. Ciutat Vella, Eixample, Gràcia i  Les Corts. 

C. Sants- Montjuic, Les Corts, Gràcia i Eixample. 

D. Sarrià – Sant Gervasi, Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris. 

29. Quins són els eixos centrals del Pla Municipal de la família dels anys  2013-2016? 

A. Cicle vital de les famílies, benestar i comunitat, entorn i autonomia familiar i 

condicions socio-econòmiques. 

B. Desenvolupament d’una parentalitat positiva, condicions socioeconòmiques, 

condicions laborals i entorn social. 

C. Família, comunitat i ciutat, entorn i autonomia familiar, desenvolupament social i 

educativa, xarxes comunitàries i banc del temps. 

D. Família, comunitat i ciutat, condicions de vida de les famílies, desenvolupament d’una 

parentalitat positiva i cicle vital de les famílies. 
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30. Dins de l’Estratègia sobre canvi demogràfic i envelliment 2018-2030, NO es 

considera un eix estratègic:  

A. Ciutat amigable i convivència inter-generacional. 

B. Envelliment actiu, aportar i gaudir de la ciutat. 

C. Ciutat acollidora a nouvinguts que lluiten contra l’exclusió. 

D. Recerca i planificació per un canvi demogràfic amb equitat. 

31. Quin d’aquests programes, projectes o accions està previst en el Pla 

d’adolescència i joventut de l’Ajuntament de Barcelona 2017-2021, per a fomentar 

l’ocupació i la contractació juvenil? 

A. Renovar el Projecte de Vida Professional. 

B. Reforç a la participació de joves en els Vivers emprenedoria social. 

C. Programa Garantia d’Èxit BCN. 

D. Millorar la visibilitat de l’oferta d’FP. 

32. Segons estudis de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’estudi elaborat el 

2016 pel Pla de Salut Mental de Barcelona, el percentatge de població adulta major 

de 15 anys que presenta risc de patir algun trastorn mentals al llarg de la seva 

vida és:  

A. Aproximadament un 6% de la població. 

B. Aproximadament un 15% de la població. 

C. Aproximadament un 30% de la població. 

D. Aproximadament un 60% de la població. 

33. El Pla de Salut Mental de Barcelona marca 10 Principis Rectors. Entre ells hi ha 

els següents tres principis:   

A. Prioritat de la població infantil, adolescent i adulta jove / Interculturalitat / Perspectiva 

de gènere i interseccionalitat. 

B. L’abordatge integral / L’equitat i disminució de desigualtat socials / El dret a estar 

sindicat. 

C. Igualtat d’oportunitats i no discriminació / L’aprenentatge i accés a noves tecnologies 

/ Transversalitat. 

D. Foment de la memòria històrica / Transversalitat / Igualtat d’oportunitats i no 

discriminació. 

34. Quin és el model que defineix l'estratègia municipal de convivència en la 

diversitat a Barcelona? 

A. Multiculturalitat. 

B. Assimilació. 

C. Interculturalitat. 

D. Igualtat. 
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35. Com es diu l'estratègia específica de l'Ajuntament de Barcelona dissenyada per 

lluitar contra el prejudicis i el tòpics preconcebuts sobre la diversitat? 

A. Estratègia antirumors. 

B. Programa Barcelona interculturalitat. 

C. Pla per a la inclusió. 

D. Programa municipal de la lluita contra les Fake News. 

36. La Unitat de primera atenció del Model de Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament 

de Barcelona, entre altres funcions: 

A. Assigna professionals de referència. 

B. Tramita prestacions que no requereixen una valoració social. 

C. Assumeix la intervenció d’acció comunitària. 

D. Realitza abordatge social de molt baixa o baixa complexitat. 

37. La Unitat de Primera Atenció dels Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de 

Barcelona està composada per: 

A. La recepció, el/la treballador/a social i el/la director/a del centre. 

B. El/la treballador/a social, el/la educador/a social i el/la director/a del Centre de 

Serveis Socials. 

C. El/la treballador/a social, el/la educador/a social i el/la psicòleg/òloga. 

D. El/la treballador/a social. 

38. El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona va aprovar la 

constitució de l'Institut Municipal de Serveis Socials, com a organisme autònom 

d'aquest Ajuntament: 

A. En sessió del plenari el  2 d'octubre de 1990. 

B. En sessió del plenari el  12 d'octubre de 2009. 

C. En sessió del plenari  d'octubre de 2019. 

D. En sessió del plenari  de març de 2015. 

39. L’accés als diferents serveis que ofereix el CUESB (Centre d’Urgències i 

Emergències Socials de Barcelona) pot ser o pot fer-ho: 

A. Exclusivament a través d’administracions o serveis supramunicipals. 

B. Directament la persona amb necessitat de ser atesa, els seus familiars o terceres 

persones,  a través dels centres hospitalaris i a través dels serveis socials o d’altres 

serveis públics. 

C. A través dels serveis socials o d’altres serveis públics. En cap cas la persona pot 

adreçar-se directament al CUESB. 

D. Directament la persona amb necessitat de ser atesa, sense que els seus familiars o 

terceres persones puguin accedir al servei. 
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40. A la dimensió estratègica de la governança comunitària participen els següents 

actors: 

A. Direccions de Serveis i departaments. 

B. Professionals dels serveis i Ciutadania activa. 

C. Personal administratiu. 

D. Responsables de projectes. 

41. El Servei d’ Acció Comunitària (SAC) té com a Projectes del servei: 

A. Pla de reconversió. 

B. Suports als plans de desenvolupament comunitari. 

C. Creació i animació de xarxes. 

D. Pla de Barris. 

42. L’ocupació mitjana a les llars de la ciutat de Barcelona en data 1 de gener de 2018 

és: 

A. 2,5 persones. 

B. 1 persona. 

C. 5 persones. 

D. 4 persones. 

43. L’Estratègia d’inclusió i reducció de les desigualtats socials de Barcelona 2017-

2027 descriu les seves Fites Comunicables que cal assolir. Quina n’és un 

exemple? 

A. Disminuir a la meitat la taxa de privació material severa de tota la població i, 

especialment, dels infants. 

B. Disminuir en un 100 % les persones que no poden mantenir la llar a una temperatura 

adequada. 

C. Augmentar en un 30% la taxa de privació material severa de tota la població i, 

especialment, dels infants. 

D. Disminuir a la meitat la taxa de privació material severa exclusivament en el cas de 

les persones amb discapacitat. 

44. L'Estratègia d'inclusió i reducció de les desigualtats socials de Barcelona 2017-27  

fixa la seva Missió en 5 grans línies. Assenyala quina NO és una línia estratègica: 

A. Reduir en un 60% la pobresa energètica al Districte de Sant Martí. 

B. Eliminar l'estigmatització i la segregació social. 

C. Disminuir les desigualtats socials territorials. 

D. Enfortir els serveis i xarxes comunitàries de suport facilitadores de l'apoderament 

personal i col·lectiu. 
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45. Què és el Bo Social? 

A. És una bonificació que realitza l’Ajuntament en funció del consum realitzat durant els 

mesos d’hivern. 

B. És un descompte del 25% o el 40% en la factura de l’electricitat (sense incloure-hi els 

impostos). La reducció s’aplicarà sobre la tarifa regulada PVPC (fixada per l’Estat per 

als clients del mercat regulat) i sempre que la potència contractada no sigui superior 

als 10kW. 

C. És una tarifa especial només per a persones usuàries de serveis socials que implica 

un descompte d’un màxim del 25% en la factura de l’electricitat. 

D. És una tarifa especial que implica un descompte del 80% en la factura de l’electricitat 

(sense incloure-hi els impostos ). S’aplica al terme de potència (part fixa) i al consum 

(part variable). 

46. L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant els Punts d’Assessorament Energètic 

(PAE), realitzen diferents tràmits i gestions. Determina quina gestió NO s’hi 

realitza: 

A. Canvis de tarifes. 

B. Bo social per al consum elèctric. 

C. Condonació de deute. 

D. Canvis de potència, de comercialitzadora i eliminació de serveis extres. 

47. L’Ajuntament de Barcelona té programes, serveis i centres d’atenció social 

dirigits a millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones grans que viuen 

a Barcelona. Quin servei NO existeix: 

A. Programa Respir Plus. 

B. Xarxa de Suport a Famílies Cuidadores. 

C. Vincles BCN. 

D. Programa Cuidadors Privats (convocatòria anual). 

48. On es pot tramitar la Targeta Rosa? 

A. Al Centre de Serveis Socials on correspongui per territori. 

B. A l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà). 

C. Als Casals o espais per a Gent Gran. 

D. Al CAP (Centre d’atenció Primària de Salut). 

49. En l'àmbit del maltractament de la gent gran, quina d'aquestes opcions NO es 

considera factor de protecció ? 

A. La capacitat de resiliència de la pròpia persona maltractada. 

B. Un entorn social positiu (familiar i d'amistat). 

C. Els sistemes Socials de Suport. 

D. Aïllament social. 
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50. Quines són les fases del procés d'actuació davant el maltractament de les 

persones grans? 

A. la identificació dels nivell d'alerta i l'establiment de les primeres hipòtesis. 

B. La recollida d'informació, la valoració del nivell de risc i el diagnòstic-pronòstic. 

C. L'atenció, protecció i disseny del Pla de Treball. 

D. La detecció, la valoració i la intervenció. 

51. El Servei Municipal d' Assistència Personal equival a: 

A. Un Servei rehabilitador i educatiu per a la persona. 

B. Un Servei terapèutic i rehabilitador. 

C. Un Servei cuidador-assistencial. 

D. Cap de les respostes anteriors són correctes. 

52. Els Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) a Barcelona: 

A. Atenen de forma gratuïta els infants fins als 7 anys. 

B. En els Districtes de Ciutat Vella i Nou Barris són de titularitat municipal. 

C. Es diuen CDIAP EIPI i els de la ciutat són de gestió directa de l’Institut Municipal de 

Persones amb Discapacitat (IMPD). 

D. Estan integrats exclusivament per educadors/es socials. 

53. Els criteris d’accés a l’Equip d’Assessorament Laboral de l’Institut Municipal de 

Persones amb Discapacitat són: 

A. Tenir edat laboral. Tenir grau de discapacitat reconegut superior al 50% o ser 

pensionista de la Seguretat Social per incapacitat permanent en grau total, absoluta o 

gran invalidesa. Poder fer una feina en el mercat ordinari i residir a Barcelona. 

B. Tenir edat laboral. Tenir grau de discapacitat reconegut o ser pensionista de la 

Seguretat Social per incapacitat permanent en grau total, absoluta o gran invalidesa. 

Poder fer una feina en el mercat ordinari i residir a qualsevol municipi de Catalunya. 

C. Tenir edat laboral. Tenir grau de discapacitat reconegut o ser pensionista de la 

Seguretat Social per incapacitat permanent en grau total, absoluta o gran invalidesa. 

Poder fer una feina en el mercat ordinari i residir a Barcelona. 

D. Tenir edat laboral. No es necessari disposar del grau de discapacitat reconegut, però 

sí és necessari poder fer una feina en el mercat ordinari. 

54. L´equip que, un cop declarada la mesura protectora, fa el seguiment d´aquella part 

de la família nuclear o extensa que viu fora del territori de l´EAIA referent és: 

A. L´EAIA col·laborador. 

B. El Centre de Serveis Socials Bàsics. 

C. L´EAIA coreferent. 

D. L´EAIA principal. 
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55. Amb relació als EAIA el principal criteri per tal d’iniciar l’estudi en un cas en 

situació de risc és: 

A. Preferentment, l’edat de l’infant, prioritzant la petita infància de 0-3 anys. 

B. Preferentment, la manca d’un habitatge estable per part de la família. 

C. Preferentment, la precarietat de recursos econòmics del nucli familiar. 

D. Preferentment, l’absentisme escolar dels menors d’edat. 

56. El sistema que serveix com a eina per a la tramitació, la comunicació i la 

informació dels ens públics i les administracions amb  competència en matèria 

d’infància i adolescència rep el nom de: 

A. SINIA. 

B. SIAS. 

C. RUMI. 

D. Sistema de valoració de maltractament infantil. 

57. Els indicadors de maltractament d’infància son elements objectius que: 

A. Fan preveure l’aparició d’un possible maltractament infantil. 

B. S’utilitzen per valorar el nivell de resiliència de l’infant. 

C. Indiquen la presència d’un maltractament infantil. 

D. No són determinants si els tutors/es protegeixen l’infant. 

58. Amb relació al risc de maltractament infantil quins dels següents 4 models 

educatius parentals serien factors de fragilitat?. 

A. Permissiu, rígid i sobreprotector. 

B. Permissiu, sobreprotector i flexible. 

C. Flexible i rígid. 

D. Podrien ser tots, dependrà dels factors de protecció. 

59. Les Oficines d’Habitatge gestionen diferents ajuts i prestacions en matèria 

d’habitatge. Determina quin d’aquests ajuts NO és correcte. 

A. Prestacions per al pagament de deutes de rendes de lloguer. 

B. Ajuts per cobrir l’allotjament temporal urgent. 

C. Prestacions d’emergència per la pèrdua d’habitatge. 

D. Ajuts a la rehabilitació. 

60. L’accés a habitatges per a emergència social es destina a persones i/o famílies 

que presenten un dels següents supòsits. Indica la resposta correcta. 

A. Persones i/o famílies que viuen en habitatges amb dèficits de conservació. 

B. Persones i/o famílies afectades per processos de reordenació urbanística. 

C. Persones i/o famílies que es veuen privades del seu habitatge per decret judicial o 

per l’existència d’una sentència judicial ferma. 

D. Persones i/o famílies que viuen en habitacions de lloguer. 
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61. L’Oficina del Pla d’Assentaments Irregulars (OPAI) té, entre d’altres funcions: 

A. L’atenció social a les famílies que en els darrers 5 anys han viscut en assentaments i 

que han aconseguit un habitatge social. 

B. L’observatori dels assentaments irregulars, l’atenció socioeducativa de les persones 

soles que viuen en assentaments i l’abordatge comunitari en l’entorn on s’ubica 

l’assentament irregular, funcions que s’exerceixen a nivell de Catalunya. 

C. L’atenció social a les persones soles que viuen i pernocten al carrer i l’abordatge 

comunitari en l’entorn on s’ubica l’assentament irregular. 

D. L’observatori dels assentaments irregulars a la ciutat de Barcelona, l’atenció 

socioeducativa de les persones soles que viuen en assentaments i l’abordatge 

comunitari en l’entorn on s’ubica l’assentament irregular. 

62. Què és el protocol RVD-BCN? 

A. És un protocol que ajuda els i les professionals que atenen dones que viuen 

situacions de violència masclista a valorar el risc que a curt termini es produeixin 

actes violents greus per part de la seva parella o ex parella. 

B. És un protocol que ajuda les dones que viuen situacions de violència masclista a 

accedir als serveis d’atenció. 

C. És un protocol que ajuda els i les professionals que atenen dones que viuen 

situacions de violència masclista a valorar el risc que a molt llarg termini es 

produeixin actes violents greus per part de la seva parella o ex parella. 

D. És un protocol que ajuda els i les professionals que atenen dones que viuen 

situacions de violència masclista a valorar l’impacte de la situació de violència patida 

en l’àmbit de la parella o ex parella. 

63. La frase “Els infants, llevat que rebin maltractament directament, no s’assabenten 

de la violència contra la mare o bé perquè són petits, o bé perquè quan es 

produeix l’agressió són a l’escola o dormint”: 

A. És certa, perquè els infants només s’assabenten de la violència quan reben el 

maltractament directament. 

B. És certa, doncs habitualment la mare protegeix als infants de la violència quan és 

exercida pel pare. 

C. És un mite fals, ja que fins i tot quan l’infant o adolescent no veu ni sent l’episodi de 

l’agressió, sí que capta les conseqüències que la violència té en la seva mare. 

D. És un mite, però té una part de realitat, perquè normalment els infants no són 

presents quan la mare pateix la violència. 
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64. Segons la llei 5/2008, de 24 d'abril, els fills i filles de víctimes mortals a 

conseqüència de qualsevol de les formes de violència masclista. Tenen dret a: 

A. Quan siguin menors de vint anys i que en depenguin econòmicament en el moment 

de la mort de la mare tenen dret a la percepció, en un pagament únic, d’una quantia 

econòmica. 

B. Quan siguin menors de vint-i-sis anys i que en depenguin econòmicament en el 

moment de la mort de la mare tenen dret a la percepció, en un pagament únic, d’una 

quantia econòmica. 

C. Aquesta llei no reconeix cap dret als fills i filles de víctimes mortals a conseqüència 

de qualsevol de les formes de violència masclista. 

D. Quan siguin menors de divuit anys i que en depenguin econòmicament en el moment 

de la mort de la mare tenen dret a la percepció, en un pagament únic, d’una quantia 

econòmica. 

65. En quina de les següents respostes TOTS els indicadors són d’alerta per la 

detecció de la violència masclista en homes? 

A. Antecedents de violència en altres parelles, sense antecedents de violència en la 

família d’origen, legitimació de la violència i antecedents penals per violència de 

gènere. 

B. Antecedents de violència en la família d’origen, consum de substàncies tòxiques, 

antecedents penals i antecedents psiquiàtrics. 

C. Només hi ha indicadors d’alerta en població estrangera i en homes amb 

problemàtiques de consum d’alcohol i drogues. 

D. Antecedents de violència en altres parelles, antecedents de violència en la família 

d’origen, legitimació de la violència i antecedents penals no necessàriament per 

violència de gènere. 

66. Segons la Llei d'Acollida de Catalunya quan s'inicia el dret d'accés als serveis de 

primera acollida  al territori de Catalunya? 

A. Des del moment en que es sol·licita en un servei públic municipal. 

B. S'inicia a partir de l'empadronament o, si escau, a partir de la sol·licitud d'asil. 

C. Des de l'obtenció del permís de residència. 

D. Cap de les anteriors. 

67. Què és l'Informe de Coneixement de Residència ? 

A. L'informe necessari emès pels serveis socials per tal de procedir a l’empadronament 

sense domicili fix. 

B. L'informe que fa la Oficina d'Estrangeria pels residents estrangers. 

C. Un informe general de coneixements de l'entorn del mòdul C de la Llei d'acollida de 

Catalunya. 

D. L'Informe de Coneixement de residència no existeix. 
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68. En quina de les següents respostes TOTS els Serveis esmentats formen part de la 

Cartera de Serveis Socials d’Atenció Domiciliària? 

A. Servei d’atenció personal, servei d’àpats a domicili i serveis del programa Respir. 

B. Servei de neteja de la llar, servei d’assessorament energètic i servei de 

teleassistència. 

C. Servei d’àpats a domicili, servei d’atenció personal, i servei de reagrupament a 

famílies. 

D. Servei d’arranjament de la llar, servei d’atenció personal i servei d’àpats a domicili. 

69. Dins els Serveis d’Atenció Domiciliària, el servei d’atenció personal el podem 

definir com: 

A. Servei destinat a la cura de persones i/o famílies que s’orienta únicament al suport de 

les activitats de la vida diària dins el domicili. 

B. Servei destinat a suport a persones i/o famílies que bàsicament s’orienta a suport i 

cura d’activitats de la vida diària i adquisició d’habilitats personals i socials. 

C. Servei destinat únicament a ajut a les persones en situació de dependència o 

malaltia greu que es troben en el seu domicili. 

D. Servei destinat al suport a persones i/o famílies amb una situació socioeconòmica 

deficitària que els dificulta la cura i atenció de persones dependents o amb malalties 

greus. 

70. Els professionals de la Unitat de Primera Atenció (UPA) desenvolupen diferents 

funcions. Assenyala quina funció NO és pròpia d’aquesta unitat: 

A. Exploració Valorativa/Detecció. 

B.  Suport Bàsic. 

C.  Realització del Pla de Treball. 

D.  Derivació/Demanda d’intervenció. 

71. Quina funció desenvolupa el professional de referència de la Unitat de Seguiment, 

tractament i atenció col·lectiva (USTAC)? 

A. És el professional que realitza la primera atenció a l’usuari o a la unitat de 

convivència quan s’obre expedient al Sistema d’Informació d’Acció Social (SIAS). 

B. És el professional que dissenya i coordina el pla de treball, assegurant la globalitat de 

les intervencions i és el referent a qui es dirigeix l’usuari o la unitat de convivència. 

C. És el professional que escriu de forma exclusiva el registre d’activitats a l’expedient. 

D. És el professional que dissenya i coordina el pla de treball sempre que hi hagi més 

d’un professional realitzant la intervenció a l’usuari o a la unitat de convivència. 

72. El Model d’atenció grupal als serveis socials bàsics de l’Ajuntament de Barcelona 

distingeix tres tècniques emprades per a dirigir grups: 

A. Tècniques semi directives/Tècniques no directives/Tècniques passives. 

B. Tècniques constructives/Tècniques semi directives/Tècniques proactives. 

C. Tècniques directives/Tècniques no directives/Tècniques lliures. 

D. Tècniques directives/Tècniques semi directives/Tècniques no directives. 
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73. En el marc de l’atenció grupal, en quina de les etapes d’un grup, els participants 

poden manifestar “Expressió de sentiments contraposats de tristesa i alegria”: 

A. Etapa de preparació/Sortida final. 

B. Etapa de desenvolupament. 

C. Etapa de Formació. 

D. Etapa d’autonomia. 

74. L’orientació Comunitària als centres de Serveis Socials es fonamenta en: 

A. Desenvolupar una mirada comunitària a nivell conceptual i organitzatiu. 

B. Desenvolupar un mínim de projectes d’intervenció grupal. 

C. Disposar de recursos econòmics per desenvolupar intervencions amb la comunitat. 

D. Disposar de recursos humans amb capacitat i formació comunitària. 

75. Quin d’aquests trets NO és característic de L’acció Comunitària: 

A. Relacions de cooperació entre actors del territori cap a abordatges col·lectius. 

B. Articulació i incidència en la comunitat sobre els problemes socials. 

C. Definició d’objectius d’autoorganització. 

D. Plantejar objectius vinculats als interessos particulars dels participants. 

76. Al Circuit tècnic i organitzatiu dels Serveis Socials per l’atenció a la Infància i 

l’Adolescència en risc de l’Ajuntament de Barcelona s’entén per revisió funcional: 

A. L’anàlisi d’un aspecte concret d’un cas, que normalment ja es coneix pels Serveis 

Socials Bàsics (SSB) i l’EAIA, per tal de reorientar o prendre una decisió en el Pla de 

treball. 

B. L’anàlisi de tots els aspectes d’un cas portat pels Serveis Socials Bàsics (SSB) per 

tal de reorientar o prendre una decisió en el pla de treball. 

C. L’anàlisi inicial d’un cas que porta l’EAIA i que requereix de la intervenció 

complementària dels Serveis Socials Bàsics (SSB). 

D. L’anàlisi i valoració dels canvis produïts només als casos en que s’ha pactat la 

derivació a l’EAIA. 

77. L’Espai d’Anàlisi Conjunt d’Infància en Risc: 

A. És un espai obert al qual podran assistir els serveis i professionals sempre que així 

ho valori l’EAIA. 

B. És un espai obert al qual podran assistir els serveis i professionals sempre que així 

ho valorin els Serveis Socials Bàsics (SSB). 

C. És un espai intern del Sistema de Serveis Socials i per regla general hi assistiran 

única i exclusivament els professionals dels Serveis Socials Bàsics (SSB) i l’EAIA. 

D. És un espai obert que sempre contempla la presència d’altres serveis de la xarxa 

quan aquests ho demanin. 
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78. El Protocol per a la detecció i seguiment de situacions de dificultat en 

l’alimentació d’infants i adolescents té com a objectius: 

A.  Incorporar els serveis sanitaris en el procés de coordinació de les diferents xarxes 

que intervenen en la prevenció, detecció i atenció de les situacions de dificultat en 

l’alimentació d’infants i d’adolescents. 

B. Que els serveis bàsics d’atenció social es coordinin amb els centres educatius per 

vetllar pel major aprofitament de les beques de menjador escolar. 

C. Disposar d’un sistema àgil per comunicar les situacions de risc a la Fiscalia de 

menors. 

D.  Disposar d’un sistema àgil per comunicar les situacions de risc als equips dels EAIA. 

79. En quin dels principis generals del Codi Deontològic del treball social, es recull el 

dret del professional de guardar secret de les dades recollides de l’usuari? 

A. Autodeterminació. 

B. Dignitat de la persona. 

C. Intimitat de la persona i confidencialitat. 

D. Responsabilitat i competència. 

80. Segons la deontologia professional, en quan al traspàs d’informació entre 

professionals, quina de les següents respostes és la correcta? 

A. Entre professionals, el treballador social té l’obligació de traspassar tota la informació 

que disposi de l’usuari. 

B. Limitarà la informació al màxim i només compartirà la que l’empresa per a la qual 

treballi autoritzi. 

C. Limitarà les informacions a aquells elements indispensables per a aconseguir 

l’objectiu comú, respectant el secret professional. 

D. Entre professionals, es pot compartir tota la informació respecte a l’usuari i no es 

requereix mai la seva autorització. 
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PREGUNTES RESERVA 

 

81. El Decret 75/2014, de 27 de maig del Pla pel dret a l’Habitatge estableix que els 

col·lectius que requereixen especial atenció són: 

A. Persones exclusivament en situació de sense llar. 

B. Persones sense llar, les dones afectades i amenaçades per la violència masclista, les 

persones amb drogodependències, les persones amb trastorns mentals, les 

persones perceptores de prestacions molt baixes, els joves extutelats i altres en 

situacions anàlogues que requereixen una atenció especial, tutela o suport 

especialitzat. 

C. Exclusivament joves extutelats. 

D. Persones sense llar, les dones afectades i amenaçades per la violència masclista, les 

persones amb drogodependències, les persones amb trastorns mentals, les 

persones perceptores de prestacions molt baixes, els joves extutelats i altres en 

situacions anàlogues que no requereixen una atenció especial, tutela o suport 

especialitzat. 

82. L’elaboració del Pla Universal d’Accessibilitat 2018-2026, s’empara dins una 

d’aquestes normatives. Tria quina resposta és la correcte: 

A. Llei Estatal 10/2013, de 3 de desembre, d’accessibilitat. 

B. Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat de Catalunya. 

C. Llei 40/2016, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les 

per-sones en situació de dependència. 

D. Llei 20/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya. 

83. Quin és el percentatge de famílies en què sempre o gairebé sempre hi ha alguna 

persona adulta present a la llar quan arriben els nois i noies de 13 a 14 anys? 

A. És del 44,7%. 

B. És del 10,6%. 

C. És del 60%. 

D. És del 90%. 

84. El Pla Municipal per a les Persones Grans 2013-2016 conté 12 Principis Rectors. 

Quina de les següents opcions NO és un d’aquests principis:  

A. L’abordatge integral i la promoció de l’autonomia personal i l’apoderament. 

B. La família com a capital social. 

C. El progrés econòmic i social de la ciutat basat en la solidaritat, la cohesió i la igualtat 

d’oportunitats. 

D. La territorialitat. 
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85. Quin d’aquests programes o accions està previst en el Pla d’adolescència i 

joventut de l’Ajuntament de Barcelona 2017-2021, per a lluitar contra 

l’abandonament escolar des d’una perspectiva de gènere i interseccional? 

A. Posada en marxa del projecte d’escoles de segona oportunitat. 

B. Projecte “Rossinyol”. 

C. Mantenir les aules d’acollida. 

D. Programa Dedeuauna. 

86. Quins són els tres Districtes de la ciutat de Barcelona amb major pes de gent 

gran? 

A. Eixample- Nou Barris- Ciutat Vella. 

B. Gràcia- Sant Andreu- Eixample. 

C. Les Corts- Horta Guinardó- Nou Barris. 

D. Sant Martí- Sarrià-Sant Gervasi- Sants-Montjuic. 

87. Dintre de l´equip de l´EAIA la funció de portaveu que ordena i combina les 

diferents tasques de la resta de personal tècnic corre a càrrec de: 

A. L´educador/a. 

B. El/la pedagog/a. 

C. El/la coordinador/a. 

D. El/la psicòleg/òloga. 

88. Perquè les dones - i els seus fills i les seves filles - que viuen situacions de 

violència masclista accedeixin als recursos municipals de Barcelona: 

A. Cal que estiguin empadronades a Barcelona, han de tenir permís de treball i 

residència, han d’haver interposat denúncia, i no ha d’haver-hi convivència amb la 

persona agressora. 

B. Cal que visquin al territori de referència, però no cal que estiguin empadronades, no 

cal que tinguin la situació administrativa regularitzada, no cal que hagin interposat 

denúncia, i pot haver-hi convivència amb la persona agressora. 

C. Cal que visquin al territori de referència i estar empadronades, però no cal que 

tinguin la situació administrativa regularitzada, ni que hagin interposat denúncia, i pot 

haver-hi convivència amb la persona agressora. 

D. Cal que visquin al territori de referència,  però no cal que estiguin empadronades, no 

cal que tinguin la situació administrativa regularitzada, però no cal que hagin 

interposat denúncia, i no pot haver-hi convivència amb la persona agressora. 


