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Primera prova Cultural i Teòrica 
SUBPROVA TEÒRICA 

 
 
 

1. D’acord amb el capítol II de la Constitució espa nyola de 1978, són drets 
fonamentals i llibertats  públiques els següents:  

a) El dret a un habitatge digne i saludable  
b) El dret a la cultura  
c) El dret a la propietat privada i a l’herència  
d) El dret a la llibertat i la seguretat  

 
2. Quina és la funció de les penes privatives de ll ibertat segons l’article 25.2. de 

la Constitució Española de 1978? 
a) L’aïllament social. 
b) El càstig pecuniari. 
c) La reeducació i la reinserció social. 
d) La resposta subsidiària a la indemnització civil. 

 
3. Com s’organitza territorialment l’estat, segons l’article 137 de la Constitució 

espanyola de 1978? 
a) En agrupacions de municipis que formen regions (províncies). 
b) En municipis, en províncies i en comunitats autònomes. 
c) En municipis, en consells comarcals, en províncies i en comunitats autònomes. 
d) En municipis, en consells comarcals, en províncies, en comunitats autònomes i 

en Cabildos insulars. 
 

4. Segons l’article 141 de la Constitució espanyola  de 1978 qui tria als regidors 
dels ajuntaments? 

a) Els veïns del municipi. 
b) L’alcalde o alcaldessa. 
c) La Junta de Govern Local. 
d) El plenari constituït a les eleccions municipals. 
 

5. Segons l’article 17 de la Constitució Espanyola de 1978: 
a) La detenció preventiva no podrà excedir de les setanta-dues hores. 
b) La detenció preventiva no podrà excedir de les quaranta-vuit hores. 
c) La detenció policial, en cas de delicte, no podrà excedir de les vint-i-quatre 

hores. 
d) L’article 17 de la Constitució Espanyola no regula la durada de la detenció, 

aquesta estarà determinada per la necessitat de la investigació. 
 

6. Quins d'aquests drets constitucionals no es cons idera un dret fonamental? 
a) Dret a la llibertat ideològica, religiosa i de culte. 
b) Dret al treball. 
c) Dret a elegir lliurement la residència i a circular pel territori nacional. 
d) Dret a expressar i difondre lliurement els pensaments. 
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7. Segons l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 200 6, que és el municipi ? 

a) Constitueixen una associació de veïns per la gestió de serveis   
b) És un ens local bàsic al que l’estatut garanteix l’autonomia per l’exercici de les 

seves competències.  
c) Pot acordar l’aprovació de normatives que han d’esser ratificades per la 

Generalitat abans d’entrar en vigor  
d) Un ens local adscrit funcional i orgànicament  a la Comarca  

 
8. Quin dret de l’àmbit civil i social es regula a l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya de 2006 i no es contemplat a la Constituc ió Espanyola de 1978? 
a) Dret a viure amb dignitat el procés de la mort. 
b) Dret a l’educació.  
c) Dret a un habitatge digne.  
d) Dret a accedir en condicions d’igualtat a la cultura. 

 
9. Segons l’article 11 de la Llei Reguladora de les  Bases de Règim Local, quins 

són els elements del municipi? 
a) El territori, la població i l’organització. 
b) Els barris i els districtes. 
c) La toponímia i el nomenclàtor municipal. 
d) La planimetria, la situació geogràfica i la orografia. 

 
10. Segons l’article 4 de la Llei Reguladora de les  Bases de Règim Local, quina 

NO és una potestat municipal? 
a) La potestat reglamentària. 
b) La potestat legislativa. 
c) La potestat tributària i financera. 
d) La potestat d’execució forçosa i sancionadora. 

 
11. Segons l’Ordenança de mesures per fomentar i ga rantir la convivència 

ciutadana a l’espai públic de Barcelona, en cas la pràctica de llocs a l’espai 
públic que pertorbin els drets d’altres usuaris o d els veïns i veïnes: 

a) Aquesta activitat no es regula a la ordenança. 
b) Els agents de l’autoritat informaran a aquestes persones de els molèsties que 

generen i els convidaran a marxar, en cap cas procedeix denuncia. 
c) Els agents de l’autoritat es limitaran a recordar que aquesta pràctica està 

prohibida i si la persona persistís en la seva actitud podrà ser sancionada. 
d) Els agents de l’autoritat sancionaran la conducta com una infracció en tot cas, 

intervenint cautelarment els mitjans emprats. 
 

12. Segons l’ordenança de mesures per fomentar i ga rantir la convivència 
ciutadana, les actuacions musicals al carrer? 

a) Han de disposar, en tot cas, d’autorització administrativa. 
b) En cas de no pertorbar el descans del veïnat no estan subjectes a cap 

restricció.  
c) No estan prohibides sempre que compleixin les condicions que estableix la 

ordenança. 
d) No necessiten d’autorització en cas que confrontin amb terrasses o vetlladors. 

 



 

Segon exercici: Teòric – 1a prova Convocatòria 233 places d’Agent de la Guàrdia Urbana 2019 4 

 
13. Segons l’Ordenança sobre l’ús de les vies i els  espais públics de Barcelona, 

els gossos (que no siguin potencialment perillosos)  a la via pública? 
a) Hauran d’anar lligats, sense excepcions. 
b) Hauran d’anar lligats, excepte els gossos pigall. 
c) Es podran deixar lliures als parcs de més de 500 m2. 
d) En cas que estiguin ensinistrats per a la lliure circulació es podran deixar lliures, 

però el seu responsable els haurà de controlar en tot moment. 
 

14. Quina de les següents conductes NO està prohibi da segons l’Ordenança 
sobre l’ús de les vies i els espais públics de Barc elona? 

a) Recollir aigua de les fonts públiques per a ús personal. 
b) Regar les plantes en horari diürn (de 07 a 22 hores). 
c) Tenir roba estesa a les façanes que donen directament a la via pública. 
d) No netejar els particulars les voreres corresponents a la façana de l’immoble. 

 
15. Segons l’Ordenança de circulació de vianants i vehicles, a una zona de 

vianants: 
a) Tindran prioritat els cicles sobre els vianants. 
b) Tindran prioritat els cicles sobre els vianants en les zones adjacents als passos 

de vianants. 
c) Les bicicletes han de respectar la preferència del vianant. 
d) Tindrà prioritat la bicicleta o el vianant depenent de qui hagi entrat a la via 

primer. 
 

16. Quina condició ha de complir el conductor que h agi estat denunciat per 
sobrepassar el límit horari en el comprovant en la zona d’estacionament amb 
horari limitat (zona blava i verda) per poder anul· lar la denuncia? 

a) No ser reincident en aquest tipus d’infracció en els últims dos anys. 
b) No haver sobrepassat el temps d’estacionament autoritzat en més de 10 minuts.  
c) No excedir de la meitat del temps per al qual s’ha contribuït en la obtenció del 

comprovant. 
d) Aquest tipus de denuncia no es pot anul·lar actualment. 

 
17. Un Vehicle de Mobilitat Personal (VMP) de tipus  A, com per exemple un 

patinet elèctric quina capacitat té? 
a) Una persona. 
b) Una persona major d’edat i un menor, sempre que el major d’edat sigui el seu 

pare, mare o tutor, i el trajecte sigui curt.  
c) Una persona major d’edat i un màxim de dos menors, sempre que el major 

d’edat sigui el seu pare, mare o tutor, i el trajecte sigui curt. 
d) La ordenança no marca la capacitat d’aquests vehicles i només estarà limitada 

per l’espai disponible a la plataforma del VMP. 
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18. Segons la Llei Orgànica 2/1986 de Forces i Coss os de Seguretat, a qui 

correspon fixar els criteris de selecció, formació,  promoció i mobilitat de les 
Policies Locals? 

a) A les Corporacions Locals. 
b) A les Diputacions. 
c) A les Comunitats Autònomes. 
d) A la Junta Local de Seguretat. 

 
19. Segons la Llei Orgànica 2/1986 de Forces i Coss os de Seguretat, quina de les 

següents funcions correspon a les Policies Locals? 
a) Protegir a les Autoritats de les Corporacions Locals . 
b) Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit a les vies interurbanes. 
c) Controlar les entitats i serveis privats de seguretat. 
d) Inspeccionar el compliment de la normativa sobre armes i explosius. 

 
20. Qui exerceix el comandament de la policia local , segons la Llei 16/1991 de 

Policies Locals de Catalunya? 
a) El o la comandament amb rang superior de la corporació. 
b) L’Intendent/a Major designat/da a aquest efecte. 
c) El/la regidor/a de Seguretat i Prevenció. 
d) L’alcalde o alcaldessa. 

 
21. En l’exercici de les seves funcions els i les p olicies locals gaudeixen a tots els 

efectes de la condició 
a) D’autoritat. 
b) D’agent de l’autoritat. 
c) De membre de les forces armades. 
d) De personal col·legiat. 

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

Catalunya, quin o quins són els cossos que constitu eixen la policia de les 
institucions pròpies de Catalunya? 

a) La Policia de la Generalitat – Mossos d’esquadra, exclusivament. 
b) La Policia de la Generalitat – Mossos d’esquadra i les policies dels ajuntaments. 
c) La Policia de la Generalitat – Mossos d’esquadra, les policies dels ajuntaments, 

la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. 
d) La Policia de la Generalitat – Mossos d’esquadra, les policies dels ajuntaments, 

la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i les Policies Portuàries. 
 

23. D’acord amb la Llei d’ordenació del sistema de seguretat pública de 
Catalunya, que es una regió policial? 

a) L’agrupació de serveis relacionats amb la seguretat pública que intervenen en 
un determinat territori (comarca). 

b) L’agrupació de diverses àrees bàsiques policials. 
c) L’agrupació de diverses àrees bàsiques policials i diverses unitats territorials de 

Policia Local. 
d) L’agrupació de les Policies Locals d’un determinat territori (comarca). 
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24. Segons la Carta Municipal de Barcelona, qui es el president o presidenta de la 

corporació municipal? 
a) La persona que l’alcalde o alcaldessa determini com a portaveu de l’Equip de 

Govern. 
b) El/la Secretari/a Municipal. 
c) L’/la Interventor/a Municipal. 
d) L’alcalde o alcaldessa. 

 
25. Segons la Carta Municipal de Barcelona, en matè ria de consum, quin 

organisme municipal té la finalitat d’administrar e l sistema de consum en 
l’àmbit territorial del municipi de Barcelona?  

a) El Consell Plenari. 
b) La Junta Arbitral de Consum. 
c) La Gerència de Serveis de Consum. 
d) La Organització de Consumidors i Usuaris de Barcelona (OCU). 

 
26. Quin és l’òrgan màxim de representació política  de la ciutat? 

a) El Consell Municipal. 
b) La Comissió de Govern. 
c) La Primera Tinença d’alcaldia 
d) El Districte. 

 
27. Segons la Carta Municipal de Barcelona, l’organ ització municipal es diferencia 

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

 
28. L’estructura executiva municipal es composa per : 

a) Tinences. 
b) Gerències. 
c) Comissions. 
d) Consorcis. 

 
29. Quins són els òrgans de desconcentració territo rial d’organització de la ciutat 

de Barcelona.  
a) Les Gerències. 
b) Els Districtes. 
c) Els Organismes i els Instituts. 
d) Les Àrees Metropolitanes. 

 
30. Quin Institut municipal té com a funció El dese nvolupament d’accions 

destinades a la protecció, la millora i la difusió del paisatge urbà de 
Barcelona:  

a) L’Institut Municipal d’Urbanisme. 
b) L’Institut Municipal de Parcs i Jardins. 
c) L’Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida. 
d) L’Institut de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona. 
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31. Segons l’article 100 de la Llei de Procediment Administratiu comú de les 

Administracions Públiques, l’execució forçosa per l es Administracions 
públiques haurà de respectar sempre el principi de:   
a) Igualtat. 
b) Subsidiarietat. 
c) Justícia Social. 
d) Proporcionalitat. 

 
32. Segons l’àmbit subjectiu d’aplicació de la llei  de procediment administratiu 

comú de les administracions públiques? 
a) Aquesta llei s’aplica al sector públic. 
b) Aquesta llei s’aplica al sector públic i les empreses que treballen per al sector 

públic. 
c) Aquesta llei s’aplica al sector públic i al privat de manera general. 
d) Aquesta llei s’aplica a totes les administracions públiques de la Unió Europea 

donat que és normativa comunitària. 
 

33. Segons la llei de Procediment Administratiu com ú de les Administracions 
Públiques, com s’anomena l’efecte que causa el venc iment del termini màxim 
sense que s’hagi notificat cap resolució expressa l egitima a l’interessat o els 
interessats? 
a) Finalització Administrativa. 
b) Prescripció. 
c) Silenci Administratiu. 
d) Caducitat. 

 
34. Segons la llei de Procediment Administratiu com ú de les Administracions 

Públiques, com s’anomena el conjunt ordenat de docu ments i actuacions que 
serveixen d’antecedent i fonament a la resolució ad ministrativa, així com les 
diligències encaminades a executar-la? 
a) Expedient Administratiu. 
b) Atestat. 
c) Sentència. 
d) Denúncia. 

 
35. D’acord amb  l’actual llei orgànica 4/2015 de p rotecció de la seguretat 

ciutadana es una finalitat de la Llei  ? 
a) La intervenció en matèria de salut de les persones  
b) La regulació del procediment d’aprovació dels plans de seguretat  local  
c) La protecció de les persones i béns, amb especial atenció als menors i a les 

persones amb discapacitat necessitades d'especial protecció. 
d) L’atribució de la competències del municipi en matèria de seguretat pública   

 
36. Segons les potestats generals de policia de seg uretat que marca la llei de 

seguretat ciutadana la policia NO podrà requerir la  identificació de persones.., 
a) Quan existeixin indicis de comissió d’una infracció. 
b) Quan la identificació sigui possible per qualsevol altre mitjà. 
c) Per prevenir la comissió de delictes. 
d) Per identificar els autors de delictes. 
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37. Entre les seves funcions la Guàrdia Urbana de B arcelona té encomanades 

funciones de policia judicial:  
a) Si, d’acord amb la Carta Municipal de Barcelona i la llei de Policia Local de 

Catalunya. 
b) No, donat que aquesta funció és exclusiva dels cossos i forces de seguretat de 

l’Estat. 
c) No, donat que aquesta funció és exclusiva dels cossos i forces de seguretat de 

l’Estat adscrits a l’Administració de Justícia. 
d) No, donat que aquesta funció és exclusiva dels cossos i forces de seguretat de 

l’estat adscrits a l’Administració de Justícia i dels Cossos de Policia Autonòmics. 
 

38. D’acord amb l’actual llei orgànica de protecció  de la seguretat ciutadana, 
quina conducta és una infracció greu:  
a) La sol·licitud de serveis sexuals retribuïts en les proximitats d’un centre educatiu. 
b) El consum de begudes alcohòliques. 
c) La venda ambulant de productes alimentaris. 
d) El dany o deslluïment de bens immobles de servei públic, quan no constitueixi  

infracció penal. 
 

39. El funcionari públic que, amb coneixement, dest rueixi documents els quals 
tingui encomanada la seva custòdia: 

a) Danys. 
b) Obstrucció a la justícia. 
c) Infidelitat en la custòdia de documents. 
d) Prevaricació. 

 
40. Dels principis enumerats, d’acord amb l’actual llei orgànica de protecció de la 

seguretat ciutadana, quin NO es un principi rector de l’actuació dels poder 
públics en relació a la seguretat ciutadana:  
a) Principi de Legalitat. 
b) Principi de Proporcionalitat. 
c) Principi d’Oportunitat. 
d) Principi d’Efectivitat. 

 
41. D’acord amb l’actual llei orgànica de protecció  de la seguretat ciutadana, per a 

practicar una identificació a la via pública, s’hau ran de respectar estrictament 
els principis de:  
a) Proporcionalitat, igualtat de tracte i no discriminació. 
b) Celeritat i llibertat ambulatòria. 
c) Congruència i necessitat subjectiva. 
d) Cortesia i informació. 

 
42. Una persona detinguda pot renunciar a la seva a ssistència lletrada?  

a) Mai, és un dret recollit en l’article 520 de la Llei d’Enjudiciament Criminal i el seu 
incompliment pot comportar repercussions penals. 

b) Només quan la persona detinguda sigui menor d’edat. 
c) Si, les persones detingudes per un delicte contra la seguretat viaria. 
d) Si, es un dret de totes les persones detingudes. 
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43. Dels següents drets, quins NO són drets de la p ersona detinguda?  

a) Dret a no declarar contra si mateix. 
b) Dret a fer una trucada telefònica. 
c) Dret a designar un advocat. 
d) Dret a ser reconegut pel metge que ell designi. 

 
44. En relació a la detenció de menors, quina és l’ edat d’inici de la responsabilitat 

penal del menor?  
a) 12 anys. 
b) 14 anys. 
c) 15 anys. 
d) 16 anys. 

 
45. Qui no pot instar un procediment d ”Habeas Corp us”?? 

a) L’interessat. 
b) L’advocat del Detingut. 
c) El o la cònjuge del detingut. 
d) El Defensor del Pueblo. 

 
46. Quin termini té el jutge per dictar resolució s obre un procediment d ”Habeas 

Corpus”?? 
a) 2 hores. 
b) 24 hores. 
c) 72 hores. 
d) 72 hores, ampliables en 48 hores més en determinats supòsits establerts 

legalment. 
 

47. El personal policial al servei de l’Administrac ió, té limitat el desenvolupament 
d’un segon lloc de treball? 
a) No, poden exercir qualsevol activitat privada, però limitada a que estigui 

relacionada directament amb la seva activitat laboral. 
b) No, pot exercir qualsevol altre activitat laboral, sempre fora del seu horari 

laboral. 
c) Si, per a qualsevol activitat o professió en l’àmbit públic o privat. 
d) Si, excepte en casos de funcions docents i sanitàries a temps parcial i durada 

determinada. 
 

48. Quina norma regula el règim d’incompatibilitats  del personal al servei de 
l’Administració? 
a) El Reglament d’Interior de l’Ajuntament de Barcelona. 
b) El Decret Llei de la Generalitat de Catalunya, sobre incompatibilitats del personal 

a càrrec de les Administracions Públiques. 
c) Llei 53/1984 d’Incompatibilitats dels personal al servei de les Administracions 

Públiques 
d) La Carta Municipal de Barcelona. 
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49. El particular que aprofiti la informació privil egiada que obtingui d’un 

funcionari públic comet un delicte de... 
a) Violació de secrets. 
b) Prevaricació. 
c) Malversació. 
d) Suborn. 

 
50. La Declaració universal dels Dret Humans de la ONU reconeix els drets de les 

persones en l’àmbit: 
a) Civil i Social. 
b) Polític i econòmic. 
c) Social i Cultural. 
d) Civil, polític, econòmic, social i cultural.  

 
51. Quin dels següents drets no estan reconeguts a La Declaració universal dels 

Dret Humans de la ONU: 
a) La seguretat de la personal. 
b) L’habitatge digne. 
c) La protecció contra qualsevol discriminació. 
d) La lliure circulació.  

 
52. El Codi d’Ètica de la Policia de Catalunya info rma que l’ús de la força per part 

de la policia ha de regir-se per: 
a) La utilització dels mitjans i mecanismes més lesius.  
b) La habitualitat, l’entrenament i la justa mesura. 
c) La contingència, l’habitualitat i la prospectiva. 
d) L’oportunitat, la congruència i la proporcionalitat. 

 
53. El Codi Europeu d’Ètica de la Policia té caràct er de: 

a) Llei comunitària.  
b) Llei dels estats membres. 
c) Reglament. 
d) Recomanació. 

 
54. El II Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes  i dones de l’Ajuntament de 

Barcelona en quin any es va iniciar? 
a) 2015. 
b) 2014. 
c) 2012. 
d) 2011. 
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55. Segons la Llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Pr otecció Integral contra la 

Violència de Gènere, que es defineix com a violènci a de gènere? 
a) Tot acte de violència física o psicològica, d’un home sobre una dona, per part 

de qui sigui o hagi estat cònjuge o hagi estat lligat amb relació similar 
d’afectivitat. 

b) Tot acte de violència física, d’un home sobre una dona, per part de qui sigui o 
hagi estat cònjuge o hagi estat lligat amb relació similar d’afectivitat. 

c) Tot acte de violència física, d’un home sobre una dona, o d’una dona sobre un 
home, per part de qui sigui o hagi estat cònjuge o hagi estat lligat amb relació 
similar d’afectivitat. 

d) Tot acte de violència física, d’un home sobre una dona, o d’una dona sobre un 
home, per part de qui sigui o hagi estat cònjuge o hagi estat lligat amb relació 
similar d’afectivitat, sempre que hagi hagut convivència. 

 
 

RESERVA 
 

56. Segons l’article 25 de la Llei Reguladora de le s Bases de Règim Local, quina 
de les següents és una competència municipal? 

a) Manteniment de camins l'itinerari dels quals passi íntegrament per territori de 
Catalunya. 

b) Ordenació farmacèutica. 
c) Ordenació del sector pesquer. 
d) Cementiris i activitats funeràries. 

 
57. A Barcelona, està prohibida la compra de produc tes procedents de la venda 

ambulant no autoritzada? 
a) Si, resta prohibida tant la venda, com la col·laboració i la compra. 
b) Si, però només en cas de productes que puguin comportar infraccions a la Llei 

de propietat intel·lectual (falsificacions). 
c) No, només està prohibida la venda i la distribució. 
d) No, només està prohibida la venda així com la col·laboració en la venda. 

 
58. Segons l’ordenança de mesures per fomentar i ga rantir la convivència 

ciutadana, que regula la bandera groga a les platge s? 
a) Absència de perill. 
b) Indicacions d’extremar les precaucions a l’aigua. 
c) Prohibició de bany. 
d) Prohibició de bany a espigons i altres zones senyalitzades. 

 
59. Quin dret reconegut per la Constitució, segons la Llei Orgànica 2/1986 de 

Forces i Cossos de Seguretat, no podran exercir en cap cas els membres de 
les forces i cossos de seguretat? 

a) Dret a manifestació. 
b) Dret a vaga. 
c) Dret a reunió. 
d) La llei 2/1986 no pot limitar l’exercici de cap dret als membres de les forces i 

cossos de seguretat. 
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60. Els sergents de les policies locals pertanyen a  l'escala 

a) Bàsica. 
b) Intermèdia. 
c) Executiva. 
d) Superior. 

 
61. D’acord amb la Carta Municipal de Barcelona, pe r aprovar una iniciativa 

ciutadana es necessita com a mínim un  
a) 1% dels empadronats majors de 16 anys, o que representi més del 3% en tres 

districtes de la ciutat. 
b) 1% dels empadronats majors de 18 anys, o que representi més del 3% en tres 

districtes de la ciutat. 
c) 10% dels empadronats majors de 16 anys, o que representi més del 30% en 

tres districtes de la ciutat. 
d) 50.000 signatures de persones majors d’edat. 

 
62. La Guàrdia Urbana dins de l’estructura executiv a municipal depèn de: 

a) La Gerència de Règim Interior i Organització. 
b) La Gerència de Mobilitat i Seguretat Viària. 
c) La Gerència de Seguretat, Prevenció i Mobilitat. 
d) La Gerència de Seguretat i Prevenció. 

 


