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1) La Constitució Espanyola aprovada per les Corts en sessions plenàries del Congrés dels 

Diputats i del Senat celebrades el 31 d’octubre de 1978, va ser ratificada pel poble 

espanyol en referèndum el: 

a) 8 de novembre de 1978. 

b) 6 de desembre de 1978. 

c) 7 de desembre de 1978. 

d) 8 de desembre de 1978. 

2) La Llei Orgànica que regula la figura del Defensor del Poble és: 

a) Llei Orgànica 5/1981, de 8  d‘abril. 

b) Llei Orgànica 3/1981, de 6  d‘abril. 

c) Llei Orgànica 5/1982, de 6  d‘abril. 

d) Llei Orgànica 3/1982, de 8  d‘abril. 

3) Segons l’article 122 de la Constitució Espanyola de 1978, El Consell General del Poder 

Judicial serà integrat pel President del Tribunal Suprem, que el presidirà, i per vint 

membres nomenats pel Rei per un període de cinc anys. D’aquests, dotze entre els Jutges i 

els Magistrats de totes les categories judicials en els termes que estableixi la Llei orgànica; 

quatre, a proposta del Congrés dels Diputats, i quatre a proposta del Senat, elegits en tots 

dos casos per majoria de les tres cinquenes parts dels seus membres, entre advocats i altres 

juristes, tots de competència reconeguda.  I amb més de quants d’anys d’exercici 

professional? 

a) Dotze. 

b) Tretze. 

c) Catorze. 

d) Quinze. 

4) Segons l’article 141 de la Constitució Espanyola. La província és una entitat local amb 

personalitat jurídica pròpia, determinada per l’agrupació́ de municipis i la divisió́ 

territorial per al compliment de les activitats de l’Estat. Qualsevol alteració́ dels límits 

provincials haurà de ser aprovada per les Corts Generals per mitjà de: 

a) Majoria absoluta de les dues Càmeres. 

b) Majoria simple de les dues Càmeres. 

c) Decret Llei. 

d) Llei orgànica. 
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5) Segons la Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, de l’Estatut  d’Autonomia per les illes 

Balears, en el seu article 68 es recull a qui correspon la iniciativa de reforma del mateix.  

Indicar la resposta correcta. 

a) 1. La iniciativa de reforma correspon al Parlament, a proposta d’un  terç dels diputats, 

al Govern de la Comunitat Autònoma, al Govern de la nació i a les Corts Generals. 2. 

La proposta de reforma requereix, per prosperar, l’aprovació del Parlament, per 

majoria absoluta, i la de les Corts Generals, mitjançant una llei orgànica. 3. En tot el 

que no preveu aquest article, cal atenir-se al que disposa la Constitució sobre aquesta 

matèria. 

b) 1. La iniciativa de reforma correspon al Parlament, a proposta d’una cinquena part dels 

diputats, al Govern de la Comunitat Autònoma, al Govern de la nació i a les Corts 

Generals. 2. La proposta de reforma requereix, per prosperar, l’aprovació del 

Parlament, per majoria simple, i la de les Corts Generals, mitjançant una llei orgànica. 

3. En tot el que no preveu aquest article, cal atenir-se al que disposa la Constitució 

sobre aquesta matèria. 

c) 1. La iniciativa de reforma correspon al Parlament, a proposta d’una cinquena part dels 

diputats, al Govern de la Comunitat Autònoma, al Govern de la nació i a les Corts 

Generals. 2. La proposta de reforma requereix, per prosperar, l’aprovació del 

Parlament, per majoria absoluta, i la de les Corts Generals, mitjançant una llei 

orgànica. 3. En tot el que no preveu aquest article, cal atenir-se al que disposa la 

Constitució sobre aquesta matèria. 

d) 1. La iniciativa de reforma correspon al Parlament, a proposta d’una cinquena part dels 

diputats, al Govern de la Comunitat Autònoma, al Govern de la nació i a les Corts 

Generals. 2. La proposta de reforma requereix, per prosperar, l’aprovació del 

Parlament, per majoria absoluta, i la de les Corts Generals, mitjançant una llei 

orgànica. 3. En tot el que no preveu aquest article, cal atenir-se al que disposa el 

Congrés sobre aquesta matèria. 

6) Segons el article 7 de la Llei de Bases de Règim local 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de 

les bases del règim local. Quines són les competències de les entitats locals? 

a) Pròpies. 

b) Pròpies o atribuïdes per delegació. 

c) Úniques. 

d) Atribuïdes per delegació. 
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7) Quina de les següents definició és  la correcta, segons es recull a la Llei sobre trànsit, 

circulació de vehicles de motor i seguretat viària. A què ens referim quan es xerra de 

massa en càrrega? 

a) És la massa efectiva del vehicle i de la seva càrrega, inclosa la massa del personal de 

servei i dels passatgers. 

b) És la massa del vehicle, amb tot el seu equip fixe autoritzat, sense personal de servei, 

sense passatgers ni càrrega i amb la seva dotació completa d’aigua, combustible, 

lubricant, eines i accessoris reglamentaris. 

c) És la massa del vehicle, amb tot el seu equip fix autoritzat, amb el personal de servei, 

passatgers i càrrega però sense la seva dotació d’aigua, combustible, lubricant, eines i 

accessoris reglamentaris. 

d) És la massa del vehicle, amb tot el seu equip fixe autoritzat, amb el personal de servei, 

sense passatgers ni càrrega i amb la seva dotació completa d’aigua, combustible, 

lubricant, eines i accessoris reglamentaris. 

8) Conforme al Reglament general de circulació, “Tots els conductors de vehicles i de 

bicicletes queden obligats a sotmetre’s a les proves que s’estableixin per detectar les 

possibles intoxicacions per alcohol”. Però, queda obligat qualsevol usuari de la via quan 

es trobi implicat a un accident de trànsit? 

a) No, només els conductors. 

b) Sí. 

c) No sempre, tan sols si l’usuari resulta ferit. 

d) No sempre, tan sols si l’usuari circulava per la calçada. 

9) Segons l’article 100 del Reglament general de circulació,  quan s’entén que una via està 

insuficientment il·luminada? 

a) S’entén per via insuficientment il·luminada aquella en la qual, amb vista normal, en 

algun punt de la seva calçada, no es pugui llegir la placa de matrícula a 50 metres o no 

es distingeixi un vehicle pintat fosc a 50 metres de distància. 

b) S’entén per via insuficientment il·luminada aquella en la qual, amb vista normal, en 

algun punt de la seva calçada, no es pugui llegir la placa de matrícula a 10 metres o no 

es distingeixi un vehicle pintat de color clar a 50 metres de distància. 

c) S’entén per via insuficientment il·luminada aquella en la qual, amb vista normal, en 

algun punt de la seva calçada, no es pugui llegir la placa de matrícula a 10 metres o no 

es distingeixi un vehicle pintat fosc a 50 metres de distància. 



 

 

 

 

 

 

Test 2 - Versió català 

Departament de Personal. Servei de Selecció, Provisió i Gestió.  

Tribunal qualificador de la convocatòria per proveir 101 places de Policia Local pel torn lliure.   
 

Pàg. 4 de 16 

d) S’entén per via insuficientment il·luminada aquella en la qual, amb vista normal, en 

algun punt de la seva calçada, no es pugui llegir la placa de matrícula a 20 metres o no 

es distingeixi un vehicle pintat de color clar a 50 metres de distància. 

10) Segons el Reglament General de circulació, fora de poblat, entre la posta i la sortida del 

sol o en condicions meteorològiques o ambientals que disminuïssin sensiblement la 

visibilitat, qualsevol vianant, quan circuli per la calçada o per la vorera, haurà de portar un 

element lluminós o retroreflectant homologat. A quina distància mínima haurà de ser 

visibles pels conductors que s’aproximin? 

a) Haurà de ser visible al menys a 50 metres. 

b) Haurà de ser visible al menys a 150 metres. 

c) Haurà de ser visible al menys a 250 metres. 

d) Haurà de ser visible al menys a 200 metres. 

11) Segons el reglament general de circulació, el senyal que indica “ Entrada a una població”, 

dins quin apartat queda recollida? 

a) Dins l’apartat d’indicació i concretament dins els de direcció. 

b) Dins l’apartat d’indicació i concretament dins els de panells complementaris. 

c) Dins l’apartat d’indicació i concretament dins els de localització. 

d) Dins l’apartat d’indicació i concretament dins els d’informació. 

12) Segons el Reglament general de circulació, dins el seu apartat de senyalització ens indica 

que els senyals d’abalisament podran ser de barrera o de guia. Entre els dispositius de guia 

tenim les fites de vèrtex. Què és una fita de vèrtex? 

a) És un element que prohibeix el pas e informa, a més, sobre el sentit de la circulació. 

b) És un element on la seva finalitat primordial és abalisar les vores de la carretera, 

principalment durant les hores nocturnes o de baixa visibilitat. 

c) És un element d’abalisament en forma semicilíndrica a la cara frontal, proveït de 

triangles simètricament oposats, de material retro reflector, que indica el punt on es 

separen dos corrents de trànsit. 

d) És un element d’abalisament implantats en vista a guiar i senyalar als usuaris un perill 

puntual, mitjançant el qual s’informa del sentit de circulació. 
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13) Quina és la edat mínima para obtenir el permís de conducció de la classe A? 

a) 18 anys complerts. 

b) 20 anys complerts. 

c) 21 anys complerts. 

d) 21 anys complerts i amb una antiguitat de dos anys de permís A2. 

14) Quina de les següents premisses és correcta si ens referim a autoritzacions administratives 

per conduir? 

a) Per obtenir el permís de la classe A, l’aspirant haurà de ser titular d’un permís de 

conducció de la classe A1, amb una experiència mínima de dos anys en la conducció 

de les motocicletes que autoritza el mencionat permís. 

b) Per obtenir el permís de la classe A, l’aspirant haurà de ser titular d’un permís de 

conducció de la classe A1, amb una experiència mínima d’un any en la conducció de 

les motocicletes que autoritza el mencionat permís. 

c) Per obtenir el permís de la classe A, l’aspirant haurà de ser titular d’un permís de 

conducció de la classe A2, amb una experiència mínima de dos anys en la conducció 

de les motocicletes que autoritza el mencionat permís. 

d) Per obtenir el permís de la classe A, l’aspirant haurà de ser titular d’un permís de 

conducció de la classe A2, amb una experiència mínima d’un any en la conducció de 

les motocicletes que autoritza el mencionat permís. 

15) Segons el Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament 

general de vehicles. Normes generals. Article 49. Homologació, caràcters, dimensions i 

altres requisits. Senyali l'opció correcta 

a) Les plaques de matrícula han de correspondre a tipus homologats, conservar el seu 

poder retroreflector i ser visibles i llegibles, d’acord amb la reglamentació que recull 

l’annex X. 

b) A les plaques de matrícula hi han de figurar els caràcters que indica l’annex XVIII. 

c) Les dimensions de les plaques de matrícula, així com les dels caràcters que s’hi han 

d’inscriure i les separacions entre caràcters i entre aquests i les vores de les plaques, i 

els seus colors, són els que determina l’annex X. 

d) El nombre de plaques de matrícula que ha de portar cada vehicle, així com la seva 

ubicació, s’han d’ajustar al que disposa l’annex X. 
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16) Segons el Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament 

general de vehicles. Normes generals. Article 7. Reformes d'importància. Indiqueu la no 

correcta. 

a) Com a reformes d’importància s’entenen les que s’especifiquen a la reglamentació que 

recull l’annex I. 

b) El titular d’un vehicle de motor, remolc o semiremolc en què s’hagi efectuat una 

reforma d’importància l’ha de regularitzar davant l’òrgan de l’Administració 

competent en matèria d’indústria. 

c) La tramitació i regularització de les reformes d’importància s’han d’ajustar a la 

reglamentació que recull l’annex X. 

d) No es poden substituir, afegir o suprimir peces, elements o conjunts subjectes al 

compliment d’algun reglament tècnic per altres que no compleixin la reglamentació 

esmentada o bé no corresponguin al vehicle, excepte en els casos previstos en la 

reglamentació que recull l’annex I. 

17) El Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de 

vehicles. Ciclomotors, cicles, vehicles de tracció animal y tramvies. Article 22. Cicles i 

bicicletes. Quina opció és incorrecta? Les bicicletes, per circular de nit, per trams de vies 

senyalitzats amb el senyal de «túnel» o quan hi hagi condicions meteorològiques o 

ambientals que disminueixin sensiblement la visibilitat, han de disposar dels dispositius 

següents: 

a) Llum de posició anterior. 

b) Catadiòptrics als radis de les rodes i als pedals. 

c) Catadiòptric posterior. 

d) Llum de posició posterior. 

18) Segons Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament 

general de vehicles. Ciclomotors, cicles, vehicles de tracció animal i tramvies. Art. 22.1. 

Els cicles, per poder circular, han de disposar de: (Assenyali la resposta incorrecta) 

a) Un timbre, i es prohibeix la utilització d’un altre aparell acústic diferent d’aquell. 

b) Llum de frenada. 

c) Un sistema adequat de frenada que actuï sobre les rodes posteriors. 

d) Un sistema adequat de frenada que actuï sobre les rodes anteriors. 
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19) El Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de 

vehicles. Autoritzacions de circulació dels vehicles. Article 30. En quins casos podrà el 

titular d’un vehicle sol•licitar un duplicat del permís o la llicència de circulació? Indiqueu 

la no correcta.  

a) Per sostracció. 

b) Per pèrdua. 

c) En cas de recuperació del original es retornarà el duplicat a la JPT. 

d) Per deteriorament. 

20) El Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de 

vehicles. Autoritzacions de circulació dels vehicles. Art.36 Baixes Temporals. Indiqueu la 

resposta incorrecta. Els vehicles matriculats són baixa temporal en el Registre de vehicles 

en els casos següents: 

a) Quan es lliurin, per a la seva transmissió posterior, a un venedor de vehicles amb 

establiment obert a Espanya per a aquesta activitat, a petició del seu titular. 

b) Per sostracció del vehicle i a petició del seu titular, el qual ha d’acreditar que ha 

formulat la denúncia corresponent. 

c) Quan transcorrin 30 anys  i  no es declarin vehicles històrics. 

d) Quan el seu titular manifesti expressament la voluntat de retirar-los temporalment de 

la circula 

21) El Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de 

vehicles. Annex II: definicions i categories dels vehicles. Indiqueu quina és la resposta 

incorrecta. Definició de quadricicles lleugers. 

a) Vehicles de quatre rodes amb una massa en buit inferior a 350 kg sense incloure-hi la 

massa de les bateries en el cas dels vehicles elèctrics. 

b) Una velocitat màxima per construcció no superior a 45 km/h. 

c) I un motor de cilindrada inferior o igual a 50 cm3 per als motors d’explosió. 

d) Amb una potència màxima neta inferior o igual a 5 kW per a la resta de motors. 
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22) El Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de 

vehicles. Annex II: definicions i categories dels vehicles. Definició de Bicicleta amb 

pedaleig assistit. Indiqueu l'opció incorrecta.   

a) Bicicleta que utilitza un motor, amb potència no superior a 0,75 kW, com a ajuda a 

l’esforç muscular del conductor. 

b) Aquest motor es deté quan el conductor deixa de pedalejar. 

c) Aquest motor es deté quan la velocitat supera els 25 km/h. 

d) Les respostes b i c són correctes. 

23) El Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de 

vehicles. Annex X: dispositius d'enllumenat i de senyalització òptica. Senyali la resposta 

correcta. Les bicicletes per circular de nit podran estar proveïdes  opcionalment  de:  

a) Llum de posició posterior. 

b) Catadiòptrics posteriors no triangulars. 

c) Catadiòptrics als pedals. 

d) Llum de posició davantera. 

24) El Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de 

vehicles. Annex X: dispositius d'enllumenat i de senyalització òptica. Senyali la resposta 

correcta. Els Vehicles de tracció animal, per circular de nit hauran d'estar estar proveïts  

obligatòriament  de:  

a) Llum de posició davantera, llum de posició posterior i catadiòptrics posteriors no 

triangulars. 

b) Llum de la placa de matrícula posterior. 

c) Catadiòptrics davanters, llum de posició davantera, llum de posició posterior i llum de 

la placa de matrícula posterior. 

d) Llum de la placa de matrícula posterior, llum de posició posterior, catadiòptrics 

posteriors, llum de posició davantera. 
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25) L'accident de trànsit. Definició, tipus, causes i classes d'accidents. L'activitat policial 

davant els accidents de trànsit. L'ordre cronològic de les actuacions. Indiqueu la resposta 

incorrecta. Els accidents de circulació es classifiquen en funció de diversos aspectes: 

a) Resultats: mortals, amb ferits, amb danys materials. 

b) Nombre de vehicles que hi intervenen:  

• Simples: accident en el qual hi ha implicat un sol vehicle. 

• Complexos: accident en el qual hi ha implicats més d’un vehicle. 

c) Fortuïts i intencionats. 

d) Lloc on es produeixen: urbans i interurbans. 

26) L'accident de trànsit. Definició, tipus, causes i classes d'accidents. L'activitat policial 

davant els accidents de trànsit. L'ordre cronològic de les actuacions. A un  accident de 

trànsit amb resultat de persones mortes, l'ordre cronològic més lògic de les actuacions 

hauria de ser:  

Senyalí l'opció correcta: 

a) Avís a Jutjat de Guàrdia. Aixecament dels cadàvers. Diligencia de fets. Informe escrit 

previ al Jutjat. 

b) Aixecament dels cadàvers. Diligencia de fets. Avís al Jutjat de Guàrdia. Informe escrit 

previ al Jutjat. 

c) Informe escrit previ al Jutjat. Avís al Jutjat de Guàrdia. Aixecament dels cadàvers. 

Diligencia de fets. 

d) Diligencia de fets. Aixecament dels cadàvers. Avís al Jutjat de Guàrdia. Informe escrit 

previ al Jutjat. 

27) D’acord amb la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les 

Illes Balears, a qui correspon la creació del cos de policia local, que en el cas dels 

municipis amb població igual o inferior a 5.000 habitants requereix l’informe previ no 

vinculant de la Comissió de Coordinació de Policies Locals? 

a) Al Batle o a la batlessa. 

b) Al Ple de la corporació. 

c) A la Junta de Govern de la corporació. 

d) Cap de les anteriors respostes. 
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28) Segons la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes 

Balears, l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei és: 

a) Als cossos de policia local dels diferents municipis d’aquesta comunitat i al seu 

personal; en els municipis on no hi hagi cos de policia local, als policies locals que 

formin part de la plantilla de l’ajuntament. 

b) Als cossos de policia local dels diferents municipis d’aquesta comunitat i al seu 

personal; en els municipis on no hi hagi cos de policia local, als policies locals que 

formin part de la plantilla de l’ajuntament; al personal nomenat funcionari en 

pràctiques. 

c) Als cossos de policia local dels diferents municipis d’aquesta comunitat i al seu 

personal; en els municipis on no hi hagi cos de policia local, als policies locals interins 

que formin part de la plantilla de l’ajuntament; al personal nomenat funcionari en 

pràctiques o en comissió de serveis. 

d) Als cossos de policia local dels diferents municipis d’aquesta comunitat i al seu 

personal; en els municipis on hi hagi cos de policia local, als policies locals que 

formin part de la plantilla de l’ajuntament; al personal nomenat funcionari en 

pràctiques. 

29) Segons la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes 

Balears, els terminis de prescripció de les faltes són: 

a) Les faltes molt greus prescriuen als tres anys; les greus, als dos anys; i les lleus, al 

mes. 

b) Les faltes molt greus prescriuen als tres anys; les greus, a l’any; i les lleus, al mes. 

c) Les faltes molt greus prescriuen als dos anys; les greus, a l’any i les lleus, al mes. 

d) Les faltes molt greus prescriuen als tres anys; les greus, als dos anys; i les lleus, als 

dos mesos. 

30) D’acord la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes 

Balears, a qui correspon incoar els expedients disciplinaris i imposar les sancions per la 

comissió de les faltes molt greus, greus i lleus als membres dels cossos de policia local o 

als policies en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local? 

a) Cap del cos de policia. 

b) Òrgan competent de l’ajuntament 

c) Batle o batlessa. 

d) Ple de la corporació. 
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31) Segons el Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de 

coordinació de les policies locals de les Illes Balears, les peces i els efectes d'uniforme i 

d'equip de les policies locals de les Illes Balears es consideren agrupats en les següents 

classes: 

a) Vestuari; emblemes; distintius i medalles; equip i armament. 

b) Vestuari; insígnies; distintius i medalles; equip i armament 

c) Vestuari; emblemes; distintius; equip i armament. 

d) Vestuari; emblemes; distintius; elements d'autoprotecció. 

32) Segons el Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de 

coordinació de les policies locals de les Illes Balears, la uniformitat de gala és obligatòria 

per a la categoria d'oficial i per a les diferents categories de l'escala executiva i tècnica. A 

qui correspon determinar els casos en què s'ha d'utilitzar la uniformitat de gala? 

a) Al batle o la batlessa. 

b) Al cap o la cap de la policia local. 

c) Al regidor o regidora competent. 

d) A la junta de govern local. 

33) Segons la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat, en la 

seva actuació professional, els membres de les Forces i Cossos de Seguretat s'han d'ajustar 

als principis de: 

a) Coordinació i subordinació. 

b) Jerarquia i coordinació. 

c) Subordinació i jerarquia. 

d) Coordinació i col·laboració. 

34) Segons la Llei orgànica 2/1986 de forces i cossos de seguretat, els principis bàsics 

d'actuació dels membres de les Forces i Cossos de Seguretat són els següents: 

a) Adequació a l'ordenament reglamentari, relacions amb la comunitat, tractament de 

detinguts, dedicació professional, secret professional i responsabilitat. 

b) Adequació a l'ordenament jurídic, relacions amb la comunitat, tractament de detinguts, 

dedicació exclusiva, secret professional i responsabilitat. 

c) Adequació a l'ordenament jurídic, relacions amb la comunitat, tractament de detinguts, 

dedicació professional i responsabilitat. 

d) Cap de les anteriors és correcta. 
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35) Per regla general, el termini màxim de detenció preventiva no pot excedir de ... 

a) 4 dies. 

b) 72 hores. 

c) 48 hores. 

d) 24 hores. 

36) Tota persona detinguda, segons estableix l'article 520 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, 

té dret a designar advocat: 

a) I a ser assistit per ell durant la pràctica de la diligència de declaració. 

b) I a ser assistit per ell sense demora injustificada. 

c) I a ser assistit per ell immediatament abans de la diligència de declaració. 

d) I a ser assistit per ell durant la pràctica de totes les diligències. 

37) Segons la Llei d'enjudiciament criminal, els atestats que redactin i les manifestacions que 

facin els funcionaris de la policia judicial, a conseqüència de les investigacions que hagin 

practicat, es consideraran: 

a) Declaracions testificals quan es refereixin a fets de coneixement aliè. 

b) Proves irrefutables a tots els efectes. 

c) Denúncies per als efectes legals. 

d) Cap de les anteriors és correcta. 

38) Segons l'art. 284 de la LECrim, quan no hi hagi autor conegut del delicte la policia 

judicial conservarà l'atestat a disposició el Ministeri Fiscal i de l'autoritat judicial, sense 

enviar-l’hi, llevat que es doni alguna de les següents circumstàncies: 

a) Que es tracti de delictes contra la vida, contra la integritat física, contra la llibertat i 

indemnitat sexuals o de delictes relacionats amb l'administració de justícia. 

b) Que es tracti de delictes contra la vida, contra la integritat física, contra la llibertat i 

indemnitat sexuals o de delictes relacionats amb la corrupció. 

c) Que es tracti de delictes contra la llibertat, contra la integritat física, contra la llibertat i 

indemnitat sexuals o de delictes relacionats amb la corrupció. 

d) Que es tracti de delictes contra la vida, contra la integritat psíquica, contra la llibertat i 

indemnitat sexuals o de delictes relacionats amb la corrupció. 
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39) Segons la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal, què significa el 

principi de “nom bis in ídem”? 

a) Fa referència a l'eficàcia de la llei penal en l'espai. 

b) La comissió d'un delicte tindrà la mateixa conseqüència jurídica amb independència de 

la persona que l'hagi comès. 

c) Ningú pot ser jutjat o condemnat dues vegades per un mateix fet delictiu. 

d) Si existeixen dubtes sobre la culpabilitat de l'acusat no vaig poder ser condemnat. 

40) Segons la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal, quina de les següents 

circumstàncies agreujants de la responsabilitat penal, no és correcta: 

a) Executar el fet mitjançant disfressa. 

b) El que, al temps de cometre la infracció penal, a causa de qualsevol anomalia o 

alteració psíquica, no pugui comprendre la il·licitud del fet. 

c) Executar el fet mitjançant preu, recompensa o promesa. 

d) Cometre el delicte per raons de gènere. 

41) Segons els delictes comesos en ocasió de l'exercici dels drets fonamentals i de les 

llibertats públiques garantits per la Constitució, són punibles les reunions o manifestacions 

il·lícites… 

a) Per raó de la seva ideologia, religió o creences, la seva pertinença a una ètnia o raça, el 

seu origen nacional, el seu sexe, orientació sexual, situació familiar, per raons de 

gènere, malaltia o discapacitat. 

b) Aquelles a les quals concorrin persones amb armes, artefactes explosius. 

c) Quan els fets es cometin contra una associació, fundació, societat o corporació o 

contra els seus membres per raó de la seva ideologia, religió o creences. 

d) Les respostes a i b són correctes. 

42) Segons els delictes comesos en ocasió de l'exercici dels drets fonamentals i de les 

llibertats públiques garantits per la Constitució, en el delicte d'associació il·lícita, si el reu 

fos autoritat, agent d'aquesta o funcionari públic, a més de les penes, què se li imposarà? 

a) Inhabilitació especial per a ocupació i càrrec públic de deu a quinze anys. 

b) Només les penes assenyalades. 

c) Inhabilitació absoluta de deu a quinze anys. 

d) Les respostes a i b són correctes. 
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43) Segons la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal, el conductor que, 

requerit per un agent de l'autoritat, es negués a les proves legalment establertes per a la 

comprovació de les taxes d'alcoholèmia i la presència de drogues tòxiques, estupefaents i 

substàncies psicotròpiques, serà castigat… 

a) Amb penes de presó. 

b) Amb penes de presó i privació del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotors per 

temps superior a un i fins a quatre anys. 

c) Amb privació del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotors per temps superior a un 

i fins a quatre anys. 

d) Amb privació del dret a conduir vehicles a motor i ciclomotors per temps superior a un 

i fins a quatre anys o treballs en benefici de la comunitat de trenta-un a noranta dies. 

44) Segons l'article 379 de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal, el 

que conduís un vehicle de motor o ciclomotor sota la influència de drogues tòxiques, 

estupefaents, substàncies psicotròpiques o begudes alcohòliques. Amb quina taxa 

d'alcohol en aire espirat serà condemnat? 

a) Amb taxa superior a 0.65 mil·ligrams per litre. 

b) Amb taxa superior a 0.25 mil·ligrams per litre. 

c) Amb taxa superior a 0.60 mil·ligrams per litre. 

d) Amb taxa superior a 0.30 mil·ligrams per litre. 

45) Segons la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal, el que sostragués 

sense la deguda autorització un vehicle a motor aliè, emprant força en les coses i pretenent 

quedar-li-ho definitivament, està cometent…. 

a) Un furt 

b) Delicte de robatori d'ús de vehicle. 

c) Delicte de robatori amb força. 

d) Furt d'ús de vehicle. 
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46) Segons la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal, el que utilitzi 

targetes de crèdit o dèbit i realitzi operacions de qualsevol classe en perjudici del seu 

titular, està cometent… 

a) Delicte d'ús de targeta de crèdit. 

b) Delicte de robatori. 

c) Delicte d'estafa. 

d) Delicte de furt. 

47) Segons la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 

garantia dels drets digitals, els responsables i encarregats del tractament de dades, estaran 

subjectes…. 

a) A adoptar totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin les dades. 

b) A garantir els drets digitals de la ciutadania. 

c) Al deure de confidencialitat al qual es refereix el Reglament (UE) 2016/679. 

d) Les respostes a i b són correctes. 

48) Segons la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 

garantia dels drets digitals, quan les dades personals siguin obtinguts de l'afectat, qui 

facilitarà a l'afectat la informació bàsica, perquè pugui accedir de manera senzilla i 

immediata a la restant informació? 

a) El responsable del tractament. 

b) El Ministeri Fiscal. 

c) El parlament Europeu responsable del Reglament (UE) 2016/679. 

d) L'agència Espanyola de Protecció de Dades. 
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49) Segons la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes. Quin dels següents 

principis generals no és correcte? 

a) L'adopció de mesures per a eradicar la violència masclista, la violència familiar i totes 

les formes d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, orientació i identitat 

sexuals i de gènere, a fi de garantir el dret a viure sense violència. 

b) L'adopció de les mesures específiques destinades a eliminar les desigualtats de fet per 

raó de sexe que puguin existir en els diferents àmbits. 

c) La garantia la promoció d'una imatge de les dones i homes fonamentada en la igualtat 

de sexes en tots els àmbits de la vida pública i privada. 

d) L'adopció de mesures per a la protecció de les dones immigrants que estan en risc per 

ser víctimes d'explotació sexual. 

50) Segons la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes. Quin és l'àmbit 

d'aplicació? 

a) Aquesta Llei és aplicable a tot el Govern d'Espanya. 

b) Aquesta Llei és aplicable als Consells Insulars. 

c) Aquesta Llei és aplicable a les administracions públiques de les Illes Balears. 

d) Cap de les anteriors respostes. 

 


