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1) Amb la publicació del catàleg de l’exposició “Les cendres de Troia”, obra del  catedràtic 
en Història de l’Art Marià Carbonell, he pogut conèixer millor l’obra del pintor Miquel 
Bestard (1592-1633), conegut popularment com: 

a) El pintor boig. 

b) El pintor illenc. 

c) El pintor tort. 

d) El pintor foraster. 

2) Al passeig del Born queda un dels testimonis més excel·lents de l’arquitectura senyorial 
mallorquina: Can Morell, conegut últimament també com Casal Solleric. A quin any 
l’Ajuntament de Palma va adquirir Can Morell, i el convertí anys més tard en el centre 
d’exposicions actual: 

a) 2002. 

b) 1975. 

c) 1978. 

d) 2004. 

3) Una de les edificacions gòtiques de Palma va ser dissenyada i erigida per Guillem 
Sagrera, de quina construcció estem parlant: 

a) El Consolat de mar. 

b) El teatre Principal. 

c) El Castell de Bellver. 

d) La Llotja. 

4) A la plaça lateral de l’Auditòrium de Palma, es va col·locar un monument merescut en 
forma de lira dedicat al empresari promotor de la seva construcció, amb una inscripció que 
diu, “Mallorca a …: 

a) Miguel Fluxá Rosselló. 

b) Simón Pedro Barceló. 

c) Marc Ferragut Fluxá. 

d) Abel Matutes. 

5) Amb quin nom es coneix l’edifici de l’Ajuntament de Palma. Segons el cronista oficial de 
la Ciutat i antic Regne de Mallorca: 

a) L’Ajuntament. 

b) La Sala. 

c) La Casa de la Vila. 

d) La Casa dels vagos. 
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6) Segons el decret de Batllia d’organització dels Serveis Administratius de l’Ajuntament de 
Palma, l’Empresa Municipal de Transports ( EMT) a dins de quin àrea està adscrita?  

a)  Mobilitat sostenible. 

b)  Transport. 

c) Funció pública. 

d) Coordinació territorial de transports públics. 

7) A quin àrea correspon “Promoure el coneixement, sensibilitzar i treballar per al 
compliment, dins l’àmbit competencial, dels drets humans, civils i polítics de la ciutadania 
de Palma”, segons el decret de Batllia d’organització dels Serveis Administratius de 
l’Ajuntament de Palma?   

a) Benestar social. 

b) Cooperació. 

c) Drets cívics. 

d) Igualtat. 

8) Segons el decret de Batllia d’organització dels Serveis Administratius de l’Ajuntament de 
Palma, a quina àrea està adscrita l’Empresa Funerària Municipal ( EFM)? 

a) Àrea de Participació ciutadana i Govern Interior. 

b) Àrea de Benestar Social. 

c) Batllia. 

d) Àrea d’Estadística i Població. 

9) A quin àrea correspon “ Ordenar i regular l’ús de les vies públiques per a la major 
compatibilitat entre vehicles, vianants i bicicletes i una gestió sostenible i eficient de les 
infraestructures, segons el decret de Batllia d’organització dels Serveis Administratius de 
l’Ajuntament de Palma?   

a) Seguretat ciutadana. 

b) Àrea municipal d’Aparcaments i Projectes. 

c) Transports. 

d) Mobilitat.  

10) Segons el decret de Batllia d’organització dels Serveis Administratius de l’Ajuntament de 
Palma, “ Vetllar pel dret de la ciutadania de Palma a l’educació i al seu accés”, està 
regulat dins una de les funcions de l’Àrea de .... Indicar la resposta correcta. 

a) Àrea de Justícia social, Cultura i Família. 

b) Àrea de Cultura i Benestar Social. 

c) Àrea de Benestar social i Família. 

d) Àrea d’Educació i Benestar Social. 
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11) Segons l’article 19 de l’Ordenança municipal de neteja, rebuig i residus sòlids urbans,  els 
responsables de comerços que utilitzin per al seu servei zones de les vies i espais lliures 
públics mitjançant la seva ocupació habitual per vehicles de tracció mecànica, estaran 
obligats a: 

a) Realitzar el pagament de la taxa imposada per aquest servei. 

b) Donar compte al propietari dels abocaments que es produeixin, i netejar-les. 

c) Netejar-les, eliminant els abocaments d’olis, greixos i productes similars produïts per 
aquells. 

d) Prevenir i evitar l’embrutiment de les vies i espais públics. 

12) Segons l’Ordenança municipal de neteja, rebuig i residus sòlids urbans, es consideren 
infraccions greus: (Indicar la resposta incorrecta). 

a) L'incompliment de l'adopció de mesures correctores ordenades pel corresponent òrgan 
municipal. 

b) La realització de qualsevol tipus de grafits, pintades o qualsevol altra expressió 
gràfica, damunt elements del paisatge urbà objecte d'algun tipus de protecció 
patrimonial. 

c) Tirar a les vies i espais lliures públics o privats tot tipus de deixalles, rebuigs o residus, 
que són causa d'embrutiment de la ciutat. 

d) L'abandonament d'animals morts d'abastament o granja a qualsevol classe de terreny, a 
les vies i espais públics o a l'interior de papereres, contenidors o assimilats. 

13) Segons l’article 22 de l’Ordenança municipal de neteja, rebuig i residus sòlids urbans, es 
poden realitzar grafits, pintada, taca, escrit, inscripció o qualsevol expressió gràfica? 

a) No. Es prohibeix en tots els casos. 

b) Només a zones habilitades mitjançant autorització de l’Ajuntament. 

c) Només està permès a façanes de immobles abandonats, amb autorització expressa del 
propietari/de la propietària, sempre que no suposin un menyscabament de la protecció 
del patrimoni històric. 

d)  Cap de les respostes anteriors. 

14) Segons l’Ordenança municipal de neteja, rebuig i residus sòlids urbans, quan en una 
infracció hagin participat diverses persones i no sigui possible determinar el seu grau 
d’intervenció. De qui serà la responsabilitat? 

a)  Si no es pot determinar, de cap. 

b) La responsabilitat de totes les persones implicades serà solidària. 

c) Es posarà la mateixa sanció a cada un dels implicats. 

d) De tots els implicats, els que hauran de realitzar sessions informatives, participació en 
activitats cíviques i altres tipus de treball per a la comunitat. 
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15) Segons l’article 18 de l’Ordenança municipal de neteja, rebuig i residus sòlids urbans,  
aquesta ordenança és d’aplicació: 

a) En els espais d'interès natural inclosos al terme municipal de Palma, sense perjudici de 
les competències i del que estableix la normativa relativa als espais de rellevància 
ambiental de les Illes Balears. 

b) En els espais d'interès natural inclosos al terme municipal de Palma. 

c) En els espais d'interès natural que estableix la normativa relativa als espais de 
rellevància ambiental de les Illes Balears. 

d) En els espais d'interès natural que estableix la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais 
naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de les Illes Balears. 

16) Segons l’article 36 de l’Ordenança municipal reguladora del renou i les vibracions, per al 
transport de mercaderies s’han d’utilitzar exclusivament: 

a) Carretons amb rodes de cambra d’aire o revestiments de goma i/o policarbonat. 

b) Caixes amb revestiment de goma i/o policarbonat i carretons amb rodes de cambra 
d’aire o revestiments de goma i / o policarbonat. 

c) Carretons amb rodes de revestiments de goma i / o policarbonat. 

d) Carretons amb rodes de revestiments de policarbonat. 

17) Segons l’article 30.5 de l’Ordenança municipal reguladora del renou i les vibracions, quin 
senyal continu pot emetre un sistema d’alarma? 

a)  Un sistema continu de 75 dB (A). 

b)  Un sistema continu de 80 dB (A). 

c)  Un sistema continu de 85 dB (A). 

d)  Un sistema continu de 90 dB (A). 

18) Segons l’article 30.1 de l’Ordenança municipal reguladora del renou i les vibracions, que 
es considera un sistema d’alarma acústic? 

a) Qualsevol tipus d’alarma o sirena, monotonal, bitonal o freqüencial, que radiï tant a 
l’exterior com a l’interior de zones comunes o d’equipaments. 

b) Qualsevol tipus d’alarma o sirena, que radiï tant a l’exterior com a l’interior de zones 
comunes o d’equipaments. 

c) Qualsevol tipus d’alarma o sirena, que radiï tant a l’exterior com a l’interior de zones 
d’equipaments. 

d) Qualsevol tipus d’alarma o sirena, monotonal, bitonal o freqüencial, que radiï tant a 
l’exterior com a l’interior de zones comunes o d’equipaments i amb sistemes de 
protecció que no causin molèsties innecessàries. 
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19) Segons l’article 35 de l’Ordenança municipal reguladora del renou i les vibracions, amb 
motiu d l’organització d’actes per competicions esportives, a petició dels organitzadors, 
l’òrgan municipal competent pot dispensar del compliment dels valors límit d’emissió 
sonora que s’estableixen a l’Ordenança i pot fixar altres limitacions. Per obtenir la dita 
dispensa, els titulars dels emissors acústics han de presentar una sol•licitud. Amb quant 
temps d'antelació a l'acte, han de presentar la sol•licitud? 

a) 10 dies. 

b) 15 dies. 

c) 20 dies. 

d) 30 dies. 

20) Segons l’article 31 de l’Ordenança municipal reguladora del renou i les vibracions, amb la 
finalitat d’evitar la superació dels límits assenyalats en aquesta Ordenança i les molèsties 
als veïns, es prohibeix: 

a) Usar aparells de megafonia. 

b) Dispositiu sonor al medi ambient exterior amb finalitat de propaganda. 

c) Per una situació anòmala. 

d) Les respostes a i b són correctes. 

21) Segons l’Article 68 de l’Ordenança per a la inserció dels animals de companyia a la 
societat urbana, queda prohibit l’abandó d’excrements que puguin produir els cans a les 
vies i als espais lliures públics o privats de concurrència pública. L'Ajuntament pot 
instal·lar equipaments especials per a les deposicions i dejeccions dels animals domèstics. 
Els propietaris o posseïdors de cans, sota la seva exclusiva responsabilitat, si no hi ha els 
esmentats equipaments, han de recollir els excrements que es puguin produir, mitjançant 
artefactes o embolcalls adequats que han de dur –la qual cosa ha de ser comprovada pels 
agents de l’autoritat municipal– per tal de dipositar-los als contenidors o recipients de 
residus sòlids autoritzats per l'Ordenança municipal de neteja. 

Quina és la redacció correcta del segon paràgraf de l’article?: 

a) Queda prohibit, així mateix, per raons de decòrum i ornament públic, que els animals 
realitzin dejeccions líquides a la via pública. 

b) Queda prohibit, així mateix, per raons de decòrum i ornament públic, que els animals 
realitzin dejeccions líquides a façanes d’immobles i a mobiliari urbà. 

c) Queda prohibit, així mateix, per raons de decòrum i ornament públic, així com de 
salubritat, que els animals realitzin dejeccions líquides a façanes d’immobles i a 
mobiliari urbà. 

d) Està permès que els animals realitzin dejeccions líquides a la via pública, sempre que 
els propietaris ho netegin. 
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22) Segons l’Article 50 de l’Ordenança per a la inserció dels animals de companyia a la 
societat urbana, en lo referent als coloms i per tal de controlar-ne la distribució dins la 
ciutat: 

a) No estarà permès donar-los aliments a la via pública. 

b) Es pot donar aliments a la via pública. 

c) Només estarà permès donar-los aliments a la via pública, als llocs establerts per la 
mateixa Ordenança. 

d) Només estarà permès donar-los aliments a la via pública, als llocs establerts per la 
Batlia. 

23) Quina es la redacció correcte de l’Article 60 de l’Ordenança per a la inserció dels animals 
de companyia a la societat urbana: 

a)  Queda prohibit l’accés d'animals de companyia a les piscines públiques.  

L’autoritat municipal pot determinar els punts i les hores en què poden circular 
lliurement o romandre els cans o altres animals de companyia a les platges del terme 
municipal. Mentre no s’estableixi tal determinació s’entén prohibida aquesta 
circulació o permanència de forma absoluta. 

b)  Durant l’època de banys queda prohibit l’accés d'animals de companyia a les piscines 
públiques.  

L’autoritat municipal pot determinar els punts i les hores en què poden circular 
lliurement o romandre els cans o altres animals de companyia a les platges del terme 
municipal. Mentre no s’estableixi tal determinació s’entén prohibida aquesta 
circulació o permanència de forma absoluta. 

c)  Durant l’època de banys queda prohibit l’accés d'animals de companyia a les piscines 
públiques.  

L’autoritat municipal pot determinar els punts i les hores en què poden circular 
lliurement o romandre els cans o altres animals de companyia a les platges del terme 
municipal. 

d)  Queda prohibit l’accés d'animals de companyia a les piscines públiques.  

L’autoritat municipal pot determinar els punts i les hores en què poden circular 
lliurement o romandre els cans o altres animals de companyia a les platges del terme 
municipal. 
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24) Quina es la redacció correcta de l’Article 62 de l’Ordenança per a la inserció dels animals 
de companyia a la societat urbana. 

a) Els deficients visuals acompanyats de cans guia tenen accés als llocs, els allotjaments, 
els establiments, els locals i els transports públics en la forma que estableixen el Reial 
Decret 3.250/83, de 7 de desembre, l’Ordre de 18 de juny de 1985 i la Llei 5/99, de 31 
de març, de cans guia. 

b) Els deficients visuals acompanyats de cans guia tenen accés als llocs, els allotjaments, 
els establiments, els locals i els transports públics en la forma que estableixen el Reial 
Decret 3.250/84, de 7 de desembre, l’Ordre de 18 de juny de 1985 i la Llei 5/99, de 31 
de març, de cans guia. 

c) Els deficients visuals acompanyats de cans guia tenen accés als llocs, els allotjaments, 
els establiments, els locals i els transports públics en la forma que estableixen el Reial 
Decret 3.250/83, de 7 de desembre, l’Ordre de 18 de juny de 1985 i la Llei 6/99, de 31 
de març, de cans guia. 

d) Els deficients visuals acompanyats de cans guia tenen accés als llocs, els allotjaments, 
els establiments, els locals i els transports públics en la forma que estableixen el Reial 
Decret 3.250/83, de 7 de desembre, l’Ordre de 19 de juny de 1985 i la Llei 5/99, de 31 
de març, de cans guia. 

25) Segons l’Article 44 de l’Ordenança per a la inserció dels animals de companyia a la 
societat urbana. A la casa, els cans i els moixos han de disposar de: 

a) La seva pròpia caseta. 

b) El seu propi llit. 

c) El seus plats o recipients. 

d) Totes les anteriors son correctes. 

26) Segons l’ordenança de publicitat dinàmica, les infraccions regulades se sancionaran de la 
forma següent: (Senyali quina resposta és incorrecta) 

a) Infraccions lleus: multa de fins a 150,25 € (25.000 pessetes). 

b) Infraccions greus: multa de 150,26 € a 6.010,12 € (25.001 a 1.000.000 de pessetes). 

c) Infraccions lleus multa de 150,25 € (25.000 pessetes). 

d) Infraccions molt greus: multa de 6.010,12 € a 30.050,60 € (1.000.001 a 5.000.000 de 
pessetes). 

27) L’ús d’animals com a reclam o complement de l’activitat (art. 22.b, 27.c i 32.2), segons 
l’ordenança de publicitat dinàmica, és una falta: 

a) Greu. 

b) Molt Greu. 

c) Lleu. 

d) Les respostes a i b són correctes. 
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28) Quina de les següents infraccions no és una infracció lleu segons l’ordenança de publicitat 
dinàmica? 

a) La falta de comunicació del canvi de domicili en els terminis assenyalats abans (art. 
14, 26 i 30). 

b) L’incompliment de les normes sobre exhibició del carnet d’agent de propaganda 
manual i/o l’ús de la peça identificativa que es determini (art. 18). 

c) El reiterat incompliment de la normativa continguda en la present ordenança. 

d) Cridar l’activitat promocionada (art. 22 i 32.2). 

29) Quina de les següent afirmacions és incorrecta segons l'ordenança de publicitat dinàmica 
respecte a l'exercici de la mateixa mitjançant l'ús de vehicle? 

a) Es prohibeix l'ús de mitjans audiovisuals com a suport de l'activitat publicitària, llevat 
que expressament es prevegi a la llicència. 

b) Es prohibeix la distribució i / o llançament de material de propaganda imprès o altres 
suports publicitaris, tant si aquesta distribució s'efectua de vehicle a vehicle o de 
vehicle a vianants. 

c) Es prohibeix dirigir-se el conductor o acompanyants directament a vianants o altres 
conductors de vehicles, realitzant missatges de publicitat oral. 

d) S'entendrà com a publicitat, als efectes de la present Ordenança, els rètols, emblemes o 
altres elements similars grafiats en els vehicles, que facin referència a la raó social de 
l'empresa i / o activitat genèrica que exerceix, sempre que la finalitat no sigui 
exclusivament publicitària i es respectin les normes de trànsit, especialment la 
permanència de vehicles estacionats a la via pública. 

30) Segons l’ordenança de publicitat dinàmica, les llicències tindran un termini màxim de 
validesa d’un any i es podran renovar prèvia sol·licitud. (Indiqui la resposta incorrecta). 

a) Si la Batlia no resol expressament sobre aquestes sol·licituds abans dels dos mesos de 
la seva presentació, es consideraran denegades per aplicació del silenci administratiu 
negatiu. 

b) Finalitzaran, en qualsevol cas, dia 31 de desembre. 

c)  Si la Batlia no resol sobre aquestes sol·licituds abans dels dos mesos de la seva 
presentació, es consideraran atorgades per aplicació del silenci administratiu positiu. 

d) Les renovacions s’hauran de sol·licitar amb dos mesos d’antelació a la data d’inici de 
l’activitat. 
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31) Quina de les següents premisses és la correcta segons l’ordenança d’ocupació de la via 
pública de l’Ajuntament de Palma? 

a) El període mínim d’ocupació autoritzable serà de 3 mesos continus. Pot caldre d’una a 
tres pròrrogues extraordinàries per al primer trimestre de l’any, que podrà ser d’un, 
dos o tres mesos continus comptats  de data a  data. 

b) El període mínim d’ocupació autoritzable serà de 3 mesos continus. Pot caldre d’una a 
tres pròrrogues extraordinàries per al darrer trimestre de l’any, que podrà ser d’un, dos 
o tres mesos continus comptats de data a data. 

c) El període mínim d’ocupació autoritzable serà de 3 mesos continus. Pot caldre d’una a 
tres pròrrogues extraordinàries per al darrer trimestre de l’any, que podrà ser d’un, dos 
o sis mesos continus comptats de data a data. 

d) El període mínim d’ocupació autoritzable serà de 3 mesos continus. Pot caldre d’una a 
tres pròrrogues extraordinàries per al primer trimestre de l’any, que podrà ser d’un, 
dos o sis mesos continus comptats de data a data. 

32) L’ordenança d’ocupació de la via pública de l’Ajuntament de Palma contempla la retirada 
d’elements de la via pública per falta de llicència o per incompliment de les seves 
condicions.  Quin és el termini que concedeix la present ordenança a la persona 
interessada per retirar voluntàriament de la via els béns en qüestió?  I en cas contrari la 
Policia Local, executarà subsidiàriament la retirada amb costes a càrrec de la persona o 
entitat titular, cosa que podrà fer auxiliada pels mitjans que es considerin necessaris, de la 
qual aixecarà acta en la que constarà l’inventari dels bens retirats i la dependència on 
seran dipositats a disposició de qui acrediti dret sobre ells. 

a) El termini de 24 hores. 

b) El termini de 12 hores. 

c) El termini de 72 hores. 

d) El termini de 48 hores. 

33) Segons l’ordenança d’ocupació de la via pública de l’Ajuntament de Palma,  quin ha de 
ser l’espai que quedi lliure a la voravia pel trànsit de persones vianants una vegada 
ocupada la via pública? 

a) L’espai que quedi lliure a la voravia pel trànsit de persones vianants una vegada 
ocupada la via pública mai podrà ser inferior a 2 metres seguits sense cap obstacle. 

b) L’espai que quedi lliure a la voravia pel trànsit de persones vianants una vegada 
ocupada la via pública serà entre 1.5 i 5 metres en funció del trànsit de vianants. 

c) L’espai que quedi lliure a la voravia pel trànsit de persones vianants una vegada 
ocupada la via pública mai podrà ser inferior a 2’5 metres seguits sense cap obstacle. 

d) Cap de les respostes anteriors és correcta. 
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34) Segons l’ordenança d’ocupació de la via pública de l’Ajuntament de Palma, quin és  
l’horari general autoritzable d’ocupacions a les terrasses? 

a)  L’horari general autoritzable a les terrasses serà de 08.00 a les 00.00 hores. 

b) L’horari general autoritzable a les terrasses serà de 07.00 a les 22.00 hores. 

c) L’horari general autoritzable a les terrasses serà de 08.00 a les 22.00 hores. 

d) L’horari general autoritzable a les terrasses serà de 07.00 a les 00.00 hores. 

35) Segons l’Ordenança municipal de l’ocupació de la via pública, es podran autoritzar llocs 
de venda de castanyes,moniatos torrats i xurreries? 

a) Sí, però només per tradició i durant els mesos de novembre a febrer. 

b) Sí, però només per tradició i durant els mesos de desembre a febrer. 

c) Sí, però només per tradició  i durant els mesos de novembre a gener. 

d) Sí, però només per tradició i durant els mesos de desembre a gener. 

36) Segons l'article 10 de l'Ordenança reguladora de l'ús dels espais cívics, hi ha una sèrie de 
supòsits que alteren greument la convivència ciutadana. Indiqueu quin dels següents no és 
correcte: 

a) Quan es deteriori la tranquil·litat de l'entorn o s’hi provoquin situacions d'insalubritat. 

b) Quan es produeixin situacions de perill per als vianants o altres persones usuàries dels 
espais públics, espais privats d'ús públic i / o establiments públics. 

c) Quan la concentració impedeix o dificulta la utilització normal l'espai públic o el 
servei públic i/o la circulació. 

d) Quan el lloc de concentració es caracteritzi per l'afluència de menors que consumeixin 
begudes alcohòliques i / o altres drogues. 

37) Segons l'article 10 de l'Ordenança reguladora de l'ús dels espais cívics, a través d'aquesta 
ordenança es pretén evitar les concentracions ludicofestives de persones i intentar-ne la 
dispersió tenint en compte la coincidència en lloc, temps, intenció i acció d'una conducta 
definida com a infracció en aquest text normatiu i separant: 

a) Un grup o concentració major de persones, quan siguin 9 o més i un grup o 
concentració menor de persones, quan siguin entre 3 i 8 persones. 

b) Un grup o concentració major de persones, quan siguin 10 o més i un grup o 
concentració menor de persones, quan siguin entre 4 i 9 persones. 

c) Un grup o concentració major de persones, quan siguin 10 o més i un grup o 
concentració menor de persones, quan siguin entre 5 i 9 persones. 

d) Un grup o concentració major de persones, quan siguin 10 o més i un grup o 
concentració menor de persones, quan siguin entre 3 i 9 persones. 
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38) Segons l'article 10 apartat 6 de l'Ordenança reguladora de l'ús dels espais cívics, amb 
relació a l'ús de la via i espais públics per part dels usuaris, quina de les següents respostes 
no es troba inclosa en el mateix com a prohibida ? 

a) Realitzar actes sexuals a la via pública, quan es puguin produir davant persones o quan 
aquestes els puguin percebre, sempre que no suposin un acte d’exhibicionisme que 
consisteixi en infracció penal. 

b) L’ús de tot tipus d'artefacte que circuli pels espais públics promocionant o facilitant el 
consum de begudes alcohòliques de qualsevol graduació i tipus, així com begudes no 
alcohòliques i aliments, sense perjudici que aquesta infracció pugui estar immersa, 
d’una forma o altra, en l’Ordenança Municipal de Publicitat Dinàmica. 

c) La venda ambulant no autoritzada, a les vies i els espais públics, i també als espais de 
distinta naturalesa però de concurrència pública, de begudes alcohòliques de qualsevol 
tipus i graduació, quan no suposi el cas previst a la lletra anterior. 

d) El llançament de qualsevol objecte entre veïns, edificis o habitacions, similars o 
qualsevol combinació possible entre aquests, quan aquesta acció impliqui que l'objecte 
passi per l'exterior de la façana de l'edifici o béns mobles i hi hagi perill que pugui 
caure a la via pública. 

39) Segons l'article 10 apartat 9 de l'Ordenança reguladora de l'ús dels espais cívics, en relació 
amb els establiments públics en general, quina de les següents no prohibeix l'esmentat 
apartat de l'article? 

a) Incitar al consum massiu i/o inadequat de begudes alcohòliques, ja sigui de forma 
temporal o permanent, que pugui causar un perjudici greu per al consumidor i/o pugui 
alterar la pacífica convivència dins l’entorn en què es troba, com també conductes 
sexistes 

b) Exercir l’activitat entre les 24.00 h i les 8.00 h sense adoptar mesures per a intentar 
evitar el renou i l’aglomeració de persones a l’exterior de l’activitat que puguin 
provocar molèsties als veïnats. 

c) Fer funcionar equips de so, amplificadors, altaveus de qualsevol potència, instruments 
de percussió o similars que puguin generar molèstia als voltants, a excepció de les 
activitats a l'aire lliure amb autorització municipal. 

d) Sense perjudici del dret d’admissió, dur el tors nu als establiments comercials, així 
com a la resta d’establiments públics, quan aquest darrer cas sigui fàcilment visible 
des de la via pública; en ambdós casos, exceptuant la primera línia de platja, zones de 
bany i anàlegs. Infringeixen l’individu que va sense tapar i la persona responsable de 
l’establiment que no ho impedeix podent-ho fer o que no avisa els agents de l’autoritat 
per a informar dels fets. 
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40) Segons el títol II sobre l'ús cívic dels espais públics de l'Ordenança reguladora de l'ús dels 
espais cívics, ¿en quins articles apareix el terme balconing? 

a) En l'article 9 i en l'article 10 apartat 5. 

b) En l'article 9 i en l'article 10 apartat 7. 

c) En l'article 10 apartat 5 i en l'article 10 apartat 9. 

d) En l'article 10 apartat 1 i en l'article 10 apartat 8. 

41) Segons l'article 13 de l'ordenança de circulació, assenyali la resposta incorrecta. 

a) Els vianants circularan per les voreres, de manera que no obstrueixin o dificultin la 
circulació per elles d'altres vianants. 

b) Els passos de vianants coincidents amb regulació semafòrica podran ser 
horitzontalment senyalitzats amb la marca vial M-4.4 inclosa en les Normes de 
marques vials estandarditzades per l'Administració de l'Estat. 

c) En els passos de vianants regulats, mantenen la seva prioritat de pas. 

d) Travessaran les calçades pels passos senyalitzats i, en els llocs que no tinguin passos 
assenyalats, ho faran pels extrems de les illes, perpendicularment a la calçada, 
assegurant-se abans de la no proximitat d'algun vehicle. 

42) Segons l'article 17 de l'ordenança de circulació, dedicat a les bicicletes, assenyali la 
resposta incorrecta. 

a) Les bicicletes han de circular pels carrils reservats a l'efecte a la calçada o a les 
voreres, andanes i passeigs, però els vianants gaudeixen de preferència de pas en 
aquests darrers casos. 

b) Si no hi ha cap tipus de carrils reservats per a bicicletes, ho faran per la calçada, tan a 
prop de la vorera com sigui possible, excepte on hi hagi carrils reservats a altres 
vehicles. En aquest cas, circularan pel carril contigu al reservat. 

c) En les vies amb diverses calçades, han de circular per les laterals. 

d) En els parcs públics, zones de vianants i zones de prioritat invertida, ho faran pels 
carrils o camins específics per a això. Si no n'hi ha, no es pot excedir la velocitat de 10 
km/h. En qualsevol cas, el vianant gaudirà de preferència. 
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43) Segons l'article 20 de l'ordenança de circulació, assenyali la resposta incorrecta. 

a) Les cavalleries han de circular sempre per la calçada, acostades a la seva dreta, a el pas 
i subjectes o muntades de manera que el conductor pugui sempre dirigir-les i dominar-
les. En tot cas només podran circular per les vies públiques a l'únic efecte d'accedir a 
zona oberta, usant-les o travessant pel trajecte més curt o, si escau, el que determini 
l'Alcaldia, adoptant les precaucions necessàries. 

b) La circulació de cavalleries en grup només podrà efectuar-se prèvia autorització 
municipal i acreditació de cobertura de riscos de responsabilitat civil derivats de 
l'activitat; en tot cas, al front de la figura d’una persona responsable del picador, ranxo 
o escola d'equitació de procedència d'aquelles, havent de circular en fila d'un. Que 
també serà d’aplicació l’anterior a les cavalleries de les Forces i Cossos de Seguretat. 

c) La circulació d'animals de companyia es regeix per la seva normativa específica. 

d) Es procurarà no entorpir la circulació, ni molestar els vianants, adoptant les mesures 
de seguretat necessàries. 

44) Segons l'article 25 de l'ordenança de circulació. ACIRE. Pels vials que constitueixen 
aquestes àrees es prohibeix la circulació de vehicles. S'exceptua de la prohibició de 
circulació als següents vehicles: (Assenyali la resposta incorrecta) 

a) Els de servei públic de viatgers, que es podrà aturar únicament a l'interior de l'ACIRE 
el temps necessari per a la pujada i baixada de viatgers, i els destinats a transport de 
mercaderies i els de serveis de reparacions, que es podrà aturar a l'interior de l' ACIRE 
només per efectuar les operacions de càrrega i descàrrega. La Batlia podrà regular 
l'horari en què quedi autoritzada la circulació dels vehicles destinats a transport de 
mercaderies i a serveis de reparacions. 

b) Motocicletes i ciclomotors de dues i tres rodes, i bicicletes. 

c) Els de serveis de seguretat, sanitaris, prevenció d'incendis i els proveïts de targeta 
d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. 

d) Els vehicles de servei oficial degudament identificats, propietat d'organismes de 
l'Estat, Comunitat Autònoma, Consell Insular o municipi, que estiguin destinats 
directament i exclusivament a la prestació dels serveis públics de la seva competència, 
quan realitzin aquests serveis. 

45) Segons l'article 28 de l'ordenança de circulació. ZONES ZAR. Pels vials que 
constitueixen aquestes àrees queda prohibit l'estacionament, excepte el dels següents 
vehicles (Assenyali la resposta no correcta): 

a) Els destinats a transport de mercaderies per efectuar les operacions de càrrega i 
descàrrega, en l'horari que autoritzi l'Alcaldia. 

b) Quadricicles i ciclomotors de dues i tres rodes, i bicicletes. 

c) Vehicles que disposin de targeta de ZAR. 

d) Els de serveis de seguretat, sanitaris, prevenció d'incendis i els proveïts de targeta 
d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda. 
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46) Segons l’article 7 de l'Ordenança municipal reguladora de la mobilitat dels ciclistes, 
assenyali la resposta correcta respecte a la velocitat de la circulació pels carrils bici i les 
voreres bici: 

a) La velocitat màxima permesa als cicles quan circulen pels carrils bici situats a la 
calçada és de 25 km/h. La velocitat màxima permesa als cicles quan circulen per la 
vorera bici o pel carril bici damunt calçada entre els llocs destinats a l’estacionament 
de vehicles i la vorera és de 15 km/h. 

b) La velocitat màxima permesa als cicles quan circulen pels carrils bici situats a la 
calçada és de 30 km/h. La velocitat màxima permesa als cicles quan circulen per la 
vorera bici o pel carril bici damunt calçada entre els llocs destinats a l’estacionament 
de vehicles i la vorera és de 10 km/h. 

c) La velocitat màxima permesa als cicles quan circulen per la vorera bici o pel carril bici 
damunt la calçada és de 30 km/h. La velocitat màxima permesa als cicles quan 
circulen pel carril bici damunt calçada entre els llocs destinats a l’estacionament de 
vehicles i la vorera és de 15 km/h. 

d) La velocitat màxima permesa als cicles quan circulen pels carrils bici situats a la 
calçada és de 30 km/h. La velocitat màxima permesa als cicles quan circulen per la 
vorera bici o pel carril bici damunt calçada entre els llocs destinats a l’estacionament 
de vehicles i la vorera és de 15 km/h. 

47) Segons l'article 1 de de l'Ordenança municipal reguladora de la mobilitat dels ciclistes, 
quina de les següents respostes no es troba inclosa a l'efecte de la seva regulació? 

a) Les vies circulatòries per on poden circular els cicles i la velocitat. 

b) Les característiques dels cicles i prohibicions. 

c) Les normes de conductes dels usuaris dels cicles. 

d) La convivència de la bicicleta i altres cicles amb els vianants i amb la resta dels 
vehicles. 

48) Segons l'Ordenança municipal reguladora de la mobilitat dels ciclistes, ¿quina de les 
següents infraccions és una infracció greu? 

a) Sobrepassar la velocitat màxima establerta en la present Ordenança per a les diferents 
vies. 

b) No respectar els cicles la prioritat als vianants a les zones senyalitzades. 

c) Circular en cicle per voreres o altres zones de vianants, no autoritzades, sense 
provocar perill per als usuaris de la via. 

d) Transitar els vianants de manera continuada per les vies per a ciclistes degudament 
senyalitzades. 
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49) Segons l’article 17 de l'Ordenança municipal reguladora de la mobilitat dels ciclistes,  
quina és la distància que han de respectar els ciclistes respecte de les façanes quan es 
permeti la circulació de cicles als carrers per a vianants i a les voreres? 

a) Han de mantenir una distància adequada a les circumstàncies de la via. 

b) 1,5 m. 

c) 2 m. 

d) 1 m. 

50) Segons l'Ordenança municipal reguladora de la mobilitat dels ciclistes, els cicles poden 
circular per les següents vies: 

a) Carril bici, vorera bici, calçada (incloent ciclocarrers i carrers de residents) i sendes 
ciclables; i per les places, carrers i zones de vianants únicament els dies festius i en 
horari nocturn sense cap tipus d'excepció. 

b) Carril-bici, vorera-bici, calçada (incloent ciclocarrers i carrers de residents) i sendes 
ciclables; i per les places, carrers i zones de vianants únicament els dies festius i en 
horari nocturn entre les 21 i les 9 hores. 

c) Carril-bici, vorera-bici, calçada (incloent ciclocarrers i carrers de residents) i sendes 
ciclables; i per les places, carrers i zones de vianants únicament els dies festius. 

d) Carril-bici, vorera-bici, calçada (incloent ciclocarrers i carrers de residents) i sendes 
ciclables; i per les places, carrers i zones de vianants únicament els dies festius i en 
horari nocturn. 
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