
 

                 

 
 

 
 
 
 
 

 

1. Vostè està assignat a la dotació C-3, en servei de patrulla ordinària en torn de tarda, 

juntament amb un altre agent del cos. Aquest servei el presten uniformats i amb 

vehicle logotipat. 

Mentre patrullen per un barri a les 19:50 hores, observen que al parc infantil, hi ha diverses 

persones usuàries entre les quals hi ha infants que juguen amb normalitat. 

Alguns d’aquests infants juguen amb un gos de raça Dòberman, el qual es mostra tranquil i 

juganer amb els infants, tot i que les mares i pares criden contínuament als nens perquè no 

ho facin. 

L’animal, que es mostra dòcil i amb un bon aspecte, està lliure i sense morrió. 

Observen que en un racó, separat de la resta d’usuaris, hi ha un home jove que està fumant 

el que sembla una cigarreta tipus porro, la qual llença a terra en adonar-se de la presència 

policial i que també està consumint una cervesa. 

Per com interactua aquest home amb el gos i viceversa, sembla que seria el propietari o 

responsable de l’animal. 

Un cop s’aturen i identifiquen a aquest home, la seva sala els indica que tindria un 

requeriment pendent d’esbrinament de domicili i de citació judicial. També els informa que 

tindria diversos antecedents per delictes contra la salut pública (tràfic de drogues) i usurpació 

d’immobles. 

En l’escorcoll corporal, hi troben una bosseta de petites dimensions amb contingut de 

marihuana, un tallaungles, la seva documentació personal i un clauer amb unes claus de 

domicili i una de vehicle de la marca SEAT. 

Indiqui quines actuacions i tràmits realitzaria al respecte. 
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1. Gos solt de raça potencialment perillosa: 

- LLEI 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 

o Consideració raça potencialment perillosa (Art. 1) 

o Lligats i amb morrió (Art. 1) 

o Censat a l’Ajuntament (lleu), assegurança específica de, com a mínim, 150.253,03 euros per 

sinistre (greu). A la pòlissa contractada s'ha de fer constar el número d'identificació del gos.  

(art. 3) 

- DECRET 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment 

perillosos 

o Antecedents incompatibles amb l’obtenció o vigència de la llicència preceptiva (Art. 3.2) 

o Identificació de l’animal amb microxip (Art. 4) 

1.1. Actuacions: 

- D-20 per: 

o No llicència 

o No certificat cens municipal 

o Assegurança específica 

o Deslligat i sense morrió 

o No identificat amb microxip 

2. Justificació de la identificació de la persona: 

o Art. 16, 4/2015 LOPSC 

• Escorcoll de la persona: 

o Art. 20. 4/2015 LOPSC Registres corporals externs 

• Consum i/o tinença de substàncies estupefaents a via pública: 

o LOPSC 4/15 

2.1. Actuacions: 

- Infracció greu de l’Art 36.16 per consum o tinença il·lícits de drogues tòxiques, estupefaents... 

- Elaboració i tramitació denúncia D-10 (consum i tinença) 

o Recollida cigarreta 

o Recollida bosseta marihuana (posterior pesatge amb acta A-20) 

o Cadena de custòdia, acta I-55 

3. Consum de begudes alcohòliques a via pública 

o OOMM Policia i Bon Govern. Art. 18 

• Actuacions: 

o Denuncia butlleta municipal 

Nota: Cal valorar altres habilitats que els aspirants mostrin a cada apartat. 
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