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Corrector Test B 

 

1) Quina de les següents conductes correspon a un delicte contra la seguretat viària? 

a) Conduir un vehicle superant la velocitat màxima en cinquanta quilòmetres per hora en 

via interurbana  

b) Conduir un vehicle superant la taxa d’alcohol de 0,20mg/ litre d’aire expirat  

c) Conduir un vehicle superant la velocitat màxima permesa en cinquanta quilòmetres 

per hora en via urbana  

d) Cap de les respostes és correcta 

 

2) La Llei 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana estableix que en una identificació 

d’una persona en dependències policials caldrà... 

a) Llegir-li els drets que li són propis com a persona retinguda 

b) Informar a la persona que designi del seu estat de privació de llibertat  

c) Caldrà anotar l’antecedent policial corresponent, el qual constarà durant el període 

d’un any, a la persona que es traslladi a dependències policials a efectes d’identificació 

d) Expedir un volant acreditatiu 

 

3) La Llei d’Enjudiciament Criminal determina que la detenció d’una persona no podrà 

durar més....?. 

a) De 48 hores 

b) Del temps estrictament necessari per a la realització dels esbrinaments tendents a  

l’esclariment dels fets  

c) De 72 hores en tots els casos, excepte que la realització dels esbrinaments tendents a  

l’esclariment dels fets es perllonguin, amb un termini màxim de 90 hores 

d) De 118 hores si es decreta la seva incomunicació sempre que així sigui sol·licitat per les 

forces i cossos de seguretat 

 

4) Quina superfície té el municipi de Lliçà d’Amunt? 

a) 18,7 km2 

b) 20,4 km2 

c) 22,3 km2 

d) 28,6 km2 
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5) L’art. 7 de la Llei de Seguretat Viària estableix les competències dels municipis en la 

matèria, quina/es de les següents els hi resten atribuïdes? 

a) La regulació mitjançant una ordenança municipal de circulació dels usos de les vies 

urbanes.  

b) La immobilització dels vehicles en vies urbanes si no disposen del títol que habilita per 

a l’estacionament en zones limitades en temps o excedeixen l’autorització concedida 

fins a aconseguir la identificació del conductor. 

c) L’autorització de proves esportives quan discorrin íntegrament i exclusivament pel 

nucli urbà, exceptuades les travessies. 

d) Totes les respostes són correctes 

 

 

6) Quin dels següents municipis no limita amb Lliçà d’Amunt? 

a) Caldes de Montbui 

b) Santa Eulàlia de Ronçana 

c) Palau de Plegamans 

d) L’Ametlla del Vallès 

 

 

7) Llei 16/91 de les policies locals de Catalunya, els agents del cos de la policia local poden 

actuar de servei fora del seu àmbit territorial? 

a) No, mai ja que només tenen competència en el seu municipi 

b) Sí, davant de situacions d’emergència però amb l’autorització prèvia de les autoritats 

competents 

c) No, excepte en el desenvolupament de tasques d’investigació 

d) Sí, en qualsevol cas davant la necessitat d’exercir les competències pròpies 

 

 

8) El Reglament General de Circulació estableix que un conductor que creï un obstacle, 

haurà... 

a) D’adoptar mesures perquè sigui advertit 

b) D’adoptar mesures per no dificultar la circulació 

c) D’adoptar mesures per fer-lo desaparèixer 

d) Totes les respostes són correctes 
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9) L’òrgan col·legiat consultiu superior en matèria de coordinació entre la Policia de la 

Generalitat Mossos d’Esquadra i les policies locals de Catalunya, és: 

a) Les Juntes Locals de Seguretat 

b) La Comissió de Policia de Catalunya 

c) El Consell de Seguretat de Catalunya 

d) Cap de les respostes és correcta 

 

 

10) Segons el Codi Penal, la proposició per a delinquir existeix: 

a) Quan dues o més persones es concerten per a l’execució d’un delicte i resolen 

executar-lo 

b) Quan directament s'incita per mitjà de la impremta, radiodifusió o qualsevol altre mitjà 

d'eficàcia semblant que facilita la publicitat o davant d'una concurrència de persones a 

la perpetració d'un delicte 

c) Quan el que ha resolt cometre un delicte convida a una altra o altres a participar-hi 

d) Totes les anteriors són correctes 

 

11) Quin és el termini màxim de la diligència d’identificació en dependències policials 

establert per la Llei 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana? 

a) 3 hores com a màxim 

b) 4 hores com a màxim 

c) El temps estrictament necessari i com a màxim 6 hores. 

d) Com a màxim 8 hores. 

 

12) Són ermites de Lliçà d’Amunt: 

a) Ermita de Can Salgot i de Sant Baldiri 

b) Ermita de Sant Simple i Sant Julià 

c) Ermita de Santa Justa i Sant Baldiri 

d) Ermita de Sant Antoni i Santa Anna 

 

 

13) Com a norma general, les actuacions dels agents de policia en intervencions en accidents 

de trànsit, es realitzen pel següent ordre de prioritats: 

a) Socórrer les víctimes, protegir el lloc de l’accident i avisar els serveis necessaris 
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b) Avisar a Mossos d’Esquadra i ambulància, socórrer les víctimes i protegir el lloc de 

l’accident 

c) Protegir el lloc de l’accident, avisar els serveis necessaris i socórrer les víctimes 

d) Protegir el lloc de l’accident, socórrer les víctimes i avisar serveis necessaris segons la 

valoració realitzada 

 

 

14) L’Estatut d’Autonomia de Catalunya recull que: 

a) El president o presidenta de la Generalitat és elegit pel Parlament d’entre els seus 

membres 

b) El president o presidenta de la Generalitat és elegit per la ciutadania de Catalunya 

directament en sufragi universal 

c) El president o presidenta de la Generalitat és elegit pel Senat d’entre els seus 

membres 

d) Cap resposta és correcta 

 

 

15) És una infracció molt greu de la Llei 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana... 

a) La projecció de feixos de llum sobre membres de les forces i cossos de seguretat per 

impedir o dificultar l’exercici de les seves funcions. 

b) L’exhibició d’objectes perillosos per a la vida o la integritat física de les persones amb 

ànim intimidatori 

c) L’ocupació d’immobles, habitatges o edificis aliens, sempre que no sigui infracció penal 

d) La projecció de feixos de llum sobre pilots o conductors de transport que els puguin 

enlluernar  

 

 

16) Segons la llei 16/1991 de les Policies Locals de Catalunya, constitueix una falta molt 

greu... 

a) L’abandonament del servei. 

b) L’ocultació o alteració d’una prova amb la finalitat de perjudicar o ajudar a l’encausat. 

c) La pèrdua de les armes, així com permetre la sostracció per negligència inexcusable. 

d) Totes les respostes són correctes. 
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17) En un atestat policial, la persona que ordena les actuacions que cal fer, és... 

a) El Cap de la policia. 

b) El Cap de OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà) . 

c) L’Instructor. 

d)  Les respostes a) i b) són correctes. 

 

18) Són funcions de les Juntes Locals de Seguretat: 

a) Conèixer els serveis de seguretat privada que tenen autorització per a operar al 

municipi 

b) Conèixer i impulsar iniciatives adreçades a la millora dels serveis de les diverses 

administracions relacionades amb la seguretat pública a Catalunya 

c) Designar el nombre d’agents que integraran els diferents dispositius de seguretat 

ciutadana 

d) Cap de les respostes és correcta 

 

19) Un cop incoat el procediment d’Habeas Corpus, el termini de que disposa el Jutge 

competent per a dictar la resolució que procedeixi, és: 

a) El mínim imprescindible, inferior a 72 hores 

b) 24 hores 

c) 48 hores 

d) 72 hores 

 

20) Segons el Codi Penal, són delictes: 

a) Les accions doloses o intencionades penades per la llei 

b) Les  accions o omissions doloses o imprudents penades per la llei 

c) Les accions greus i molt greus castigades per la llei 

d) Cap resposta es certa 

 

 


