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1. Quin any es va aprovar la Llei de les policies locals de Catalunya? 

a. 1991 

b. 1983 

c. 1994 

 

 

2. Quina de les següents afirmacions NO és correcta, en relació amb els vehicles de 

lloguer amb conductor (VTC)? 

a. Podran circular per les vies públiques en la recerca de clients 

b. El contracte d’arrendament s'haurà d'haver celebrat prèviament a l'inici de la 

prestació del servei, però no cal que es formalitzi al local de l'empresa 

c. L'empresa hi haurà d'emplenar un full de ruta per a cada servei (pot ser 

electrònic) 

 

 

3. Quines competències té la Generalitat en matèria de seguretat pública? 

a. Seguretat ciutadana, ordre públic i emergències sanitàries, químiques i 

nuclears 

b. Seguretat ciutadana, seguretat privada, protecció civil i trànsit i seguretat 

viària 

c. Policia de seguretat ciutadana, vigilància duanera i fiscal, policia administrativa 

i policia de trànsit 

 

 

4. Quina competència NO té la Generalitat? 

a. Examen i expedició de permisos de conducció 

b. Autorització de manifestacions i concentracions 

c. Desactivació d’explosius 

 

 

5. Quina funció NO és pròpia de la Policia Local? 

a. Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d'acord amb el que 

estableixen les normes de circulació 

b. Mantenir l’ordre públic 

c. Protegir les autoritats de les corporacions locals i vigilar i custodiar els edificis, 

les instal·lacions i les dependències d'aquestes corporacions 

 

 

6. Com a norma general, de quina manera ordenarà l’aturada d’un vehicle un agent de 

l’autoritat responsable del trànsit que estigui regulant la circulació? 
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a. Amb un braç estès movent-lo alternativament de dalt a baix, acompanyat d’un 

toc llarg de xiulet 

b. Amb un braç aixecat verticalment, acompanyat d’una sèrie de tocs de xiulet 

curts i freqüents 

c. Cap de les dues respostes anteriors és correcta 

 

 

7. Quines categories pot tenir la Policia Local? 

a. Inspector, sotsinspector, oficial, sergent, caporal, agent de primera i agent. 

b. Comissari principal, comissari, inspector cap, inspector, sotsinspector, oficial i 

policia 

c. Superintendent, intendent major, intendent, inspector, sotsinspector, 

sergent, caporal i agent 

 

 

8. Qui serà el responsable de la infracció si el passatger d'una motocicleta no porta casc o 

no el porta cordat correctament? 

a. El conductor de la motocicleta 

b. El mateix passatger de la motocicleta 

c. El titular de la motocicleta 

 

 

9. Quins drets NO tenen els agents de policies locals? 

a. Dret de vaga 

b. Dret d’afiliació sindical 

c. Dret a una remuneració justa 

 

10. Assenyali la resposta incorrecta en relació al crèdit de punts dels permisos i llicències 

de conducció: 

a. El crèdit és de 15 punts per als titulars d’un permís o d’una llicència de 

conducció que, després de perdre l’assignació total de punts, han obtingut 

novament el permís o la llicència de conducció 

b. El crèdit per a conductors en general és de 12 punts 

c. El crèdit per a conductors novells és de 8 punts (excepte que ja siguin titulars 

d’un altre permís de conducció amb almenys tres anys d’antiguitat) 

 

 

11. De les següents faltes disciplinàries de la Llei de policies locals, quina és molt greu? 

a. La descurança en la presentació personal 

b. L’incompliment de la jornada laboral sense justificació 
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c. La denegació d'auxili i la manca d'intervenció urgent en qualsevol fet en què 

l'actuació sigui obligada o convenient 

 

 

12. Quina d’aquestes competències en matèria de trànsit NO correspon al municipi? 

a. L'autorització de proves esportives quan discorrin íntegrament i exclusivament 

pel nucli urbà, exceptuant les travesseres 

b. La regulació, mitjançant una ordenança municipal de circulació, dels usos de 

les vies urbanes 

c. La regulació del transport de persones i, especialment, el transport escolar i 

de menors, en els aspectes relacionats amb la seguretat viària 

 

 

13. En el moment d’efectuar una detenció, és necessari identificar-se com a policia? 

a. Sempre 

b. Només si el detingut ho requereix 

c. No, si les circumstàncies de la detenció no ho permeten 

 

 

14. Els agents de policia han d’actuar d’acord amb el principi de jerarquia. Però, en cap 

cas, l’obediència deguda pot emparar ordres o actes contraris a l’ordenament legal. 

Excepte quan: 

a. Ho ordeni l’alcalde 

b. Ho ordeni un comandament amb una categoria igual o superior a inspector 

c. Sense excepció 

 

 

15. Com s’anomena la xarxa de comunicacions dels serveis d’emergències i de seguretat 

de Catalunya, incloses les policies locals? 

a. RESCAT (Radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya) 

b. CATXEM (Xarxa catalana d’emergències) 

c. EMDICAT (Emergències digitals de Catalunya) 

 

 

16. Quins són els principis que han de regir les actuacions de les policies locals en la 

utilització dels mitjans dels que disposen? 

a. Congruència, oportunitat i proporcionalitat 

b. Idoneïtat, senzillesa i rapidesa 

c. Exclusivament la consecució d’objectius 

 

 

17. Amb quins municipis limita el terme municipal de Cerdanyola? 
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a. Barcelona, Montcada i Reixac, Ripollet, Santa Perpètua de la Mogoda, Badia 

del Vallès, Sabadell, Rubí i Sant Cugat del Vallès 

b. Barcelona, La Llagosta, Polinyà, Ripollet, Badia del Vallès, Terrassa, 

Castellbisbal, i Rubí 

c. Barcelona, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, 

Sabadell, Sant Quirze del Vallès i Sant Cugat del Vallès 

 

 

18. On està el MAC (Museu d’Art de Cerdanyola)? 

a. Av. Canaletes 

b. C. Sant Martí 

c. Av. Parc Tecnològic 

 

19. Quan poden practicar diligències judicials les policies locals? 

a. Per iniciativa pròpia o a requeriment de l’autoritat judicial 

b. Només a requeriment de l’autoritat judicial 

c. Quan ho requereixi el Cos dels Mossos d’Esquadra 

 

 

20. Quins són els Centres d’Atenció Primària de Cerdanyola? 

a. Serraparera, Canaletes i La Farigola 

b. Gorgs, Banús i Turonet 

c. Serraparera, Sant Martí i Xarau 

 

21. Quants habitants tenia Cerdanyola l’any 2019? 

a. 72.597 

b. 49.380 

c. 57.403 

 

 

22. Quin és l’òrgan de Coordinació entre la Generalitat, el Govern de l’Estat i els 

ajuntaments? 

a. Junta Local de Seguretat 

b. Coordinadora de Seguretat Supramunicipal 

c. Junta de Seguretat de Catalunya 

 

 

23. Existeix un jaciment d’un poblat ibèric, que dona nom a un museu. Quin és? 

a. Ca n’Olivé 

b. Can Serraparera 

c. Can Xercavins 
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24. Per quina d’aquestes vies NO pot circular un vehicle de mobilitat personal (VMP)? 

a. Per travesseres 

b. Per les voreres 

c. Les dues respostes anteriors són correctes 

 

 

25. Aquest mes s’ha establert al municipi un nou sistema d’estacionament regulat i limitat. 

Quin? 

a. Zona Blava 

b. Zona Verda 

c. Zona Taronja 

 

 

26. Els policies locals tenen la obligació d’impedir, en l’exercici de llur actuació 

professional, qualsevol pràctica abusiva, arbitrària o discriminatòria que comporti 

violència física o moral? 

a. A no ser que es pugui justificar amb el resultat 

b. Sempre 

c. Excepte quan sigui per evitar un delicte 

 

 

27. Quin percentatge de la població de Cerdanyola era d’origen estranger l’any 2019? 

a. 12,67% 

b. 27,14% 

c. 3,98% 

 

 

28. Quin tipus d’entitat té traspassades competències municipals a Bellaterra? 

a. Pedania de Bellaterra 

b. Ens municipal delegat de Bellaterra 

c. Entitat municipal descentralitzada de Bellaterra 

 

29. Les inspeccions tècniques de vehicles es poden classificar en tres classes: 

a. Inspecció normal, inspecció detallada i inspecció exhaustiva 

b. Inspecció prèvia a la matriculació, inspecció tècnica periòdica i inspecció 

extraordinària 

c. Cap de les dues respostes és correcta 
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30. Quin és l’hospital de referència de Cerdanyola? 

a. Hospital del Vall d’Hebron de Barcelona 

b. Hospital del Parc Taulí de Sabadell 

c. Hospital General de Catalunya de Sant Cugat 

 

 

31. Quina definició és la correcta? 

a. Les policies locals són organitzacions civils armades amb estructura 

jerarquitzada i organització funcional 

b. Les policies locals són instituts armats de naturalesa policial amb estructura 

militar i organització assembleària 

c. Les policies locals són instituts armats de naturalesa civil amb estructura i 

organització jerarquitzades 

 

32. Quin és el protocol bàsic d’actuació davant d’un accident de trànsit? 

a. Protegir, fer triatge, atendre 

b. Observar, decidir, socórrer 

c. Protegir, avisar, socórrer 

 

 

33. Quin d’aquests polígons industrials NO és de Cerdanyola? 

a. Polizur 

b. La Clota 

c. La Ferreria 

 

 

34. Què pots trobar al Parc del Turonet? 

a. Piscina municipal de Les Fontetes 

b. Pistes de tennis municipals 

c. Facultat d’enginyeria forestal de la UAB 

 

 

35. Per conduir un vehicle destinat al transport de persones amb un nombre de seients 

superior a nou, inclòs el del conductor, es necessari: 

a. Un permís de conduir de la classe C 

b. Un permís de conduir de la classe D1 

c. Un permís de conduir de la classe D 

 

 

36. Quin enunciat NO forma part dels principis bàsics d’actuació reflectits en la Llei 

2/1986? 
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a. Actuar amb integritat i dignitat. En particular, s'han d'abstenir de tot acte de 

corrupció i oposar-s'hi decididament 

b. Han de vetllar per la vida i integritat física de les persones a les quals 

detinguin o que es trobin sota la seva custòdia i per això han de traslladar-los 

sempre emmanillats 

c. Han de portar a terme les seves funcions amb total dedicació i han d'intervenir 

sempre, en qualsevol temps i lloc, tant si es troben de servei com si no, en 

defensa de la llei i de la seguretat ciutadana 

 

 

37. Quin és el nom de la plaça coneguda popularment com a “la plaça de la C”? 

a. Plaça de Lluís Companys 

b. Plaça de l’Estatut 

c. Plaça de la Constitució 

 

 

38. En quin àmbit competencial de la Policia Local es troba el fer complir les ordenances 

municipals? 

a. Policia administrativa 

b. Policia assistencial 

c. Policia sancionadora 

 

 

39. Quina de les següents dades personals és considerada especialment protegida? 

a. Número de DNI 

b. Correu electrònic 

c. Afiliació sindical 

 

 

40. Les infraccions de trànsit poden classificar-se en: 

a. No punibles, punibles i molt punibles 

b. Lleus, molt greus i súper-greus 

c. Lleus, greus i molt greus 

 

 

41. L’Ateneu té accés per dos carrers. Quins són? 

a. Carrer Indústria i av. Primavera 

b. Carrer Indústria i carrer Torras i Bages 

c. Carrer Santiago i av. Catalunya 

 

 

42. Quina funció NO correspon a la Policia Local com a policia administrativa? 
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a. Vigilància i compliment d’ordenances municipals 

b. Control d’horaris d’establiments públics 

c. Control autoritzacions de manifestacions a l’espai públic 

 

 

43. Quins d’aquests vehicles té la consideració de vehicle prioritari? 

a. Serveis de policia, extinció d’incendis i protecció civil i salvament 

b. Assistència sanitària, pública o privada 

c. Les dues respostes anteriors són correctes 

 

 

44. Qui exerceix el comandament de la Policia Local? 

a. El cap del cos exerceix el comandament immediat, sota el comandament de 

l’Alcalde 

b. El cap del cos, coordinadament amb la Direcció General de Policies Locals 

c. L’alcalde exclusivament 

 

 

45. Quina és la taxa màxima d’alcoholèmia en aire expirat del conductor d’una motocicleta 

amb més de 2 anys d’antiguitat d’expedició del permís? 

a. 0,25 mg/l d’aire expirat 

b. 0,15 mg/l d’aire expirat 

c. 0,25 g/l  en sang 

 

 

46. Quines d’aquestes persones està obligada a utilitzar un sistema de retenció infantil 

(SRI)? 

a. Els menors d’edat d’estatura igual o inferior a 150 cm 

b. Els menors d’edat d’estatura igual o inferior a 135 cm 

c. Les persones d’estatura igual o inferior a 150 cm 

 

 

47. Quan es celebren les festes majors de Cerdanyola? 

a. Primera setmana de maig (Roser de Maig) i al voltant de l’11 de novembre 

(Sant Martí) 

b. primera setmana de maig (Roser de Maig) i al voltant del 29 de setembre (Sant 

Miquel) 

c. Al voltant de l’11 de maig (Sant Eudald) i al voltant del 24 de setmbre (La 

Mercè) 

 

 

48. Quina d’aquestes afirmacions és correcta? 
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a. Es prohibeix instal·lar o portar en els vehicles inhibidors de radars o 

cinemòmetres o qualssevol altres instruments encaminats a eludir o a 

interferir en el correcte funcionament dels sistemes de vigilància del trànsit, 

així com emetre o fer senyals amb aquesta finalitat 

b. Es prohibeix instal·lar en els vehicles inhibidors de radars o cinemòmetres o 

qualssevol altres instruments encaminats a eludir o a interferir en el correcte 

funcionament dels sistemes de vigilància del trànsit, així com emetre o fer 

senyals amb aquesta finalitat 

c. Es prohibeix portar en els vehicles inhibidors de radars o cinemòmetres o 

qualssevol altres instruments encaminats a eludir o a interferir en el correcte 

funcionament dels sistemes de vigilància del trànsit, així com emetre o fer 

senyals amb aquesta finalitat 

 

 

49. El procediment ordinari per a la detecció de la presència de drogues en el organisme 

del conductors consistirà en: 

a. Una prova de saliva mitjançant un dispositiu autoritzat i en una posterior 

anàlisi de la mostra salival obtinguda en quantitat suficient 

b. La verificació de l’aire espirat mitjançant aparells oficialment autoritzats, que 

determinaran de forma quantitativa el grau d’impregnació 

c. Les dues respostes anteriors són correctes 

 

50. Quines estacions de ferrocarril hi ha al terme municipal? 

a. Cerdanyola-Ripollet, Cerdanyola Universitat i Bellaterra 

b. Cerdanyola-Ripollet, Cerdanyola centre i Cerdanyola Universitat 

c. Cerdanyola centre, Parc de l’Alba i Cerdanyola-Horta 

 

 

51. A no ser que hi hagi prova en contra, quin valor tindran les denúncies formulades pels 

agents de l’autoritat encarregats de la vigilància del trànsit en exercici de les funcions 

que tenen encomanades? 

a. Valor afegit 

b. Valor probatori 

c. Valor absolut 

 

 

52. En quin cas NO poden actuar les policies locals fora del seu terme municipal? 

a. En situacions d’emergència i previ requeriment de les autoritats competents 

b. En la persecució dels autors d’un delicte in fraganti 

c. En la investigació d’un delicte ocorregut íntegrament al seu terme municipal 
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53. Quin any es documenta per primer cop el topònim de Cerdanyola? 

a. 954 

b. 1238 

c. 152 ac 

 

 

54. Quin d'aquests països NO té conveni de bescanvi del permís de conduir amb Espanya: 

a. República de Corea 

b. Tunísia 

c. Cuba 

 

55. Quines vies no municipals passen per Cerdanyola? 

a. AP-7, C-58, BP-1413, BV1414 i BV 1415 

b. A-2, AP-7, C-58, GI-1413, GIV-1414 

c. A-2, AP-7, C-31, C-38, VP-1414 i VV-1415 

 

 

56. Quants regidors i regidores formen el ple municipal? 

a. 21 

b. 25 

c. 41 

 

 

57. Segons el Codi d’Ètica de la Policia de Catalunya, 

a. El valor de la proximitat és un tret característic de la Policia de Catalunya 

b. El valor de la proximitat ha de ser exercit amb precaució 

c. La proximitat és una competència exclusiva de les policies locals 

 


