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              PROVA CONEIXEMENTS – JULIOL 2021 
                        POLICIA LOCAL DE SALT  
 
IMPORTANT: No es posa ni el nom, ni els cognoms, ni el DNI complert. 
Només les xifres del DNI quarta, cinquena, sisena i setena:                                        
DNI 12.345.678 A      →      Poso: ***4567** a l’espai Identificació aspirant.  

 

 
      Identificació aspirant: .......................................... 

 
 
1. El Reglament General de Circulació indica que serà un delicte : 
 a. Conduir sota els efectes de l’alcohol. 
 b. Conduir amb mes de 0,40 mg d’alcohol per litre d’aire espirat. 
 c. Conduir amb mes de 0,60 mg d’alcohol per litre d’aire espirat. 
 d. No ho indica.  
 
2. El Reglament General de Vehicles indica que els ciclomotors han de passar 
la primera inspecció tècnica : 
 a. Als 4 anys. 
 b. Als 3 anys. 
 c. Als 5 anys. 
 d. Als 2 anys 
    
3.- La Llei 16/91 de les PL de Catalunya indica que la categoria d’inspector 
comprèn la escala  : 

a. Intermèdia 
 b. Executiva 
 c. Superior  
 d. Bàsica 
 
4.- Quina velocitat màxima té una via que disposa d’una plataforma única de 
calçada i vorera dins de casc urbà: 

a. 50 Km/h 
 b. 40 Km/h 
 c. 30 Km/h  
 d. 20 Km/h 
 
5.- Quina és l’edat mínima amb la que una persona pot ser detinguda per la 
policia :   

a. 18   
 b. 16 
 c. 14 
 d. No hi ha mínim 
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6. Quina és l’edat mínima per poder obtenir la segona activitat per una gent de 
policia local segon la Llei 16/91 :   

a. 60   
 b. 65 
 c. 57 
 d. 59 
 
7. Quina és l’edat mínima per obtenir en permís de conduir vehicle classe D :   

a. 18   
 b. 21 
 c. 24 
 d. 20 
 
8.- Les faltes repetides de puntualitat d’un agent de policia dins un mateix mes 
sense causa justificada , segons la Llei 16/91 pot ser sancionada com: 

a. Una falta disciplinària molt greu 
 b. Una falta disciplinària greu 
 c. Una falta disciplinària lleu. 
 d. Només és descompta el sou proporcional als retards  
 
9.- Una persona pinta un grafit en el remolc d’un camió amb uns danys valorats 
en 500 euros realitza: 

a. Un delicte penal menys greu 
 b. Un delicte penal  lleu. 
 c. Un il·lícit administratiu molt greu. 
 d. Un il·lícit administratiu greu. 
 
10. Com s’anomena l'òrgan consultiu i de participació superior a Catalunya en 
matèria de seguretat: 

a. Consell de Seguretat de Catalunya 
 b. Comissió de Govern per la Seguretat  
 c. Comissió de Seguretat de Catalunya 
 d. Consell de Govern per la Seguretat 
 
11.- Quants quilòmetres superior a la velocitat establerta en via interurbana fa 
que esdevingui un delicte  penal: 

a. + de 80 quilòmetres. 
 b. + de 70 quilòmetres . 
 c. + de 60 quilòmetres . 
 d. Sempre és un il·lícit administratiu. 
 
12.- La exhibició d’un objecte perillós per la vida i la integritat física amb ànim 
intimidatori segons la llei 4/2015 de PSC és sanciona com: 

a. Un delicte penal. 
 b. Un il·lícit administratiu greu . 
 c. Un il·lícit administratiu molt greu. 
 d. Un il·lícit administratiu lleu 
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13.- Un conductor que condueix un turisme amb el carnet caducat des de fa 5 
anys, realitza: 

a. Un delicte penal. 
 b. Una  falta penal . 
 c. Un il·lícit administratiu molt greu. 
 d. Un il·lícit administratiu greu. 
 
14.- Una persona trenca una alarma d’un jersei d’una botiga i el sostreu 
realitza: 

a. Un delicte de robatori amb força 
 b. Un delicte de furt amb força . 
 c. Un delicte de furt. 
 d. Un delicte de furt amb violència. 
 
15. A partir de quantes persones s’ha de comunicar a l’Administració competent 
una reunió-manifestació: 

a. 200. 
 b. 100 . 
 c. 50. 
 d. 20. 
 
16.- Els bans municipals són dictats per: 

a. Junta de Govern Local  
 b. Alcalde 
 c. Ple Municipal 
 d. Regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat  
 
17.- Un conductor  d’una bicicleta que no respecta el vermell d’un semàfor 
realitza: 

a. Un delicte penal. 
 b. Un il·lícit administratiu greu . 
 c. Un il·lícit administratiu molt greu. 
 d. Un il·lícit administratiu lleu 
 
18. Qui presideix les Juntes Locals de Seguretat: 

a. L’Alcalde 
 b. El Subdelegat de Govern de la Generalitat al territori 
 c. El Subdelegat de Govern de l’Estat a la província 
 d. El Director General de la policia 
 
19.- Els drets dels detinguts estan previstos a: 

a. La Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat 
 b. La Llei 16/91 de les policies locals de Catalunya. 
 c. La Llei d’Enjudiciament Criminal 
 d. La llei Orgànica del Poder Judicial 
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20.- A l’organitzador d’una manifestació que no realitza la prèvia comunicació a 
l’Administració competent  segons la llei 4/2015 de PSC per un : 

a. Un delicte penal. 
 b. Un il·lícit administratiu greu . 
 c. Un il·lícit administratiu molt greu. 
 d. Un il·lícit administratiu lleu 
 
21.- Qui va ser el partit més votat en les darreres eleccions al municipi de Salt: 

a. Junts per Catalunya. 
 b. Esquerra Republicana de Catalunya. 
 c. Partit Socialista Català. 
 d. Els Comuns 
 
22.- L’actual barri del Veïnat de Salt antigament es deia: 

a. Veïnat de Sant Pere. 
 b. Veïnal de Santa Eugènia . 
 c. Veïnat de Sant Josep. 
 d. Veïnat de Sant Antoni 
23.- L’Escola Universitària de la Salut i l’esport de Salt es troba en el : 

a. Barri de la Maçana. 
 b. Barri dels escriptors 
 c. Barri del Veïnat 
 d. Barri Vell 
 
24.- El barri dels escriptors de Salt es troba en el : 

a. Sector centre. 
 b. Sector nord. 
 c. Sector Oest. 
 d. Sector Est 
 
 25.- Com s’anomena la Sèquia principal que creua Salt d’oest a est : 

a. Sèquia Vella. 
 b. Sèquia Monar. 
 c. Sèquia Gassol 
 d. Sèquia Saltenca 
 


