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1.) Quan ha de portar obligatòriament casc el conductor i/o ocupant d’una bicicleta? 
 

 a. Menors de 16 anys:Sempre, a qualsevol tipus de via pública. 
b. Menors de 16 anys: A via interurbana sempre i ús recomanat a via    urbana.  

 c. Major de 16 anys: Mai (recomanat a via interurbana)  
 d. Majors de 18 anys:Sempre, a via urbana i interurbana.  
 
2.) El Reglament General de Vehicles indica que els vehicles tipus turisme han de 
passar la primera inspecció tècnica després de ser matriculats : 
 
 a. Als 4 anys. 
 b. Als 3 anys. 
 c. Als 5 anys. 
 d. Als 2 anys 
    
3.) Quina és l’edat mínima per obtenir la llicència de vehicle agrícola (LVA)? 

a. 16 
 b. 15 
 c. 18  
 d. 21 
 
4.) Quina és l’edat mínima per obtenir el permís de conduir classe AM? 

a. 14 
 b. 15 
 c. 16  
 d. 18 
 
5.) Dins l’article 18 de la Consitució Espanyola es determina que... 
 

a. Tota persona té dret a la llibertat i a la seguretat.    
 b. El domicili és inviolable.  
 c. Es garanteix la llibertat la llibertat ideològica, religiosa i de culte.  
 d. Es reconeix el dret de reunió pacífica sense armes.  
 
6.) Quin article de la Constitució Espanyola recull el dret a vaga dels treballadors?  
 

a. 27   
 b. 23 
 c. 28 
 d. 17 
 
7.) L’Estatut d’Autonomia de Catalunya vigent va ser aprovat per la Llei Orgànica ... 
 

a. 4/2005   
 b. 5/2006 
 c. 6/2006 
 d. 12/2005 
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8.) Quina d’aquestes potestats dels ens locals no està inclosa a la Llei municipal i de 
règim local (Text Refòs aprovat per DL 2/2003): 
 

a. L’expropiatòria 
 b. La tributària. 
 c. La penitènciària 
 d. La financera  
 
9.) Un acte administratiu serà considerat nul quan:  

 
a.  Imposi multes coercitives a una persona de fora del municipi. 
b. Sigui dictat per un òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria. 

 c. Imposi la compulsió sobre persones per motius de salut pública. 
 d. Acordi la suspensió d’una acte prèviament impugnat. 
 
10.) Com a norma general, només poden existir actes presumptes a procediments 
administratius:   

 
a. Iniciats per infraccions contra el medi ambient 

 b. Iniciats per la persona interessada.   
 c. Iniciats per un sindicat. 
 d. Iniciats per expropiacions.  
 
11.) D’acord amb la Llei 2/86 de FCS , és funció del Cos Nacional de Policia: 
 

a. El control de les entitats i serveis privats de seguretat 
 b. La conducció interurbana de presos i detinguts 
 c. Les derivades de la legislació sobre armes i explosius.  
 d. El control de la navegació aèria.  
 
12.) Com a norma general segons la Llei 16/1991, hi pot haver policia local als 
municipis de més de : 

 
a. 3.000 habitants 

 b. 20.000 habitants 
 c. 5.000 habitants 
 d. 10.000 habitants 
 
13.) Un conductor que condueix un turisme amb el permís de conduir  caducat des de 
fa 5 anys, comet... 

 
a. Un delicte menys greu 

 b. Un delicte lleu 
 c. Un il·lícit administratiu molt greu. 
 d. Un il·lícit administratiu greu. 
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14.) La Llei d’Ordenació del sistema general de seguretat pública de Catalunya no 
contempla el principi de ... 

 
a. Proporcionalitat de la intervenció pública 
b. Proximitat als ciutadans i descentralització dels serveis 

 c. Responsabilitat activa  
 d. Transparència i informació als ciutadans 
 
 
15.) Incomplir l’obligació d’obtenir la documentació personal és una infracció de la 
Llei de Protecció de Seguretat Ciutanadana (Llei O. 4/2015):  

a. Lleu 
 b. Molt greu 
 c. Greu  
 d. Aquesta norma no contempla aquesta infracció.  
 
16.) El fet d’escalar o pujar a monuments amb risc de produir danys a persones o 
béns és una infracció a la Llei 4/2015 : 

 
a. Lleu  

 b. Molt greu 
 c. Greu  
 d. Aquesta norma no contempla aquesta infracció  
 
17.) On és el Teatre de Salt?  

 
a. Al C. Llarg núm. 128 

 b. Al C. Sant Jaume núm. 6 
 c. A Plaça Verdaguer núm. 14 
 d. Al C. Dr. Fleming núm. 12 
 
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 
 
20.)  La factoria Cultural Coma Cros es troba a :  

 
a. C. Major 165 

 b. C. Sant Grau 12 
 c. C. Garbí 12 
 d.C. Sant Antoni núm. 1 
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21.) Qui ocupa actualment la regidoria de Ciutadania i Comunitat i Acció Social de 
l’Ajuntament de Salt? 
 

a. Toni Vidal 
 b. Margarita de Arquer 
 c. Àlex Barceló 
 d. Carlos Vega  
 
22.)  A quin barri de Salt es troba l’edifici municipal conegut com Mas Mota?   

 
a. Barri del Veïnat. 

 b. Barri dels Escriptors 
 c. Barri de Torre Mirona 
 d. Barri Vell 
 
23.) Segons el Codi Penal vigent, què és un delicte? 

 
a. Qualsevol acció que incompleix una norma i lesiona qualsevol bé jurídic  
protegit. 
b. Qualsevol acció o omissió dolosa o imprudent penada per la llei.  

 c. Qualsevol acte contrari a una norma amb perjudici per un tercer. 
 d. Qualsevol acció dolosa que atempti contra una persona.  
 
24.) En cas d’activació del pla d’emergència municipal per accident amb productes 
químics, la policia local resta integrada al grup operatiu ... 

 
a. D’intervenció 

 b. D’ordre 
 c. Logistic. 
 d. Cap dels tres anteriors 
 
 25.) La calúmnia, segons el Codi penal vigent és...    
 

a. L’acció o expressió que lesiona la dignitat d’una altra persona, menyscabant la   
seva fama. 
b. La imputació d’un delicte feta amb coneixement de la seva falsedat o temerari 
menyspreu cap a la veritat 

 c. L’acusació pública a una persona  d’un il·lícit administratiu.    
 d. El Codi Penal no defineix aquest concepte .  
 
26.) Segons la definició, un vehicle de mobilitat personal: 

 
a. Pot tenir una única plaça 
b. Ha d’estar propulsat exclusivament per un motor elèctric. 
c. Té una velocitat màxima per disseny entre 6 i 35 km/h 
d- Les respostes a i b són correctes. 
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27.) Segons el RDL 6/2015, no està prohibit aturar un vehicle a: 
 

a. A zones destinades per a ús exclusiu de persones amb discapacitat. 
b. A les interseccions i a les seves proximitats. 
c. A zones senyalitzades com a càrrega i descàrrega. 
d. A les zones exclusives per estacionament i parada de servei de bus urbà. 

 
28.) La infracció consistent en conduir un vehicle a motor mentre es fa ús d’un telèfon 
mòbil,  subjectant-lo amb la mà, comporta la detracció de: 

 
a.4 punts 
b.6 punts 
c.2 punts  
d.3 punts 

 
29.) La taxa d’alcoholèmia màxima permesa per a un conductor d’un ciclomotor 
menor de 18 anys és : 

 
a. 0.25 mg/l en aire expirat 
b. 0.15 mg/l en aire expirat  
c.  0,0 mg/l en aire expirat 
d. 0.3 grams per litre en sang 

 
 
30.) Qui pot cometre el delicte d’abandonament del lloc de l’accident? 

 
a. El conductor d’un vehicle a motor que estigui implicat a l’accident 
b. Només el conductor de vehicle a motor que causi l’accident.  
c.Tant un conductor com un vianant implicats a un accident. 
d.. Només el conductor d’una bicicleta o d’un vehicle a motor implicat a l’accident. 

 
31.) El fet que  un conductor denunciat pagui l’import indicat a la denúncia, amb el 
descompte del 50%, en el termini de 20 dies naturals a comptar des del dia següent 
d'aquesta notificació, implica: 
 

a. La renúncia a formular al·legacions. 
b .La finalització del procediment sense necessitat de dictar resolució expressa. 
c . La detracció automàtica dels punts que corresponguin a la sanció. 
d. Les respostes a i b són correctes únicament.  

 
32.) Les infraccions lleus segons es detalla  al RDL 6/2015, tenen una sanció 
econòmica de : 

 
a. 100 € 
b. 200 € 
c. Fins a 100 € 
d. Depèn de cada municipi. 
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33.) Quin d’aquests drets no assisteix a  una persona detinguda? 

 
a.  Dret a trucar a la persona que vulgui en presència d’un agent. 
b. Dret a instar el procediment d’habeas corpus si considera que la seva detenció és 
il·legal 
c. Dret a fer avisar a qui digui, de la seva detenció i del lloc on està detingut/uda 
d. Dret a comunicar-se amb el jutge de guàrdia.  

 
 
34.) Què tenen en comú els carrers del Barri de Torre Mirona?  

 
a.Tots tenen  noms de dones. 
b.Tots són noms de persones que foren premiades amb el Nobel de la Pau.  
c.Tots són carrers amb  noms d’arbres.   
d.Tots són carrers amb noms de ciutats conegudes per la seva indústria tèxtil.  

 
 
35.) Quina d’aquestes afirmacions no es recullen a la Llei 3/1983 reguladora del dret 
de reunió? 

 
a. S’entén per reunió la concurrència concertada i temporal de més de 20 persones, 
amb una finalitat determinada. 
b. Tota reunió està sotmesa al règim d’autorització prèvia 
c. Del bon ordre de les reunions i manifestacions en són responsables els 
organitzadors. 
d. Les reunions només les poden promoure i convocar persones que estiguin en el 
ple exercici dels seus drets civils 

 
 
36.) Amb quin municipi limita Salt al seu extrem sud?  

 
a. Girona 
b. Bescanó 
c. Vilablareix 
d. Sant Gregori. 

 
 
37.) Com es diu l’única dona que ha estat alcaldessa electa de Salt? 

 
a. Margarita de Arquer 
b. Iolanda Pineda 
c. Maria Sunyer 
d. Anna Fusté 
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38.) Quina densitat poblacional té aproximadament Salt?  

 
a. 3000 hab./km2 
b. 1800 hab./km2 
c. 4800 hab./km2  
d. 5100 hab./km2 

 
 
39.) A quina plaça de Salt podem trobar una escultura en homenatge a la família 
treballadora?  

 
a. Plaça dels Colors 
b. Plaça de la Llibertat 
c. Plaça 1 d’octubre 
d. Plaça Catalunya 

 
 
40.) A quin carrer es troba el cementiri municipal  de Salt? 

 
a. Al C. Quilalí  
b. Al C. Rocacorba 
c. Al C. Lingen  
d. Al C. Pla de Salt 

 
 

PREGUNTES DE RESERVA 
 
41.) La Llei 4/2015 estableix per a les infraccions greus... 

 
a. Una multa de 600€ a 30.000€ 
b. Una multa de 601€ a 30.000 € 
c. Una multa de 100€ a 600€ 
d. Cap de les tres respostes és correcta.  

 
 
42.) Quina premissa relativa al passaport espanyol és errònia? 

 
a. És un document públic, personal, individual i intransferible 
b. Acredita la identitat i nacionalitat dels ciutadans espanyols fora d’Espanya 
c. La seva expedició està subjecta a una taxa.  
d. Tots els ciutadans espanyols tenen dret a que se’ls expedeixi sense excepcions. 

 


