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CURS PREPARACIÓ POLICIA LOCAL DE MATARÓ 

 
 Proves de l’oposició: 

Els següents exercicis tenen caràcter obligatori i eliminatori  
 

Primer exercici Prova teòrica i cultural tipus test de 50 preguntes (caràcter eliminatori). 
 

La prova es basarà en el temari de l’Annex I d’aquestes bases i, en coneixements de cultura general d’un nivell 
concordant amb el títol acadèmic requerit a la convocatòria i sobre coneixements de l’actualitat social, cultural i 
política. Màxim 12 punts. Per superar la prova, cal obtenir una puntuació mínima de 6 punts. 
 

 
Segon exercici: 2 Prova pràctica (Caràcter eliminatori) 
 

Consistirà en la realització d’exercicis pràctics on s’avaluaran les següents capacitats i aptituds per exercir les 
funcions pròpies de la categoria d’agent de policia local: 
 

 l’orientació de servei a la ciutadania 

 la responsabilitat i orientació a la qualitat 

 la motivació i identificació amb l’organització 

 la cooperació i treball en equip 

 la resolució de problemes 

 l’autonomia i iniciativa.  
 
Màxim 24 punts.  
 
Per superar la prova, cal obtenir una puntuació mínima de 12 punts.  
 
Aquesta prova es realitzarà el mateix dia que l’anterior però només es corregirà en cas que s’hagi superat la prova 
teòrica. 
 
Un cop finalitzada la prova teòrica i la prova pràctica, es farà la suma dels punts obtinguts per totes les persones 
presentades que les hagin superat. Atès que la resta de proves pendents, tant comuns com específiques, són 
d’apte/a o no apte/a, es farà una primera convocatòria, seguint l’ordre de punts, a un nombre de persones suficient 
que permeti cobrir totes les places convocades. Un cop realitzades les diferents avaluacions, si no s’haguessin 
aconseguit cobrir totes elles, es faria una segona crida per ordre de punts i així successivament, fins a aconseguir 
la cobertura de totes les places. 
 

Tercer exercici: Prova de coneixement de la llengua catalana, nivell B2 (Caràcter eliminatori apte/a - no apte/a) 
 

Excepte si s’acredita l’exempció d’acord amb les bases generals o, excepcionalment i amb motiu de minimitzar el 
risc de contagi per la COVID 19, si la persona presenta un certificat emès per qualsevol Administració, d’acord 
amb el qual ha superat una prova de català d’igual nivell o superior realitzada per professionals del consorci de 
normalització lingüística.  
 

Quart exercici: Proves físiques de qualificació APTE/A o NO APTE/A, 
 

La prova és de caràcter eliminatori i només tindran accés a aquesta prova les 100 persones aspirants millor 
classificades després de les proves 1 i 2.  
 
L’òrgan de selecció comptarà amb l’assessorament de persones tècniques especialitzades en educació física. Els/les 
aspirants hauran d’haver lliurat prèviament a l’òrgan seleccionador, i com a límit fins una hora abans del dia de les proves, 
un certificat mèdic expedit com a màxim tres mesos abans de la data de realització de les mateixes. Aquest document 
haurà de portar signatura del metge i número de col·legiació i farà constar que es reuneixen les condicions físiques 
necessàries per realitzar les proves físiques de la convocatòria d’agents de la policia local. La manca de l’esmentat 



Policia Local Mataró 2022 

 

certificat comporta l’exclusió automàtica de la persona aspirant del procés selectiu. 
 
La prova física consta de les subproves que s’especifiquen en l’annex corresponent, on també es troben regulats els 
barems de puntuació segons sexe. Per a la seva realització, és obligatori que les persones aspirants portin roba i calçat 
esportiu. L’ordre de realització de les diferents subproves físiques vindrà establert per l’organització dels aspirants en els 
grups que determini l’òrgan seleccionador, i s’hauran de realitzar totes i cadascuna de les subproves físiques.  
 
Per a la superació d’aquesta part del procés, la mitjana aritmètica de les puntuacions ha de ser de 5 punts com a 
mínim per a totes les persones candidates fins a 35 anys i de 4,5 punts per a les persones de 36 anys o més. 
 

a) Carrera de velocitat de 50 metres.  
b) Abdominals.  
c) Llançament de pilota medicinal.  
d) Carrera de resistència (1000 m).  

 
Cinquè exercici: Proves aptitudinals, de personalitat i competencials 
 

Només tindran accés les 30 persones aspirants millor classificades després de la prova 4.  
 
Consistirà en la realització d’una bateria de tests aptitudinals i de personalitat adequats al perfil requerit per a 
l’exercici de les funcions policials, que serà completada amb una entrevista personal. La prova la realitzarà una 
persona experta en la matèria.  
 

Sisè exercici: Proves mèdiques 
 

Les persones aspirants que hagin quedat en els primers llocs segons el nombre de les places convocades, seran 
cridades per efectuar un reconeixement de caràcter mèdic, per a valorar si posseeixen les condicions exigides a 
l’annex corresponent. Caràcter eliminatori apte/a - no apte/a. 
 

Setè exercici: Proves mèdiques 
 
 

 El temari del curs i de l’oposició: 
 
 

 En aquest curs disposaràs dels temes i test d’aquells temes que no coincideixen amb el temari 
de Guàrdia Urbana de Barcelona. 

 En aquest curs disposaràs de tot el material necessari per preparar la primera prova de 
l’oposició. 

 
 

 El preu del curs: 
 

 El preu del curs és 25 euros i es realitza en un pagament únic. 

 La durada del curs: 
 

 El curs estarà disponible en el campus fins a la data de realització de la primera prova. 

 El material del curs: 
 
 

 En el moment matricular-se al curs es tindrà accés immediat a tots els test i temes. 
 

 El temes seran imprimibles. 

 Els test NO seran imprimibles, estaran en format online i es podran repetir totes les vegades 
que l’alumn@ vulgui. 
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 El contingut del curs és el següent: 
 
 
 

1. TEMA 1. Del Govern i l’Administració.  
Tema 01 Test 01 

 
2. TEMA 2. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Títol II, de les institucions. 

Tema 02 Test 01 
 

3. TEMA 3. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Títol IV, de les competències. 
Tema 03 Test 01 
 

4. TEMA 9. Coneixement del municipi de Mataró I. Característiques físiques i demogràfiques. 
Principals aspectes de la seva història, cultura i festivitats. 
Tema 09 Test 01 
 

5. TEMA 10. Coneixement del municipi de Mataró II: Principals aspectes urbanístics i serveis: barris, 
monuments, transport públic, ubicació dels principals equipaments municipals i supramunicipals. 
Tema 10 Test 01 
 

6. TEMA 11. L’Ordenança de Civisme de l’Ajuntament de Mataró. Capítol I, II, III.  
Tema 11 Test 01 
 

7. TEMA 12. L’Ordenança municipal sobre tinença, protecció i control dels animals de l’Ajuntament 
de Mataró. Títol preliminar. Títol I, Títol II.  
Tema 12 Test 01 
 

8. TEMA 13. L’ordenança municipal de circulació i transport de mercaderies perilloses: títol 
preliminar i títols I, II, III, IV.  
Tema 13 Test 01 
 

9. TEMA 14, 15 i 16. El Reglament General de Circulació. Títol I. Normes generals de comportament 
en la circulació.  
Tema 14,15 i 16 Test 01 
 

10. TEMA 17. El Reglament General de Conductors.  
Tema 17 Test 01 
 

11. TEMA 19. La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. Objecte i finalitats 
(article 1). Justícia i seguretat (articles 54 i 55).  
Tema 19 Test 01 
 

12. TEMA 20. Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació. Títol I. 
Disposicions generals. Títol II. Àmbits d’aplicació material del dret a la igualtat de tracte i a la no-
discriminació (articles 6, 8, 9, 13, 16, 19, 21). Títol III. Defensa i promoció del dret a la igualtat de 
tracte i a la no - discriminació. Capítol I. Garanties del dret a la igualtat de tracte i a la no-
discriminació. 
Tema 20 Test 01 

 
 

13. Simulacre general.
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TEMARI POLICIA LOCAL MATARÓ TEMARI GUB 

1. La Constitució espanyola: Preàmbul. Títol preliminar. Títol I, del drets i deures 
fonamentals. Títol IV. Del Govern i l’Administració. L’administració local. TEMA 1 

2. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Títol II, de les institucions. 
 

3. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Títol IV, de les competències (Capítol I, 
tipologia de competències. Capítol II, competències, els articles 119, 129, 130, 
132, 136, 141, 156, 160, 163, 164, 168 i 173). 

 

4. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. Títol Preliminar. Títol I, dels interessats en el 
procediment (articles 3 i 4). Títol II, de l’activitat de les Administracions Públiques 
(articles 13 i 18). Títol III, dels actes administratius (articles 34 i 35). 

TEMA 7 

5. Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat. Títol I, 
de les forces i cossos de seguretat. Títol V. De les policies locals. TEMA 8 

6. Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'Ordenació del Sistema de Seguretat Pública de 
Catalunya. Capítol 1, disposicions generals. Capítol 2, estructura del sistema de 
seguretat. Capítol 5, relacions amb els ciutadans. 

TEMA 8 

7. Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya. Títol I, de les 
policies locals i llurs funcions. TEMA 8 

8. Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las bases del règim local. Títol I, 
disposicions generals. Títol II, el municipi (articles 11, 18, 20, 21, 22, 25 i 26). TEMA 3 

9. Coneixement del municipi de Mataró I. Característiques físiques i 
demogràfiques. Principals aspectes de la seva història, cultura i festivitats.  

10. Coneixement del municipi de Mataró II: Principals aspectes urbanístics i 
serveis: barris, monuments, transport públic, ubicació dels principals equipaments 
municipals i supramunicipals. 

 

 11. L’Ordenança de Civisme de l’Ajuntament de Mataró. Capítol I, II, III.  
 

12. L’Ordenança municipal sobre tinença, protecció i control dels animals de 
l’Ajuntament de Mataró. Títol preliminar. Títol I, Títol II.   

13. L’ordenança municipal de circulació i transport de mercaderies perilloses: títol 
preliminar i títols I, II, III, IV.   

14. El Reglament General de Circulació. Títol I. Normes generals de 
comportament en la circulació.   
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15. El Reglament General de Circulació. Títol II. De la circulació dels vehicles. 
Títol III. Altres normes de circulació.   

16. El Reglament General de Circulació. Títol IV, de la senyalització. Títol V. 
Senyals als vehicles. Annex 1.   

17. El Reglament General de Conductors. Títol I. De les autoritzacions 
administratives. Capítol 1. Del permís i de la llicència de conducció.  

18. Acord Gov/25/2015, de 24 de febrer, pel qual s'aprova el Codi d'ètica de la 
Policia de Catalunya. Preàmbul. Capítol 1, principis, valors i competències. 
Capítol 2, una professió al servei de les persones. Capítol 3, cossos policial, 
principis rectors. 4. Actuació de la Policia. Àmbits d'aplicació.  

TEMA 16 

19. La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. Objecte 
i finalitats (article 1). Justícia i seguretat (articles 54 i 55).   

20. Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació. Títol 
I. Disposicions generals. Títol II. Àmbits d’aplicació material del dret a la igualtat 
de tracte i a la no-discriminació (articles 6, 8, 9, 13, 16, 19, 21). Títol III. Defensa 
i promoció del dret a la igualtat de tracte i a la no - discriminació. Capítol I. 
Garanties del dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació. 

 

 


