
PART GENERAL – QÜESTIONARI 2 
 
1. La reforma de la Constitució espanyola de 1978 es regula en el títol:  
 

a) IX. 
b) XI. 
c) X. 
d) IV. 

 
2. La forma política de l’Estat espanyol és: 
 

a) La monarquia parlamentària. 
b) La democràcia parlamentària.  
c) La república.  
d) La monarquia hereditària. 

 
3. El dret de petició de l’article 29 de la Constitució: 
 

a) És un dret de tots els espanyols, sense cap límit. 
b) És un dret de tots els que viuen amb espanyols.  
c) És un dret de tots els espanyols, encara que els membres de les forces o 

instituts armats o dels cossos sotmesos a disciplina militar poden exercir 
aquest dret només individualment  

d) És un dret de tots els espanyols, encara que els membres de les forces o 
instituts armats o dels cossos sotmesos a disciplina militar poden exercir 
aquest dret només col·lectivament. 

 
4. D’acord amb l’article 4 de la Constitució, els espanyols són iguals davant la 

llei, sense que hi pugui prevaler cap discriminació:  
 

a) Per raó de sexe. 
b) Per raó de religió. 
c) Per raó de naixement. 
d) Totes les respostes anteriors són correctes. 

 
5. En el cas de la declaració de l’estat d’alarma, els drets:  
 

a) Sempre se suspenen. 
b) Es poden suspendre. 
c) Sempre es limiten. 
d) No se suspenen, sinó que solament es poden limitar. 



 
6. En la Constitució, queda abolida la pena de mort?  
 

a) Sí, totalment. 
b) Sí, excepte el que puguin disposar les lleis penals militars per a temps de 

guerra. 
c) Sí, excepte el que pugui disposar una llei orgànica per a temps de guerra. 
d) No. 

 
7. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears articula la seva organització 

territorial: 
 

a) En illes, en municipis i en consells insulars. 
b) En illes i en municipis. 
c) En consells insulars. 
d) En illes i en consells insulars. 

 
8. El govern i l’administració municipal corresponen: 
 

a) A l’Ajuntament. 
b) Al batle. 
c) Als regidors. 
d) Als funcionaris. 

 
9. La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals 

i garantia dels drets digitals, consta: 
 

a) De 97 articles estructurats en 3 títols. 
b) De 97 articles estructurats en 10 títols. 
c) De 97 articles estructurats en 11 títols. 
d) De 97 articles estructurats en 20 títols. 

 
10. El tractament de les dades personals d’un menor d’edat únicament pot 

basar-se en el seu consentiment quan sigui:  
 

a) Major de 12 anys. 
b) Major de 14 anys. 
c) Major de 16 anys. 
d) Major de 18 anys. 



 
11. De conformitat amb la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i 

seguretat viària, i les seves disposicions complementàries, s’entén per 
detenció d’un vehicle: 

 
a) La immobilització d’un vehicle durant un temps no superior a 2 min sense 

que el conductor pugui abandonar-lo. 
b) La immobilització d’un vehicle que no està en situació de parada. 
c) La immobilització d’un vehicle per emergència, per necessitats de la 

circulació o per complir algun precepte reglamentari. 
d) La immobilització d’un vehicle quan el conductor en baixa per un temps 

inferior a 5 min. 
 
12. Segons el que estableix la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor 

i seguretat viària, és competència dels municipis en matèria de seguretat 
viària: 

 
a) La regulació del transport de persones i, especialment, el transport escolar 

i de menors, als efectes relacionats amb la seguretat viària. 
b) La immobilització dels vehicles en vies urbanes quan no disposin de títol 

que habiliti l’estacionament en zones limitades en temps o excedeixin 
l’autorització concedida, fins que s’aconsegueixi identificar-ne el conductor. 

c) Les normes especials que possibilitin la circulació de vehicles històrics i 
fomentin la conservació i la restauració dels que integren el patrimoni 
històric en nucli urbà. 

d) L’aprovació de la normativa tècnica que afecti de manera directa la 
seguretat viària. 

 
13. De conformitat amb la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i 

seguretat viària, té la consideració de travessera: 
 

a) L’espai que comprèn edificis i en les vies d’entrada i sortida del qual estan 
col·locats els senyals respectius. 

b) La via pública situada fora de població. 
c) La carretera que no reuneix les característiques pròpies de les autopistes, 

autovies i vies per a automòbils. 
d) El tram de carretera que discorre per població. 

 
14. Segons el que estableix el Reglament general de circulació, la velocitat 

màxima que no han de superar els autobusos, els vehicles derivats de 
turisme i els vehicles mixts adaptables, en una carretera convencional, és: 

 
a) De 100 km/h. 
b) De 90 km/h. 
c) De 80 km/ h. 
d) De 120 km/h. 



 
15. Indicau la resposta incorrecta. D’acord amb el Reglament general de 

circulació, les motocicletes, els vehicles de 3 rodes, els ciclomotors, els 
cicles i les bicicletes poden arrossegar un remolc o semiremolc, sempre 
que no superin el 50 % de la massa en buit del vehicle tractor i es 
compleixin les condicions següents: 

 
a) Que en cap cas transportin persones en el vehicle remolcat. 
b) Que la circulació sigui de dia i en condicions que no disminueixin la 

visibilitat. 
c) Que la velocitat a la qual se circuli en aquestes condicions quedi reduïda en 

un 10 % respecte de les velocitats genèriques que per a aquests vehicles 
s’estableixen. 

d) Sempre que el remolc disposi d’un seient homologat poden transportar un 
passatger que sigui menor de 7 anys. 

 
16. Segons el que estableix el Reglament general de circulació, indicau quina 

de les afirmacions següents és correcta quant a la circulació de les 
bicicletes: 

 
a) Les bicicletes poden circular en posició paral·lela, en columna de 2, 

arrambant-se tot el possible a l’extrem dret de la via i col·locant-se en filera 
en trams sense visibilitat i quan formin aglomeracions de trànsit. 

b) Els conductors de bicicletes més grans de 13 anys poden circular pels 
vorals de les autovies. 

c) Sempre és obligatori l’ús del casc quan se circula amb bicicleta. 
d) Les respostes a) i c) són correctes. 

 
17. Indicau la resposta incorrecta. Segons el Reglament general de circulació, 

es consideren parades o estacionaments en llocs perillosos o que 
obstaculitzen greument la circulació els que constitueixen un risc per a la 
circulació, en els supòsits següents: 

 
a) Quan s’impedeixi incorporar-se a la circulació a un altre vehicle 

degudament estacionat. 
b) Quan l’estacionament tengui lloc en una zona reservada a càrrega i 

descàrrega, durant les hores d’utilització. 
c) Quan s’obstaculitzi la utilització normal dels passos rebaixats per a 

persones amb discapacitat física. 
d) Quan s’estacioni a menys de 6 m d’una intersecció, encara que no es 

dificulti el pas de vehicles. 



 
18. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears exerceix 

les competències objecte de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de 
dones i homes:  

 
a) Per mitjà de les unitats administratives, d’acord amb el que estableix 

l’article 19 de la Llei esmentada. 
b) Per mitjà de l’Institut Balear de la Dona, que queda adscrit a la conselleria 

competent en matèria d’igualtat. 
c) Per mitjà de l’Administració local i els ens públics. 
d) Les respostes a) i b) són correctes. 

 
19. L’article 3 de les disposicions generals de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, 

d’igualtat de dones i homes, estableix com a principi general: 
 

a) El reconeixement del dret de les dones al propi cos i als drets sexuals i 
reproductius. 

b) L’adopció de les mesures específiques destinades a eliminar les 
desigualtats de fet per raó de sexe, opinió o religió que hi pugui haver en 
els diferents àmbits. 

c) La protecció especial del dret a la igualtat de tracte d’homes i dones 
immigrants. 

d) L’adopció de les mesures necessàries per fer un ús no sexista del 
llenguatge i, en tot cas, per evitar la invisibilitat de les dones i menors 
d’edat a través del llenguatge. 

 
20. Segons la de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, 

quines funcions atribuïdes per l’ordenament jurídic corresponen al 
Govern i a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
en matèria de polítiques de gènere i de conciliació de la vida familiar i 
laboral? 

 
a) Col·laborar amb les diferents administracions públiques en matèria 

d’igualtat de dones i homes. 
b) Dissenyar i executar mesures d’acció positiva i de programes i serveis 

l’àmbit territorial dels quals siguin les Illes Balears. 
c) Exercir la potestat sancionadora en el seu àmbit competencial. 
d) Totes les respostes anteriors són correctes. 



 
21. Els grups de vianants dirigits per una persona o que formin un seguici i 

que hagin de circular per la calçada o el voral fora de població, entre 
l’ocàs i la sortida del sol o en condicions meteorològiques que 
disminueixin sensiblement la visibilitat, han d’anar proveïts d’elements 
lluminosos visibles per als conductors que se li aproximin, que han de ser:  

 
a) De color taronja cap endavant i blanc o vermell cap enrere. 
b) De color blanc o groc cap endavant i vermell cap enrere. 
c) De color vermell o taronja cap endavant i vermell o blanc cap enrere. 
d) De color blanc cap endavant i blanc cap enrere. 

 
22. Si a causa d’un accident o d’una avaria del vehicle o de la càrrega 

s’obstaculitza la calçada, els conductors han d’adoptar les mesures 
necessàries per a la seguretat; entre aquestes, els dispositius de 
presenyalització de perill reglamentari per advertir aquesta 
circumstància, en calçades de sentit únic, o de més de tres carrils, que 
s’han de col·locar de la manera següent: 

 
a) Un dispositiu per davant i un altre per darrere del vehicle o de la càrrega, 

com a mínim a 50 m de distància i visible pels altres conductors que 
s’aproximen des de 100 m. 

b) El conductor amb una armilla reflectora ha d’avisar els conductors de 
l’emergència fins a l’arribada de la grua o la retirada total de l’obstacle. 

c) Un dispositiu situat darrere del vehicle o de la càrrega, com a mínim a 50 m 
de distància i visible pels conductors que s’aproximen des de 100 m. 

d) Un dispositiu per davant i un altre per darrere del vehicle o de la càrrega, 
com a mínim a 100 m de distància i visible pels altres conductors que 
s’aproximen des de 200 m. 

 
23. Els menors d’edat d’alçada igual o inferior a 135 cm, en vehicles de fins a 9 

places poden ocupar excepcionalment el seient davanter, utilitzant 
sempre sistemes de retenció infantil homologats: 

 
a) Quan el vehicle tingui una antiguitat superior a 20 anys. 
b) Quan tots els seients posteriors estiguin ja ocupats per menors. 
c) Quan no siguin suficients els sistemes de retenció infantil. 
d) En cap cas poden ocupar el seient davanter. 



 
24. Quin tipus de vehicle prohibeix el senyal següent, de l’apartat de senyals 

de prohibició d’entrada, segons el Reglament general de circulació? 
 

Cercle vermell, fons blanc, vehicle negre/taronja. 
 

a) R-110. Entrada prohibida a vehicles que transportin productes 
contaminants de l’aigua. 
b) R-108. Entrada prohibida a vehicles que transportin mercaderies 

perilloses. 
c) R-109. Entrada prohibida a vehicles que transportin mercaderies explosives 

o inflamables. 
d) R-106. Entrada prohibida a vehicles destinats al transport de mercaderies. 

 
25. Segons el Reglament general de circulació, quin és la prioritat entre 

senyals? 
 

a) Senyals dels agents de circulació, semàfors i senyals verticals de circulació. 
b) Senyals circumstancials i senyals d’abalisament fix, senyals dels agents de 

circulació i semàfors. 
c) Senyals dels agents de circulació, senyals circumstancials i semàfors. 
d) Senyals verticals de circulació, senyals dels agents de circulació i marques 

viàries. 
 
26. D’acord amb l’article 142 del Reglament general de circulació, referent a 

les obligacions relatives a la senyalització, els supòsits de retirada o 
deteriorament de la senyalització permanent o ocasional, tenen la 
consideració d’infraccions: 

 
a) Greus. 
b) Molt greus. 
c) Lleus. 
d) Se sancionen amb legislació específica. 

 
27. Segons el Reglament general de conductors, l’edat mínima per obtenir el 

permís de circulació de la classe C és:  
 

a) De 24 anys. 
b) De 21 anys. 
c) De 20 anys. 
d) De 19 anys.  

 



28. Dels permisos expedits en tercers països, són vàlids per conduir a 
Espanya:  

 
a) Els reconeguts en convenis internacionals en els quals Espanya sigui part, 

amb les condicions que aquests indiquen. 
b) Els nacionals d’altres països expedits de conformitat amb l’annex 9 del 

Conveni Internacional de Ginebra de 19 de setembre de 1949, sobre 
circulació per carretera. 

c) Els nacionals d’altres països que estiguin redactats en castellà o vagin 
acompanyats d’una traducció oficial. 

d) Totes les respostes anteriors són correctes. 
 
29. La vigència de l’autorització especial per conduir vehicles que transportin 

mercaderies perilloses és de cinc anys, però es pot prorrogar per nous 
períodes: 

 
a) D’un any. 
b) De quatre anys. 
c) De cinc anys. 
d) De tres anys. 

 
30. L’article 2 del títol I del Reglament general de vehicles regula el Registre 

de Vehicles de tots els vehicles matriculats. Qui té accés a les dades 
d’aquest Registre? 

 
a) Les empreses de compra i venda de vehicles. 
b) Els interessats i tercers amb un interès legítim i directe. 
c) El consorci d’assegurances i les companyies d’assegurances. 
d) Les forces i cossos de seguretat de l’Estat. 

 
31. Es obligatòria la matriculació i expedició del permís de circulació dels 

automòbils i dels vehicles especials autopropulsats, qualsevol que en 
sigui la massa, així com dels remolcs, semiremolcs i màquines remolcades 
especials  que la  seva massa màxima  autoritzada: 

 
a) Excedeixi 550 kg. 
b) Excedeixi 750 kg. 
c) Sigui inferior a 550 kg. 
d) Sigui inferior a 750 kg. 



 
32. El permís o la llicència de circulació, quan ha de renovar-se per canvi de 

titularitat? 
 

a) Quan variï la titularitat registral del vehicle. 
b) Quan variï la titularitat del vehicle. 
c) Quan ho sol·liciti la corresponent prefectura provincial de trànsit. 
d) Quan ho sol·liciti el corresponent ajuntament. 

 
33. Les normes que regulen els requisits i el procediment perquè un vehicle 

sigui declarat històric figuren, en el Reial decret 2822/1998, de 23 de 
desembre, pel qual s’aprova el Reglament general de vehicles: 

 
a) En l’annex I.  
b) En l’annex II. 
c) En l’annex III. 
d) En un altre article del mateix Reial decret. 

 
34. Què és una motocicleta de 2 rodes? 
 

a) Un vehicle de 2 rodes sense sidecar, proveït d’un motor de cilindrada 
superior a 50 cm3, si és de combustió interna, i/o amb una velocitat 
màxima per construcció igual o inferior a 45 km/h. 

b) Un vehicle de 2 rodes sense sidecar, proveït d’un motor de cilindrada 
superior a 45 cm3, si és de combustió, i/o amb una velocitat màxima per 
construcció superior a 45 km/h. 

c) Un vehicle de 2 rodes sense sidecar, proveït d’un motor de cilindrada 
superior a 50 cm3, si és de combustió interna, i/o amb una velocitat 
màxima per construcció superior a 45 km/h. 

d) Un vehicle de 2 rodes amb sidecar o sense, proveït d’un motor de 
cilindrada superior a 50 cm3, si és de combustió interna, i/o amb una 
velocitat màxima superior a 45 km/h. 

 
35. Què és un turisme? 
 

a) Un automòbil destinat al transport de persones que tengui, almenys, 4 
rodes i que tingui, a més del seient del conductor, 8 places com a màxim. 

b) Un automòbil destinat al transport de persones que tengui 4 rodes i que 
tengui, a més del seient del conductor, 8 places. 

c) Un automòbil destinat al transport de persones que tengui, almenys, 4 
rodes i que tengui, a més del seient del conductor, 9 places com a màxim. 

d) Un automòbil destinat al transport de persones que tengui, almenys, a més 
del seient del conductor, 8 places com a màxim. 



 
36. Quina diferència hi ha entre el punt de percepció possible i el punt de 

percepció real? 
 

a) El punt de percepció possible és aquell en què el conductor s’ha hagut 
d’adonar de la circumstància anormal que podia desembocar en l’accident, 
i el punt de percepció real és aquell en què realment el conductor percep el 
perill de l’accident. 

b) El punt de percepció possible és aquell en què realment el conductor 
percep el perill de l’accident, i el punt de percepció real és aquell en què el 
conductor s’ha hagut d’adonar de la circumstància anormal que podia 
desembocar en l’accident. 

c) El punt de percepció possible és aquell en què el conductor percep els 
estímuls, i el punt de percepció real és aquell en què reacciona. 

d) El punt de percepció possible és aquell lloc en què es desenvolupa 
l’accident, i el punt de percepció real és lloc exacte de l’accident. 

 
37. Entre les causes d’un accident hi ha els casos fortuïts, que es poden 

definir de la manera següent: 
 

a) Aquells en què l’home no pot fer gens per evitar l’accident, és inevitable i 
imprevisible. 

b) Els que afecten de forma indirecta o s’uneixen a una altra causa per a la 
producció de l’accident. 

c) Els que intervenen de forma directa amb el factor humà. 
d) Els que afecten de forma indirecta o s’uneixen a una altra causa per a la 

producció de l’accident. 
 
38. En tot procés d’investigació d’un accident cal distingir dos aspectes 

clarament diferenciats: 
 

a) Assegurar la zona i investigar. 
b) Informar i assegurar la zona. 
c) Informar i investigar. 
d) Investigar i dur a terme atestat. 

 
39. De conformitat amb el que estableix el Decret 28/2015, de 30 d’abril, de 

coordinació de les policies locals de les Illes Balears, la funció específica 
del responsable d’armament és: 

 
a) Dur a terme la gestió administrativa relativa a llicències, guies i revista 

d’armes. 
b) Dur a terme la neteja periòdica de les armes assignades als altres agents. 
c) Verificar que cada agent mantengui actualitzat el seu expedient d’armes. 
d) Determinar els serveis en els quals no s’han de portar armes de foc. 

 



40. De conformitat amb el que estableix el Decret 28/2015, de 30 d’abril, de 
coordinació de les policies locals de les Illes Balears, qui pot retirar 
l’armament reglamentari i, si escau, de l’arma de foc particular, previ 
procediment administratiu? 

 
a) El cap de policia. 
b) El batle. 
c) La Conselleria d’Administracions Públiques, mitjançant la Direcció general 

d’Interior, Emergències i Justícia. 
d) El responsable d’armament. 

 
41. Quin dels següents no és un principi bàsic d’actuació que recull la Llei 

Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat? 
 

a) La dedicació professional. 
b) El secret professional. 
c) El tractament de detinguts. 
d) La formació i el perfeccionament. 

 
42. El principi bàsic d’actuació de l’article 5 de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 

de març, de forces i cossos de seguretat, que fa referència a la 
responsabilitat, estableix: 

 
a) Que els membres de les forces i cossos de seguretat són responsables 

personalment i directament pels actes que en la seva actuació duguin a 
terme infringint o vulnerant les normes legals o reglamentàries que 
regeixin la seva professió. 

b) Que els membres de les forces i cossos de seguretat no són responsables 
personalment ni directament pels actes que en la seva actuació duguin a 
terme infringint o vulnerant les normes legals o reglamentàries que 
regeixin la seva professió. 

c) No hi ha tal principi. 
d) Que els membres de les forces i cossos de seguretat són responsables 

personalment però no directament pels actes que en la seva actuació 
duguin a terme infringint o vulnerant les normes legals o reglamentàries 
que regeixin la seva professió. 



 
43. El principi bàsic d’actuació relatiu a les relacions amb la comunitat, 

recollit en la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de 
seguretat, estableix: 

 
a) Que els membres de les forces i cossos de seguretat tenen l’obligació de 

saludar, sempre que estiguin de servei, a les autoritats i als ciutadans a qui 
es dirigeixin o viceversa. 

b) Que els membres de les forces i cossos de seguretat han de mantenir una 
imatge digna i de respecte a la ciutadania. 

c) Que els membres de les forces i cossos de seguretat tenen prohibit l’ús 
abusiu del telèfon mòbil particular, excepte en situacions d’emergència 
motivada. 

d) Que els membres de les forces i cossos de seguretat tenen el deure 
d’observar en tot moment un tracte correcte i acurat en les seves relacions 
amb els ciutadans. 

 
44. Segons la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de 

seguretat, en relació amb les disposicions estatutàries comunes, els 
membres de les policies locals poden dur a terme accions substitutòries 
del dret de vaga amb la finalitat d’alterar el normal funcionament dels 
serveis? 

 
a) No, en cap cas. 
b) Sí, sempre. 
c) Només si es respecten els serveis mínims. 
d) Només quan s’alterin lleument el normal funcionament dels serveis. 

 
45. Senyalau quina de les següents no és una funció dels cossos de policia 

local de les que estableix l’article 53 de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de 
març, de forces i cossos de seguretat: 

 
a) Vigilar espais públics i col·laborar amb les forces i cossos de seguretat de 

l’Estat i amb la policia de les comunitats autònomes en la protecció de les 
manifestacions i el manteniment de l’ordre en grans concentracions 
humanes, quan siguin requerits per a això. 

b) Efectuar diligències de prevenció i totes les actuacions que tendeixin a 
evitar la comissió d’actes delictius en el marc de col·laboració establert en 
les juntes de seguretat. 

c) Vetlar pel compliment de les disposicions que tendeixin a la conservació de 
la naturalesa i el medi ambient, dels recursos hidràulics, així com de la 
riquesa cinegètica, piscícola, forestal i de qualsevol altra índole relacionada 
amb la naturalesa. 

d) La prestació d’auxili, en els casos d’accident, catàstrofe o calamitat pública, 
participant, en la forma que preveuen les lleis, en l’execució dels plans de 
protecció civil. 



 
46. Segons el que estableix la Llei d’enjudiciament criminal, un particular pot 

detenir una persona quan tengui motius racionalment suficients per 
creure en l’existència d’un fet que presenta els caràcters de delicte, i 
motius racionalment suficients per creure que aquesta persona hi va 
tenir participació? 

 
a) Sí, sempre. 
b) Sí, només en cas d’urgència i inajornable actuació. 
c) No, queda reservat a l’autoritat o els agents de policia judicial. 
d) Sí, en els casos de delictes greus. 

 
47. La Llei d’enjudiciament criminal estableix que, en cas que un detingut 

designi un advocat que no permeti immediatament la seva assistència a 
causa de la llunyania geogràfica: 

 
a) S’ha de comunicar de forma immediata al col·legi d’advocats perquè 

nomeni un advocat del torn d’ofici. 
b) En aquest cas pot renunciar a l’assistència lletrada. 
c) Ha de ser assistit pel que determini l’instructor a causa de la urgència de la 

situació. 
d) S’ha de facilitar al detingut comunicació telefònica o per videoconferència 

amb l’advocat, tret que aquesta comunicació sigui impossible. 
 
48. En el cas d’un detingut pertanyent a la jurisdicció militar, quin jutge és 

competent per conèixer d’un habeas corpus? 
 

a) El jutge central d’instrucció corresponent. 
b) El jutge d’instrucció del lloc en què es hi hagi la persona privada de 

llibertat. 
c) El jutge d’instrucció del lloc en què es produeixi la detenció. 
d) El jutge togat militar d’instrucció constituït en la capçalera de la 

circumscripció jurisdiccional en què es va efectuar la detenció. 
 
49. L’article 253 del Codi penal estableix com a requisit indispensable en el 

delicte d’apropiació indeguda: 
 

a) Que la quantia del que s’ha apropiat passi de 400 €. 
b) Que hi hagi violència o intimidació. 
c) Que el subjecte actiu i subjecte passiu tinguin certa relació d’amistat o 

laboral. 
d) Que el subjecte actiu hagués rebut en dipòsit, comissió o custòdia diners, 

efectes i valors amb obligació de retornar-los, abans que es perfeccioni el 
delicte. 

 



50. Quines penes comporta el delicte de conducció d’un vehicle a motor o 
ciclomotor sota influència de drogues tòxiques, estupefaents, substàncies 
psicotròpiques o begudes alcohòliques? 

 
a) Presó o multa i, en qualsevol cas, la privació de dret a conduir vehicles a 

motor o ciclomotor. 
b) Presó o multa i, en alguns casos, la privació de dret a conduir vehicles a 

motor o ciclomotor. 
c) Presó o multa, únicament. 
d) Privació del dret a conduir vehicles a motor o ciclomotor, únicament. 


