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L’àmbit de coneixements de l’entorn facilita la compresió dels esdeveniments històrics que
expliquen la formació de Catalunya fins la transició i recuperació de la seva autonomia; el marc
geogràfic; sociolingüístic; cultural i l’estructura econòmica i social de Catalunya.
L’àmbit institucional arrenca amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya i dóna a entendre la base
jurídica i territorial de l’Estat, dels pilars de l’Estat social i democràtic de dret, i de la Generalitat
com a institució d’autogovern de Catalunya. Així mateix, també ofereix una visió conjunta de les
institucions comunitàries, representatives de la Unió Europea.
El tercer i darrer àmbit d’estudi correspon a la seguretat i la policia. El seu tractament s’obre
amb les competències de la Generalitat en matèria de seguretat, i les normes que
desenvolupen aquesta matèria.
El discurs posa èmfasi en els principis bàsics d’actuació, l’organització del cos de Mossos
d’Esquadra, la funció policial i els seus òrgans de coordinació.
Esperem que aquest material us sigui d’utilitat i que en breu puguem comptar amb vosaltres.
Nota a la present edició:
La present Guia d’estudi per a l’accés a la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra és una
eina vàlida per a preparar la realització de l’exercici de coneixements. Per aquesta raó s’ha
considerat d’utilitat el desenvolupament de les matèries del temari en el benentès que el seu
contingut és orientatiu i que no vincula al tribunal qualificador, el qual pot incloure-hi preguntes
sobre aspectes referits als àmbits deltemari no recollits de la mateixa forma en aquesta guia.

ÀMBIT A àmbit de coneixements de l'entorn
Història de Catalunya (part II): la Catalunya contemporània (s. XIX i XX)
Història de Catalunya (part I): de la formació de Catalunya al segle XVIII
L 'àmbit sociolingüístic
Marc geogràfic de Catalunya i organització territorial
Principals variables de l'estructura econòmica i social de Catalunya
El canvi social (part I): l'individu i l'equilibri ecològic
El canvi social (part II): les noves tecnologies de la informació
El canvi social (part III): l'individu i l'equilibri ecològic

ÀMBIT B àmbit institucional
&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; L'Estaut d'autonomia de Catalunya
Les institucions polítiques de Catalunya
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El Departament de Justícia i Interior
L'ordenament Jurídic de l'Estat
Els drets humans i els drets constitucionals:
Les Institucions polítiques de l'Estat
Els òrgans jurisdiccionals: El poder Judicial i el Tribunal Constitucional
L'organització territorial de l'Estat

ÀMBIT C àmbit de seguretat i policia
Les competències de la Generalitat en matèria de seguretat
La coordinació entre administracions i cossos policials que actuen a Catalunya
La Policia de Catalunya: Mossos d'Esquadra i Policies Locals
La funció policial en matèria de seguretat ciutadana
La funció policial en la investigació de delictes
La funció policial en seguretat viària i trànsit
Codi deontològic policial
El marc legal de la seguretat a l'Estat: forces i cossos de seguretat
La construcció d'un espai de seguretat, justícia i llibertat: els acords internacionals

ÀMBIT D àmbit local
El Règim local a Catalunya
El Municipi
Les policies locals a Catalunya. Llei 16/91
Història, societat i cultura del municipi (*)A desemvolupar pels opositors segons el municipi
que faci la convocatòria

Reservat tots els drets. El contingut d'aquesta publicació no pot ser
reproduït, ni totalment ni parcialment, ni transmès, ni enregistrat per cap
sistema de recuperació d'informació, en cap forma ni per cap mitjà, actual o
futur.
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