
 

 

 
 

RESULTAT PROVA TEÒRICA: 
A emplenar pel tribunal qualificador: 

 
Puntuació 

TOTAL 
PROVA 

  

 
 
 

DNI _________________________ 
 

 

CONVOCATÒRIA QUE HA DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT 
CONCURSOPOSICIÓ, DE CINC PLACES DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA ARQUITECTE/A 
TÈCNIC, SUBGRUP A2, DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, DE L'AJUNTAMENT 
DE CASTELLDEFELS I CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL. 
 

Primer exercici (7.1 de les bases específiques) 

 

a) Prova de coneixements generals i específics (màxim 10 punts) 

 

Aquesta prova constarà d’un únic exercici consistent en un qüestionari tipus test amb 

respostes alternatives, sobre el contingut del temari de l’annex de la present 

convocatòria. La puntuació serà de 0 a 10 punts. Quedaran eliminats els/les aspirants 

que no obtinguin una puntuació igual o superior a 5 punts. 

 

La puntuació del qüestionari s'obtindrà per aplicació de la fórmula (NC-1/3NE)/NP*10, 

essent NC el nombre de respostes correctes, NE el nombre de respostes errònies i NP 

el nombre de preguntes. Queden eliminats els/les aspirants que no obtinguin una 

puntuació mínima de 5 punts. 

 

 

-ENCERCLA LA RESPOSTA CORRECTA 

-PER ANUL·LAR UNA RESPOSTA S’HA DE FICAR UNA CREU (X) A SOBRE DE LA RESPOSTA 

ENCERCLADA.  

_______________________________________________________________________ 



 

 

1. D’acord amb el Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, text consolidat, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, no tindria la condició de solar: 

 

a) Un terreny classificat com sol urbà, apte per l’edificació.  

b) Un terreny classificat com a sòl urbà, que disposi dels serveis urbanístics bàsics. 

c) Un terreny classificat com a sol urbà, que per edificar-lo només  li manqui per 
 cedir una part per destinar-la a carrers o a vies amb vista a regularitzar 
 alineacions o a completar la xarxa viària. 

 

2. D’acord al Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, text consolidat, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, el canvi d’ús d’un edifici comercial a 
industrial està subjecte a: 

 

a)  Comunicació Prèvia. 
b)  Llicència urbanística. 

c)   Declaració responsable. 

 

3. D’acord amb el règim d’usos establert a les Normes Urbanístiques del Pla General 
Metropolità vigent al municipi de Castelldefels, un local destinat a una 
perruqueria, es classificaria com a ús: 

 

a) Sanitari – assistencial. 

b) Comercial. 
c) Serveis a les persones. 

 

4. D’acord amb les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, vigents al 
municipi de Castelldefels, a les zones d’ordenació en edificació aïllada, per 
damunt de l’últim forjat es permetrà, entre d’altres: 
 

a) La coberta definitiva de l’edifici amb una pendent inferior al 30%, l’arrencada   
 de la qual es situarà com a màxim a 80 cm per sobre d’aquest forjat. 
b) La coberta definitiva de l’edifici amb una pendent inferior al 30%, l’arrencada 

 de la qual es situarà com a màxim a 100 cm per sobre d’aquest forjat. 

c) La coberta definitiva de l’edifici amb una pendent inferior al 30%, l’arrencada 

 de la qual es situarà com a màxim a 120 cm per sobre d’aquest forjat. 

 

5. D’acord amb les condicions d’habitabilitat previstes a les Ordenances 
Metropolitanes d’Edificació, vigents al municipi de Castelldefels, l’altura lliure de 
l’habitatge, com a mínim, de 2,50 m, ... 

 
a) excepte per a aquells espais no inclosos com a estança, menjador, cuina o 
 dormitoris, en els quals aquesta altura mínima podrà disminuir-se fins a 2,10 
 m. 
b) excepte per a aquells espais no inclosos com a estança, menjador, dormitoris, 

 en els quals aquesta altura mínima podrà disminuir-se fins a 2,10 m. 
c) excepte per a aquells espais no inclosos com a estança i menjador, en els quals 

 aquesta altura mínima podrà disminuir-se fins a 2,10 m. 



 

 

 

 

6. D’acord amb el DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, la competència per dictar ordres 
d’execució per fer complir el deure legal de conservació d’un edifici que es troba 
en mal esta de conservació situat al municipi de Castelldefels,  correspon: 

 

a) als tècnics municipals. 

b) a l’Ajuntament de Castelldefels.  
c) a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Catalunya. 

 

7. D’acord amb l’Ordenança Municipal de Castelldefels de Protecció dels Espais 
Verds i del Paisatge Urbà , aprovada amb data 7/10/1989, per a la sol·licitud de 
llicències d'obres de projectes de nova construcció o d'ampliació d'edificacions 
existents, 
 

a)  s'admet la tala de l'arbratge sense compensació a les superfícies on s'ubiquin 
 els elements constructius. 

b)  s'admet la tala de l'arbratge amb compensació d’espècies afins, quan s’afectin 

 espècies protegides, a les superfícies on s'ubiquin els elements constructius. 

c)   no s’admet la tala de l’arbratge, quan s’afectin espècies protegides. 

 

8. En unes obres de conversió de la xarxa aèria de Baixa Tensió soterrada, aquesta 
ha de creuar amb una canonada de la xarxa de subministrament de gas en alta 
pressió. La distància mínima entre ambdós serveis en el punt de creuament, serà 
de: 

 

a) > 20 cm 

b) > 40 cm 
c) > 60 cm 

 

9. Quin annex de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats recull les activitats potencialment més contaminants o 
amb possibles efectes més greus cap al medi ambient? 

 
a) Annex I 
b) Annex II 

c) Annex III 

 

10. D’acord al Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives, per als establiments d’activitats 
musicals, és cert que: 

 

a) Tenen l’obligació de romandre tancats com a mínim 2 hores al dia, per tal de 

realitzar les tasques de neteja i ventilació. 

b) No es poden instal·lar en contigüitat a centres docents. 
c) Està prohibida l’entrada de menors d’edat a aquest tipus de locals. 



 

 

 

11.  D’acord a la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat 
econòmica, la persona titular queda habilitada per a l’exercici de l’activitat 
econòmica en un establiment a partir... 

 

a) Del moment en que disposa d’un Certificat Tècnic justificatiu del compliment 

dels requisits establerts per la normativa vigent. 

b) De la presentació de la Comunicació d’inici d’activitat. 
c) De la realització d’una inspecció de comprovació amb resultat favorable per 

part de l’administració competent. 

 

12. D’acord a la Llei 3/2010 del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria 
d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, està sotmès a 
control preventiu de l’administració de la Generalitat un establiment... 
 

a) D’una activitat recreativa de 300 m2 de superfície. 

b) D’un centre penitenciari. 
c) D’una escola de primària de 1.000 m2 de superfície. 

 

13. D’acord al Document Bàsic SI Seguretat en cas d’incendi del Codi Tècnic de 
l’Edificació, la superfície màxima d’un sector d’incendi d’un edifici d’ús docent 
que tingui una única planta, no podrà excedir de: 

 

a) 1.500 m2. 

b) 4.000 m2. 

c) No és necessari que estigui compartimentat en sectors d’incendi. 
 
14. D’acord al Document Bàsic SI Seguretat en cas d’incendi del Codi Tècnic de 

l’Edificació, des d’un sector d’incendi donat, un pas que comuniqui amb un sector 
d’incendi diferent que existeixi a la mateixa planta, tindrà la consideració de 
sortida de planta : 

 

a) En tot cas. 

b) Sempre que el pas de comunicació es realitzi a través d’un vestíbul 

d’independència. 

c) És necessari que el sector inicial tingui una altra sortida de planta que no 
condueixi al mateix sector alternatiu. 

 

15. Segons l’Ordenança municipal de Castelldefels reguladora del Consum, la 
utilització i l’abocament de les aigües; quina de les següents afirmacions és 
correcta: 

 

a) En aquells casos on no existeixi xarxa de recollida pluvial, es permetrà que les 

finques puguin connectar els claveguerons de recollida d’aigua de terrasses a la 

xarxa de residual.  

b) El desguàs de les piscines privades, sempre que el seu volum sigui inferior a 20 

m3, es podran connectar a la xarxa pluvial.  



 

 

c) La connexió d’una finca a la xarxa residual, serà sempre obligatori per part de 
la propietat sempre que existeixi un punt de connexió proper. 

 

16. D’acord al Document Bàsic de Seguretat d’utilització i accessibilitat (SUA) del Codi 
Tècnic de l’Edificació, respecte a les condicions que ha de complir una rampa que 
formi part d’un itinerari accessible, és cert que: 

 

a) Per a rampes de longitud inferior a 3 metres, el seu pendent màxim serà del 

12%. 

b) Per a rampes de longitud inferior a 6 metres, el seu pendent màxim serà del 
8%. 

c) El pendent transversal de la rampa serà com a màxim del 4%. 

 
17. Una instal·lació d’enllumenat exterior, obtindrà l’etiquetatge de qualificació 

energètica A, quan: 
 

a) L’índex d’eficiència energètica sigui superior a 1,1. 
b) L’índex d’eficiència energètica sigui superior a 0,91. 

c) L’índex d’eficiència energètica sigui inferior a 0,91.   

 

18. D’acord al Document Bàsic HS Salubritat del Codi Tècnic de l’Edificació, per a un 
aparcament amb capacitat per a 20 places que disposa d’un sistema de ventilació 
natural, és cert que: 
 

a) Ha de disposar com a mínim de dues façanes oposades amb obertures mixtes 

de ventilació amb una superfície efectiva de ventilació de 4·qv(cm
2
) a cada 

façana, sent qv el cabal de ventilació mínim (l/s) exigible a l’aparcament.  

b) No és necessari que incorpori un sistema de detecció de monòxid de carboni. 
c) Si d’acord al Document Bàsic DBSI Seguretat en cas d’incendi aquest 

aparcament no te la consideració d’aparcament obert, haurà de disposar 

d’extracció mecànica d’aire per donar compliment a l’exigència de control de 

fum d’incendi. 

 

19. D’acord al Real Decret 390/2021, d’1 de juny, pel que s’aprova el procediment 
bàsic per a la certificació de la eficiència energètica dels edificis estan sotmesos a 
l’aplicació del procediment de certificació energètica: 

 

a) Els edificis ocupats per una administració pública amb una superfície útil total 

superior a 1.000 m2. 

b) Els edificis ocupats per una administració pública amb una superfície útil total 

superior a 500 m2. 

c) Els edificis ocupats per una administració pública amb una superfície útil total 
superior a 250 m2. 

 

 

 



 

 

20. D’acord a l’annex 3 “Immissió sonora aplicable a l’ambient exterior produïda per 
les activitats, incloses les relacions de veïnat” modificat pel Decret 176/2009 pel 
qual s’aprova el reglament  de la Llei 16/2002 de protecció contra la 
contaminació acústica, i se n’adapten els annexos, és cert que: 

 

a) Els valors límit d’immissió per a una zona classificada com A4 són els mateixos 

que per a una zona classificada com B1. 

b) El període d’avaluació per a l’horari nocturn és de 30 minuts. 

c) Per a realitzar la mesura de soroll, sempre que sigui possible, es situarà el 
micròfon al mig de la finestra completament oberta. 

 

21. D’acord al Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, que estableix les disposicions 
mínimes en matèria de seguretat i salut a les obres de construcció, és obligació 
del contractista: 

 

a) La designació del Coordinador en matèria de seguretat i salut. 

b) La redacció de l’estudi de seguretat i salut o l’estudi bàsic de seguretat i salut. 

c) L’elaboració del Pla de seguretat i salut. 
 
22. D’acord a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes al Sector Públic, text 

consolidat, l’abonament per part de l’administració d’una certificació d’obra 
executada... 

 

a) Implica la recepció per part de l’òrgan contractant de les obres compreses a la 

certificació. 

b) Implica l’aprovació per part de l’òrgan contractant de les obres compreses a la 

certificació. 

c) És un pagament a compte subjecte a les rectificacions i/o variacions que es 
produeixin en l’amidament final. 

 

23. La intensitat de defecte, Umbral de desconnexió dels interruptors diferencials en 
instal·lacions d’enllumenat exterior, serà com a màxim de: 

 

a) 500 mA si la posta a terra mesurada en el punt de servei és de com a màxim 30 

Ohms. 

b) 500 mA  si la posta a terra mesurada en el punt de servei és de com a màxim 50 

Ohms. 

c) 300 mA si la posta a terra mesurada en el punt de servei és de com a màxim 
30 Ohms. 

 

24. D’acord al Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel que s’estableixen les condicions 
higiènic-sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi, té la 
consideració  d’instal·lació de risc alt: 

 

a) Un sistema urbà de reg per aspersió. 

b) Un sistema de refrigeració per aerosolització a l’aire lliure. 

c) Una instal·lació d’aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de retorn. 



 

 

 

25. En el disseny i senyalització d’una plaça d’estacionament en cordó en via pública 
destinada a persones amb mobilitat reduïda, s’haurà de tenir en compte: 

 
a) Deixar un espai d’aproximació i transferència posterior de 1,50 m. 
b) Deixar un espai d’aproximació i transferència lateral de 1,50 m. 

c) Deixar un espai d’aproximació i transferència lateral de 2m. 

 

26. D’acord amb la Ley 9/2017, de 8 de novembre, de contratos del Sector Público, 
text consolidat, són contractes d’obres aquells que tenen per objecte: 
 

a) L’execució d’una obra, aïllada o conjuntament, amb la redacció del projecte en  

  tràmit d’informació i consulta pública. 

b) La realització d’una obra que no superi les dimensions i nivell d’inversió   

  establert a la Ley de contratos del Sector Público. 

c) La realització, per qualsevol mitjà, d’una obra que compleixi els requisits  
  fixats per l’entitat del sector públic contractant que exerceixi una influencia  
  decisiva en el tipus o el projecte d’obra. 

 
27. D’ acord amb l’article 4, drets i principis rectors, de l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya, els poders públics de Catalunya no han de promoure... 
 
a) la pau i la cohesió social. 

b) el pluralisme, l’equitat de gènere i el desenvolupament sostenible. 

c) la desigualtat de gènere. 
 

28. No és un dret de les persones en les seves relacions amb les administracions 
publiques... 
 

a) A comunicar-se amb les administracions públiques a través d'un punt d'accés 

 general electrònic de l'Administració.  

b) A utilitzar les llengües oficials al territori de la seva comunitat autònoma, 

 d'acord amb el que preveu l'ordenament jurídic. 
c) A identificar a totes les autoritats i tot el personal al servei de les 
 administracions públiques. 
 

29. Els actes administratius que dictin les administracions públiques, bé d’ofici o a 
instància de l’interessat... 
 

a) Són el resultat d’un acord entre les parts interessades. 
b) S’han de produir per escrit a través de mitjans electrònics, llevat que la seva 

 naturalesa exigeixi una altra forma més adequada d’expressió i constància. 

c) Són lleis o la normativa que regula el funcionament de la societat, establint 

 drets i deures per a tots els ciutadans i les ciutadanes. 
 
 



 

 

30. Un cop aprovada inicialment pel Ple l’ Ordenança municipal reguladora d’una 
activitat, es procedirà a continuació a... 
 

a) Aprovar-la definitivament prèvia consulta de les associacions i entitats 

 municipals. 

b) Aprovar-la definitivament prèvia audiència de les associacions i entitats 

 municipals. 

c) Sotmetre-la a informació pública i concedir audiència durant el termini 
 legalment establert. 
 

_____________________________________________________________________ 
   
 
PREGUNTES DE RESERVA: 
 
 

31. En un vial on d’acord amb la intensitat mitjana de trànsit diari de vehicles pesats 
(IMDp) es categoritza com a tipus T41, quins materials dels següents s’utilitzen 
per a una secció de ferm? 
 

a) Mescla bituminosa + Formigó de ferm 

b) Mescla bituminosa  + tot-U  
c) Mescla bituminosa + grava ciment+ sòl ciment 

 

32. Una de les característiques positives de les xarxes separatives respectes de les 
xarxes unitàries és: 

 
a) Són molt més sostenibles al conduir únicament les aigües fecals a les 
 depuradores. 
b) No tenen cap característica positiva respecte les xarxes unitàries. 

c) Són molt millors per a evitar l’efecte corona i l’erosió del tub per velocitats 

 elevades. 

 

33. D’acord amb el Pla municipal per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes  
a Castelldefels, no és un objectiu general:  
 

a) Incorporar la diversitat entre les persones a les Polítiques municipals i al 

 funcionament de la societat. 

b) Promoure la integració dels grups en risc o situació d’exclusió social des d’una 

 perspectiva de gènere. 

c) Promoure el desenvolupament personal comunitari de les dones catalanes. 
 

 

 

 



 

 

34. D’acord amb l’ art. 25 de la Ley 9/2017, de contratos del Sector Público (LCSP), els 
contractes administratius es regiran, en quant a la seva preparació, adjudicació, 
efectes, modificació i extinció, per:  
 

a) La LCSP; supletòriament s’aplicarà les restants normes d’àmbit local 

 (ordenances) i, en el seu defecte, les normes de dret privat. 

b) Les disposicions de desenvolupament de la LCSP; supletòriament s’aplicaran les 

 restants normes de dret administratiu autonòmic o local i, en el seu defecte, les 

 normes de dret públic. 

c) La LCSP i les seves disposicions de desenvolupament, supletòriament 
 s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les 
 normes de dret privat.  

 

35. De quin òrgan emanen els Bans?: 
 

a) De l’Alcalde/sa. 
b) Del Ple de la Corporació.  

c) De la Junta de Govern Local. 

 

 

 

 

 


