
 

 

 
 

RESULTAT PROVA TEÒRICA: 
A emplenar pel tribunal qualificador: 

 

 
Puntuació 

TOTAL 
PROVA 

  

 
 
 

DNI _________________________ 
 
 
CONVOCATÒRIA QUE HA DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS-
OPOSICIÓ, 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.  
 
 
-ENCERCLA LA RESPOSTA CORRECTA 
 
-PER ANUL·LAR UNA RESPOSTA S’HA DE FICAR UNA CREU (X) A SOBRE DE LA RESPOSTA 
ENCERCLADA.  
_______________________________________________________________________ 



 

 

1. Una instal·lació d’enllumenat exterior, obtindrà l’etiquetatge de qualificació 
energètica A, quan: 

 
a) L’índex de consum energètic sigui inferior a 0,91. 
b) L’índex d’eficiència energètica sigui superior a 0,91. 
c) L’índex de consum energètic sigui superior a 0,91. 

 
2. En el disseny d’una zona d’estacionament públic, s’haurà de preveure reserva 

d’estacionaments per als vehicles de persones amb mobilitat reduïda. El rati 
mínim que s’haurà de reservar  serà de: 

 
a) 1 per cada 50 places. 
b) 1 per cada 40 places. 
c) 1 per cada 25 places. 

 
3. En el cas d’una instal·lació d’una font ornamental, s’ha de tenir especial cura en 

el seu manteniment i neteja, així com en la programació periòdica d’analítiques 
per al recompte de legionel·la SP. 
En cas que s’hagi detectat uns nivells alts de legionel·la i s’hagi activat el protocol 
de neteja i desinfecció corresponent, quin serà el període de temps recomanat 
per tornar a treure mostres d’aigua: 
 
a) Immediatament després de la desinfecció de xoc per tal de garantir la posta en 

servei de la font.  
b) 15 dies després de la desinfecció de xoc. 
c) En cas de fer una desinfecció de xoc no serà necessari treure mostres. 

 
4. En una obra, el contractista haurà de preparar un Pla de Seguretat i Salut, sempre 

que: 
 
a) Només quan  el projecte executiu disposi d’un Estudi de Seguretat i Salut. 
b) Només quan el projecte executiu disposi d’un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
c) Sempre serà necessari disposar d’un Pla de Seguretat i Salut. 

 
5. En un vial on d’acord amb l’IMDp (intensitat mitja de vehicles pesats) es 

categoritza com a tipus T31, quins materials proposaries per a una secció de 
ferm: 

 
a) Formigó de ferm  + gravaciment 
b) Mescla bituminosa  + tot-U 
c) Mescla bituminosa + gravaciment  

 
6. Al municipi de Castelldefels, es declaren protegits entre d’altres, les següents 

espècies d’arbres: 
 

a) Pi pinyoner, Olivera, Garrofer. 
b) Pi blanc, Palma, Garrofer. 
c) Pi blanc, Olivera, Palma. 



 

 

7. Qui signa l’acta de comprovació de replanteig de les obres? 
 
a) Organisme que adjudica, empresa adjudicatària, Direcció Facultativa. 
b) Empresa adjudicatària, Direcció Facultativa, Coordinació de Seguretat i Salut. 
c) Organisme que adjudica, empresa adjudicatària. 
 

8. D’acord al Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei d’urbanisme, el sòl es pot classificar com: 
 
a) Sòl urbà i sol no urbanitzable. 
b) Sòl urbà, sòl no urbanitzable i sol urbanitzable.  
c) Sòl urbanitzat i sol rural. 

 
9. D’acord al Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós 

de la Llei d’urbanisme, el planejament urbanístic general es desenvolupa 
mitjançant el planejament urbanístic derivat, que està integrat per: 

 

a) Plans especials urbanístics, plans de millora urbana, plans parcials urbanístics 
 i plans parcials urbanístics de delimitació. 
b) Plans directors urbanístics, plans d’ordenació urbanística municipal y normes 

 de planejament urbanístics. 
c) Programes d’actuació urbanística municipal i plans de millora urbana. 

 

10. D’acord al Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei d’urbanisme, la primera utilització i ocupació dels edificis està subjecta 
a: 

 

a) Comunicació Prèvia. 
b) Llicència urbanística. 
c) Declaració responsable. 

 
11. D’acord a l’article 272 “classes dels usos” de les normes urbanístiques del Pla 

general Metropolità d’aplicació a Castelldefels, un geriàtric es classificaria com a: 
 

a) Ús sanitari. 
b) Ús assistencial. 
c) Ús residencial. 

 
12. D’acord a les normes urbanístiques del Pla General Metropolità, en una 

qualificació urbanística 13b, zona d’ordenació en densificació urbana, s’ha de 
considerar el següent paràmetre:  

 

a) La profunditat edificable i l’alçada reguladora màxima. 
b) L’ocupació màxima de la parcel·la. 
c) Les distàncies a llindars. 

 
 



 

 

13. D’acord a l’Annex I, Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges de nova 
construcció del Decret 141/2012, les habitacions tindran de superfície útil: 

 
a) Mínim 5 m2 
b) Mínim 6 m2 
c) Mínim 8 m2 

 
14. D’acord al Decret 64/2014, del 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre 

protecció de la legalitat urbanística, un immoble que presenta danys estructurals 
que comprometen la seva estabilitat i la seguretat de les persones la reparació 
dels quals no es pot autoritzar d’acord amb l’ordenament jurídic urbanístic 
aplicable, amenaça:  

 

a) Ruïna imminent. 
b) Ruïna tècnica. 
c) Ruïna urbanística. 

 
15. D’acord al Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós 

de la Llei d’urbanisme, l’acció de restauració de la realitat física alterada i l’ordre 
jurídic vulnerat:  

 

a) Prescriu al cap de 4 anys i es pot interrompre el termini amb un procediment 
 judicial en tràmit.  
b) Prescriu al cap de 6 anys d’haver-se produït la vulneració de la legalitat 

 urbanística, o si s’escau, del finiment de les actuacions il·lícites o el cessament 
 de l’activitat il·lícita.  
c) Prescriu al cap de 5 anys d’haver-se produït la vulneració de la legalitat 

 urbanística, o si s’escau, del finiment de les actuacions il·lícites o el cessament 
 de l’activitat il·lícita.  
 

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

 
a) Annex I. 
b) Annex II. 
c) Annex III. 
 

17. 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 de règim 
especial, 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) Són aquells que, tenen lloc en algun tipus d'establiment que, tot i no tenir la 

condició d'establiments oberts al públic amb llicència o autorització, 
compleixen les condicions exigibles per dur-hi a terme els espectacles o les 
activitats. 



 

 

c) Són aquells en els quals s’hi exerceixen activitats de naturalesa sexual. 
 

18. D’acord al Document Bàsic SI Seguretat en cas d’incendi del Codi Tècnic de 
l’Edificació, els  elements constructius dels sostres de les zones ocupables dels 
edificis, en general, han de tenir una classe de reacció al foc de: 

 
a) C-s2, d0. 
b) B-s1, d0. 
c) EFL. 

 
19. D’acord al Document Bàsic SI Seguretat en cas d’incendi del Codi Tècnic de 

l’Edificació, per a una escala d’evacuació ascendent d’un edifici d’ús aparcament 
que hagi de superar una alçada d’evacuació de fins a 2,8 metres : 

 
a) És admissible que sigui escala no protegida. 
b) És admissible que sigui escala protegida. 
c) Només és admissible que sigui escala especialment protegida. 

 
20. D’acord al Document Bàsic SI Seguretat en cas d’incendi del Codi Tècnic de 

l’Edificació, la resistència al foc suficient dels elements estructurals d’una zona 
de risc especial baix, en general haurà de ser: 

 
a) R 30. 
b) R 60. 
c) R 90. 

 
21. D’acord al Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat del Codi 

Tècnic de l’Edificació, en general s’hauran de protegir per limitar el risc de 
caiguda, els desnivells amb una diferència de cota major de : 

 
a) 0,55 m. 
b) 0,90 m.   
c) 1,0 m. 

 
22. D’acord al Document Bàsic HE Estalvi d’energia del Codi Tècnic de l’Edificació, 

estan exempts de disposar d’una instal·lació d’aprofitament de l’energia solar 
tèrmica per cobrir l’exigència de contribució solar mínima d’aigua calenta 
sanitària (ACS): 

 
a) Un edifici de nova construcció amb una demanda d’ACS de 50 litres per dia. 
b) La climatització d’una piscina descoberta existent que passi a ser coberta. 
c) L’ampliació d’un edifici existent amb una demanda inicial superior a 5000 litres 

per dia que suposin un increment superior al 50% de la demanda inicial. 
 
23. El Document Bàsic HS Salubritat del Codi Tècnic de l’Edificació, estableix els 

requisits de ventilació mínima de les següents tipologies de recintes: 
 
a) Habitatge, trasters, aparcaments i magatzems de residus. 



 

 

b) Tots els recintes de qualsevol tipus d’edifici no industrial. 
c) Només als edificis d’habitatges. 

 
24. D’acord al Reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis (RITE) i la seva 

Instrucció Tècnica “Exigència de seguretat”, una sala de màquines tindrà la 
consideració de sala de màquines de risc alt, quan: 

 
a) Inclogui generadors de calor a gas o gasoil. 
b) Pertanyi a un edifici de pública concurrència. 
c) La suma de la potència tèrmica dels generadors instal·lats sigui superior a 

1000KW. 
 
25. D’acord a l’annex 4 “Immissió sonora aplicable a l’ambient interior 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 mesuraments es poden fer a l’interior de la cambra higiènica de l‘habitatge. 
b) El període d’avaluació per a l’horari nocturn és de 30 minuts. 
c) Per a realitzar la medició de soroll, sempre que sigui possible, es situarà el 

micròfon al mig de la finestra completament oberta. 
 
26. D’acord amb la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 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. 
b) 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. 
c) La realització d’una obra que compleixi els requisits fixats pel conveni del sector 
  i tingui naturalesa d’obra major. 

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

Catalunya, els poders públics de Catalunya han de promoure... 
 
a) La igualtat en termes d’homogeneïtat entre totes aquelles empadronades en 

 els municipis. 
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 expressar-se en qualsevol llengua de la comunitat europea. 
 
29. Els actes administratius que dictin les administracions públiques, bé d’ofici o a 

instància de l’interessat... 
 

a) S’han de produir per qualsevol mitjà que permeti la seva lectura. 
b) S’han de signar sempre l’Alcaldia. 
c) 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. 
 

30. Un cop aprovada inicialment pel Ple l’ Ordenança municipal reguladora d’una 
activitat, es procedirà a continuació a sotmetre-la a informació pública i … 
 
a) A concedir audiència durant el termini legalment establert.  
b) A concedir 45 dies de termini per al·legacions. 
c) A concedir tràmit de recurs d’alçada. 
 

_____________________________________________________________________ 
   
 
PREGUNTES DE RESERVA: 
 
 
31. 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, per a obres 
de les Administracions Públiques, el Pla de seguretat i salut: 

 
a) Haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel Coordinador de Seguretat i 

Salut. 
b) Haurà de ser aprovat per l’Administració Pública que hagi adjudicat l’obra 

amb el corresponent informe favorable del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut abans de l’inici de l’obra.  

c) Haurà de ser aprovat pel contractista. 
 

32. Les ordenances municipals són aprovades... : 
 

a) Per l’Alcalde/sa. 
b) Pel Ple de la Corporació.  
c) Per la Junta de Govern Local. 
 

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. No és un principi rector establert a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya: 
 

a) La protecció de les persones. 
b) La cohesió i benestar socials. 
c) La garantia de la transparència de l'activitat política 
 
 
 


