
 

 

 
 

RESULTAT PROVA PRÀCTICA: 
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. 
 
Quart exercici (7.1 d de les bases específiques) 
 
d) Prova de caràcter pràctic (màxim 20 punts) 

 
Consisteix a donar solució, ja sigui per escrit amb diversos supòsits o preguntes, tipus test, 
oralment o per demostració pràctica, relacionats amb el contingut funcional i perfil de les 
places convocades.  
 
La correcció de la prova s'efectuarà per aplicació de la fórmula establerta en les bases 
generals. Concretament, la puntuació del qüestionari s'obtindrà per aplicació de la fórmula 
(NC-(1/3NE)/NP)*20, essent NC el nombre de respostes correctes, NE el nombre de respostes 
errònies i NP el nombre de preguntes. 
 
En el supòsit de preguntes a desenvolupar per escrit o per demostració pràctica, la puntuació 
de la prova s'obtindrà amb la mitjana aritmètica de les puntuacions atorgades per cada 
membre del Tribunal present. Cadascun dels membres del tribunal en farà una valoració de 0 a 
20 punts. 
 
Aquesta prova es valorarà sobre un màxim de 20 punts. La persona aspirant que no obtingui 
un mínim de 10 punts serà automàticament eliminada del procés selectiu. 

 
-ENCERCLA LA RESPOSTA CORRECTA. 
 
-PER ANUL·LAR UNA RESPOSTA S’HA DE FICAR UNA CREU (X) A SOBRE DE LA RESPOSTA 
ENCERCLADA.  
_______________________________________________________________________ 



 

 

CAS PRÀCTIC 1 
 
El cas pràctic plantejat consta de dos parts tipus test. S’hauran de respondre les preguntes de 

les dues parts. 

PART 1 

Com a tècnic/a municipal de la Secció de Planejament i Llicències de l’Ajuntament de 

Castelldefels, esteu revisant un projecte tècnic d’una llicència d’obres majors per la 

construcció d’un edifici destinat a restaurant en una parcel·la del municipi. 

La finca on es planteja construir l’edificació  està qualificada urbanísticament amb la clau 

20a/7, “Zona en sòl urbà, d’ordenació en edificació aïllada plurifamiliar, subzona III”, d’acord al 

Pla General Metropolità de Barcelona, aprovat amb data 14 de juliol de 1976. La finca dóna a 

dos carrers que fan cantonada, el C/ Número 1, amb una amplada de 28 m i el C/ Numero 2, 

amb una amplada de 12 m, d’acord amb el planejament vigent. 

La finca es troba en règim de fora d’ordenació amb motiu d’una afectació de vial a la 

cantonada, on el planejament preveu un xamfrà arrodonit de 10 m de radi. 

El seu emplaçament és l’indicat al plànol següent de planejament vigent. 

Plànol informatiu del planejament urbanístic vigent 

Al plànol cartogràfic hi surt l’edificació existent actualment a la finca, un habitatge unifamiliar, 

el qual es preveu enderrocar prèviament a la construcció del nou edifici. 

 



 

 

La tanca definitiva de la parcel.la s’haurà de situar d’acord amb l’alineació prevista pel 

planejament.  

La parcel·la té una superfície segons plànol topogràfic de  501,95 m2. D’acord amb l’adequació 

del xamfrà al radi previst pel planejament, la finca resta afectada en una porció de terreny de 

6,95 m2. 

Es planteja un edifici aïllat de planta soterrani, planta baixa i planta primera amb una alçada de 

6,80 m. A la planta soterrani es projecta la cuina i els serveis propis del restaurant, a la planta 

baixa i planta primera l’espai destinat a ús públic de la mateixa activitat.  

A continuació s’adjunta els quadres resum de superfícies del projecte i la planta general de 

situació de l’edificació, 

 

 

 

 

SUPERFICIES OCUPACIÓ EN PLANTA  

EDIFICI PRINCIPAL 143,35 m2 

PLATA SOTERRANI 160,00 m2 

PISCINA         12,00 m2 

TENDAL 15,00 m2 

 

 



 

 

 

 

 

També, es planteja ubicar  a l’exterior de l’edificació, un espai destinat a terrassa amb una 

piscina a nivell del terreny de 12,00 m2 de superfície i un tendal de 15,00 m2.  

 

A continuació s’adjunta el quadre de paràmetres urbanístics corresponents al projecte 

presentat, el qual hauries de completar abans de procedir a contestar les preguntes del test. 

(Aquest apartat no es puntua) 



 

 

Paràmetres urbanístics Normativa Projecte 

Tipus d’ordenació  Edificació aïllada  compleix 

Parcel·la mínima 1.000 m2 495,00 m2 

Façana mínima 16 m compleix 

Ocupació màxima 30% 28,95% (143,35 m2) 

Ocupació màxima construccions auxiliars 4% - 

Índex edificabilitat 0,75 m2st/m2s 0,37 (183,35 m2) 

Alçada reguladora màxima 9,45 m 6,80 m 

Num. màx. plantes PB+2Pp PB+1Pp 

Separacions a llindes 

Frontal 8 m 5,75 m 

Lateral 4 m 3 m 

Fons 6 m - 

Ús  Ús recreatiu sí 

Quadre 1 Paràmetres urbanístics 

 

Amb la informació facilitada a la PART 1, contesta les preguntes següents:  

1. El terreny on es planteja la construcció dels habitatges, té condició de solar? 

 

a) No, perquè es troba construït a l’actualitat 

b) No, perquè no s’ajusta a les alineacions previstes pel planejament 

c) No, perquè li manca per urbanitzar la part de la vorera afectada pel planejament 

 

2. Quines son les obligacions pel que fa a la  porció de terreny afectada? 

 

a) L’Ajuntament està obligat a expropiar la part afectada per la vorera per destinar-la 

a l’eixamplament de vial 

b) El propietari ha de cedir obligatòria i gratuïtament la porció de terreny a 

l’Ajuntament 

c) S’ha de formar una Junta de Compensació entre l’Ajuntament i el propietari per tal 

de distribuir els beneficis i càrregues de l’actuació. 

 

3. D’acord amb la superfície de la parcel·la existent... 

 

a) No es pot autoritzar l’execució d’una obra nova, atès que la parcel·la no arriba a la 

superfície mínima prevista pel planejament. 

b) Es permet edificar per tractar-se d’un parcel·la existent a l’any 1976, any 

d’aprovació del planejament vigent. 

c) Es permet edificar per trobar-se entre d’altres finques ja construïdes. 

 

 

 



 

 

4. D’acord al Quadre 1 adjunt, quina seria la justificació correcta de compliment pel que 

fa al paràmetre d’ocupació?  

 

a) L’edificació projectada té una ocupació màxima de 28,95% i 143,35 m2, 

corresponent a l’edifici principal. 

b)  L’edificació projectada té una ocupació màxima de 31,4 % i 155,35 m2, 

corresponent a l’edifici principal més la construcció auxiliar destinada a piscina. 

c) L’edificació projectada té una ocupació màxima de 160 m2 en planta soterrani, pel 

que sobrepassa el percentatge del 30% permès a la zona. 

 

5. D’acord al Quadre 1 adjunt, on s’estableixen els paràmetres del projecte, quin seria 

l’índex d’edificabilitat a aplicar al projecte d’acord amb les condicions de la parcel·la? 

 

a) L’índex d’edificabilitat de 0,75 m2st/m2s 

b) L’índex d’edificabilitat de 0,371 m2st/m2s 

c) L’índex d’edificabilitat de 0,375 m2st/m2s 

 

6. D’acord al Quadre 1 adjunt, on s’estableixen els paràmetres del projecte, és pot 

considerar que es compleixen els paràmetres de separació mínima als llindes de la 

parcel·la? 

 

a) No, perquè no s’assoleixen les distàncies mínimes permeses a la zona 20a/7.  

b) Sí, perquè es permet reduir les distàncies a llindes en la mateixa proporció que es 

redueix l’alçada de l’edificació, amb un mínim de 3 m. 

c) Sí, perquè s’ajusten les distàncies a llindes a l’ocupació màxima permesa a la 

parcel.la, amb un mínim de 3 m. 

 

 

7. D’acord amb la previsió de places d’aparcament exigides per les Normes 

urbanístiques per a l’ús de restauració, assimilable a l’ús comercial quan a reserva de 

places,  

 

a) No es pot autoritzar l’obra per no tenir previstes la ubicació de les places 

d’aparcament exigides per la Normativa Urbanística. 

b) Es pot autoritzar, ja que les Normes urbanístiques no exigeixen previsió de places 

d’aparcament, per l’edifici proposat. 

c) Es pot autoritzar,  perquè la planta soterrani es destina a serveis del restaurant i 

no és possible la ubicació de places d’aparcament. 

 

8. A la part exterior de la parcel·la es planteja la instal·lació d’un tendal de 15 m2 

format per una  estructura fixa amb tendal plegable com a protecció solar de les 

taules de la terrassa. Es situa a les franges no edificables de la parcel·la, es podria 

autoritzar aquesta instal·lació?  

 



 

 

a) No, a les franges no edificables no pot haver-hi cap tipus de construcció d’acord 

amb les NNUU aplicables a Castelldefels. 

b) Sí, els establiments de restauració poden tenir una estructura fixa amb tendal 

plegable fins a 50 m2 segons les NNUU aplicables a Castelldefels. 

c) No, perquè d’acord amb les NNUU aplicables a Castelldefels,  només es permeten 

pèrgoles a les franges no edificables fins a 10 m2 de superfície 

 

PART 2 

En aquest mateix edifici, us demanen informació relativa als requisits tècnics i la tramitació 

necessària per a l’obertura d’una activitat de bar –restaurant (amb un aforament màxim de 55 

persones) 

1. Quines serien les normatives d’aplicació vigent que regulen la classificació i la 

tramitació administrativa de la petició del permís d’obertura de l’activitat? 

 

a) El Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles 

públics i activitats recreatives, la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació 

administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i la Llei 16/2015, del 

21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 

Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 

b) El Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles 

públics i activitats recreatives, la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació 

administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i la Llei 18/2020, del 

28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica. 

c) El Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles 

públics i activitats recreatives, la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació 

administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i la Llei 05/2021, del 

28 de febrer, de regulació de les activitats de restauració. 

 

2. D’acord a aquesta normativa, el tràmit per a l’obertura de l’activitat que es planteja 

serà, 

 

a) Comunicació d’inici d’activitat amb certificat tècnic 

b) Llicència ambiental. 

c) Comunicació d’inici d’activitat amb projecte tècnic i certificat tècnic. 

 

3. La persona peticionària us consulta sobre els requisits a nivell de normativa en 

matèria de protecció contra el risc d’incendi que ha de complir l’establiment per tal 

de poder instal·lar una cuina amb una potència tèrmica instal·lada de 75 KW. La 

resposta correcta és: 

 

a) És obligatòria la instal·lació d’un sistema d’extinció automàtica que protegeixi la 

cuina així com d’una instal·lació d’evacuació de fums d’incendi amb unes 



 

 

característiques específiques relatives al funcionament del motor i les 

característiques del conducte. 

b) Es pot prescindir de la instal·lació descrita a la resposta anterior si es sectoritza la 

cuina de la resta de l’establiment com a local de risc especial 

c) No és necessari preveure cap mesura específica atès que la cuina no superarà els 

100 KW de potència tèrmica instal·lada 

 

4. Us consulten sobre l’obligatorietat de garantir les condicions d’accessibilitat a la 

totalitat de l’edifici, atès que aquestes condicions ja quedarien assegurades a l’espai 

de planta baixa. En particular volen saber si és necessari instal·lar un ascensor 

adaptat per garantir l’accessibilitat del públic fins a la planta primera. La resposta 

correcta és: 

 

a) D’acord al DB SUA del Codi Tècnic de l’Edificació, és obligatori que totes les plantes 

de l’establiment disposin d’itinerari accessible des d’alguna entrada principal 

accessible de l’edifici atès que es tracta d’un local de pública concurrència. 

b) D’acord al DB SUA del Codi Tècnic de l’Edificació, en aquest cas no és obligatori 

que la planta primera de l’establiment disposi d’itinerari accessible des d’alguna 

entrada principal accessible de l’edifici atès que la seva superfície útil és inferior 

a 100 m2 i la suma de superfícies útils de les plantes no accessibles és inferior a 

200 m2 

c) D’acord al DB SUA del Codi Tècnic de l’Edificació, és obligatori que totes les plantes 

de l’establiment disposin d’itinerari accessible des d’alguna entrada principal 

accessible de l’edifici atès que es l’aforament total previst és superior a 50 

persones. 

 

5. En quant a la dotació mínima de serveis higiènics, per a aquesta activitat la 

normativa sectorial estableix que ha de ser: 

 

a) 1 lavabo i dues cabines 

b) 2 lavabos i quatre cabines 

c) 2 lavabos i 6 cabines 

 

Unes setmanes després de que l’activitat hagi entrat en funcionament, rebeu una denúncia per 

part de diversos veïns i veïnes residents a l’edifici d’habitatges de l’altra banda del carrer 

relativa a l’excés de soroll percebut a l’interior dels seus habitatges provinent de l’activitat, 

especialment en la franja horària compresa entre les 21 i les 23 hores dels divendres i els 

dissabtes. 

Per donar resposta a aquesta denúncia decidiu realitzar una sonometria per avaluar els nivells 

de soroll generats per l’activitat, mesurant un divendres amb l’activitat en funcionament i 

dintre de la franja horària especificada a la denúncia: 

  

6. Per realitzar els mesuraments d’acord a les especificacions definides al DECRET 

176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 



 

 

28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos, i 

atesa la naturalesa de la font que causa les suposades molèsties, s’haurà d’ubicar el 

sonòmetre: 

 

a) A l’interior de l’activitat del restaurant, el més a prop possible de la font sonora. 

b) A l’interior de l’habitatge més afectat, a una de les dependències sensibles al soroll 

(dormitori, menjador,...) i amb les finestres exteriors tancades  

c) Al mig de la finestra completament oberta d’alguna de les dependències 

sensibles de l’habitatge més afectat 

 

7. De la anàlisis dels amidaments efectuats, observeu que tot el període d’avaluació 

correspon a una única fase de soroll, i que s’han d’aplicar les següents correccions de 

nivell atès que apareixen components de baixes freqüències, tonals i impulsius: Kf = 

6 dB, Kt = 3 dB i Ki = 3 dB. 

El valor total de penalització que s’haurà d’aplicar al nivell de pressió acústica 

equivalent mesurat LAeq per tal de determinar el nivell d’avaluació LAr serà de:  

 

a) 9 dB 

b) 6 dB 

c) 12 dB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAS PRÀCTIC 2 
 

El present exercici consisteix en donar resposta a dos fases ben diferenciades d’un projecte de 

reurbanització. Fase de selecció de criteris per a la redacció del projecte i fase de redacció dels 

corresponents Plecs de Clàusules per a la incoació de l’expedient de licitació de les obres 

projectades. 

L’Ajuntament de Castelldefels, pretén dur a terme la reurbanització d’un sector del barri de V. 

Alegre. Barri urbanitzat als anys 60, amb problemàtica d’accessibilitat i mobilitat, de difícil 

solució donat els forts pendents del carrer i la secció del mateix, dificultant la convivència 

entre vehicles i vianants. 

Aquesta millora qualitativa, s’ha de dur a terme sense que això impliqui perdre prestacions en 

referència al trànsit rodat i a la capacitat d’estacionament; pel que es planteja una reordenació 

dels espais en la secció actual del carrers (7,8 metres d’amplada).  

Les accions previstes en el present projecte, contemplen: 

- Soterrament de línies elèctriques 

- Modificació de la secció de vial 

- Renovació de la xarxa de clavegueram 

- Instal·lació de nou enllumenat públic 

- Instal·lació de nou mobiliari urbà  

Els criteris a tenir en compte són: 

- Mantenir un únic sentit de circulació 

- Mantenir una zona d’estacionament 

- Millorar l’espai per a vianants. 

Preparat el pressupost s’obté un valor de PEC per import de 1.000.000,00 € amb un tipus d’IVA 

a aplicar del 21% 

 

1) Quina de les 3 seccions proposaries: 

a) 

 
 

 

 

b) 



 

 

 
 

c) 

 
 

2) Amb un plinton resultant de 15 cm, el disseny dels guals per a vehicles, serà del tipus: 

 

a) Gual G20 

b) Gual G60 

c) Gual G120 

 

3) Amb un plinton resultant de 15 cm, el disseny dels guals per a vianants, serà del tipus: 

 

a) Gual G40 

b) Gual G60 

c) Gual G120 

 

4) La senyalització horitzontal dels passos de vianants, es preveurà principalment amb: 

 

a) Pintura acrílica 

b) Pintura de doble component 

c) Pintura sintètica 

 

 

5) Els embornals per a recollida d’aigües pluvials que es trobin en zona de pas de  vianants 

hauran de tenir una obertura màxima de forat de pas d’aigua de: 

 

a) 1,0 cm de diàmetre 

b) 2,0 cm de diàmetre 

c) 2,5 cm de diàmetre 

 

 

 



 

 

6) Els registres per als pous del servei de clavegueram, es projectaran de classe: 

a) B125 

b) C250 

c) D400 

 

 

7) Quina tipologia de canonada proposaries per a la xarxa de recollida d’aigües residuals 

tenint en compte que es tracta d’un vial amb forts pendents? 

 

a) Tub de polietilè de doble capa corrugat. 

b) Tub de gres.  

c) Tub de formigó amb pous de ressalt. 

 

8) Les connexions dels claveguerons residuals privats a la xarxa municipal, es connectaran a: 

 

a) Connexió a pou de registre sempre que sigui possible. 

b) Connexió a embornals sempre que sigui possible per reduir el nombre de pous de 

registre. 

c) Sempre inserint els claveguerons sobre el tub principal amb les corresponents peces 

prefabricades d’unió. 

  

9) Per al soterrament de línies elèctriques de baixa tensió, modificació d’escomeses i 

instal·lació de noves caixes de distribució i de protecció, serà necessari: 

 

a) Informar i requerir a la Companyia distribuïdora d’energia elèctrica el soterrament de 

línies i escomeses particulars en fase d’execució de les obres; corrent a càrrec de la 

Companyia els costos mecànics de l’obra.  

b) Sol·licitar a la Companyia distribuïdora d’energia elèctrica estudi tècnic i valoració 

econòmica dels treballs per tal d’incloure-ho al projecte; fent-se càrrec d’aquests 

costos l’Ajuntament. 

c) Sol·licitar a la Companyia distribuïdora d’energia elèctrica estudi tècnic i valoració 

econòmica dels treballs per tal d’incloure-ho al projecte; fent-se càrrec d’aquests 

costos els veïns afectats a través de la figura de Contribucions Especials. 

 

10) Quin tipus d’arbrat consideres que seria el més adient i s’adaptaria millor a la proposta 

de secció escollida: 

 

a) Olivera 

b) Pruner vermell o qualsevol arbrat de disseny viari i de petit port. 

c) Cap 

 

 

 



 

 

11) Si un dels criteris de disseny fos incloure un espai per la bicicleta, com ho faries? 

 

a) Eliminant l’estacionament. 

b) Adaptant els amples de les voreres i reduint l’ample de la calçada, obtenint espai 

suficient per disposar un carril bici d’un únic sentit. 

c) Senyalitzant la calçada amb zona 30 o espai compartit. 

  

12) En fase de redacció de Plecs i licitació de les obres, quin creus que serà el millor 

procediment per a licitació de les obres: 

 

a) Un procediment obert 

b) Un procediment harmonitzat 

c) Un procediment restringit 

 

13) Preveient les possibles variacions d’amidaments i que aquestes no esdevinguin una 

modificació del contracte, de quin percentatge màxim estaríem parlant? 

 

a) 3 % 

b) 5 % 

c) 10 % 

 

 

14) Quin seria el VE (valor estimat del contracte) si tenim en compte la variació màxima 

d’amidaments sense que esdevingui modificació del contracte? 

 

a) 1.331.000,00 € 

b) 1.246.300,00 € 

c) 1.100.000,00 € 

 

 

15) Quina solvència tècnica i econòmica s’hauria de demanar per a aquesta obra? 

 

a) La classificació empresarial que correspongui pel tipus d’obra. Grup-Subgrup-

Categoria. 

b) Experiència en obres similars i imports de fins a 1,5 vegades l’import de licitació. 

c) Es podrà acreditar la solvència tant amb l’experiència d’obres similars com amb la 

classificació empresarial que correspongui pel tipus d’obra.  

 

 

  

 
 


