
 

 
 

 

 

 

 

TEST DE 

CONEIXEMENTS DEL 

TEMARI ESPECÍFIC 
SEGON EXERCICI DE LA PRIMERA PROVA 

CONVOCATÒRIA DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN CIÈNCIES 

ANY 2019 

 

 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 
 

PROCEDIMENT PER EMPLENAR EL FULL DE RESPOSTES 
 
Llegiu atentament 
 
Identificació de l’exercici: 

Utilitzeu llapis, preferentment del número 2, i ompliu en el full de respostes les dades 
següents: 
 
- On posa Convocatòria heu de posar: TS en Ciències  
- On posa Nom Prova: Test de coneixements del temari específic 
- On posa Data: 26 d’octubre de 2019 
- On posa Prova: no cal marcar res  
- On posa DNI: heu d'escriure el vostre DNI en números  

Si algú té un número de menys de 8 xifres, la primera xifra haurà de ser 0.  
 
IMPORTANT! Per tal d’evitar errades en la seva identificació, cal que posi en el seu 
full de  respostes el mateix número d’identitat amb el que s’ha identificat en el moment 
d’entrar a l’aula. 
 
Un cop escrit el número, ara, sota de cada número heu d'omplir a cada columna la 
casella corresponent tal i com s’indica en aquest exemple: 
 

 

 

 
En aquest EXEMPLE, el primer número és un “4”,  per tant, s’hauria de baixar i marcar 
la casella on posa “4”. El segon és un “3”, s’hauria de baixar i marcar la casella on 
posa “3” . I així s’hauria de  fer amb la resta de columnes. Casella per casella.  
 
 
IMPORTANT! Completar bé aquest apartat és fonamental ja que aquesta serà l’única 
dada que permetrà identificar-los. 
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Motius d’exclusió: 

 DISPOSAR D’ALGUN APARELL ELECTRÒNIC FORA DE LA BOSSA 

(INCLOSOS RELLOTGES TIPUS SMARTWATCH QUE PERMETIN LA 

COMUNICACIÓ  O ÚS D'APLICACIONS). 

 

 SORTIR DE L’AULA SENSE AUTORITZACIÓ. 
 
 PARLAR AMB ALGÚ QUE NO SIGUI DE L’ORGANITZACIÓ. Si algú de vostès té 

algun dubte, haurà d’aixecar la mà i les persones de l’organització ens aproparem  
a resoldre’l. 

 
 COPIAR O DEIXAR COPIAR. Mirar el full de respostes o quadernet d’una altra 

persona aspirant o ensenyar els propis perquè els puguin mirar seran motius 
d’exclusió per les dues persones que participin en el fet. 

 
 COMENÇAR A RESPONDRE PREGUNTES ABANS DE LA INDICACIÓ O 

CONTINUAR RESPONENT PREGUNTES UN COP S’ACABI EL TEMPS. 
 
 MANIPULAR LA BOSSA ON ESTAN LES SEVES PERTINENCES. 

IMPORTANT! S’informa que, a les persones aspirants que contravinguin una o 
diverses de les anteriors normes, se’ls marcarà el seu examen i es posarà el fet en 
coneixement del Tribunal de Selecció per tal de procedir a la seva exclusió del procés. 
 
 
Realització de l’exercici: 
 
Les respostes hauran de ser marcades en el “Full de Respostes”.  

Vagi amb compte a l’hora de marcar les caselles ja que l’única forma correcta de 

fer-ho és la que es dibuixa al full de respostes.   

Marqui les respostes en llapis i comprovi sempre que la marca que assenyala en el 

“Full de Respostes” correspon al número de pregunta del qüestionari.  

Al “Full de Respostes” no s'haurà d’anotar cap altre marca o senyal diferent de les 

necessàries per a contestar l’exercici. 

En cas d’equivocar-se, esborri perfectament la marca tant del full original, com del full 

autocopiatiu. 

En el supòsit en què hi haguessin dues o més marques en la resposta d’una 

pregunta, o no es pugui identificar clarament quina és l’opció escollida per la persona 

aspirant, es considerarà la resposta com si fos en blanc. 

No separi el full autocopiatiu del full de respostes, perquè ja li explicarem com fer-

ho en finalitzar. 

 

 

NO DONI LA VOLTA A AQUEST FULL mentre no ho indiqui la persona 

Responsable de l’Aula, estigui atent a les seves instruccions. 
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TEST DE CONEIXEMENTS DEL TEMARI ESPECÍFIC 
SEGON EXERCICI DE LA PRIMERA PROVA  

 
 

1. El terme «desenvolupament sostenible» va ser formalitzat el 1987 en un 
document redactat per la Comissió Mundial de Medi Ambient i 
Desenvolupament de les Nacions Unides. Com es titula aquest document?: 

 
A. "Els límits del creixement". 
B. "Una sola Terra".  
C. "El nostre futur comú". 
D. Cap de les anteriors és correcta. 

 
 
2. Quins documents es van produir com a resultat de la Conferència de les 

Nacions Unides celebrada a Rio de Janeiro el juny de 1992 coneguda com a 
Cimera de la Terra?: 

 
A. Conveni sobre Biodiversitat, Conveni de Canvi Climàtic, Declaració Rio en medi 

ambient i Desenvolupament, Agenda 21. 
B. Conveni sobre Biodiversitat, Conveni de Canvi Climàtic, Declaració Rio en 

Desenvolupament Sostenible, Agenda 21. 
C. Declaració de principis sobre Boscos, Conveni sobre Biodiversitat, Conveni de 

Canvi Climàtic, Declaració Rio en medi ambient i Desenvolupament, Agenda 21. 
D. Declaració de principis sobre Oceans, Conveni sobre Biodiversitat, Conveni de 

Canvi Climàtic, Declaració Rio en Desenvolupament Sostenible, Agenda 21. 
 
 
3. L’Acord de Paris sobre canvi climàtic va entrar en vigor: 
 

A. el 4 de novembre de 2015. 

B. el 4 de novembre de 2016. 

C. el 4 de novembre de 2017. 

D. el 4 de novembre de 2018. 

 
 
4. L’ICLEI-(Local Governments for Sustainability) és una xarxa per impulsar el 

desenvolupament urbà sostenible. Assenyala quina de les següents 
afirmacions és certa: 

 
A. Activa en més de 100 països i formada per més de 1750 governs locals i 

regionals. 
B. Activa en més de 170 països i formada per més de 3000 governs locals i 

regionals. 
C. Activa en uns 50 països i formada per uns 1000 governs locals.  
D. Activa en 92 països i formada per 1486 governs locals.  
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5. C40 és una xarxa de ciutats compromeses amb el canvi climàtic formada per:  
 

A. 40 grans ciutats representant uns 300 milions de persones. 

B. 42 grans ciutats representant més de 300 milions de persones. 

C. Vora 100 grans ciutats representant més de 700 milions de persones. 

D. Més de 200 ciutats petites i grans representant més de 1000 milions de 

persones. 

 

 

6. La Declaració Basca de la Conferència Europea de Ciutats i Pobles 
Sostenibles (2016) expressa explícitament que vol donar suport i accelerar: 

 
A. La transformació sociocultural, socioeconòmica i tecnològica. 
B. L’educació ambiental per la sostenibilitat. 
C. La transició energètica. 
D. La mobilitat sostenible. 

 

 

7. El Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l'Energia suposa un 
compromís de reducció d'emissions de GEH per l'any 2030 de: 

 
A. Més del 20% 

B. Més del 30%  

C. Més del 40% 

D. Més del 50% 

 

 

8. Segons la normativa actual aplicable, quin dels següents àmbits NO es 
correspon a una competència exclusiva dels ens locals en matèria de medi 
ambient?: 

 
A. Regulació de l'ambient atmosfèric i de les diverses classes de contaminació 

d'aquest i la declaració de zones d'atmosfera. 
B. Serveis de neteja viària i de recollida de residus. 
C. Proveïment domiciliari d’aigua potable. 
D. Enllumenat públic i pavimentació de les vies públiques.  

 

 

9. NO és un títol de l’ordenança de medi ambient de Barcelona: 
 

A. Protecció a l’atmosfera. 

B. Contaminació tèrmica i radiacions ionitzants. 

C. Gestió d’aigües. 

D. Radiacions electromagnètiques. 
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10. La densitat de població de la ciutat de Barcelona és de l’ordre de: 
 

A. Entre 4.000 i 6.000 habitants /Km2 

B. Entre 7.000 i 9.000 habitants /Km2 

C. Entre 10.000 i 12.000 habitants /Km2 

D. Entre 15.000 i 17.000 habitants /Km2 

 

 

11. “Omplim de vida els carrers” és el títol del programa: 
 

A. Ciutat jugable. 

B. Superilles. 

C. Pla buits. 

D. Plantació d’escocells. 

 

 

12. Entre els objectius del Pla de Rehabilitació Integral de l’espai públic s’hi 
troba: 

 
A. Fer millores en el drenatge 

B. Ampliar els carrils bici 

C. Fer nous horts urbans 

D. Tots els anteriors 

 

 

13. Recentment s’ha elaborat l’Avanç del PDU (Pla Director Urbanístic de 
Barcelona). En quins apartats s’estructura?: 

 
A. Els elements estructurals, el mosaic agroforestal, els teixits urbans i les 

estratègies d’actuació. 

B. Diagnosi, visió, missió i línies d’actuació. 

C. El marc físic, la població, l’activitat socioeconòmica, les línies de futur. 

D. Els teixits urbans, les infraestructures i els espais naturals. 

 

 

14. Quins eixos estableix el Manual d’urbanisme de la vida quotidiana de 
l’Àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona?:  

 
A. Teixit urbà, teixit social, edificació, mobilitat, autonomia i temps. 

B. Sostenibilitat, interdisciplinarietat, participació i flexibilitat. 

C. Façana, vials, elements d’equipament urbà, entorn, perfil de les persones i 

usos de l’espai. 

D. Perspectiva de gènere i urbanisme inclusiu. 

 

 

 

 

 



 

8 
 

15. Sobre la Legionel·la podem dir. Assenyala la resposta correcta: 
 

A. Es un bacteri que causa una malaltia greu afectant a qualsevol edat i estat de 

salut. 

B. Viu en el medi natural aquàtic i colonitza les instal·lacions que treballen amb 

aigua. 

C. La temperatura que afavoreix la proliferació es situa entre 15 i 23 graus 

centígrads.  

D. Els biocides que actuen sobre les cadenes d’ADN són els únics que l’eliminen. 

 

 

16. Les activitats de pírcing, micropigmentació o tatuatges són. Assenyala la 
resposta correcta: 

 
A. Considerades amb risc sanitari en trencar la barrera dèrmica de protecció del 

cos. 

B. Regulades normativament per l’ Estat espanyol seguint la normativa europea. 

C. De règim d’autorització per la gestió de residus que requereixen. 

D. La primera causa de transmissió del virus de la Immunodeficiència Humana. 

 

 

17. En relació a la mesura de Govern de l’Ajuntament de Barcelona de l’any 
2018, per impulsar una nova visió del joc a l’espai públic, afavorint i 
reconeixent la seva importància social. assenyala quins dels següents criteris 
NO és un criteri per tenir en compte en el disseny d’àrees de joc a Barcelona: 

 
A. Contacte amb la natura, el verd i l’exploració amb elements naturals. 
B. Espai físic divers, estimulant i connectat i amb accessibilitat. 

C. Espais de joc inclusius per edats, gènere, cultures i discapacitats.  

D. Joc esportiu intergeneracional. 

 

 

18. Segons el Pla del verd i de la biodiversitat Barcelona 2020, algunes 
funcions principals del verd a la ciutat són: 

 
A. Conservar la biodiversitat de Catalunya i evitar les espècies invasores. 

B. Les funcions relacionades amb l’adaptació al canvi climàtic, com ara la 

regulació tèrmica. 

C. Les funcions relacionades amb evitar el canvi climàtic, com ara la reducció 

d´emissions. 

D. Preservar el patrimoni natural; conservar els sòls;  disminuir la contaminació 

atmosfèrica; facilitar l´esbarjo; generar benestar físic i psíquic. 
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19. El Pla del verd i de la biodiversitat dedica una línia estratègica a:  
 

A. Les espècies vegetals autòctones de Barcelona. 

B. Preservar i posar en valor el patrimoni cultural, especialment en els jardins 

històrics. 

C. Els corredors verds urbans. 

D. L´agricultura urbana. 

 

 

20. L’Atles de biodiversitat de Barcelona és: 
 

A. Un llibre que inclou un conjunt de mapes  sobre la biodiversitat de la ciutat 

B. Un conjunt de mapes de consulta online que mostren algunes de les dades 

més rellevants de la biodiversitat: els parcs, els jardins, les places i les 

espècies vegetals que hi viuen, els arbres dels carrers i els ocells que fan niu a 

la ciutat. 

C. Un desplegable que ubica la flora i la fauna de la ciutat 

D. Un conjunt de mapes de consulta online que mostren algunes de les dades 

més rellevants de la biodiversitat: els arbres dels carrers, les papallones i les 

basses naturalitzades. 

 

 

21. Els herbassars en solars sense ús són valuosos per a la biodiversitat 
perquè: 

 

A. S´hi estableixen molts invertebrats que són aliment d´amfibis, rèptils, ocells i 

mamífers. 

B. Els porcs senglars hi poden trobar aliment de tota mena que els ajuda a 

sobreviure. 

C. Els gats poden trobar-hi petits mamífers, rèptils i insectes. 

D. La cobertura vegetal al·lòctona és la més útil per a la fauna. 

 

22. El Parc Natural de Collserola va ser declarat per llei “Parc Natural” l’any: 
 

A. 1987 

B. 2010 

C. 1976 

D. 2013 
 

23. Segons el Pla director de l’arbrat de Barcelona de l’any 2017, els arbres 
més comuns al terme municipal de Barcelona, inclosa la serra de Collserola 
són:  

 

A. Alzina, pi blanc, plàtan, pi pinyoner 

B. Plàtan, xiprer de Lambert, troana, lledoner 

C. Alzina, pi blanc, plàtan, lledoner 

D. Pi blanc, plàtan, pi pinyoner, troana 
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24. La naturalització s´aplica en alguns espais verds i té per objectiu bàsic: 
 

A. Controlar les plantes invasores. 

B. Reduir els recursos humans i econòmics dedicats al manteniment del verd. 

C. Deixar evolucionar els espais verds i facilitar els processos naturals i l´entrada 

espontània de flora i fauna. 

D. La difusió dels valors ecològics dels corredors verds. 

 

 

25. Sobre verd i biodiversitat, l´any 2015 l’Ajuntament de Barcelona acordà: 
 

A. Una normativa de prohibició de l’entrada d’animals domèstics als espais verds. 

B. El Pla de regulació d’usos i activitats als espais verds. 

C. El tancament del Zoo de la ciutat. 

D. La Proposició sobre l’ús del glifosat i altres herbicides en els espais verds 

municipals de Barcelona. 

 
 
26. L’Estratègia d’agricultura urbana de Barcelona és un projecte: 
 

A. del Programa d’Actuació Municipal 2016-2019. 

B. del Programa d’Actuació Municipal 2012-2015. 

C. del Programa d’ Actuació Municipal 2016-2023. 

D. impulsat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 

27. Quin d’aquests objectius NO és un objectiu del Pla buits: 
 

A. Fomentar les activitats d'àmbit educatiu, esportiu, lúdic o recreatiu, cultural o 

artístic, ambiental o paisatgístic, social o comunitari. 

B. Dinamitzar terrenys en desús de la ciutat de Barcelona amb caràcter 

provisional. 

C. Afavorir la implicació de la societat civil (ja sigui per entitats públiques o privades 

sense ànim de lucre) en la regeneració i dinamització del teixit urbà. 

D. Facilitar espais d’ús permanent per fer horts, usos esportius, construccions 

sostenibles i altres usos comunitaris. 

 

28. L’any 1998 es va realitzar un estudi per calcular la petjada ecològica de la 
ciutat de Barcelona. Els resultats van ser:  

 
A. La petjada ecològica de Barcelona (ha/habitant) era inferior a la de Catalunya.  

B. La petjada ecològica de Barcelona (ha/habitant) era superior a la de Catalunya. 

C. La petjada ecològica de Barcelona (ha/habitant) era igual a la de Catalunya. 

D. No es va poder estimar la petjada ecològica de Barcelona. 
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29. Quin és el nivell d’impropis de la recollida de fracció orgànica a Barcelona 
(2017)?: 

 
A. 20-25% 

B. 15-19% 

C. 10-14% 

D. 5-9% 
 

30. Quina d’aquestes afirmacions NO és certa en relació a l’estratègia residu 
zero de Barcelona?: 

 
A. Incorpora la filosofia d’economia circular. 

B. Planteja un objectiu més ambiciós de reducció de residus per càpita que els 

plans anteriors. 

C. L’objectiu de reducció de residus és el mateix que en el Pla de Prevenció de 

residus però planteja un objectiu més ambiciós de recollida selectiva. 

D. Planteja millorar la informació i la comunicació sobre la destinació dels residus, 

els costos, els beneficis i els impactes socioambientals. 

 

31. Quants punts verds hi ha a la ciutat de Barcelona? 
 

A. 8 punts verds de zona i 29 punts verds de barri. 

B. 6 punts verds de zona i 25 punts verds de barri. 

C. 4 punts verds de zona i 20 punts verds de barri. 

D. 3 punts verds de zona i 18 punts verds de barri. 

 

 

32. El sistema de tractament de residus municipals originats en comerços als 
36 municipis de l’àmbit AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) es finança 
principalment en base als ingressos de: 

 

A. El cànon de disposició de rebuig. 

B. La taxa de recollida de residus. 

C. La taxa metropolitana de tractament de residus. 

D. L’Impost de Béns Immobles. 

 

 

33. Quina d’aquestes actuacions previstes en el Pla de prevenció de residus 
de Barcelona 2012-2020, té un potencial més elevat de prevenció de residus 
segons el Pla?: 

 
A. Reduir les bosses de plàstic d’un sòl ús. 

B. Fomentar la reducció del consum de paper. 

C. Fomentar la implantació de sistemes SDDR (Sistemes de devolució, dipòsit i 

retorn) i de la seva utilització. 

D. Fomentar la preparació per a la reutilització-reparació de voluminosos. 
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34. A Barcelona, l’ecomobilitat entesa com “desplaçaments a peu, en 
bicicleta i en transport públic” en els desplaçaments interns “origen i destí a 
Barcelona” és:  

 
A. Del 83%, essent el transport públic el mitjà de transport majoritari. 

B. Del 83%, essent la major part dels desplaçaments a peu. 

C. Del 74%, essent el transport públic el mitjà de transport majoritari. 

D. Del 74%, essent la major part dels desplaçaments a peu. 

 

35. Quina d’aquestes afirmacions NO és certa en relació al Pla de Mobilitat 
Urbana (2013-2018): 

 
A. Planteja accions per tal d’incrementar en un 10% dels desplaçaments a peu. 
B. Planteja accions per tal d’incrementar en un 67% dels desplaçaments en 

bicicleta. 
C. Planteja accions per tal d’incrementar en un 8% dels desplaçaments en 

transport públic. 
D. Planteja accions per tal de reduir en un 21% els desplaçaments en transport 

privat. 

 
36. En relació a l’ús de la bicicleta a Barcelona, indica quina de les següents 

afirmacions NO és correcta?: 
 

A. Les bicicletes que circulin per la calçada ho han de fer preferentment pel carril 

més proper a la vorera i per la part de la dreta del carril, ja que és la zona més 

segura per circular. 

B. La bicicleta, com qualsevol altre vehicle, no pot circular pel carril bus-taxi 

C. Les bicicletes no poden circular per la ronda de Dalt i la del Litoral, ni pels túnels 

de la ciutat. 

D. En el cas que no hi hagi carril bici habilitat ni a la calçada ni pintat sobre la 

vorera, les bicicletes poden circular per les voreres, les andanes o els passeigs, 

però només quan es compleixin les condicions que estableix a normativa. 

 

37. Quina de les següents afirmacions respecte la xarxa d’autobusos de 
Barcelona NO és certa:  

 
A. Barcelona compta amb un total de 97 línies de bus de servei diürn. 

B. La nova xarxa ortogonal compta amb 9 línies horitzontals, 15 verticals i 4 

diagonals. 

C. En la nova xarxa ortogonal la freqüència de pas és de 5-8 minuts els dies 

feiners de 7 a 21 hores. 

D. La xarxa ortogonal de bus compta amb 28 línies. 
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38. En relació a la xarxa ortogonal de bus desplegada l’any 2019 a Barcelona, 
assenyala quina de les següents afirmacions és certa: 

 
A. Garanteix al 95% de la població disposar d’un servei de bus ràpid a menys de 

300 metres de casa. 

B. Garanteix al 90% de la població disposar d’un servei de bus ràpid a menys de 

300 metres de casa. 

C. Garanteix al 85% de la població disposar d’un servei de bus ràpid a menys de 

300 metres de casa. 

D. Garanteix al 80% de la població disposar d’un servei de bus ràpid a menys de 

300 metres de casa. 

 

39. Quants punts conformen la xarxa pública de recàrrega de vehicles 
elèctrics a Barcelona?: 

 
A. Menys de 300. 
B. Entre 300 i 600. 
C. Entre 700 i 1.000. 
D. Més de 1.000. 

 

40. Durant l’any 2016, l’origen de la font principal d’energia consumida a 
Barcelona fou: 

 
A. Energia nuclear. 

B. Gas natural. 

C. Combustibles fòssils. 

D. Solar. 

 

41. EL principal consumidor d’energia a Barcelona és el sector: 
 

A. Domèstic. 

B. Industrial. 

C. Comercial i serveis. 

D. Transport. 

 

42. En quants blocs s’estructura el Pla de l’energia, el canvi climàtic i la 
qualitat de l’aire de Barcelona (PECQ 2011-2020): 

 
A. En 4 blocs: programa ciutat, programa municipal, programa metropolità i 

programa regional. 

B. En 3 blocs: programa ciutat, programa municipal i programa metropolità. 

C. En 2 blocs: programa ciutat i programa municipal. 

D. En 2 blocs: programa ciutat i programa metropolità. 

 



 

14 
 

43. En una actuació sotmesa a l’obligatorietat d’incorporar plaques solars 
tèrmiques, quan estaria justificada la seva exempció parcial o total, d’acord a 
l’article 81-7 de l’Ordenança de Medi Ambient de Barcelona: 

 
A. Quan, segons el planejament vigent, no es compti amb suficient accés al sol 

per barreres externes. 

B. En el cas d’edificis rehabilitats, quan existeixin greus limitacions 

arquitectòniques derivades de la configuració prèvia. 

C. Quan part de la demanda d’aigua calenta es pugui cobrir aprofitant una font de 

calor renovable, residuals o gratuïta, i l’estalvi energètic o d’emissions sigui 

equivalent al que s’obtindria amb la instal·lació solar corresponent per 

normativa. 

D. Els edificis d’habitatges amb una demanda d’energia diària per la producció 

d’aigua calenta sanitària inferior a 20 litres. 

 

44. El desplegament del Programa d’impuls a la generació d’energia solar a 
Barcelona pretén en el període 2017-2019: 

 
A. Incrementar la potència instal·lada d’energia solar fotovoltaica en més d’un 

20% respecte el 2015. 

B. Incrementar la generació d’energia solar tèrmica en més d’un 20% respecte 

el 2015. 

C. Incrementar la potència instal·lada d’energia solar fotovoltaica en més d’un 

10% respecte el 2015. 

D. Incrementar la generació d’energia solar tèrmica en més d’un 10% respecte 

el 2015. 

 

45. A quin dels següents compromisos internacionals NO s’ha adherit 
Barcelona en la línia de les polítiques energètiques i climàtiques?: 

 
A. El Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses de la Unió Europea - Compromís amb 

l’energia sostenible local  (Convenant of Mayors: Comitted to local Sustainable 

Energy). 

B. El Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Adaptació (Mayors Adapt). 

C. Climate Chance. 

D. Compact of Mayors. 

 

46. Quan parlem de “Barcelona Energia” parlem de:  
 

A. La distribuïdora elèctrica pública de Barcelona i de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona.  

B. La comercialitzadora elèctrica pública de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona.  

C. La comercialitzadora elèctrica pública nomes del municipi de Barcelona. 
D. La distribuïdora elèctrica pública del municipi de Barcelona. 
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47. D’acord amb el Pla de millora de la qualitat de l’aire a Barcelona PMQAB 
(2015 – 2018), durant l’any 2013, el principal emissor d’NOx, fou: 

 
A. Port de Barcelona. 

B. Trànsit viari. 

C. Focus industrials. 

D. Sector domèstic. 

 

48. En quants nivells, representats amb un codi de colors, s’ha realitzat la 
classificació de l’Estat de la Qualitat de l’Aire a Barcelona (EQAB)?: 

 
A. En 3 nivells: bo, regular i dolent. 

B. En 5 nivells: bo, moderat, regular, dolent i molt dolent. 

C. En 2 nivells: compleix normativa i no compleix normativa. 

D. En 4 nivells: bo, moderat, regular i dolent. 

 

49. Quin nom reben els llindars que estableix el mapa de capacitat acústica 
segons els usos del sòl del territori?: 

 
A. Valors límit d’emissió. 

B. Valors límit d’immissió. 

C. Valors d’atenció. 

D. Valors de superació. 

 

50. Segons l’organització competencial vigent, qui aprova el Mapa Estratègic 
de Soroll de Barcelona?: 

 
A. L’Ajuntament de Barcelona doncs es tracta de l’àmbit territorial municipal i en té 

plenes competències.  

B. L’Ajuntament de Barcelona després de passar diligències a la Generalitat de 

Catalunya, qui és la titular de les infraestructures de transport interurbanes que 

travessen el municipi.  

C. La Generalitat de Catalunya doncs Barcelona forma part de l’aglomeració del 

Barcelonès I, conjuntament amb el municipi de Sant Adrià del Besòs.  

D. El Mapa Estratègic de Soroll no és un instrument normatiu i no cal la seva 

aprovació. 
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51. Quines de les següents accions NO recull el Pla de reducció de la 
contaminació acústica 2010-2020: 

 
A. Reduir l’exposició acústica en l’ambient laboral. 

B. Implicar i sensibilitzar la ciutadania en matèria de contaminació acústica. 

C. Implantar i potenciar mecanismes per al control i coneixement de la qualitat 

acústica de la ciutat. 

D. Millorar la qualitat acústica de l’espai urbà. 

 

52. El Pla per a la reducció de la contaminació acústica planteja algunes 
mesures per reduir l’impacte d’una de les fonts de soroll més destacades a la 
nit a la ciutat: l’oci nocturn. Quina de les següents mesures correctores es 
contempla:  

 
A. Concentrar l’oci en carrers més amples, per afavorir la dispersió del soroll. 

B. Concentrar l’oci en carrers més transitats doncs així el soroll de fons 

emmascara les possibles molèsties de l’ús intensiu de l’espai públic. 

C. Permetre la regulació diversificada dels horaris per evitar les hores punta de 

tancament dels locals. 

D. Control de l’emissió acústica dels establiments de pública concurrència.  

 

53. La Xarxa de vigilància i control de la contaminació acústica consta de: 
 

A. Sonòmetres d’intempèrie. 

B. Dosímetres acústics. 

C. Sensors analitzadors que integren tecnologies de detecció de contaminats 

atmosfèrics i soroll. 

D. Limitadors acústics. 

 

54. En quin dels següents àmbits de gestió relacionats amb el 
subministrament d’aigua té competències l’Ajuntament de Barcelona?: 

 
A. El subministrament en baixa. 

B. L’aprovació de tarifes. 

C. La vigilància i inspecció.  

D. El subministrament en alta. 
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55. Amb períodes de sequera recurrents, s’està treballant en diferents línies 
d’acció que permeten desenvolupar la potencialitat dels recursos hídrics 
alternatius disponibles a Barcelona. Un d’aquests és la reutilització de l’aigua 
de les plantes depuradores. Quins d’aquests usos NO és apte per la utilització 
d’aquestes aigües?:  

 
A. Ús industrial. 

B. Barrera contra la intrusió salina. 

C. Ús en fonts ornamentals. 

D. Reg agrícola. 

 
 
56. Quina és la longitud de la xarxa de clavegueram de Barcelona?: 
 

A. 5.120 km 

B. 1.620 km 

C. 3.540 km 

D. 830 km 

 
 
57. El 2019 quantes platges de Barcelona disposaven del distintiu Bandera 

Blava?: 
 

A. Totes les platges.  

B. 5 platges. 

C. 3 platges.  

D. 1 platja.  

 
 
58. Segons el Pla Clima, els sectors que generen més emissions de gasos 

amb efecte d’hivernacle (GEH) a Barcelona són: 
 

A. Els serveis. 

B. El transport. 

C. El port i l’aeroport. 

D. El tractament de residus. 

 

59. El Pla Clima de Barcelona preveu pel 2100 un augment de temperatures. 
Assenyala la resposta correcta: 

 
A. De 3ºC en l’escenari passiu i 1,7ºC en l’escenari compromès. 

B. De 2ºC en l’escenari passiu i 1,6ºC en l’escenari compromès. 

C. De 3ºC en l’escenari passiu i 1,5ºC en l’escenari compromès. 

D. De 4ºC en l’escenari passiu i 1,5ºC en l’escenari compromès. 
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60. Per reduir les emissions de GEH, l’eix de mitigació del Pla Clima proposa: 
 

A. Multiplicar per 5 la generació solar local. 

B. Zero pobresa energètica. 

C. Xarxa de refugis climàtics. 

D. Totes les anteriors són correctes. 

 
 
61. Els reptes més importants que imposarà el canvi climàtic segons el Pla 

Clima són:  
 

A. Increment de població vulnerable davant la pobresa energètica, problemes de 

salut vinculats a les onades de calor, encariment de l’alimentació. 

B. Malalties com el dengue, la febre groga, el chikungunya i el zika, transmeses 

pel mosquit tigre. 

C. Situacions d’emergència per inundacions, sequeres o incendis. 

D. Tots les anteriors. 

 

 

62. Per impulsar l’acció ciutadana, l’Ajuntament convoca unes subvencions 
per a  projectes ciutadans alineats amb els objectius del Pla Clima. Qui pot 
demanar aquestes subvencions?: 

 
A. Només els signants del Compromís pel Clima. 

B. Qualsevol entitat. 

C. Agrupacions d’un mínim de 3 entitats. 

D. Només  associacions sense ànim de lucre. 

 

 

63. Entre 2015 i 2017 a Barcelona es van desenvolupar 9 projectes impulsats 
per la ciutadania en el marc del Compromís de Barcelona pel Clima. 
Assenyala quins dels següents projectes formen part: 

 
A. Pla Buits i Bioblitz. 

B. Cobertes mosaic i Sarrià residu zero. 

C. Mans al verd i Embolcalls més sostenibles. 

D. Bosc Turull i Després de la fi del món. 
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64. El Pla clima estudia la vulnerabilitat de la ciutat a les altes temperatures 
associada als paràmetres de risc. Aquests paràmetres de risc són: 

 
A. Població de més de 65 anys, comportament energètic dels edificis en funció de 

la seva demanda de fred, manca de vegetació, indicador socioeconòmic 
d’ingressos insuficients. 

B. Població de més de 70 anys, comportament energètic dels edificis en funció de 
la seva demanda de fred, manca de vegetació, indicador socioeconòmic 
d’ingressos insuficients. 

C. Població de més de 75 anys, comportament energètic dels edificis en funció de 
la seva demanda de fred, manca de vegetació, indicador socioeconòmic de 
formació insuficient. 

D. Població de més de 80 anys, comportament energètic dels edificis en funció de 
la seva demanda de fred, manca de vegetació, indicador socioeconòmic de 
formació insuficient. 

 

 

65. Quan es considera que hi ha una onada de calor a Barcelona?: 
 

A. Quan les temperatures màximes superen els 33,1ºC durant 3 dies seguits o 
més. 

B. Quan les temperatures màximes superen els 33,1ºC durant 5 dies seguits o 
més. 

C. Quan les temperatures màximes superen els 35,1 ºC durant 3 dies seguits o 
més. 

D. Quan les temperatures màximes superen els 35,1 ºC durant 5 dies seguits o 
més. 

 
 
66. El pla d’actuació per prevenir l’efecte de les onades de calor pretén: 
 

A. Evitar que es produeixin onades de calor. 

B. Informar a la població del que són les onades de calor. 

C. Disminuir els efectes negatius en la salut. 

D. Coordinar i activar les fases que van de la 0 a la 2. 

 
 
67. A la ciutat de Barcelona, quin organisme vetlla per la salut de les 

persones residents a Barcelona en termes de salut pública?:  
 

A. El Departament de salut de l’Ajuntament de Barcelona. 

B. La Gerència d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona. 

C. L’Agència de Salut Pública de Catalunya. 

D. L’Agència de Salut Pública de Barcelona. 
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68. Des de quan existeix el Consell Ciutadà per la Sostenibilitat?: 
 

A. Des de l’any 1998 

B. Des de l’any 1985 

C. Des de l’any 2018 

D. Des de l’any 2014 

 

 

69. El Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. Assenyala la resposta 
correcta:  

 
A. Ha tingut una edició (2012-2022). 

B. Ha tingut dues edicions (2002-2012 i 2012-2022). 

C. Ha tingut tres edicions (1998-2002, 2002-2012 i 2012-2022). 

D. Ha tingut diversos períodes de vigència, però sempre amb el mateix text. 

 

 

70. Per formar part de la xarxa Barcelona+Sostenible les organitzacions han 
de:  

A. Signar una acta en la qual expressen l’acord amb els objectius del 

Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat i manifesten que emprendran 

accions per assolir-los i les faran públiques. 

B. Assistir a la cerimònia de signatura. 

C. Publicar com a mínim una bona pràctica en el termini d’un any de la 

signatura. 

D. Fer totes les accions anteriors. 

 

 

71. En els darrers cursos han format part de la xarxa Escoles+Sostenibles: 
 

A. Uns 850 centres.  

B. Uns 350 centres. 

C. Uns 150 centres. 

D. Uns 50 centres. 

 

 

72. Quan va ser creat el programa escolar ‘Com Funciona Barcelona’?: 
 

A. En la dècada de 1970 

B. En la dècada de 1980 

C. En la dècada de 1990 

D. En la dècada de 2000 
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73. Quina informació es sintetitza i avalua a l’Informe anual d’indicadors de 
sostenibilitat de Barcelona?: 

 
A. L’evolució de la ciutat de Barcelona amb relació als objectius del Compromís 

Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022. 
B. L’estat de la ciutat de Barcelona amb relació als objectius del Pla Estratègic 

Metropolità de Sostenibilitat 2012-2022. 
C. L’estat de la ciutat de Barcelona en relació amb els objectius establerts a 

l’Ordenança de Medi Ambient Urbà de Barcelona. 
D. La situació ambiental de la ciutat de Barcelona en comparació amb altres grans 

ciutats a nivell internacional. 

 

 

74. Quina és la finalitat principal del Programa Ajuntament+Sostenible? 
 

A. Donar compliment als objectius establerts per la normativa de medi ambient 
vigent a la ciutat de Barcelona. 

B. Estendre la cultura de la sostenibilitat entre els treballadors i treballadores 
municipals. 

C. Estendre la cultura de la sostenibilitat entre la ciutadania de Barcelona. 
D. Donar compliment a la normativa de contractació europea i estatal. 

 

 

75. Quantes instruccions tècniques per a l’aplicació de criteris de 
sostenibilitat estan aprovades actualment per Decret d’Alcaldia a l’Ajuntament 
de Barcelona?: 

 
A. Menys de 10 
B. De 10 a 20 
C. De 21 a 30 
D. Més de 30 

 

76. Quin dels següents criteris ambientals NO és d’obligat compliment en 
contractes de serveis de menjador (càtering permanent) segons la Instrucció 
tècnica per l’aplicació de criteris de sostenibilitat en els serveis 
d’alimentació?: 

 
A. Les fruites i verdures hauran de ser fresques i de temporada. 
B. El sucre, el cafè, el te i la xocolata hauran de ser (algun o tots) d’agricultura 

ecològica i de comerç just. 
C. Les fruites i verdures hauran de ser de proximitat. 
D. L’aigua se servirà en primera instància de subministrament urbà i en gerres. 
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77. Quina d’aquestes certificacions ambiental NO té l’equipament de La 
Fàbrica del Sol? 

 
A. Green Building Council GVerde. 

B. Edifici amic de la bicicleta. 

C. Certificació energètica A. 

D. Certificació Passivhaus. 

 

 

78. Qui pot proposar mapar un punt d’interès en el Mapa 
Barcelona+Sostenible?: 

 
A. Només les persones, entitats o empreses que hagin participat en un taller de 

mapatge.  

B. Només els signants del Compromís Ciutadà per la sostenibilitat. 

C. Qualsevol persona, entitat o empresa. 

D. Només els serveis municipals de l’Ajuntament de Barcelona a través de la 

secretaria tècnica del mapa Barcelona+Sostenible. 

 

79. Quina d’aquestes afirmacions en relació al Mapa Barcelona+Sostenible 
NO és certa: 

 
A. El Mapa B+S conté punts i itineraris d’interès sòcio-ambiental. 

B. El mapa B+S és un projecte compartit l’Ajuntament de Barcelona i Diputació de 

Barcelona. 

C. El Mapa B+S és una eina interactiva online. 

D. Els punts del mapa B+S poden tenir fotos i relats associats. 

 

 

80. En relació als Delegats de Prevenció, segons la Llei 31/1995 de prevenció 
de riscos laborals, indica quin de les següents respostes és FALSA: 
 

A. A empreses de 50 a 100 treballadors corresponen 3 delegats de prevenció. 

B. Són designats pels representants del personal i entre membres d'aquests 

representants. 

C. Exerceixen una tasca de vigilància i de control sobre el compliment de la 

normativa de prevenció de riscos laborals. 

D. Estan facultats per ser informats per l'empresari sobre els danys produïts en la 

salut dels treballadors. 
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RESERVA 

 

81. Algunes de les superilles que estan en procés avançat de definició són: 
 

A. Sant Gervasi de Cassoles, Hostafrancs i Girona. 

B. Putget, Magòria i Pegasso.  

C. Poble Sec, Vallcarca i Rambla Catalunya. 

D. La Marina, Sagrera i Barceloneta. 

 

82. Recentment s’ha elaborat l’Avanç del PDU (Pla Director Urbanístic de 
Barcelona). Indica quina de les següents afirmacions és correcta:  

 
A. Ha estat elaborat amb participació de 36 municipis i uns 400 experts. 

B. Ha estat elaborat per la ciutat de Barcelona amb una cinquantena d’experts. 

C. Ha estat elaborat amb la participació de 27 municipis i un centenar d’experts. 

D. Ha estat elaborat per la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de 

Catalunya i un comitè d’experts. 

 

83. El verd municipal total per habitant a Barcelona s´estima aproximadament 
en: 

 
A. 7 m2 verd /hab  

B. 17 m2 verd /hab  

C. 25 m2 verd /hab  

D. 4 m2 verd /hab  

 

84. El Pla del verd i de la biodiversitat va ser presentat: 
 

A. Pel Govern de la Generalitat de Catalunya l’any 2013 

B. Pels òrgans de govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona l’any 2014 

C. Pel Govern Municipal a la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient el 24 de 

gener de 2013 

D. Pel Govern Municipal el 24 de gener de 2017 

 

85. Quin és el període de vigència del Pla director de l’arbrat?: 
 

A. 2017-2020 

B. 2015-2019 

C. 2015-2023 

D. 2017-2037 
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86. A l’àrea metropolitana, en el contenidor de resta, més d’un 30% dels 
residus són:  

 

A. Matèria orgànica. 

B. Envasos de plàstic o metall. 

C. Envasos de cartró. 

D. Envasos de vidre. 

 

87. Quina d’aquestes accions de comunicació, educació i/o foment de l’ús de 
la bicicleta no està inclosa en la Mesura d’Estratègia de la bicicleta de 
l’Ajuntament de Barcelona (2015)?: 

 
A. Foment de la utilització de la bicicleta a través d’incentius econòmics als 

treballadors públics que vagin en aquest mitjà de transport a la feina.  
B. Promoció del reciclatge de bicicletes en desús i creació d’un registre de 

bicicletes. 
C. Elaboració d’una ‘maleta de mobilitat’ amb un recull de materials didàctics sobre 

l’ús de la bicicleta per a les escoles. 
D. Difusió de bones pràctiques que ajudin a la convivència entre els diferents 

mitjans de transport. 

 

88. La Mesura de Govern “Transició cap a la Sobirania Energètica” marca 
unes línies d’actuació entre les quals NO s’inclou:  

 
A. El manteniment integral de l’enllumenat. 

B. El monitoratge energètic dels edificis municipals i de les instal·lacions de 

generació d’energia. 

C. La centralització de la producció.  

D. El subministrament bàsic garantit. 

 

 


