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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 Arquitectura  
- On posa Nom Prova: Test de coneixements del temari específic  
- On posa Data: 19 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 resposte s, 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 in struccions.  
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TEST DE CONEIXEMENTS DEL TEMARI ESPECÍFIC 
 

1. De quin segle és la primera muralla de la ciutat  de Barcelona?  
 
A. II a.C.  
B. I d.C.  
C. IX d.C.  
D. XIII-XIV d.C.  

 
 
2. La Rambla de Barcelona va quedar incorporada din s del recinte emmurallat:  

 
A. Amb la construcció de la primera muralla.  
B. Amb la construcció de la segona muralla.  
C. Amb la construcció de la tercera muralla. 
D. Sempre va ser fora muralles.  

 
 
3. Sota quin lema es va impulsar l'enderroc de les muralles de Barcelona?  

 
A. ¡Abajo las murallas! 
B. A Terra! 
C. ¡Tiremos las murallas! 
D. Volem créixer! 

 
 
4. En quin projecte es va proposar l'avinguda Merid iana? 

 
A. Al projecte de l'Eixample d'Ildefons Cerdà i Sunyer. 
B. Al projecte de l'Eixample d'Antoni Rovira Trias. 
C. Al Pla d'Enllaços de Léon Jaussely. 
D. Al Pla General Metropolità (PGM) de l'any 1976. 

 
 
5. La teoria d'Ildefons Cerdà es defineix a partir de tres elements bàsics que són: 

 
A. L'higienista, la circulació i l'extensió de la proposta a tot el pla de Barcelona. 
B. La socialista utòpica, la circulació i l'envolupant de les muralles de Barcelona. 
C. La xarxa de sanejament, les alineacions de vials i l'extensió de la proposta a tot el pla de 

Barcelona. 
D. Les instal·lacions urbanes, les alineacions de vials i l'envolupant de les muralles de 

Barcelona. 
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6. Quina alçada màxima es va arribar a permetre al teixit de l'Eixample a les ordenances 
anomenades congestives, prèvies al Pla General Metr opolità? 
 
A. 24,4m (PB+7, àtic i sobreàtic). 
B. 20m (PB+6 i àtic). 
C. 28m (PB+8, àtic i sobreàtic). 
D. 20,75m (PB+6, àtic i sobreàtic). 

 
 
7. En quin any es va agregar el municipi de Gràcia a la ciutat de Barcelona? 

 
A. 1901 
B. 1810 
C. 1897 
D. 1915 

 
 
8. El desenvolupament del Pla Comarcal de 1953, ten ia previst desenvolupar-se: 

 
A. Des d'una gestió pública centralitzada, amb un ens supramunicipal. 
B. De forma autònoma per part de cada municipi a partir de Plans parcials. 
C. Des de la iniciativa privada sense cap figura de planejament intermèdia. 
D. Des d'una gestió pública centralitzada, però a partir de plans parcials. 

 
 
9. El Pla General Metropolità (PGM) proposa organit zar el territori des de: 

 
A. La zonificació funcional de l'àmbit objecte del pla. 
B. La definició de sistemes, espais d'utilitat pública, i de les zones dedicades a ús privat. 
C. El traçat de les infraestructures, ferrocarril, vies de circumval·lació. 
D. La definició de les diverses tipologies del teixit residencial. 

 
 
10. El programa urbanístic de 1992 també contempla diverses intervencions en la xarxa 

viària de la ciutat, sobretot en els grans eixos, p er millorar la connectivitat a nivell 
metropolità, que són: 
 
A. La Ronda de Dalt, o segon cinturó, la Ronda del Litoral, el Nus de la Trinitat i la Plaça de 

les Glòries. 
B. La Ronda de Dalt, o segon cinturó, i la Plaça Cerdà. 
C. La Ronda de Dalt, o segon cinturó, la Ronda del Litoral, el Nus de la Trinitat i la 

prolongació de la Diagonal fins al mar. 
D. La Ronda de Dalt, o segon cinturó, la Ronda del Litoral, la Plaça Cerdà i la prolongació de 

la Diagonal fins al mar. 
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11. Quin any es va aprovar definitivament la Modifi cació del Pla General Metropolità 

(MPGM) per a la renovació de les àrees industrials del Poblenou que va donar lloc al 
districte d'activitats 22@? 
 
A. 2010 
B. 2000 
C. 1990 
D. 1980 

 
 
12. Quin índex d'edificabilitat neta té un sòl qual ificat de 22@, en actuacions de 

transformació, segons el planejament vigent? 
 
A. 3,0 
B. 4 
C. 1 
D. 2,2 

 
 
13. Qui va dir que Barcelona havia de "recuperar el  centre i monumentalitzar la perifèria"? 

 
A. Oriol Bohigas, per definir el model de ciutat que va impulsar amb l'alcalde Pasqual 

Maragall durant els anys vuitanta. 
B. L'alcalde Josep Maria de Porcioles. 
C. L'arquitecte francès León Jaussely, a la memòria del seu Pla d'Enllaços que va guanyar al 

1905 el concurs internacional convocat per l'Ajuntament de Barcelona. 
D. L'arquitecte Josep Lluís Sert, durant la inauguració de la Fundació Joan Miró a Montjuïc. 

 
 
14.  Quina llei impulsa el Pla de Barris de la ciut at de Barcelona? 

 
A. La Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles, aprovada pel 

Parlament de Catalunya i anomenada "La Llei de Barris". 
B. La Llei 20/1991, del 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de 

barreres arquitectòniques. 
C. La Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
D. El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).  

 
 
15. La Riera d'Horta rep l'aigua de diferents torre nts que neixen a Collserola i desemboca 

a: 
 
A. Mar.  
B. Besòs.  
C. Llobregat.  
D. Una altra riera.  
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16. La pedra de Montjuïc amb la que es van aixecar molt edificis de la ciutat, des de l'època 

romana fins a la meitat del segle XX, és: 
 
A. Una pedra basàltica. 
B. Un gres quarsític. 
C. Una argila. 
D. Un travertí. 

 
 
17. Entre quants municipis es troba repartit el Par c Natural de la Serra de Collserola? 

 
A. 9 (Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, Montcada i 

Reixac, el Papiol, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat i Sant Just Desvern). 
B. 7 (Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Esplugues de Llobregat, Montcada i Reixac, Sant 

Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat i Sant Just Desvern). 
C. 5 (Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Esplugues de Llobregat, Montcada i Reixac i Sant 

Cugat del Vallès). 
D. 11 (Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, Montcada i 

Reixac, el Papiol, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant 
Just Desvern i Sant Vicenç dels Horts). 

 
 
18. Quin és l'abast de les Ordenances metropolitane s d'edificació (OME)? 

 
A. Són aplicables a tota la zona metropolitana definida a l'article 2.1 del Decret llei 5/1974, 

de 24 d'agost. 
B. Són aplicables només la ciutat de Barcelona. 
C. Són aplicables a tota la zona metropolitana definida a l'article 2.1 del Decret llei 5/1974, 

de 24 d'agost, excepte a la ciutat de Barcelona. 
D. Són aplicables a tots els ajuntaments de la província de Barcelona. 

 
 
19. En relació a actuacions de rehabilitació que no  comporten augment de volum ni canvi 

d'ús, realitzades en edificis d’habitatges que per la seva alçària estiguin obligats a 
disposar d’ascensors segons les determinacions del Pla General Metropolità (PGM), 
quina resposta és certa? 
 
A. És obligatòria la dotació de servei d'ascensor per edificis de, com a mínim, PB+2. 
B. És obligatòria la dotació de servei d'ascensor accessible, però no cal que sigui adaptat. 
C. No és obligatòria la dotació de servei d'ascensor. 
D. És obligatòria la dotació de servei d'ascensor, sempre i quan aquest es pugui ubicar al 

pati de parcel·la. 
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20. La ubicació correcta d'un rètol identificador d 'un comerç en planta baixa d'acord amb 

l'Ordenança municipal dels usos del paisatge urbà d e la ciutat de Barcelona (OUPU) és:  
 
A. Rètols plafó dins del buit arquitectònic amb una superfície màxima del 30% del buit i 

endarrerit del pla de façana. 
B. Rètols plafó tant dins del buit arquitectònic com sobre el pla de façana sempre que no 

superin una superfície el 30% del buit i no sobrepassin l'amplada màxima del buit.  
C. Rètol dins del buit arquitectònic podent-se superar la superfície del 30% del buit sempre 

que el rètol estigui en el pla de fusteria. 
D. Rètol plafó dins del buit arquitectònic, endarrerit del pla de façana i alternativament, en 

tots els casos es podrà col·locar un rètol bandera sempre que no es reiteri el missatge.  
 
 
21. L'ús excepcional del paisatge urbà amb finalita t publicitària per tal de ser autoritzat:  

 
A. Cal que tingui una motivació d'interès públic com pot ser la restauració d'un element 

patrimonial i està limitat en el temps amb un màxim de 4 anys.  
B. Cal que tingui una motivació d'interès públic com pot ser la restauració d'un element 

patrimonial i no està limitada en el temps sempre que es compleixin les limitacions de 
superfície de la publicitat. 

C. Pot autoritzar-se sense limitacions sempre que quedi cobert per un conveni. 
D. L'ús excepcional del paisatge urbà mai pot ser publicitari. 

 
 
22. Segons la legislació bàsica sobre règim de sòl,  les situacions bàsiques del sòl són: 

 
A. No urbanitzat o urbanitzat. 
B. No urbanitzable o urbà. 
C. Rural o urbà. 
D. Rural o urbanitzat. 

 
 
23. El Decret 64/2014, de 13 de maig, té per object e el desplegament del text refós de la Llei 

d’Urbanisme pel que fa a: 
 
A. El planejament urbanístic, la intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl, la 

protecció de la legalitat urbanística. 
B. La intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl, la protecció de la legalitat 

urbanística, els procediments d’autorització de determinades actuacions en sòl no 
urbanitzable i sòl urbanitzable no delimitat i d’obres i usos provisionals. 

C. La intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl, la protecció de la legalitat 
urbanística, la gestió urbanística. 

D. Només la protecció de la legalitat urbanística. 
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24. El règim urbanístic del sòl es determina per: 

 
A. La classificació, la qualificació en zones o sistemes i la inclusió en un sector de 

planejament urbanístic derivat o en un polígon d'actuació urbanística. 
B. La classificació i les reserves per a sistemes urbanístics generals i locals. 
C. La classificació, la qualificació en zones o sistemes, i la inclusió en un nucli de població. 
D. Cap de les anteriors. 

 
 
25. Corresponen a l'Àrea Metropolitana de Barcelona  competències en les matèries 

següents: 
 
A. Urbanisme, Transport i mobilitat, Aigües, Residus, Medi ambient, Infraestructures d'interès 

metropolità, Desenvolupament econòmic i social, Cohesió social i territorial. 
B. Urbanisme, Transport i mobilitat, Reciclatge, Medi ambient, Infraestructures d'interès 

metropolità, Patrimoni Històric, Desenvolupament econòmic i social, Cohesió social i 
territorial. 

C. Urbanisme, Transport i mobilitat, Residus, Medi ambient, Infraestructures d'interès 
metropolità, Cultura, Desenvolupament econòmic i social. 

D. Urbanisme, Transport i mobilitat, Aigües, Residus, Medi ambient, Infraestructures d'interès 
metropolità, Cultura, Desenvolupament econòmic i social. 

 
 
26. Quina és la clau urbanística dels parcs foresta ls que cal conservar en àrees de bosc 

existent, com els àmbits més propers del Parc de Co llserola a la trama urbana? 
 
A. 18 
B. 6 
C. 7 
D. 27 

 
 
27. Les figures de planejament territorial definide s en la Llei de política territorial són les 

següents: 
 
A. Pla d’ordenació del territori de Catalunya, Plans territorials parcials, Plans territorials 

sectorials i Plans territorials locals o supralocals. 
B. Pla territorial general, Plans territorials parcials, Plans territorials sectorials i Plans 

directors territorials. 
C. Pla territorial general, Plans territorials parcials, Plans territorials sectorials i Plans 

directors urbanístics.  
D. Pla territorial general, Plans territorials parcials, Plans territorials sectorials, Plans 

territorials urbanístics i Plans territorials d’infraestructures. 
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28. Segons la Llei d’Urbanisme, la planificació urb anística es duu a terme mitjançant el 

planejament urbanístic, que és integrat per: 
 
A. Els plans directors urbanístics, pels plans d’ordenació urbanística municipal i per les 

normes de planejament urbanístic. Els programes d’actuació urbanística municipal són 
també part del planejament urbanístic general i el complementen. 

B. Les normes de planejament urbanístic, els programes d’Actuació urbanística i els plans 
de millora urbana.  

C. Els plans d’ordenació urbanística municipal, les normes de planejament urbanístic i els 
plans de millora urbana. 

D. Els plans directors urbanístics, pels plans d’ordenació urbanística municipal i per les 
normes de planejament urbanístic.  

 
 
29. Quin òrgan aprova definitivament una Modificaci ó del Pla General Metropolità (MPGM) a 

la ciutat de Barcelona?  
 
A. La subcomissió d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona del Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
B. El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona. 
C. La Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat (CEUM) de l'Ajuntament de Barcelona. 
D. El Plenari del Consell Municipal del Districte corresponent. 

 
 
30. Els programes d'actuació urbanística municipal tenen: 

 
A. Vigència de 5 anys, sens perjudici de l'abast temporal de llurs determinacions que tinguin 

aquesta naturalesa, i s'han de referir tant a les actuacions del sector públic com a les dels 
i de les particulars. 

B. Vigència indefinida, sens perjudici de l'abast temporal de llurs determinacions que tinguin 
aquesta naturalesa, i s'han de referir tant a les actuacions del sector públic com a les dels 
i de les particulars. 

C. Vigència de 20 anys sens perjudici de l'abast temporal de llurs determinacions que tinguin 
aquesta naturalesa, i s'han de referir tant a les actuacions del sector públic com a les dels 
i de les particulars. 

D. Vigència indefinida, sens perjudici de l'abast temporal de llurs determinacions que tinguin 
aquesta naturalesa, i s'han de referir únicament a les actuacions del sector públic. 

 
 
31. Atesa la Llei d'Urbanisme, en quin dels supòsit s següents NO es pot aplicar 

l'expropiació forçosa per raons urbanístiques? 
 
A. Per a l'adquisició de terrenys compresos en àrees destinades al patrimoni públic de sòl i 

d'habitatge.  
B. Com a sistema d'actuació per a l'execució del planejament urbanístic en el marc d'un 

polígon d'actuació urbanística o d'un sector de planejament urbanístic derivat, d'acord 
amb el que estableixen els articles 152 a 155 de la Llei d'Urbanisme. 
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C. Per a l'execució dels sistemes urbanístics de caràcter públic, d'acord amb el que 

estableixen els articles 34.8 i 113 de la Llei d'Urbanisme. 
D. Per raó de la participació dels propietaris o propietàries en el sistema de reparcel·lació, 

segons el que estableix el capítol III del títol quart, que en regula les modalitats.  
 
 
32. Com s'anomena l'àmbit de gestió urbanística que  comporta sempre l'adquisició de sòl 

per part de l'administració pública? 
 
A. Actuació aïllada. 
B. Unitat d'actuació. 
C. Polígon d'expropiació. 
D. Àmbit de gestió pública. 

 
 

33. D'acord amb l'article 121 del Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, el sistema 
d'actuació urbanística per reparcel·lació inclou le s següents modalitats: 
 
A. Compensació bàsica, cooperació i expropiació. 
B. Compensació bàsica, compensació per concertació, cooperació i expropiació. 
C. Compensació bàsica, i cooperació només en el cas de sectors d'urbanització prioritària.  
D. Compensació bàsica, compensació per concertació, cooperació i per sectors 

d'urbanització prioritària. 
 
 
34. En relació a l'expropiació d'una finca urbana n o edificada afectada de clau 5, segons el 

Reglament de valoracions de la Llei del Sòl, indica  quina és la resposta certa: 
 
A. El valor del sòl és el valor cadastral de la finca. 
B. Per obtenir el valor del sòl es faria servir el sistema pel mètode de comparació, i s'haurà 

d'afegir la despesa de desnonament, trasllat i reallotjament dels inquilins. 
C. Per obtenir el valor del sòl es faria servir el sistema pel mètode residual. 
D. El valor del sòl s'obté calculant la capitalització de la renda anual real o potencial (la que 

sigui superior) de la explotació del sòl. 
 

 
35. Què és la classificació dels contractistes? 

 
A. És un requisit de la Llei de contractes del sector públic que reflecteix la solvència 

econòmica, de mitjans personals i materials, tècnics i professionals d'una empresa 
contractista. 

B. És una base de dades pública i oberta que qualifica les empreses contractistes pels seus 
resultats econòmics dels últims cinc anys. 

C. És un requisit de la Llei de contractes del sector públic que només reflecteix la solvència 
econòmica d'una empresa contractista. 

D. És una condició discrecional de l’administració contractant que s’inclou a la Llei de 
contractes del sector públic i que categoritza la solvència tècnica d'una empresa 
contractista. 
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36. En el cas d'una autorització per a una actuació  d'urgència, la pròrroga: 

 
A. No és possible. No es pot ampliar el termini d'una autorització per actuacions d'urgència. 
B. Es poden donar tantes pròrrogues com calgui. 
C. Es concedeix una ampliació de 3 mesos per executar les obres. 
D. Es concedeix una ampliació de 6 mesos per executar les obres. 

 
 
37. En què consisteix la masoveria urbana definida en la Llei pel Dret a l'Habitatge de 

Catalunya: 
 
A. Tracta del contracte en virtut del qual el propietari d'un immoble cedeix al masover urbà 

un immoble habitable sense condicions. 
B. Tracta del contracte onerós en virtut del qual el propietari d'un immoble el cedeix al 

masover urbà perquè faci les obres de reparació, manteniment i millorament necessàries 
per tal que l'immoble sigui habitable o per a mantenir-lo en condicions d'habitabilitat. Es 
regeix pel que hagin convingut les parts i, si no hi ha pacte, la durada del contracte és de 
5 anys. Les obres han de constar en el contracte i el propietari el pot resoldre si el 
masover no les fa en el termini acordat, que, si no hi ha pacte, és de 5 anys. 

C. Tracta del contracte onerós en virtut del qual el propietari d'un immoble el cedeix al 
masover urbà perquè faci les obres de reparació, manteniment i millorament necessàries 
per tal que l'immoble sigui habitable o per a mantenir-lo en condicions d'habitabilitat. Es 
regeix per una durada de 100 anys.  

D. Tracta del contracte onerós en virtut del qual el propietari d'un immoble el cedeix al 
masover urbà perquè faci les obres de reparació, manteniment i millorament necessàries 
per tal que l'immoble sigui habitable o per a mantenir-lo en condicions d'habitabilitat 
sense durada en el temps. 

 
 
38. En què consisteix el model de tinença anomenat cohabitatge que promou l'Ajuntament 

de Barcelona?  
 
A. El cohabitatge és una modalitat d'accés a l'habitatge que permet a una comunitat de 

persones viure en un edifici sense ser-ne els propietaris o els arrendadors, per un termini 
de temps ampli - més de 100 anys - i a un preu inferior al del mercat. 

B. El cohabitatge és una modalitat d'accés a l'habitatge que permet a una comunitat de 
persones viure en un edifici sent-ne els propietaris per un termini de temps indefinit a un 
preu inferior al del mercat tot mantenint la titularitat pública del sòl.  

C. El cohabitatge és una modalitat d'accés a l'habitatge que permet a una comunitat de 
persones viure en un edifici tot fomentar-ne la gestió comunitària i compartida. 

D. El cohabitatge és una modalitat d'accés a l'habitatge que permet a una comunitat de 
persones viure en un edifici sense ser-ne els propietaris o els arrendadors, per un termini 
de temps ampli - de 50 a 100 anys - i a un preu inferior al del mercat.  
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39. Quina vigència i obligatorietat té la cèdula d' habitabilitat d'acord amb el Decret 

141/2012, sobre les condicions mínimes d'habitabili tat dels habitatges i la cèdula 
d'habitabilitat? 
 
A. Vigència i obligatorietat de 25 anys per tot tipus d'habitatge. 
B. Vigència i obligatorietat de 15 anys per tot tipus d'habitatge. 
C. Vigència i obligatorietat de 25 anys per als habitatges de nova construcció i de 15 anys 

per a les cèdules de segones ocupacions i de primera ocupació de rehabilitació. 
D. Vigència i obligatorietat de 25 anys per als habitatges de nova construcció i de 15 anys 

per a de primera ocupació de rehabilitació i de 10 anys per a les cèdules de segones 
ocupacions. 

 
 
40. L'incompliment injustificat de les ordres d'exe cució de les obres necessàries per fer 

complir els deures d'ús, conservació i rehabilitaci ó de tota classe de terrenys, 
construccions i instal·lacions habilita l'Administr ació per a adoptar qualsevol de les 
mesures d'execució forçosa següents: 
 
A. L'execució subsidiària a càrrec de la persona obligada i/o la imposició de multes 

coercitives. 
B. Només la imposició de multes coercitives i/o una penalització del 50% en l'impost de béns 

immobles. 
C. Només la execució subsidiària a càrrec de la persona obligada. 
D. L'execució subsidiària i/o una penalització del 50% en l'impost de béns immobles i/o la 

imposició de multes coercitives. 
 
 
41. Quan té lloc la ruïna econòmica d'un edifici? 

 
A. Quan, malgrat ser reparables les deficiències per mitjans tècnicament normals, el cost de 

les obres que és necessari realitzar per complir amb les condicions mínimes d'habitabilitat 
supera el 50% del valor de l'edifici afectat o de les seves plantes que amenacin ruïna. 

B. Quan el dany no és reparable tècnicament pels mitjans normals, i comporta la necessitat 
d'una veritable reconstrucció de l'edifici. 

C. Quan, malgrat ser reparables les deficiències per mitjans tècnicament normals, el cost de 
les obres que és necessari realitzar per complir amb les condicions mínimes d'habitabilitat 
supera el 90% del valor de l'edifici afectat o de les seves plantes que amenacin ruïna. 

D. Cap de les anteriors. 
 
 
42. Es permet l'enderroc d'un edifici amb nivell de  protecció? 

 
A. No, mai. 
B. Sí, pel nivell D, després de presentar i ser aprovat un estudi històrico-arquitectònic. 
C. Sí, per qualsevol nivell, després de presentar i ser aprovat un estudi històrico-

arquitectònic. 
D. Sí, pels nivells C i D, després de l'acord favorable de la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i 

Mobilitat (CEUM) de l'Ajuntament de Barcelona. 
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43. La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció  de Riscos Laborals no és aplicable en 

algunes activitats. Indica en quina de les següents  activitats SÍ que és aplicable: 
A. Policia, seguretat i resguard duaner. 
B. Serveis operatius de protecció civil i peritatge forense en els casos de greu risc, 

catàstrofe i calamitat pública. 
C. Forces Armades i activitats militars de la Guàrdia Civil. 
D. Treballs de mineria i submarinisme. 
 
 

44. Han de disposar de Pla d'autoprotecció (PAU): 
 
A. Hospitals i centres sanitaris. 
B. Hotels, residències i similars, quan el nombre d'habitacions sigui inferior a 30. En cas de 

més de 30 habitacions cal disposar d'un Sistema municipal d'ordenació de l'autoprotecció 
(SOAP). 

C. Edificis d'habitatges. 
D. Edificis de més de 12 metres d'alçada. 

 
 
45. Que és un Pla d'autoprotecció (PAU)? 

 
A. Un document normalitzat confeccionat d'acord amb la normativa de protecció civil que 

dissenya el conjunt d'accions dirigides a evitar, reduir o corregir els danys causats a 
persones i béns per tota classe de mitjans d'agressió i pels elements naturals o 
extraordinaris quan l'amplitud i la gravetat de llurs efectes els fa assolir el caràcter de 
calamitat pública. 

B. Un document normalitzat confeccionat d'acord amb la normativa de protecció civil que 
preveu, per a una determinada activitat, instal·lació, centre, establiment o dependència, 
les emergències que es poden produir com a conseqüència de llur propi funcionament i 
les mesures de resposta davant situacions de risc, de catàstrofes i de calamitats 
públiques que els poden afectar. 

C. És el sistema organitzatiu del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 
(SPEIS) per atendre les situacions de risc, de catàstrofes i de calamitats que es puguin 
produir en espectacles públics i activitats de caràcter extraordinari organitzats a la via 
pública per l'Administració amb un aforament previst inferior a 250.000 persones, com les 
Festes de la Mercè o la Cavalcada de Reis. 

D. Un document normalitzat confeccionat d'acord amb la normativa de protecció civil que 
preveu com atendre només les situacions derivades d'incendi i identifica les condicions 
d'evacuació i senyalització, els mitjans humans, materials i els recursos de comunicació i 
avís als afectats.  
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46. Per exercir més d'una activitat en un mateix es tabliment de concurrència pública, quina 
d'aquestes afirmacions és certa? 
 
A. A la llicència s'ha d'especificar una activitat principal. 
B. No es pot exercir més d'una activitat en un mateix establiment. 
C. Es pot exercir més d'una activitat en un mateix establiment, amb un màxim de tres, però 

cadascuna d'elles ha de disposar d'una llicència municipal independent i cap d'elles pot 
tenir un rang superior a les altres. 

D. Es pot exercir més d'una activitat si l'establiment disposa d'espais independents d'ús 
diferenciat, però la llicència expressarà només un aforament únic pel conjunt d'activitats 
que s'hi desenvolupen. 

 
 
47. L'horari de treball d'una obra a la ciutat de B arcelona, segons la Ordenança de Medi 

Ambient (OMA): 
 
A. Ha d'estar comprès entre les 8 i les 18 hores per a les obres de serveis i canalitzacions, i 

entre les 8 i les 21 hores per a la resta d’obres, de dilluns a divendres.  
B. Ha d'estar comprès entre les 8 i les 21 hores per a totes les obres, de dilluns a divendres. 
C. Ha d'estar comprès entre les 8 i les 18 hores per a les obres de serveis i canalitzacions, i 

entre les 8 i les 21 hores per a la resta d’obres, de dilluns a divendres. Es permet treballar 
també els dissabtes, entre les 8 i les 15 hores. 

D. Ha d'estar comprès entre les 8 i les 16 hores per a totes les obres, de dilluns a divendres. 
 
 
48. Com definiries genèricament un pont tèrmic d'un  edifici? 

 
A. Zona de l'envolupant tèrmica de l'edifici en la que s'evidencia la producció de 

condensacions.   
B. Zona de l'envolupant tèrmica de l'edifici en l'entorn de les seves obertures exteriors 

(finestres, portes i balconeres).  
C. Zona de l'envolupant tèrmica de l'edifici només en façana en la que s'evidencia una 

variació de la uniformitat de la construcció, ja sigui per un canvi del gruix del tancament o 
dels materials emprats, per la penetració completa o parcial d'elements constructius de 
diferent conductivitat, per la diferència entre l'àrea externa i interna de l'element, entre 
d’altres, que comporti una minoració de la resistència tèrmica respecte de la resta del 
tancament.  

D. Zona de l'envolupant tèrmica de l'edifici en la que s'evidencia una variació de la 
uniformitat de la construcció, ja sigui per un canvi del gruix del tancament o dels materials 
emprats, per la penetració completa o parcial d'elements constructius de diferent 
conductivitat, per la diferència entre l'àrea externa i interna de l'element, entre d’altres, 
que comporti una minoració de la resistència tèrmica respecte de la resta del tancament.  
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49. Segons la normativa vigent, quina és l'amplada mínima, lliure d'obstacles, d'una vorera 
en un itinerari de vianants accessible? 
 
A. 1,80 m.  
B. 1,50 m. 
C. 0,90 m. 
D. 2,20 m. 

 

 
50. Quins són tots els documents bàsics aprovats qu e configuren, avui, el marc regulador 

del Codi Tècnic de l'edificació (CTE)? 
 
A. Seguretat Estructural (SE), Seguretat en cas d'Incendi (SI), Estalvi d'Energia (HE), 

Protecció en front el soroll (HR) i Salubritat (HS).  
B. Seguretat Estructural (SE), Seguretat en cas d'Incendi (SI), Seguretat d'Utilització i 

Accessibilitat (SUA), Estalvi d'Energia (HE), Protecció en front el soroll (HR) i Salubritat 
(HS).  

C. Seguretat Estructural (SE), Seguretat en cas d'Incendi (SI), Seguretat d'Utilització i 
Accessibilitat (SUA), Estalvi d'Energia (HE) i Protecció en front el soroll (HR). 

D. Seguretat Estructural (SE), Seguretat en cas d'Incendi (SI), Seguretat d'Utilització i 
Accessibilitat (SUA), Estalvi d'Energia (HE) i Salubritat (HS). 

 

 
51. La Llei de Contractes de les Administracions Pú bliques té per objecte: 

 
A. Regular la contractació del sector públic, a fi de garantir que s’ajusti a la llibertat d’accés a 

les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no-discriminació i igualtat de 
tracte entre licitadors.  

B. La regulació del règim jurídic aplicable als efectes, el compliment i l’extinció dels 
contractes administratius, respecte dels fins institucionals de caràcter públic i/o privat, que 
a través d’aquests contractes s’intenten dur a terme . 

C. En tota contractació pública, s’han d’incorporar de manera transversal i preceptiva criteris 
socials i mediambientals, tinguin, o no,  relació amb l’objecte del contracte. 

D. Assegurar, en connexió amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de la despesa, 
i el principi d’integritat, una utilització eficient dels fons destinats a les realitzacions 
d’obres públiques i/o privades, l’adquisició de béns i la contractació de serveis mitjançant 
l’exigència de la definició prèvia de les necessitats que s’han de satisfer. 

 

 
52. Un contracte menor d'obres és, entre d'altres q üestions: 

 
A. No prorrogable, amb durada no superior a un any natural i amb valor màxim de VEC de 

40.000 € (IVA exclòs). 
B. No prorrogable, amb durada no superior a un any i amb valor màxim de VEC de 50.000 € 

(IVA inclòs). 
C. Prorrogable, amb durada no superior a un any natural i amb valor màxim de VEC de 

40.000 € (IVA inclòs). 
D. No prorrogable, amb durada no superior a un any natural i amb valor màxim de VEC de 

15.000 € (IVA exclòs). 
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53. Quins són els documents que, com a mínim, ha de  contenir un projecte d’edificació 

segons el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE)?  
 
A. Memòria, Plànols, Plec de Condicions i Pressupost. 
B. Memòria i annexos, Plànols, Plec de Condicions i Pressupost. 
C. Memòria i annexos, Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Pressupost. 
D. Memòria, Plànols, Plec de Condicions, Amidaments, Pressupost i Annexos.  

 
 
54. El pressupost del control de qualitat d’un proj ecte ha d’estar inclòs en el document de 

pressupost del projecte?   
 
A. No, s’ha de segregar i figurar com un annex de la memòria.  
B. Sí, sempre i quan no superi el 2% del cost total de pressupost del projecte sense IVA.  
C. Sí, en tot els casos. 
D. Sí, en els projectes d’obra nova però no en els de rehabilitació.  

 
 
55. Què és un preu contradictori? 

 
A. Un preu contradictori es dona quan apareix a l'obra una partida o un descompost que no 

es contemplava al pressupost del projecte.  
B. Un preu contradictori és la diferència entre el cost de la mà d'obra pròpia i la mà d'obra 

subcontractada. 
C. Un preu contradictori és aquell que es fixa en la indemnització de tots els danys i 

perjudicis directes o indirectes que es causin a tercers, com a conseqüència de les 
operacions que requereixi l’execució del contracte. 

D. Un preu contradictori es dona quan es detecta una diferència en l'amidament. 
 
 
56. A la recepció de les obres quan finalitzin i al s efectes de la Llei de contractes del sector 

públic, han de concórrer: 
 
A. Un interventor designat per l’Administració representant d’aquesta, el facultatiu 

encarregat de la direcció de les obres, el contractista assistit, si ho considera oportú, del 
seu facultatiu. 

B. Un facultatiu designat per l’Administració representant d’aquesta, el contractista assistit, si 
ho considera oportú, del la seu facultatiu, i un interventor designat per l’Administració. 

C. Un facultatiu designat per l’Administració representant d’aquesta, el facultatiu encarregat 
de la direcció de les obres, el contractista assistit, si ho considera oportú, del seu 
facultatiu i un interventor designat per l’Administració. 

D. Un facultatiu designat per l’Administració representant d’aquesta, el facultatiu encarregat 
de la direcció de les obres i el contractista assistit, si ho considera oportú, del seu 
facultatiu. 
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57. Què és un Ateneu de Fabricació? 

 
A. És un equipament públic de creació i formació on es divulga la tecnologia i la ciència de la 

fabricació digital. 
B. Són equipaments privats de relació, de formació i aprenentatge que promouen 

l'envelliment actiu de les persones. 
 

C. Són les aules de formació de Barcelona Activa dissenyades per a respondre a les 
demandes d'ocupació de la ciutat. 

D. Són espais de co-working, integrats a les biblioteques, i que depenen de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona. 

 
 
58. El manteniment correctiu compren: 

 
A. La reparació d'avaries o incidències només quan hi ha manca de manteniment. 
B. La reparació d'avaries o incidències qualsevol quina sigui la seva causa. 
C. Només la reparació d'avaries o incidències no urgents. 
D. La reparació d'avaries o incidències excepte les urgents per robatoris, accidents o altres 

imprevistos. 
 
 
59. Quina de les següents intervencions, que es pod en dur a terme en la rehabilitació 

d’edificis existents, contribueix a la seva reducci ó de la demanda energètica? 
 
A. Canvi de lluminàries o instal·lació de sensors de presència. 
B. Millora de l'aïllament tèrmic de l’envolupant de l'edifici. 
C. Substitució de calderes per altres més eficients. 
D. Instal·lació de plaques fotovoltaiques per a consum propi. 

 
 
60. D’acord amb la normativa vigent, davant la pres ència de materials amb amiant en un 

edifici, i coneguda la seva perillositat: 
 
A. Cal procedir sempre a la seva retirada. 
B. Si, tot i estar en mal estat, no està previst que estigui sotmès a manipulacions indegudes 

o a l'acció de vibracions, fregaments, moviments d'aire, presència d'humitats, xocs o la 
seva manipulació, s'ha de retirar com a màxim 5 anys després d'haver estat detectat. 

C. Si està en bon estat i presenta un risc mínim d'emissió de fibres a l'ambient, s'ha de 
retirar com a màxim 10 anys després d'haver estat detectat. 

D. Si està en bon estat i presenta un risc mínim d'emissió de fibres a l'ambient, pot quedar-
se instal·lat fins a la fi de la seva vida útil. 
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61. Una coberta a la catalana és:  
 
A. Una coberta plana que disposa d'una cambra ventilada. 
B. Una coberta inclinada suportada per una estructura de fusta.  
C. Una coberta plana acabada amb llosetes filtrants.  
D. Una coberta inclinada acabada amb teula àrab. 

 
 
62. Què s’entén per una façana projectada i constru ïda amb un sistema tipus SATE – 

ETICS?  
 
A. Un sistema compost d'aïllament per la cara interior (SATE-ETICS) que se subministra 

com un conjunt (kit) i s'utilitza per a l'aïllament tèrmic dels edificis. Aquests sistemes han 
de tenir com a mínim un valor de resistència tèrmica igual o superior a 1 m2.K/W, tal i 
com s'indica a la guia ETAG 004 i a les normes UNE-EN 13499 y 13500. S'utilitzen tan en 
nova construcció com en rehabilitació d'edificis. Els components d'un SATE no tenen 
perquè estar concebuts i assajats de forma conjunta.   

B. Un sistema compost d'aïllament per la cara exterior (SATE-ETICS) que se subministra 
com un conjunt (kit) i s'utilitza per a l'aïllament tèrmic dels edificis. Aquests sistemes han 
de tenir com a mínim un valor de resistència tèrmica igual o superior a 1 m2.K/W, tal i 
com s'indica a la guia ETAG 004 i a les normes UNE-EN 13499 y 13500. S'utilitzen tan en 
nova construcció com en rehabilitació d'edificis. És del tot important respectar la 
concepció del SATE com un sistema integral de façanes. Això suposa que cada 
component forma part del conjunt, assegurant la compatibilitat del sistema i el millor 
resultat. Tots els components d'un SATE han d'estar concebuts i assajats de forma 
conjunta per l'ús que ha de fer en el sistema. Això s'ha de respectar des de la prescripció 
fins al servei postvenda, passant pel subministra i l'aplicació.  

C. Un sistema compost d'aïllament per la cara exterior (SATE-ETICS) que se subministra per 
components diversos no integrats i s'utilitza per a l'aïllament tèrmic dels edificis. Aquests 
sistemes han de tenir com a mínim un valor de resistència tèrmica igual o superior a 1 
m2.K/W, tal i com s'indica a la guia ETAG 004 i a les normes UNE-EN 13499 y 13500. 
S'utilitza només en rehabilitació d'edificis. 

D. Un sistema compost d'aïllament que, indistintament, és pot utilitzar per la cara exterior i/o 
interior (SATE-ETICS) que se subministra com un conjunt (kit) i s'utilitza per a l'aïllament 
tèrmic dels edificis. Aquests sistemes han de tenir com a mínim un valor de resistència 
tèrmica igual o superior a 1 m2.K/W, tal i com s'indica a la guia ETAG 004 i a les normes 
UNE-EN 13499 y 13500. S'utilitzen tan en nova construcció com en rehabilitació d'edificis. 

 
 
63. Quins documents finalistes conté el Document Bà sic de Seguretat Estructural del Codi 

Tècnic de la Construcció (CTE DB-SE) pel que fa als  materials constitutius de les 
estructures dels edificis? 
 
A. DB-SE-A Acer, DB-SE-F Fàbrica (totxo, bloc de formigó i ceràmica alleugerida i pedra 

sempre assentada amb morter) i DB-SE-M Fusta. 
B. DB-SE-A Acer, DB-SE-F Fàbrica (totxo, bloc de formigó i ceràmica alleugerida i pedra  

assentada amb morter o en sec) i DB-SE-M Fusta. 
 



 

21 

 

C. DB-SE-A Acer, DB-SE-F Fàbrica (totxo, bloc de formigó i ceràmica alleugerida i pedra 
sempre assentada amb morter) i DB-SE-M Fusta (excepte fusta natural no tractada). 

D. DB-SE-A Acer, DB-SE-F Fàbrica (totxo, bloc de formigó i ceràmica alleugerida i pedra 
sempre assentada amb morter), DB-SE-M Fusta i DB-SE-H Formigó. 

 
 
64. En què consisteix l'Acta de replanteig del proj ecte?  

 
A. Un cop aprovat el projecte i prèviament a la tramitació de l'expedient de contractació de la 

obra, es procedeix a efectuar el replanteig del mateix, el qual consisteix en comprovar la 
realitat geomètrica de la mateixa i la disponibilitat dels terrenys precisos per la seva 
normal execució.  

B. Un cop aprovat el projecte i adjudicat l'expedient de contractació de la obra, es procedeix 
a efectuar el replanteig del mateix, el qual consisteix en comprovar la realitat geomètrica 
de la mateixa i la disponibilitat dels terrenys precisos per la seva normal execució.   

C. Un cop aprovat el projecte i adjudicat l'expedient de contractació de la obra, es procedeix 
a efectuar, en presencia del contractista, la comprovació del replanteig fet prèviament a la 
licitació. 

D. Un cop aprovat el projecte i prèviament a la tramitació de l'expedient de contractació de la 
obra, es comunica a l'autoritat laboral competent, l'obertura d'un centre de treball. 

 
 
65. Segons el Codi Tècnic de la Construcció (CTE), qui és la persona responsable i quins 

controls de qualitat cal realitzar a les obres? 
 
A. En el projecte d'execució s'estableixen quines proves de control es faran durant l'obra i 

el/la contractista és el/la responsable de fer-les. 
B. El control de qualitat el fa el/la director/a de l'obra i el/la director/a d'execució amb el 

control de recepció en obra de productes, el control de l'execució de l'obra i el control de 
l'obra acabada. 

C. El/la director/a de l'obra i el/la director/a d'execució només són responsables del control 
de qualitat en el moment de fer el control de l'obra acabada i emetre el certificat final 
d'obra. 

D. El control de qualitat el fa el/la director/a de l'obra i el/la director/a d'execució amb el 
control d'execució de l'obra i el control d'obra acabada. El control de recepció en obra de 
productes és responsabilitat del/de la contractista. 

 
 
66. El Pla de Seguretat i Salut: 

 
A. L'elabora el/la coordinador/a de Seguretat i Salut o en el seu defecte, la direcció 

facultativa per a que l'executi el/la contractista. 
B. L'elabora l'autor/a del projecte d'execució i l'aprova el/la coordinador de Seguretat i Salut 

o en el seu defecte, la direcció facultativa. 
C. L'elabora el/la coordinador/a de Seguretat i Salut o en el seu defecte, la direcció 

facultativa i l'aprova el/la contractista. 
D. L'elabora el/la contractista i l'aprova el/la coordinador/a de Seguretat i Salut o en el seu 

defecte, la direcció facultativa. 
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67. Què és l'aigua freàtica? 
 
A. Aigua subterrània. 
B. Aigua que prové de les dessalinitzadores. 
C. Tota aigua potable "de boca". 
D. Aigua reutilitzada de les plantes depuradores. 

 

 
68. Què són els SUDs? 

 
A. Sistemes urbans de dipòsits sostenibles que serveixen per emmagatzemar aigua de pluja 

en dipòsits soterrats per la seva reutilització posterior en, per exemple, el reg. 
B. Sistemes unidireccionals de dispersió de sòls que serveixen per reconduir cap als 

conreus les terres riques en minerals que arrastren els rius, torrents i rieres. 
C. Sistemes urbans de drenatge sostenible que afavoreixen la captació de l'aigua durant les 

precipitacions i a la seva infiltració al sòl. 
D. Sistemes urbans de disseny del sòl que proposen la implantació d'horts urbans a l'espai 

públic.  
 
 

69. Què és un carrer conformat per plataforma única ? 
 
A. Carrer amb vorera i calçada al mateix nivell. 
B. Carrer amb una rambla central. 
C. Carrer amb carril bicicleta. 
D. Carrer per on no circulen cotxes. 

 

 
70. Les instal·lacions per cable al vol: 

 
A. Tenen caràcter excepcional i provisional, excepte a les instal·lacions d’enllumenat 

municipal. 
B. Tenen caràcter excepcional i provisional. 
C. No tenen cap limitació excepte garantir un gàlib mínim de 4,5 metres per sobre la cota del 

carrer. 
D. No tenen cap limitació, però requereixen d'una llicència municipal prèvia per la utilització 

del domini públic afectat. 
 
71. Tot rebliment de rases de les obres d'infraestr uctures de serveis a la via pública: 

 
A. Ha d'assolir una densitat del 98% de l'assaig de Pròctor modificat en calçades, i del 95% 

en voreres. 
B. Ha d'assolir una densitat del 95% de l'assaig de Pròctor modificat en calçades, i del 90% 

en voreres. 
C. Ha d'assolir una densitat del 95% de l'assaig de Pròctor modificat en calçades, i en 

voreres no s'exigeix que assoleixi cap límit. 
D. Ha d'assolir una densitat del 98% de l'assaig de Pròctor modificat en voreres, i del 95% 

en calçades. 
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72. Quin d'aquestes seccions tipus és un claveguera m de la ciutat de Barcelona? 

 
A. G200. 
B. S20. 
C. H140. 
D. T130. 

 
 
73. Quin percentatge de l'aigua residual de Barcelo na es depura? 

 
A. El 100% 
B. El 75% 
C. El 50% 
D. El 25% 

 
 
74. A l’hora de prendre la decisió de quins ferms i  paviments fer servir a la ciutat, quin 

d’aquests criteris és INCORRECTE? 
 
A. És necessari predefinir el disseny de la secció urbana per part del projectista.  
B. No és necessari identificar els usos i activitats previstos en el carrer.  
C. Cal triar la denominació i/ o categoria viària segons l’Ordenança de circulació de vianants 

de l’Ajuntament de Barcelona.  
D. Cal triar l’estatus de mobilitat del carrer. 

 
 
75. Què són els LEDs? 

 
A. Els LED (Light-Emitting Diode) són díodes emissors de llum. És una tecnologia que 

permet millorar l'eficiència energètica i el rendiment de les instal·lacions de l'enllumenat 
públic, aporta més uniformitat lumínica en evitar la sensació de taques de llum i incorpora 
sistemes de regulació i control. 

B. Els LED (Light-Emitting Diode) són díodes emissors de llum. Aquesta tecnologia només 
s'ha desenvolupat a nivell domèstic. 

C. Els LED (Light-Emitting Diode) són díodes emissors de llum. Aquesta tecnologia no 
s'utilitza en l'enllumenat públic de les ciutats perquè els fanals amb LEDs no són eficients, 
consumeixen en excés i tenen un manteniment molt elevat. 

D. Els LED (Light-Emitting Disipators) són dissipadors de llum. En l'enllumenat públic 
s'empren per ampliar l'efecte dels fanals de vapor de sodi. 

 
 
76. Quin d'aquests arbres és de fulla caduca?  

 
A. Brachychiton populneus. 
B. Cercis siliquastrum. 
C. Robinia pseudoacacia. 
D. Populus alba. 
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77. Un panot és: 
 
A. Un paviment de pedra natural granítica de 20x20 cm. 
B. Un paviment de morter comprimit de 25x25 cm. 
C. Un paviment de pedra natural granítica de 25x25 cm. 
D. Un paviment de morter comprimit de 20x20 cm. 

 
 
78. Què és l'Open Data? 

 
A. És un moviment impulsat per les administracions públiques amb el principal objectiu de 

publicar tota la informació generada o custodiada per organismes públics, permetent el 
seu accés i reutilització per al bé comú i per al benefici de persones i entitats 
interessades. 

B. És una organització sense ànim de lucre dedicada a reduir les barreres legals per a 
compartir treballs creatius. 

C. És una iniciativa legislativa de la Unió Europea en defensa del programari lliure. 
D. És un moviment impulsat per les administracions públiques només amb l’objectiu de 

publicar la informació cartogràfica, topogràfica i parcel·lària generada pels organismes 
públics, permetent el seu accés i reutilització per al bé comú i per al benefici de persones 
i entitats interessades. 

 
 
79. L'any 1925, l’Ajuntament de Barcelona va inicia r la confecció d’un plànol topogràfic de 

tot el municipi per a disposar d’una base cartogràf ica precisa i detallada de suport del 
desenvolupament urbà, constantment revisat i actual itzat, va mantenir la seva vigència 
i la seva funcionalitat durant més de cinquanta any s. Amb quin nom es coneix aquest 
document? 
 
A. El Plànol Martorell. 
B. El Plànol Trias. 
C. El Plànol García Faria. 
D. El Plànol Garriga i Roca. 

 
 
80. Quins impostos poden gravar els terrenys, solar s i edificis a la ciutat de Barcelona? 

 
A. IAE, IVTM i ICIO. 
B. IBI, IVTM i IAE. 
C. ICIO, IIVTNU i IBI. 
D. IBI, IVTM i IIVTNU. 
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PREGUNTES DE RESERVA 
 
81. D’acord amb la legislació urbanística vigent, e l repartiment equitatiu de beneficis i 

càrregues, la participació en les plusvàlues o l’ex ercici del dret de propietat són: 
 
A. Directrius per a la gestió urbanística. 
B. Directrius per al planejament urbanístic.  
C. Principis generals de l'actuació urbanística. 
D. Regles d'interpretació del planejament urbanístic. 

 
 
82. Els plans parcials urbanístics: 

 
A. Formen part del planejament urbanístic derivat i és per això que desenvolupen el 

planejament general i no hi poden introduir modificacions. 
B. Formen part del planejament urbanístic general i estan en el mateix rang que els plans 

d'ordenació urbanística municipal, encara que tracten qüestions urbanístiques diferents. 
C. Formen part del planejament urbanístic derivat i és per això que desenvolupen el 

planejament general, encara que pot també servir per a introduir-hi modificacions. 
D. Formen part del planejament urbanístic general i serveixen per a modificar els plans 

d'ordenació urbanística municipal. 
 
 

83. Els terrenys reservats a sistemes urbanístics d e titularitat pública, si són compresos en 
un àmbit d'actuació urbanística sotmès al sistema d e reparcel·lació: 
 
A. S'adquireixen mitjançant cessió gratuïta i obligatòria.  
B. S'adquireixen mitjançant expropiació. 
C. S'adquireixen mitjançant cooperació. 
D. S'adquireixen mitjançant compensació. 

 
 
84. Les sancions que implica la infracció d'ordenan ces s'han de graduar d'acord amb els 

criteris següents: 
 
A. L'existència d'intencionalitat o reiteració, la naturalesa dels perjudicis ocasionats, la 

solvència econòmica de l'infractor i la reincidència. 
B. L'existència d'intencionalitat o reiteració, la naturalesa dels perjudicis ocasionats i la 

reincidència, sempre i quan aquestes sancions no afectin alhora a ajudes o auxilis per 
atendre necessitats peremptòries que satisfacin finalitats de caràcter social. 

C. L'existència d'intencionalitat o reiteració, la naturalesa dels perjudicis ocasionats i la 
solvència econòmica de l'infractor. 

D. L'existència d'intencionalitat o reiteració, la naturalesa dels perjudicis ocasionats i la 
reincidència. 
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85. Una pròrroga d'un expedient d'obres concedit pe r l'Ajuntament de Barcelona: 

 
A. Cal demanar-la abans que caduquin els terminis. 
B. Cal demanar-la després que caduquin els terminis. 
C. Cal demanar-la abans que caduquin els terminis, excepte en cas de llicència d'obres 

majors que es permet demanar la pròrroga fins a 2 mesos després de la data de 
caducitat. 

D. No es poden demanar pròrrogues. Cal tramitar un nou permís. 
 
 
86. Segons el Pla pel Dret a l’Habitatge (2016-2025 ), quin és el percentatge de parc 

d'habitatge públic de la ciutat de Barcelona (inclo ent tots els operadors)? 
 
A. El parc d'habitatge públic representa entre un 10 i un 20%. 
B. El parc d'habitatge públic representa menys del 2%. 
C. El parc d'habitatge públic representa menys del 0,1%. 
D. El parc d'habitatge públic representa el 20%. 

 
 
87. Quina llei regula les intervencions en el patri moni històric artístic? 

 
A. Llei del Patrimoni Cultural Català de l'any 1993.  
B. Llei del  Patrimoni Cultural Català de l'any 2003.  
C. Llei del Patrimoni Cultural Català de l'any 2013.  
D. Llei del Patrimoni Històric Espanyol de l'any 1993. 

 
 

88. Per mesurar el nivell de soroll: 
 
A. S'utilitzen les escales dels decibels B i C, dB(B) i dB(C), que no corregeixen els valors del 

so de baixa freqüència que no són captats per l’oïda humana. 
B. S'utilitza l'escala dels watts, W, i mesura la quantitat d'energia sonora que travessa per 

una superfície (perpendicular a la direcció de propagació) en una unitat de temps. 
C. S'utilitza l'escala dels Hertz, Hz, una unitat derivada que equival a 1/s, això significa que 

indica el nombre de repeticions d'un determinat fenomen físic que es repeteix cada segon 
de temps. 

D. S'utilitza l'escala dels decibels A, dB(A), que són una expressió del volum relatiu del so 
transmès a través de l'aire i percebut per les persones.  

 


