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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 DRET 
- On posa Nom Prova: Test de coneixements del temari específic 

- On posa Data: 9 de novembre 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. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

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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1.-  Quina de les següents entitats o grup d’entitats està legitimat per interposar 
un conflicte en defensa de l’autonomia local davant el Tribunal constitucional: 

A. Un nombre de províncies que suposin al menys la mitat de les existents en 

l’àmbit territorial d’aplicació de la disposició amb rang de llei, i que representin 

al menys 2/3 parts de la població oficial. 

B. Un nombre de municipis que suposin al menys 1/6 part dels existents en l’àmbit 

territorial d’aplicació de la llei. 

C. El municipi o província que sigui destinatari únic de la llei.  

D. Un número de consells comarcals que suposin al menys la mitat dels existents 

en l’àmbit d’aplicació de la disposició amb rang de llei. 

 
2.-  La potestat reglamentaria correspon: 

A. Al govern de la Nació, als òrgans de govern de les Comunitats Autònomes, a 

les corts generals i parlaments autonòmics. 

B. Al govern de la Nació, als òrgans de govern de les Comunitats Autònomes. 

C. Al govern de la Nació.  

D. Al govern de la Nació, als òrgans de govern de les Comunitats Autònomes i als 

òrgans de govern locals. 

 
3.- Una de les següents afirmacions, referides als reglaments, directives, 
decisions, recomanacions i dictàmens del Parlament, el consell o la Comissió 
Europeus, no es correcta, indiqueu quina: 

A. La directiva obliga a l’Estat membre destinatari respecte al resultat que s’ha de 

complir. 

B. El reglament té abast general. 

C. Les recomanacions i els dictàmens són vinculants. 

D. La decisió serà obligatòria en tots els seus elements i per a tots els seus 

destinataris. 

 

4.-  Els membres del Consell de Garanties Estatutàries ha d’ésser: 

A. Persones amb estudis universitaris que gaudeixin de la condició política de 

català, i a més de 7 anys de dedicació a la funció o l’activitat professional 

respectiva. 

B. Juristes de reconeguda competència i prestigi coneguts, que gaudeixin de la 
condició política de català, i amb més de 15 anys d’experiència professional. 

C. Juristes de reconeguda competència que gaudeixin de la condició política de 

català, i amb mes de 8 anys de dedicació a la funció o l’activitat professional 

respectiva. 

D. Diputats del Parlament de Catalunya, amb més de 7 anys de dedicació a la 

funció pública. 
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5.- L’autonomia dels en locals:  

A. No està garantida per la Constitució Espanyola de 1978. 
B. Està garantida per l’Estat. 
C. Està garantida pel govern de la Comunitat Autònoma. 
D. Està garantida per la Constitució Espanyola de 1978 i per l’Estatut d’Autonomia 

de Catalunya i per la Carta Europea d’Autonomia Local. 
 

6.- L’exercici de la potestat normativa reglamentària dels Ens Locals reconeguda 

legalment es manifesta mitjançant: 

A. Ordenances i Reglaments. 
B. Instruccions de Servei. 
C. Circulars internes. 
D. Directrius. 

 

7.- De conformitat amb el Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de 
Barcelona, el plenari del consell municipal és competent per: 

A. Aprovar inicialment el Reglament orgànic, les ordenances i qualsevol altra 
norma local l’aprovació de la qual no sigui atribuïda a cap altre òrgan municipal. 

B. Aprovar el projecte normatiu de les ordenances i reglaments i qualsevol altra 
norma local. 

C. Aprovar de manera definitiva el Reglament Orgànic, les ordenances i qualsevol 
altra norma local l’aprovació de la qual no sigui atribuïda a cap altre òrgan 
municipal. 

D. Aprovar provisionalment el Reglament Orgànic, les ordenances i qualsevol altra 
norma local l’aprovació de la qual no sigui atribuïda a cap altre òrgan municipal. 

 

8.-  En l’àmbit municipal, la moció de censura haurà de ser proposada : 

A. Per, almenys, la majoria simple del nombre legal de membres de la corporació i 

haurà d’incloure un candidat/a a l’Alcaldia. Cap regidor pot subscriure durant el 

seu mandat més d’una moció de censura. 

B. Per, almenys, la majoria simple del nombre legal de membres de la corporació i 

haurà d’incloure un candidat/a a l’Alcaldia. Cap regidor pot subscriure durant el 

seu mandat més de dues mocions de censura. 

C. Per, almenys, la majoria simple del nombre legal de membres de la corporació i 

haurà d’incloure un candidat/a a l’Alcaldia. Cap regidor pot subscriure durant el 

seu mandat més de tres mocions de censura. 

D. Per, almenys, la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 

corporació i haurà d’incloure un candidat/a a l’Alcaldia. Cap regidor pot 

subscriure durant el seu mandat més d’una moció de censura la tramitació de 

la qual s’hagi fet efectiva. 

 

9.- De conformitat amb la normativa de règim local, són serveis mínims 
obligatoris, a prestar per qualsevol municipi, independentment del nombre de la 
seva població, els següents: 

A. Recollida de residus, clavegueram i biblioteca pública, entre d’altres. 
B. Enllumenat públic, clavegueram i mercat entre d’altres. 
C. Transport col·lectiu de viatgers, pavimentació de vies públiques i cementiri, 

entre d’altres. 
D. Enllumenat públic, pavimentació de vies públiques i clavegueram, entre 

d’altres. 
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10.- Segons la Llei 39/2015, del procediment administratiu, quina d’aquestes 
persones o entitats no té l’obligació de relacionar-se amb les Administracions 
Públiques a través de mitjans electrònics, per a la realització de qualsevol tràmit 
d’un procediment administratiu:  

A. Les persones jurídiques. 
B. Les entitats sense personalitat jurídica. 
C. Els qui exerceixen una activitat professional per la qual es requereixi 

col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les 
Administracions Públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot 
cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la 
propietat i mercantils. 

D. Les persones físiques. 
 

11.-  Les notificacions: 
A. Sempre i en tot cas s’han d’entregar presencialment. 
B. Sempre i en tot cas s’han d’entregar electrònicament. 
C. Les notificacions electròniques han de ser preferents. 
D. Admeten qualsevol forma, la llei no en recomana cap. 

 
12.- Posen fi al procediment administratiu: 

A. Únicament la resolució i el desistiment. 
B. La resolució, el desistiment i la renúncia al dret, únicament. 
C. La resolució, el desistiment i la renúncia al dret i la declaració de caducitat. 
D. La resolució i la renúncia i qualsevol altres mecanisme que determini 

l’Administració pública. 
 
13.-  En els procediments iniciats d’ofici: 

A. El termini per resoldre no es pot suspendre  ni quan hagi de requerir-se a un 
interessat per a l’esmena de deficiències o l’aportació de documents i altres 
elements de judici necessaris. 

B. El venciment del termini establert sense que s’hagi dictat resolució expressa, 
eximeix l’Administració de l’obligació legal de resoldre. 

C. Si el procediment es troba paralitzat per una causa imputable a la persona 
interessada, s’interromp el còmput del termini per a emetre o notificar la 
resolució. 

D. El termini per resoldre és sempre d’un any. 
 
14.-  El termini que posa fi al procediment administratiu sancionador és: 

A. De sis mesos, que es comença a comptar des de la data en què es dicta 
l’acord d’incoació del procediment sancionador. 

B. De vuit mesos, que es comença a comptar a partir del fet causant. 
C. De tres mesos, que es comença a comptar a partir del fet causant. 
D. D’un any, que es comença  a comptar des de la data en què es dicta l’acord 

d’incoació del procediment sancionador. 
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15.- Un cop instruït el procediment de responsabilitat patrimonial, i 

immediatament abans de redactar la proposta de resolució, aquest s’ha de donar 

a conèixer a les persones interessades, i se’ls ha de concedir un termini: 

A. No inferior a deu dies ni  superior  a quinze dies perquè aportin totes les 
al·legacions, documents o informació que considerin convenient al seu dret, i 
proposin totes les proves que siguin pertinents per a reconèixer aquest dret. 

B. De vint dies perquè aportin totes les al·legacions, documents o informació que 
considerin convenient al seu dret, i proposin totes les proves que siguin 
pertinents per a reconèixer aquest dret. 

C. D’un mes perquè aportin totes les al·legacions, documents o informació que 
considerin convenient al seu dret, i proposin totes les proves que siguin 
pertinents per a reconèixer aquest dret. 

D. De tres mesos perquè aportin totes les al·legacions, documents o informació 
que considerin convenient al seu dret, i proposin totes les proves que siguin 
pertinents per a reconèixer aquest dret. 

 
16.-  Els contractes mixtos: 

A. Són aquells l’objecte dels quals són prestacions de fer que consisteixen en el 
desenvolupament d’una activitat o que estan dirigides a l’obtenció d’un resultat 
diferent d’una obra o subministrament, incloent-hi aquells en què l’adjudicatari 
s’obligui a executar el servei de manera successiva i per preu unitari.  

B. No estan contemplats a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic. 

C. Són els contractes que contenen prestacions corresponents a un altre o altres 
contractes de classe diferent. 

D. Són el que tenen per objecte l’adquisició o l’arrendament de productes o béns 
mobles. 
 

 17.-  Queden exclosos de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic: 

A. Els contractes privats del sector públic. 
B. Els contractes d’obres, subministraments i serveis que se subscriguin en l’àmbit 

de la seguretat o de la defensa que estiguin compresos dins de l’àmbit 
d’aplicació de la Llei 24/2011, d’1 d’agost. 

C. Els contractes celebrats en l’àmbit de les comunitats autònomes. 
D. Els que contenen un contracte d’obres i un de serveis, juntament. 

 
18.-  Es considera un procediment amb negociació quan: 

A. Tot empresari interessat pot presentar una proposició, i queda exclosa tota 
negociació dels termes del contracte amb els licitadors. 

B. Qualsevol empresa interessada pot presentar una sol·licitud de participació en 
resposta a una convocatòria de licitació. 

C. Quan l’adjudicació recau en el licitador justificadament triat per l’òrgan de 
contractació, després de negociar les condicions del contracte amb un o 
diversos candidats. 

D. Quan la mesa especial de diàleg competitiu dirigeix un diàleg amb els 
candidats seleccionats, amb la sol·licitud prèvia d’aquests, a fi de desenvolupar 
una o diverses solucions susceptibles de satisfer les seves necessitats i que 
han de servir de base perquè els candidats triats presentin una oferta. 
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19.- De conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

sector públic, el contracte s’entén complert pel contractista quan:  

A. Hagi realitzat, d’acord amb els termes del contracte i a satisfacció de 

l’Administració, la totalitat de la prestació. En tot cas, la seva constatació 

exigeix per part de l’Administració un acte formal i positiu de recepció o 

conformitat dins del mes següent a l’entrega o realització de l’objecte del 

contracte, o en el termini que es determini en el plec de clàusules 

administratives particulars. 

B. Hagi realitzat, d’acord amb els termes del contracte i a satisfacció de 

l’Administració, la totalitat de la prestació, sense que es necessiti cap tipus de 

formalització addicional. 

C. Hagi realitzat, d’acord amb els termes del contracte i a satisfacció de 

l’Administració, la totalitat de la prestació. En tot cas, la seva constatació 

exigeix per part de l’Administració un acte formal i positiu de recepció o 

conformitat sense que la normativa vigent hagi previst cap termini per efectuar-

ho. 

D. Hagi realitzat, d’acord amb els termes del contracte i a satisfacció de 

l’Administració, la totalitat de la prestació. En tot cas, la seva constatació 

exigeix per part de l’Administració un acte formal i positiu de recepció o 

conformitat dins dels tres mesos següents a l’entrega o realització de l’objecte 

del contracte, o en el termini que es determini en el plec de clàusules 

administratives particulars. 

 
20.- La declaració responsable: 

A. És el document subscrit per la persona interessada amb què posa en 
coneixement de l’Administració pública competent fets o elements relatius a 
l’exercici d’un dret o a l’inici d’una activitat, tot indicant els aspectes que el 
poden condicionar, i que s’acompanya, si escau, de la documentació 
necessària per al seu compliment de conformitat amb el que estableix la 
normativa sectorial. 

B. És el document subscrit per la persona interessada en què declara, sota la 
seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa 
vigent per accedir al reconeixement d’un dret o facultat o per al seu exercici, 
que disposa de la documentació acreditativa corresponent i que es compromet 
a mantenir-ne el compliment durant la vigència d’aquest reconeixement o 
exercici. 

C. Permet el reconeixement o exercici d’un dret o l’inici d’un activitat amb 
condicions, 

D. És el document mitjançant el qual els interessats posen en coneixement de 
l’Administració pública competent les seves dades identificadores o qualsevol 
altra dada rellevant per iniciar un activitat o exercir un dret. 
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21.- Els ens locals podran gestionar els serveis públics locals a través d’una 

entitat pública empresarial local i d’una societat mercantil local, de capital social 

íntegrament públic quan: 

A. Així ho aprovi l’òrgan competent, sense necessitat de justificació. 

B. El servei públic a prestar no sigui essencial. 

C. Quedi acreditat, mitjançant una memòria justificativa elaborada a l’efecte, que 

aquestes formes de gestió resulten més sostenibles i eficients que la gestió per 

la pròpia entitat local o per un organisme autònom local. 

D. El servei públic a prestar no sigui essencial. 

 

22.- En la concessió administrativa: 

A. L’empresari gestiona el servei al seu propi risc i ventura. 

B. L’administració i l’empresari participen en els resultats de l’explotació del servei 

en la proporció que s’estableixi en el contracte. 

C. Els ens locals presten els serveis públics de la seva competència mitjançant 

l’arrendament de les instal·lacions que els pertanyin per a ser utilitzades per 

l’arrendatari i amb aquestes prestar el servei contractat. 

D. El capital social només pertany parcialment a l’ens local. 

 

23.- En relació als consorcis, quina de les següents afirmacions no és correcta: 

A. Els consorcis podran realitzar activitats de foment, prestacionals o de gestió 

comú de serveis públics i quantes altres estiguin previstes a les lleis. 

B. Els consorcis es regiran per l’establert a la normativa autonòmica de 

desenvolupament i els seus estatuts. 

C. Els estatuts de cada consorci determinaran l’Administració pública a la que 

estarà adscrit. 

D. Els consorcis hauran de formar part dels pressupostos i hauran d’incloure’s al 

compte general de cadascuna de les administracions que participin. 

 
24.-  Segons la Llei de Patrimoni de les Administracions Publiques, l’Inventari de 
bens i drets  que integren el patrimoni de  l’Ajuntament de Barcelona, 
necessàriament contindrà:   

A. Localització  i valoració  econòmica  actualitzada. 
B. Identificació, dades sobre la seva situació jurídica i la destinació i ús al que es 

dediquin. 
C. Identificació gràfica i signatura registral .  
D. Dades d’adquisició, destinació i  valoració econòmica .  

 
25.- Segons la Llei de Patrimoni de les Administracions Publiques, els ens locals  
han d’inscriure necessàriament  al Registre de la Propietat:  

A. Els  bens immobles adquirits per expropiació destinats a equipaments. 
B. Els bens de domini públic, excepte els vials i les parcel·les sobreres.  
C. Tots els bens immobles i drets reals de la seva propietat. 
D. Tots els  contractes d’arrendament  del que siguin arrendataris.  
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26.- Quina de les següents frases defineix el concepte d’ “acte en frau de llei”? 
A. Acte no realitzat conforme a les exigències de la bona fe. 
B. Acte que sobrepassa manifestament els límits normals de l’exercici d’un dret. 
C. Acte contrari a una norma imperativa o prohibitiva. 
D. Acte realitzat a l’empara del text d’una norma que persegueix un resultat 

prohibit per l’ordenament jurídic o contra a ell.  
 
27.-  Quina d’aquestes frases defineix l’abús de dret? 

A. Tot acte u omissió que per intenció del seu autor, pel seu objecte o per les 
circumstàncies en que es realitzi sobrepassi manifestament els límits normals 
de l’exercici d’un dret, amb danys a tercers. 

B. Tot acte u omissió que per intenció del seu autor, pel seu objecte o per les 
circumstàncies en que es realitzi sobrepassi manifestament els límits normals 
de l’exercici d’un dret. 

C. Tot acte que, per intenció del seu autor o per les circumstàncies que en es 
realitzi, sobrepassi manifestament els límits normals de l’exercici d’un dret. 

D. Tot acte que, per intenció del seu autor o pel seu objecte, sobrepassi 
manifestament els límits normals de l’exercici d’un dret amb danys a tercers. 

 

28.- Quina de les següents afirmacions es certa? 

A. Les prohibicions d’alienar establertes per la llei sols tenen eficàcia como a 
limitacions de domini si estan inscrites en el Registre de la propietat.  

B. Les prohibicions que tinguin el seu origen en una resolució judicial o 
administrativa sols tenen eficàcia com a limitacions de domini mitjançant 
l’anotació preventiva en el Registre de la propietat.   

C. Únicament les prohibicions d’alienar voluntàries que tinguin el seu origen en 
actes o contractes  onerosos tenen eficàcia com a limitacions de domini si 
estan inscrites en el Registre de la propietat. 

D. Les prohibicions d’alienar imposades pel testador no es podran inscriure en el 
Registre de la Propietat.  

 
29.- En les fundacions sotmeses al dret català: 
 

A. L’atorgament de la Carta fundacional es un acte irrevocable, que s’ha de 
formalitzar en escriptura pública. 

B. Les fundacions adquireixen la  personalitat jurídica definitiva amb l’atorgament 
de la Carta fundacional. 

C. Les fundacions constituïdes per actes entre vius requereixen l’atorgament 
d’una carta fundacional, mentre que les constituïdes per causa de mort no es 
necessari l’atorgament de la carta fundacional, atès que és suficient amb la 
manifestació de la voluntat fundacional en testament o en codicil. 

D. La dotació inicial prevista en la Carta fundacional s’ha d’haver aportat i 
desembossat íntegrament abans de l’atorgament de l’escriptura pública de 
formalització de la Carta fundacional. 
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30.- Les fundacions regulades per altres lleis diferents del llibre tercer del codi 
civil de Catalunya: 

A. S’han d’inscriure al Registre de Fundacions de Catalunya si amb caràcter 
regular exerceixen activitats a Catalunya i s’hi ha d’establir una delegació, 
excepte aquelles que d’acord amb la legislació estatal tenen consideració 
d’estrangeres. 

B. No cal que s’inscriguin al Registre de fundacions de Catalunya si es tracta de 
fundacions que ja estan inscrites en un registre de l’Estat. 

C. En cap cas s’han d’inscriure en el Registre de Fundacions de Catalunya.  
D. S’han d’inscriure al Registre de Fundacions de Catalunya si amb caràcter 

regular exerceixen activitats a Catalunya, incloses les que d’acord amb la 
legislació estatal tenen la consideració d’estrangeres, i s’hi han d’establir una 
delegació. 

 
31.- La inscripció de les associacions en el Registre d’associacions té efectes: 

A. De constitució de l’associació. 
B. De formalització dels acords presos per l’òrgan de govern. 
C. De publicitat. 
D. De convocatòria de l’assemblea general. 

 
32.- L’òrgan sobirà d’una associació és: 

A. L’assemblea de socis. 
B. La junta directiva. 
C. El Registre d’associacions en el qual consti inscrita. 
D. Els socis fundadors que van signar l’acta constitucional. 

33.-  En el negoci jurídic, quan  no s’expressa la causa: 
A. El negoci jurídic esdevé nul. 
B. Caldrà requerir les parts del negoci per tal que especifiquin la causa d’aquest. 
C. Es presumeix que la causa existeix i que és lícita mentre el deutor no provi el 

contrari. 
D. Es presumeix que no existeix la causa. 

 

34.- La possessió per a usucapir s'interromp en els casos següents: 
A. Quan qui usucapeix canvia el seu domicili, excepte que sigui per motius 

laborals. 
B. Quan els titulars del bé o una tercera persona interessada s'oposen  via 

burofax  a la usucapió en curs. 
C. Quan els titulars del bé i la persona que pretén usucapir,  acorden sotmetre el 

conflicte al Col·legi d’Advocats respectiu.  
D. Quan els titulars del bé requereixen notarialment als posseïdors que els 

reconeguin el seu títol.  
 
35.- El termini de la prescripció adquisitiva pels bens immobles a Catalunya, des 
de l’entrada en vigor delLlibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya,  és  de: 

A. 20 anys sigui quin sigui termini inicial de la prescripció.  
B. 20 anys en general , excepte quan el propietari es  trobi  absent, el termini per 

la prescripció  adquisitiva passa a 10 anys. 
C. 20 anys  en general i  30 quan no hi ha bona fe  o just  títol. 
D. Varia entre 20 anys o 30 anys,  en funció  del  moment en que es comença a 

comptar la prescripció i quan temps hagi  transcorregut  en el moment 
d’entrada en vigor del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya.  

 



 

9 
 

36.- En dret civil català la institució d’hereu en cosa certa implica que: 

A. L’hereu o els hereus instituïts solament en cosa certa, si concorren amb hereus 
universals, es consideraran simple legataris. 

B. L’hereu o els hereus instituïts solament en cosa certa, en concórrer amb un 
hereu universal, també mantindran la consideració d’hereu universal. 

C. L’hereu instituït en usdefruit s’equipararà a l’hereu instituït en cosa certa, en 
conseqüència si concorre amb hereu universal, mantindrà la consideració 
d’hereu universal. 

D. No és possible la institució d’hereu en cosa certa. 
 
37.- El principi  de prioritat  registral  suposa:  

A. Què l’escriptura que entra primer en el Registre de la Propietat,  gaudeix  d’un 
estatus jurídic superior respecte  de qualsevol altre acte  jurídic sobre la 
mateixa finca, que sigui  incompatible o contradictori  amb la presentada  amb  
anterioritat, amb independència de les dates d’atorgament.    

B. Què l’escriptura que entra primer en el Registre de la Propietat, gaudeix d’un 
estatus superior respecte de qualsevol altre acte  jurídic sobre la mateixa finca, 
que sigui  incompatible o contradictori  amb el presentat amb independència de 
les seves dates d’atorgament, excepte quan es tracti  de l’escriptura d’una 
cessió de titularitat de la finca.    

C. Què l’acte jurídic  que entra primer en el Registre de la Propietat,  gaudeix  d’un 
estatus superior respecte  de qualsevol altre acte  jurídic sobre la mateixa finca, 
que sigui  incompatible o contradictori  amb el presentat  amb independència 
de les seves  dates d’atorgament, excepte quan es tracti  d’ un  reconeixement 
d’un dret real  que graviti sobre la mateixa finca.  

D. Què sempre s’ha d’atendre a les dates d’atorgament dels actes i no a les dates 
de presentació al Llibre Diari del Registre. 

 

38.- Segons el Text Refós  de la Llei  de la Propietat Intel·lectual,  es considera  

contracte d’edició :    

A. Aquell contracte en el que l’autor o els seus  hereus  cedeixen a l’editor el dret 

a reproduir una obra i a distribuir-la a canvi d’una compensació econòmica  

essent per compte de l’autor  o els hereus les despeses d’edició i distribució. 

B. Aquell contracte en el que l’autor o els seus  hereus  cedeixen a l’editor el dret 

a reproduir una obra i a distribuir-la a canvi d’una compensació econòmica  en 

el que  l’editor s’obliga  a editar l’obra i distribuir-la  per compte i risc seu. 

C. Aquell contracte en el que l’autor/ l’autora  cedeixen a l’editor el dret a reproduir 

una obra actual  o  futura així com  a distribuir-la, en una única edició, a canvi 

d’una compensació econòmica  en el que  l’editor s’obliga  a editar la obra i 

distribuir-la  per compte i risc seu. 

D. Aquell contracte en el que l’editor  encarrega  a un autor, una col·laboració en 

una publicació periòdica per editar-la i distribuir-la a canvi d’una compensació 

econòmica  per compte i risc  de l’editor.  
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39.-   Els litigis civils que puguin produir-se a l’empara  de la Llei de Patents  a  la 

província de Barcelona , es ventilaran: 

A. Als jutjats civils. 

B. Al Tribunal territorial de Patents i Marques.  

C. Al Tribunal  de patents de Barcelona. 

D. Als Jutjats mercantils.  

 

40.-  A les societats de capital unipersonals: 
A. Únicament el soci únic  serà administrador i  exercirà  les competències de la 

junta general.  
B. El soci únic serà administrador i la junta general estarà constituïda  pels 

membres de la família del soci únic. 
C. El soci únic  exercirà les funcions de la junta general y podrà  nomenar 

qualsevol òrgan d’administració sigui un o mes administradors o un consell 
d’administració.  

D. Les persones designades pel soci únic  formaran el consell d’administració  i  
constituiran  la junta general juntament amb el soci únic. 

 

41.-  La Llei Concursal  s’aplica:   
A. A comerciants i no comerciants,  persones físiques i jurídiques.  
B. A comerciants  que operin únicament en territori espanyol i no comerciants,  

persones físiques i jurídiques nacionals. 
C. A comerciants  que operin a territori espanyol i no comerciants comunitaris. 
D. A comerciants i no comerciants; a persones físiques i jurídiques  i també a les 

herències jacents. 
 
42.- El principi de culpabilitat, com a límit del “ius puniendi” abasta: 

A. El principi de legalitat. 
B. El principi d’inimputabilitat.  
C. El principi de dol o culpa. 
D. El principi de imprudència. 

 

43.- La responsabilitat civil derivada de la participació a títol lucratiu en els 
efectes d’un delicte procedeix en quins supòsits: 

A. Si és dóna la inexistència d’enriquiment injust. 
B. Si la persona  ha estat declarada penalment responsable del fet. 
C. Si l’adquisició del bé ha estat de bona fe i a títol onerós. 
D. En el cas que s’hagi participat dels efectes d’un delicte, s’està obligat a la 

restitució de la cosa o al rescabalament del dany fins a la quantia de la seva 
participació. 
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44.- En els delictes contra l’ordenació del territori i l’urbanisme la conducta típica 
consisteix en: 

A. Obres d’urbanització en llocs legal o administrativament reconeguts com a 
d’especial valor cultural i artístic. 

B. Enderrocs d’edificis protegits. 
C. Obres d’urbanització, construcció o edificació no autoritzables en sòls destinats 

a vials, zones verdes, bens de domini públic o llocs que tinguin legalment o 
administrativa reconegut llur valor paisatgístic, ecològic, artístic, històric o 
cultural o pels mateixos motius hagin estat considerats d’especial protecció. 

D. Obres d’urbanització, construcció o edificació autoritzables en sòls destinats a 
vials, zones verdes, bens de domini públic. 

 
45.- El funcionari públic que, requerit per autoritat competent no presti el degut 
auxili per a l’administració de justícia o altre servei públic incorre en un delicte 
de: 

A. Prevaricació. 
B. Resistència. 
C. Obstrucció a la justícia. 
D. Desobediència. 

 
46.- El delicte de suborn previst a l’article 419 del Codi Penal: 

A. És un delicte imprudent o culpós. 
B. Requereix aprofitament propi o de tercer. 
C. Ho pot cometre un particular. 
D. No és necessari realitzar la conducta en exercici del càrrec 

 

47.- En el delicte d’atemptat contra l’autoritat: 

A. No és necessari que el subjecte passiu sigui autoritat, agent o funcionari públic. 
B. Aquest tipus penal no regula agressions a  funcionaris docents. 
C. La conducta típica abasta agressió o resistència lleu i violenta a la autoritat, 

agent o funcionari públic, en qualsevol moment. 
D. La conducta típica es concreta en l’agressió, resistència greu a l’autoritat, llurs 

agents o funcionaris públics amb intimidació greu o violència, o l’escomesa 
quan aquests es trobin en l’exercici de les funcions dels seus càrrecs o amb 
ocasió d’elles. 
 

48.- L’article 142 de la Constitució estableix que: 
A. Les Hisendes locals podran disposar dels mitjans suficients per a l’acompliment 

de les funcions que la llei atribueix a les corporacions respectives. 
B. Les Hisendes locals es nodriran de tributs propis i cedits. 
C. Les Hisendes locals es nodriran fonamentalment de tributs propis i de 

participació en els de l’Estat i de les Comunitats Autònomes. 
D. Les Hisendes locals es nodriran només de tributs propis. 
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49.- Tindran la consideració de preus públics: 

A. Les contraprestacions satisfetes per la prestació de serveis o la realització 

d’activitats efectuades en règim de Dret públic quan no es compleixin els 

requisits bàsics per ser considerat com a taxa. 

B. Les contraprestacions satisfetes per la prestació de qualsevol servei o la 

realització d’activitats per l’Administració pública. 

C. Tot servei que presti l’Administració al particular. 

D. Els tributs que s’estableixin pels ens locals de forma obligatòria per la prestació 

dels seus serveis. 

  

50.- De quins nivells constarà la classificació econòmica de les despeses de les 

entitats locals? 

A. Capítol, article i concepte. 

B. Despeses corrents, despeses de capital i inversions. 

C. Capítol y article. 

D. Àrea de despesa, política de despesa i programes.  

 
51.- En quin dels supòsits següents regulats en l'art. 111 del Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals, ha de cedir l'Estat part dels rendiments 

derivats dels seus impostos? 

A. Als Municipis que siguin capitals de província. 

B. Qualsevol municipi. 

C. Només els que tinguin una població superior a 100.000 habitants. 

D. Els municipis que tinguin dèficit pressupostari. 

 

52.- La potestat tributària dels ens locals  és de caràcter secundari. Quin és el 
seu abast? 

A. Les entitats locals tenen autonomia per a crear tot tipus de tributs. 
B. Les entitats locals tenen autonomia per a establir i exigir tributs d’acord amb la 

Llei reguladora de les hisendes locals i de les Comunitats Autònomes en els 
supòsits expressament previstos en aquella. 

C. Les entitats locals tenen autonomia per a establir i regular els tributs propis de 
caràcter obligatori, una vegada acordada la seva imposició. 

D. Les entitats locals tenen autonomia per a regular els tributs propis de caràcter 
potestatiu sense acordar-ne la imposició. 

 
53.- Quines són les formes d’extinció del deute tributari?  

A. Els deutes tributaris podran extingir-se per pagament, caducitat, compensació o 
condonació. 

B. Els deutes tributaris podran extingir-se per pagament, prescripció, compensació 
o condonació. 

C. Els deutes tributaris només podran extingir-se per pagament, compensació o 
condonació. 

D. Els deutes tributaris només podran extingir-se per pagament, prescripció o 
caducitat. 
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54.- De quina manera s’extingeix la responsabilitat derivada de les infraccions 
tributàries? 

A. La responsabilitat derivada de les infraccions tributàries s’extingeix per 
prescripció. 

B. La responsabilitat derivada de les infraccions tributàries s’extingeix per la 
defunció del subjecte infractor i pel transcurs del termini de prescripció per 
imposar les corresponents sancions. 

C. La responsabilitat derivada de les infraccions tributàries no  s’extingeix mai. 
D. La responsabilitat derivada de les infraccions tributàries només s’extingeix per 

la defunció del subjecte infractor. 
 

55.- Quina és la naturalesa jurídica  de l’impost sobre activitats econòmiques? 
A. És un tribut directe de caràcter personal per l’exercici d’activitats empresarials, 

professionals o artístiques en territori provincial. 
B. És un tribut directe de caràcter real per l’exercici d’activitats empresarials, 

professionals o artístiques en territori nacional. 
C. És un tribut directe de caràcter real per l’exercici d’activitats empresarials, 

professionals o artístiques en territori municipal. 
D. És un tribut indirecte, personal i de caràcter  comunitari.  

 
56.- Poden els municipis  establir bonificacions  en   les quotes resultants 
l’impost sobre l’Increment de Valor dels terrenys de naturalesa urbana?. 

A. Els municipis no poden  establir bonificacions en aquest impost,    en cap cas. 
B. Els municipis poden establir  bonificacions   en aquest impost dins del marc 

establert   el la Llei General Tributaria. 
C. Els municipis  poden  establir  les bonificacions en aquest impost que  

determina  la  Llei d’Hisendes Locals.  
D. Els municipis en aplicació de la seva autonomia , poden establir    les 

bonificacions que acordi el Consell plenari.  

 

57.- Poden exigir-se preus públics per la neteja de la vía pública? 
A. No, en cap cas. 
B. Es podrà exigir taxa però no preu públic. 
C. Es podrà exigir un preu públic i concedir una bonificació.  
D. Està subjecte a contribució especial. 

 
58.- El Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableix que el 
règim financer que regula:  

A. S’aplica íntegrament al municipi de Barcelona.  
B. Habilita les ordenances fiscals del municipi de Barcelona per modificar-lo dins 

determinats límits. 
C. Té caràcter supletori del que estableixi el  règim financer especial del municipi 

de Barcelona. 
D. Pot ser desenvolupat pel que fa al municipi de Barcelona per la normativa 

autonòmica  corresponent. 
 

59.- La Sindicatura de Comptes, de qui depèn orgànicament?  
A. Del president o presidenta de la Generalitat. 
B. Del Parlament. 
C. Del Govern de la Generalitat. 
D. Del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. 
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60.- Quins requisits mínims ha de contenir una relació de llocs de treball? 

A. La denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els cossos o 
escales, si escau, al fet que estiguin adscrits, els sistemes de provisió i les 
retribucions totals. 

B. Només és necessari la denominació dels llocs de treball, els sistemes de 
provisió i les retribucions. 

C. La denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els cossos o 
escales, si escau, als que estiguin adscrits, els sistemes de provisió i les 
retribucions complementàries. 

D. No ni ha contingut mínim.  
 

61.- Segons l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, les Juntes de Personal es 

constituiran en unitats electorals que comptin amb un cens mínim de: 

A. 100 funcionaris 
B. 25 funcionaris 
C. 50 funcionaris 
D. No hi ha mínim 

 
62.- La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals és 
aplicable als àmbits: 

A. De les relacions laborals, administratives i de policia exclusivament. 
B. Tots als àmbits de les administracions públiques. 
C. A tots als àmbits exclòs les Forces Armades i activitats militars de la Guàrdia 

Civil. 
D. De les relacions laborals regulades en el Tex refós de la Llei de l’Estatut dels 

treballadors, les relacions de caràcter administratiu o estatutari del personal al 
servei de les administracions públiques i societats cooperatives de conformitat 
amb l’article 3.1 de la mateixa Llei.  

 

63.- El Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana regula dins l’estatut jurídic de la 
propietat del sòl: 

A. El deure de cessió de sòl destinat a sistemes. 
B. El deure legal de conservació. 
C. El deure legal de costejament de les obres d’urbanització. 
D. El deure de respectar i contribuir a preservar el medi ambient. 
 

64.- La Subcomissió d’Urbanisme del municipi de Barcelona és: 
A. Un consorci integrat per la Generalitat i l’Ajuntament. 
B. Un òrgan consultiu de la Generalitat i l’Ajuntament en matèria urbanística. 
C. Un òrgan de la Generalitat. 
D. Un òrgan de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

65.- Els terrenys inclosos dins un sector subjecte a un pla de millora urbana que 
estan sotmesos a una operació de remodelació urbana tenen la condició de:  

A. Sòl urbanitzable. 
B. Solar. 
C. Sòl urbà no consolidat. 
D. Sòl urbà consolidat. 
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66.- Quina es la vigència dels certificats de règim urbanístic ?  
A. Tres mesos. 
B. Un any. 
C. Un mes. 
D. Sis mesos. 

   

67.- Els plans de millora urbana poden tenir com a àmbit: 
A. Terrenys amb la condició de sòl urbà consolidat. 
B. Només terrenys amb la condició de sòl urbà no consolidat. 
C. Terrenys classificats com a sòl urbanitzable delimitat. 
D. Terrenys classificats com a sòl no urbanitzable. 

 
68.- Les modalitats del sistema de reparcel·lació són: 

A. De compensació bàsica i de cooperació. 
B. De compensació bàsica; de compensació per concertació; de cooperació; per 

sectors d’urbanització prioritària. 
C. De compensació bàsica; de compensació per concertació; de cooperació; de 

concessió de la execució urbanística integrada. 
D. De compensació bàsica; de cooperació; de concessió de l’execució urbanística 

integrada. 
 

69.- Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics de titularitat pública 
s’adquireixen per l’administració:  

A. Per cessió obligatòria i gratuïta, per expropiació o per ocupació directa. 
B. Per cessió obligatòria i gratuïta, per expropiació o per transferències 

d’aprofitament. 
C. Pel sistema de reparcel·lació o pel sistema d’expropiació. 
D. Per cessió obligatòria i gratuïta, per cessió compensada, per ocupació 

avançada o per expropiació. 
 

70.- La valoració del sòl a efectes de fixar el preu just de l’expropiació:  
A. Es fa d’acord amb el Decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, i els criteris 

estimatius establerts en la Llei d’Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 

1954. 

B. Es fa d’acord amb el Decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, només en el cas 

d’expropiacions urbanístiques o motivades per l’ordenació del territori. 

C. Es fa d’acord amb el Decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre i el Decret 

legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en les expropiacions urbanístiques o motivades 

per l’ordenació del territori. 

D. Es fa d’acord amb el Decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, per a tot tipus 

d’expropiacions.  

 

71.- A quin règim d'intervenció estan subjectes els usos i obres provisionals? 

A. Al mateix règim d'intervenció que estaria subjecte l'ús i/o l'obra que pretenen 
realitzar. 

B. A llicència.  
C. Al règim que estigui subjecte l’ús amb independència de l’obra. 
D. A comunicat. 
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72.- Quan prescriu l'acció de l’administració per procedir a la restauració de la 

realitat física alterada i de l'ordre jurídic vulnerat en aquells casos en què no es 

té títol habilitant? 

A. Als sis anys d'haver-se produït la vulneració de la legalitat urbanística o, si 

escau, la finalització de les actuacions il·lícites o el cessament de l'activitat 

il·lícita, llevat que la infracció es produeixi en terrenys que el planejament 

urbanístic destina al sistema urbanístic d'espais lliures públics o al sistema 

viari, o classifica o ha de classificar com a sòl no urbanitzable. 

B. No prescriuen mai.  

C. Als vint anys . d'haver-se produït la vulneració de la legalitat urbanística o, si 

escau, la finalització de les actuacions il·lícites o el cessament de l'activitat 

il·lícita, llevat que la infracció es produeixi en terrenys que el planejament 

urbanístic destina al sistema urbanístic d'espais lliures públics o al sistema 

viari, o classifica o ha de classificar com a sòl no urbanitzable. 

D. Als cinc anys. d'haver-se produït la vulneració de la legalitat urbanística o, si 

escau, la finalització de les actuacions il·lícites o el cessament de l'activitat 

il·lícita, llevat que la infracció es produeixi en terrenys que el planejament 

urbanístic destina al sistema urbanístic d'espais lliures públics o al sistema 

viari, o classifica o ha de classificar com a sòl no urbanitzable. 

 

73.- Quins són, amb caràcter general, els mecanismes d’intervenció 
administrativa en l’exercici de l’activitat econòmica?  

A. La declaració responsable i la comunicació prèvia 
B. Depèn de les Ordenances de cada Ajuntament 
C. La declaració responsable, la comunicació i la llicència 
D. la comunicació prèvia 

 
74.- El Registre de Solars sense edificar: 

A. És un registre obligatori establert a la normativa urbanística. 
B. És un registre potestatiu i públic que crea l’Ajuntament. 
C. És un registre de declaracions de compliment de l’obligació d’edificar referides 

a finques incloses en àmbits de planejament. 
D. És un registre subjecte a la Llei Hipotecària. 

 
75.- La sentència  què essent estimatòria pel demandant dóna més del que se li 
ha demanat, es diu que té:  

A. Incongruència ultra petita i no constitueix motiu d’apel·lació. 
B. Incongruència ad petitum i no constitueix motiu d’apel·lació. 
C. Incongruència extra petita i constitueix motiu d’apel·lació. 
D. Incongruència causal i constitueix motiu d’apel·lació. 
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76.- La impugnació dels actes normatius es pot efectuar:  
A. Les disposicions de caràcter general  es poden impugnar directament i 

indirectament al impugnar els actes  que es produeixin en la seva aplicació 
encara que  no s’hagués impugnat prèviament la disposició. 

B. Les disposicions de caràcter general  es poden impugnar directament i 
indirectament al impugnar els actes  que es produeixin en la seva aplicació 
sempre que s’hagi impugnat prèviament la disposició. 

C. Les disposicions de caràcter general  únicament  es poden impugnar 
directament davant  el Tribunal Constitucional. 

D. Les disposicions de caràcter general  únicament  es poden impugnar 
directament davant  el Tribunals Suprem.  

 

77.- La interposició del recurs d’apel·lació: 
A. No permet executar la sentencia fins que es resolgui  el recurs d’apel·lació . 
B. Permet executar la sentencia si  l’objecte del recurs fa referència a la funció 

pública. 
C. No permet executar la sentència  encara que  es presti caució. 
D. Permet l’execució provisional  de la sentència excepte que es puguin produir 

danys irreparables.   
 

78.- Quan, en el període de cinc mesos, hi ha tres denúncies de comissió del 
delicte  robatori amb intimidació, un d’ells amb arma blanca, a diferents 
poblacions de la província de Barcelona: 

A. És  procedent la  incoació  de tres diligències prèvies separades en la 
Fiscalia de Barcelona.  

B. És procedent la  incoació de tres diligències prèvies separades, una en cada 
Jutjat d’Instrucció corresponent a cada una de  les poblacions en la que s’ha 
comès el delicte.  

C. Tots els fets  s’han de depurar  en unes úniques diligències prèvies  que 
s’han de instruir al Jutjat  on s’hagi comes el delicte amb arma blanca.  

D. Tots els fets s’han  de depurar  en unes úniques diligències prèvies  que 
s’han  de instruir al Jutjat de la població on es va cometre el  primer delicte.    

 
79.- En el procediment penal: 

A. Tots el dies de la setmana seran hàbils excepte el mes d’agost.  
B. Tots el dies de la setmana seran hàbils excepte diumenges i festius.  
C. Tots el dies seran hàbils si s’habiliten a l’efecte d’instruir les causes 

criminals.   
D. Tots el dies seran hàbils sense necessitat d’habilitació a l’efecte de instruir 

les causes criminals.   
 

80.-  Son principis  del processos de la jurisdicció social:  
A. Oralitat i contradicció. 
B. Immediació  i contradicció.   
C. Immediació, oralitat, concentració i celeritat.  
D. Immediació, oralitat, contradicció i publicitat.   
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PREGUNTES DE RESERVA: 

81.- Els organismes autònoms estatals:  
A. Són entitats de dret privat. 
B. Tenen certa autonomia però no personalitat jurídica pròpia. 
C. Exerceixen activitats pròpies de l’Administració pública, tant activitats de 

foment, prestacionals, de gestió de serveis públics com de producció de béns 
d’interès  públic, susceptibles de contraprestació, en qualitat d’organitzacions 
instrumentals diferenciades i dependents d’aquesta. 

D. Depenen de cada una de les Administracions autonòmiques. 
 
82.- El padró municipal és: 

A. El registre d’inscripció dels veïns i veïnes en el municipi,  sense que aquesta 

inscripció constitueixi prova de residència en el mateix.  

B. El registre administratiu on consten els veïns i veïnes d’un municipi i les seves 

dades constitueixen prova de la residència al municipi i del domicili habitual en 

el mateix. 

C. El registre administratiu on consten inscrits només els veïns majors d’edat d’un 

municipi. 

D. El registre administratiu on consten inscrits només els veïns no estrangers d’un 

municipi.  

 

83.- En la convocatòria dels òrgans col·legiats del ens locals: 
A. En el cas de les sessions extraordinàries, no es poden tractar assumptes que 

no s’han inclòs a l’ordre del dia. 
B. En el cas de les sessions ordinàries, no es poden tractar assumptes que no 

s’han inclòs en l’ordre del dia. 
C. En el cas de les sessions extraordinàries, es poden tractar assumptes que no 

s’han inclòs a l’ordre del dia. 
D. En el cas de les sessions ordinàries, es poden tractar assumptes que no s’han 

inclòs a l’ordre del dia. 
 

84.- Les administracions públiques catalanes estan obligades a dictar una 

resolució expressa en tots els procediments i a notificar-la qualsevol quina sigui 

la forma i el mitjà d’incoació: 

A. Excepte en els supòsits de finiment del procediment per pacte o conveni, i 

també en els procediments relatius a l’exercici de drets sotmesos únicament al 

deure de comunicació prèvia a l’Administració. 

B. Sempre sense excepcions. 

C. Excepte quan el procediment tingui per objecte l’accés a activitats per part de 

l’interessat. 

D. Excepte en els supòsits d’incoació d’ofici. 
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85.- El procediment ordinari de concessió de subvencions es tramitarà: 
A. En règim de concessió directa, amb la previsió nominativa al pressupost 

general de l’Estat, de les Comunitats Autònomes i dels ens locals. 
B. En règim de concessió directa, quan s’acreditin raons d’interès públics, social, 

econòmic o humanitari o d’altres motius, degudament justificats, que dificultin la 
seva convocatòria pública. 

C. En règim de concurrència competitiva. 
D. Mitjançant l’aprovació d’un conveni. 

 

86.- De conformitat amb el seu règim especial, a quin òrgan de l’Ajuntament de 

Barcelona li correspon aprovar les formes de gestió del serveis públics? 

A. A l’alcalde o alcaldessa 
B. Al plenari del consell municipal 
C. A la comissió de govern 
D. A les comissions del plenari 

 

87.- Com es realitza la gestió i liquidació tributària? R7 
A. Es realitza d’acord amb allò que preveu la Llei reguladora de les bases de 

règim local i les ordenances fiscals. 
B. Es realitza d’acord amb allò que preveu la Llei reguladora de les Hisendes 

locals i les ordenances fiscals. 
C. Es realitza d’acord amb allò que preveu la Llei General Tributària i en les 

altres Lleis de l’Estat que regulen la matèria. 
D. Es realitza únicament d’acord amb allò que preveu el Reglament General de 

Recaptació. 
 
88.- Els plans especials urbanístics de desenvolupament estan legalment 
habilitats per:  

A. Classificar sòl.  
B. Ordenar el subsòl. 
C. Desenvolupar sectors de sòl urbà no consolidat. 
D. Realitzar operacions de reforma interior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


