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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: TM ENGINYERIA 
- On posa Nom Prova: Prova Pràctica 
- On posa Data: 27 d’octubre de 2019 
- On posa Prova: Hauran d’escriure el número de supòsit pràctic escollit i omplir el número 

que correspongui 
- 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: 
 
La prova consisteix en donar resposta a UN dels casos pràctics entre els tres que es proposen. 
 
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 assenyali 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. 
 
 
Finalitzat el temps, els indicarem com es farà la recollida.  No separi el full autocopiatiu del full 
de respostes. 
 

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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SUPOSIT PRÀCTIC Nº1 

 

L’empresa COFEEMIUSIC SL pretén implantar una activitat de bar-restaurant amb saló de 
banquets, on de manera complementària vol disposar de música en viu a l’interior del local i  
terrassa a la via pública.  
 
L’activitat s’ubicaria en una zona industrial del districte de Sant Martí amb qualificació urbanística 
22a, dins d’una nau de dues plantes, planta baixa i planta primera, amb una superfície de 525 m2 

per planta. La vorera del carrer on es vol implantar l’activitat té una amplada de 6,20 metres i a la 
calçada està permès l’aparcament de vehicles en línia.  
 
Les dimensions de la nau són 16,14 metres d’ample, 32,56 metres de fondària i una alçada total de 
6,94 metres.  
 
Segons càlculs del projecte, l’establiment podrà disposar d’un aforament de 327 persones. 
 
S’adjunten quadres de superfícies de les principals estances i documentació gràfica annexa, plànol 
de la planta baixa i planta primera, per a la resolució de l’exercici. 
 

 
 

 

Cambra de residus (CÁMARA DE RESIDUOS ) 17,98    m2

Cuina (COCINA ) 8,94      m2

Escala 2 (ESCALERA 2 ) 12,56    m2

Lavabo dones (ASEOS SEÑORAS ) 12,87    m2

Lavabo homes (ASEOS CABALLEROS ) 11,06    m2

Magatzem (ALMACÉN ) 29,55    m2

Oficina 3 (OFICINA 3 ) 12,14    m2

Passadís 1 (PASILLO 1 ) 31,74    m2

Passadís restaurant (PASILLO RESTAURANTE ) 11,54    m2

Saló de banquets 1 (SALÓN BANQUETES 1) 126,13 m2

Saló de banquets 3 (SALÓN BANQUETES 3 ) 37,35    m2

Vestíbul cambra de residus (VESTÍBULO CÁMARA RESIDUOS ) 4,01      m2

Zona barra públic dempeus (ZONA BARRA PÚBLICO DE PIE ) 2,00      m2

Zona rentaplats (ZONA LAVAPLATOS ) 6,12      m2

Zona taules restaurant (ZONA MESAS RESTAURANTE ) 80,95    m2

Planta baixa (PLANTA BAJA) 

Escala 1 (ESCALERA 1 ) 19,05 m2

Lavabo dones (ASEOS SEÑORAS ) 5,78 m2

Lavabo homes (ASEOS CABALLEROS ) 5,96 m2

Oficina 1 (OFICINA 1 ) 37,56 m2

Passadís 4 (PASILLO 4 ) 11,03 m2

Passadís lavabos (PASILLO ASEOS ) 10,11 m2

Sala d'aperitius (SALA APERITIVOS ) 36,47 m2

Saló de banquets 1 (SALÓN BANQUETES 1) 278,85 m2

Planta primera (PLANTA PRIMERA) 
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1. Segons les prescripcions establertes per les Normes Urbanístiques del Pla General 

Metropolità referents a les qualificacions urbanístiques del sòl i als usos permesos, es 
podrà implantar l'activitat principal proposada?   

 
A. Sí, perquè l'activitat està dins l'ús recreatiu i aquesta està admesa en zona industrial. 
B. No, perquè l'activitat està dins l'ús de concurrència pública i aquesta no està admesa en zona 

industrial. 
C. Sí, perquè a zona industrial s’admet l’ús comercial i s’admeten les cafeteries, restaurants bars 

i similars. 
D. Sí, perquè l'activitat està dins l'ús de concurrència pública i aquesta  està admesa en zona 

industrial. 
 
 
2. Suposant que l’activitat fos existent, es trobés emplaçada en una zona amb qualificació 

urbanística 17/6 (zona de renovació urbana en transformació de l’ús a zona verda) i es 
pretengués fer una ampliació d’aquest local, seria possible? 

 
A. Sí, atès que es tractaria d’una activitat existent sense canvi d’ús. 
B. Sí, tot i que caldria atorgar-la a precari fins que no s’hagi iniciat l’actuació encaminada a 

l’adquisició del terreny que haurà de destinar-lo a espai verd. 
C. No, ja que no estarà permès l’augment de volum. 
D. No, per no estar definida l’actuació encaminada a l’adquisició del terreny que haurà de 

destinar-lo a espai verd. 
 
 
3. Segons la classificació vigent de les activitats a l'Ordenança municipal d’activitats i 

d’intervenció integral de l’administració ambiental de Barcelona, quin règim de tramitació 
li correspon a aquesta activitat? 

 
A. Llicència. 
B. Comunicació prèvia. 
C. Comunicat immediat. 
D. Autorització. 

 
 
4. Segons l’Ordenança Municipal de les activitats i dels establiments de concurrència 

pública de Barcelona, es podran exercir en el local les dues activitats de concurrència 
pública citades a l’enunciat? 

 
A. Sí, però serà necessària la tramitació de dos permisos diferents en els quals es determini les 

especificitats de cadascuna d’elles i les seves limitacions en quant a perillositat i molèstia. 
B. No, atès que l’establiment, l’estructura i el recinte hauran de disposar d’espais d’ús diferenciat 

i accessos independents. 
C. No, atès que no seran compatibles entre elles físicament, tècnicament i legalment. 
D. Sí, sempre i quan es faci constar en un permís municipal únic, donant compliment a les 

especificitats de cadascuna d’elles i amb les limitacions d’aquella activitat que comporti un 
major grau de perillositat i molèstia. 
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5. En el procés de tramitació del permís d'aquesta activitat serà preceptiu l’informe del 

Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona? 
 

A. No. 
B. Sí, perquè es realitzen actuacions en directe amb música amplificada. 
C. Sí, per tractar-se d'una activitat de pública concurrència i tenir una superfície superior a 

500m2. 
D. Sí, per tractar-se d'una activitat que s'implanta en una zona industrial. 

 
 
6. L’activitat podrà disposar de terrassa a la via pública? 
 

A. No, per estar ubicada en una zona industrial. 
B. No, per no permetre-ho l’activitat de saló de banquets. 
C. No, únicament podria disposar de terrassa si hi hagués un espai privat d’ús públic.  
D. Sí. 

 
 
7. En el cas que fos permesa la instal·lació de la terrassa a la via pública, quan es podria 

tramitar la llicència d'ocupació de la via pública per a la terrassa? 
 

A. Simultàniament durant la tramitació de l'activitat. 
B. No li cal llicència d’ocupació de la via pública ja que la terrassa s’inclou en el permís 

d'activitats. 
C. Un cop legalitzada l'activitat principal. 
D. Previ a l'obtenció del permís de l'activitat. 

 
 
8. Quina seria la disposició dels vetlladors a la vorera per no haver de demanar informe a la 

Ponència Tècnica de Terrasses: 
 
A. Una filera de mòduls bàsics. 
B. Una filera de mòduls bàsics + una filera de mòduls reduïts. 
C. Dues fileres de mòduls bàsics. 
D. Dues fileres de mòduls reduïts. 

 
 
9. Tenint en compte les característiques de l'enunciat i si es compleixen els requeriments 

acústics corresponents, serà possible la realització d’actuacions en directe amb música 
amplificada? 

 
A. No, perquè l'activitat que es vol implantar no ho permet. 
B. Sí, però només es podran realitzar en la part de l’establiment destinada a saló de banquets. 
C. Sí, però només com activitat extraordinària amb un màxim de 12 actuacions a l'any. 
D. Sí. 
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10. Fins a quina hora es podrien realitzar les actuacions en directe amb música amplificada? 
 

A. L’activitat no permet la realització d’actuacions en directe amb música amplificada. 
B. Fins l'horari de tancament de l'activitat. 
C. Fins l'horari de tancament propi d'una activitat de discoteca. 
D. Fins les 23h per estar dins d'una zona delimitada com a zona delimitada com horari 

responsable. 
 
 
11. Segons la instrucció 1/2016 de música en viu, els requeriments acústics que haurà de 

complir l'activitat seran els corresponents  al: 
 

A. Grup I de l'Annex II.15 de l'OMA , entre 95 – 105 dB(A). 
B. Grup II de l'Annex II.15 de l'OMA , entre 90 i 94 dB (A). 
C. Grup III de l'Annex II.15 de l'OMA, entre 85 i 89 dB (A). 
D. Grup IV de l'Annex IV.15 de l'OMA, inferior o igual a 84 dB (A). 

 
 
12. Si es volgués fer una ampliació de l’activitat en planta soterrani, per tal d’ubicar-hi una 

discoteca complementària a l’activitat en qüestió, quina de les següents respostes és la 
CORRECTA: 

 
A. Es podria realitzar, per no estar ubicada en contigüitat amb habitatges. 
B. Es podria realitzar, per tractar-se d’una activitat complementària i no tenir accés 

independent des de la via pública. 
C. No es podria, per no tenir accés directe i horitzontal a la rasant d'alguna via pública, de 

forma que no calgui salvar cap desnivell ni en sentit descendent ni ascendent entre la sala i 
el carrer. 

D. No es podria, a no ser que s’habilités un accés propi i independent a la via pública a través 
d'un espai de dimensions no inferior al 10% de la superfície del local i no inferior a 10 m2, i 
una amplada mínima de 1'80 metres, excloent-hi la superfície destinada a l'escala, l'ull de 
l'escala i els ascensors. 

 
 
13. Amb les condicions que consten a la documentació gràfica annexa, es podrà disposar 

d’un gual per realitzar tasques de càrrega i descàrrega? 
 

A. Sí, atès que es tracta d’una activitat amb més de 40 m2 de superfície útil. 
B. Sí, atès que es tracta d’una activitat que exigeix l’entrada/sortida de vehicles. 
C. No, atès que no es tracta d’una activitat que pugui disposar de gual, segons la normativa 

vigent. 
D. No, atès que no disposa d’una superfície lliure no inferior als 40 m2 reservada 

permanentment i exclusiva per aquestes tasques.  
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14. Segons l’Ordenança Municipal de les activitats i dels establiments de concurrència 

pública de Barcelona, el restaurant de l’activitat que es pretén implantar podrà elaborar 
menjar per a ésser recollit i consumit fora del local o a domicili (modalitat take away)? 

 
A. No, atès que la pròpia Ordenança defineix el Restaurant amb servei de menjador amb al 

finalitat d'oferir àpats al públic, consistents bàsicament en dinars i sopars, mitjançant preu, 
per ser consumits en el mateix establiment en el que es desenvolupa l'activitat. 

B. No, segons les exigències de la normativa de protecció contra incendis. 
C. Sí, sempre disposant d’una cuina de superfície mínima de 10 m2 i ubicada en un espai 

independent de la resta de l'establiment, amb la qual s'ha de comunicar per mitjà de portes. 
D. Sí, sempre i quan aquest s’elabori durant l’horari d’obertura de l’establiment. 

 
 
15. Quines d’aquestes característiques no són obligatòries per a la cambra de residus? 

(Assenyala dues respostes): 
 

A. Disposar com a mínim d’una presa d’aigua amb vàlvula de tancament i bunera sifònica 
antimúrida al terra. 

B. Disposar d’una separació física per ubicar cadascun dels cubells dels diferents tipus de 
residus generats. 

C. Disposar d’una base d’endoll fixa 16A2p+T. 
D. La resistència al foc de parets i sostres serà EI240. 

 
 
16. Tenint en compte que la cambra de residus té una superfície de 18,71 m2. Indica quines 

de les següents afirmacions són correctes? (Assenyala dues respostes):  
 

A. La resistència al foc de parets i sostres haurà de ser EI90, com a mínim. 
B. La resistència al foc de l’estructura portant haurà de ser R120, com a mínim 
C. El màxim recorregut d’evacuació des de qualsevol punt de la cambra fins a una sortida del 

local serà inferior a 25m i aquest podrà augmentar-se en un 25% quan la zona estigui 
protegida amb una instal·lació automàtica d’extinció, sempre i quan aquesta instal·lació no 
sigui obligatòria. 

D. La comunicació amb la resta de l’edifici es realitzarà a través d’una porta EI260-C5, com a 
mínim. 
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17. En el cas que per les necessitats de l’activitat la xemeneia de la cuina de l’establiment 

hagués de ser categoria 1ª, segons gràfic adjunt i tenint en compte que els locals 
d’ambdós costats tenen la mateixa volumetria que el local de l’enunciat, la instal·lació de 
la xemeneia s’ajustaria a normativa? 

 

 
 

A. Sí. 
B. Sí, però caldria disposar de la informació referent a totes les edificacions en un radi de 10m 

per assegurar-se. 
C. Sí, però caldria disposar de la informació referent a totes les edificacions en un radi de 20m 

per assegurar-se. 
D. No. 

 
 
18. Segons gràfic adjunt, quin dels ítems ombrejats en gris no compleix amb l’Ordenança 

del municipal dels Usos del Paisatge Urbà?  

 
 

A. (A) 2,41. 
B. (B) 0,23. 
C. (C) no excede del 30%. 
D. (D) iluminación fluorescente superior. 
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19. Segons documentació gràfica adjunta quin element accessible NO compleix amb la 

normativa corresponent? 
 

A. Bany adaptat de la planta baixa (Aseo adaptado de planta baja). 
B. Bany adaptat de la planta primera (Aseo adaptado (planta primera). 
C. Elevador adaptat (Elevador adaptado). 
D. Escala 1 (Escalera 1). 

 
 
20. Segons documentació gràfica adjunta, quin element NO compleix amb les 

característiques de les vies d’evacuació segons l’Ordenança municipal sobre condicions 
de protecció contra incendis en els edificis? 

 
A. Escala 1 (Escalera 1). 
B. Escala 2 (Escalera 2). 
C. Accés principal a Planta Baixa (Acceso principal a Planta Baja). 
D. Accés principal a Planta Superior Acceso principal a Planta Superior). 

 
 
21. Quin dels següents grups d’elements, ubicats a la cuina de l’establiment, cal tenir en 

compte per tal de determinar la potència total instal·lada computable segons el DB-SI 1 
del Codi Tècnic de l’Edificació (en endavant CTE)? 

 
A. Microones, planxa i fregidora. 
B. Cuina de gas, planxa i fregidora. 
C. Escalfaplats, cuina de gas i planxa.  
D. Cuina de gas, fregidora i rentaplats. 

 
 
22. Tenint en compte que la potència total instal·lada computable segons el DB-SI 1 del CTE 

és de 27kW, de quines instal·lacions caldria dotar la cuina? 
 

A. Només d’un sistema d’extracció de fums amb les característiques definides al DB-SI1 del 
CTE, per tractar-se d’un local de risc en ús no hospitalari ni residencial públic. 

B. Només d’un sistema d’extinció automàtica d’incendis, per tractar-se d’un ús no hospitalari ni 
residencial públic. 

C. D’un sistema d’extracció de fums amb les característiques definides al DB-SI1 del CTE i 
d’un sistema d’extinció automàtica d’incendis. 

D. No requerirà de cap instal·lació, per tractar-se d’un ús no hospitalari ni residencial públic i no 
superar els 50 kW. 

 
 
23. Suposant que la cuina constituís un local de risc especial, és correcta l’evacuació de 

l’oficina 3? 
 

A. Sí, atès que el recorregut no supera els 25 m de recorregut màxim establerts a la taula 3.1 
del DB-SI3 del CTE.  

B. Sí, atès que té una sortida directa a l’espai exterior segur i l’ocupació no excedeix de 25 
persones. 

C. No, atès que els recorreguts d’evacuació no poden travessar zones de risc especial. 
D. No, atès que només disposa d'una sortida. 
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24. Atenent als plànols adjunts l’establiment proposat compleix les condicions establertes 

al DB-SI4 del CTE referent a la dotació d’instal·lacions de protecció contra incendis? 
 

A. No, ja que hauria de disposar d’un hidrant exterior. 
B. No, ja que hauria de disposar de BIE’s. 
C. Sí, ja que disposa de totes les instal·lacions prescriptives. 
D. Sí, ja que disposa de totes les instal·lacions prescriptives i a més, d’un sistema d’alarma. 

 
 
25. Un cop es disposi del permís d’activitats emès per l’Ajuntament, es podrà iniciar 

l’activitat immediatament? 
 

A. Sí, ja que es tracta d’un comunicat i amb la presentació de la documentació ja s’adjunta el 
certificat favorable d’una EAC. 

B. No, fins presentar la certificació tècnica lliurada pel tècnic que ha assumit l’execució del 
projecte i posteriorment el control de funcionament favorable. 

C. Sí, pel tipus d'activitat que es tracta. 
D. No, fins que no s’hagi realitzat la inspecció de posta en marxa per part del Servei de 

Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona i aquesta sigui 
favorable. 

 
 
 
 

PREGUNTES DE RESERVA 
 
 
26. Atenent els plànols adjunts,  i tenint en compte que la potència total instal·lada a la 

cuina és de 27kW, incloent una planxa de 4,5 kW, la cuina de l’establiment proposat 
compleix les condicions establertes a de l’Ordenança municipal dels establiments de 
concurrència pública de Barcelona? 

 
A. No, ja que la cuina del bar-restaurant només pot tenir una potència màxima d’escalfament 

de 20 kW. 
B. L’establiment dóna compliment a totes les condicions establertes per a les cuines. 
C. No, ja que la cuina del bar-restaurant només pot tenir una planxa elèctrica amb una potència 

màxima de 3 kW. 
D. L’establiment no dóna compliment a totes les condicions establertes per a les cuines. 

 
 
 
27. Atenent als itineraris accessibles al públic, es pot considerar que la distribució de 

l’activitat compleix la normativa d’accessibilitat? 
 

A. Sí, compleix amb les condicions d’accessibilitat. 
B. Sí, perquè malgrat haver zones no accessibles aquestes no tenen una superfície superior a 

100 m2 i la resta de l’activitat és plenament representativa. 
C. No, no compleix tota la normativa d’accessibilitat. 
D. No, ja que els banys no són accessibles. 
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28. Segons l’aforament de l’activitat desenvolupada, i tenint en compte les condicions 

establertes a l’Ordenança municipal dels establiments de concurrència pública de 
Barcelona, indica la resposta CORRECTA: 

 
A. La dotació de serveis sanitaris és superior a l’exigida per normativa. 
B. La dotació de serveis sanitaris és l’exigida per la normativa. 
C. La dotació de serveis sanitaris és insuficient, ja que manquen urinaris. 
D. La dotació de serveis sanitaris és insuficient, ja que manquen lavabos. 

 
 
29. D’acord amb l’Ordenança de Terrasses de Barcelona, quina ha de ser la separació de la 

terrassa respecte de la calçada? 
 

A. 0,50 m.  
B. 0,75 m. 
C. 0,80 m. 
D. El 10% de l’ample de la vorera. 

 
 
30. Tenint en compte les dades de l’enunciat, la cambra de residus de la planta baixa, quina 

classificació com a zona de risc especial hauria de tenir segons el CTE?  
 

A. Risc baix. 
B. Risc mig.  
C. Risc alt. 
D. Sense risc. 
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SUPOSIT PRÀCTIC Nº2 

 
El departament de Llicències i Inspecció del Districte segon de l’Ajuntament de Barcelona, ha rebut 

una queixa relativa a un bar musical que està ubicat en els baixos d’un edifici de 10 plantes (més 

de 28m d’alçada d’evacuació), situat dins del districte de l’Eixample. La queixa la signen diverses 

persones veïnes del mateix bloc de l’establiment denunciat. 

 

Aquest local programa música en viu els dijous, tot i que el dia setmanal amb més afluència de 

públic és el divendres a partir de les 21h. 

 

Aspectes en què es centra la queixa: 

 

- Calor provocada per la sortida d’aire del sistema de ventilació de l’establiment: Funciona 
tots els dies de la setmana, moltes vegades les 24h del dia perquè el deixen engegat tot el 
dia. 

- Soroll de música els dies de concert:  Els concerts són els dijous de 21h a 00h. 
- Soroll dels aparells de climatització de reforç ubicats al pati interior d’illa: Funcionen tots els 

dies de la setmana, moltes vegades fins a 24h perquè se’ls deixen engegats tot el dia. 
- Olors: Es perceben olors de fregits dins de l’horari de funcionament de l’activitat. 
- Altres: Baralles al carrer i incompliment de l’horari de funcionament.  

 

Un cop rebuda la instància al departament de Llicències i Inspecció del Districte es revisa la 

documentació de l’expedient de llicència corresponent i es comprova que: 

 

- El local té llicència de bar musical concedida en data 20/07/2007. 
- El local té una superfície de 200m2 i una alçada de 2,52m. 
- Pel que fa a l’accés i l’evacuació dels ocupants del local, el local disposa d’una porta 

d’accés des de la via pública de 90 cm i d’una sortida d’emergència de 1 m d’amplada. 
- L’aforament màxim permès en el seu interior és de 100 persones. 
- No disposa d’autorització de terrassa a via pública. 
- Pel que fa a la maquinària autoritzada, es disposa de cafetera, dispensador de cervesa, 

rentaplats. 
- L’establiment te un local de comptadors. 
- El local disposa d’un limitador-enregistrador instal·lat per un instal·lador acreditat. La 

definició dels equips d’àudio és la següent: 
 

- Llistat d’equips 
 

 

 

 

 

 

 

Equips Marca Model Quantitat 

Reproductor cd RD RD100 1 

Taula de mescles TM TM1002 1 

Limitador LMT LMT523 1 

Etapa de potència EPT EPT700 1 

Altaveus ALT ALT12 4 

TV  VT  VT050 2 
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- Esquema unifilar: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb aquesta informació, es planifica la inspecció a efectuar que hauria contemplar les següents 
actuacions: 
 

- Realitzar mesures sonomètriques per valorar el compliment de la normativa. 
- Realitzar mesures tèrmiques per valorar el compliment de la normativa. 
- Comprovació de les condicions tècniques del local. 

 

Un cop realitzada la inspecció al local, s’aixeca un acta d’inspecció. Del resultat d’aquesta 
s’extreuen les següents dades: 
 

- La inspecció es realitza el dijous 18/7/2019 a la nit. 
- En aquell moment s’està realitzant un concert de música en viu amplificada amb la utilització 

dels següents equips d’àudio: 
  

 

 
 
 
 

 

 
 

- El limitador-enregistrador no controla totes les fonts de soroll local. 
- Es fan mesures d’emissió  a l’interior de l’establiment i es mesuren 115 dB(A) al centre de la 

sala. 
- El local disposa d’un office amb una planxa de 2,5 kW. 

 

Equips Marca Model Quantitat 

Instruments 
musicals 

Varis Varis 4 

Taula de 
mescles 

A&H Q16 1 

Altaveus YM 
YM205 

(Altaveus 
autoamplificats) 

4 

Reproductor 

cd 

Taula 

mescles Limitador 

Micròfon 

del 

limitador 

Altaveu 

Etapa de potència 

Altaveu Altaveu Altaveu 
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- El local disposa d’una cambra de residus de 5m2. 
- El local disposa de rètols d’identificació i d’informació, de prohibició d’entrada a menors i de 

control de l’aforament.  
- El local disposa d’extintors portàtils a menys de 15 m de qualsevol punt del local. 
- El local no disposa de pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil. 
- Els compressors de clima es troben instal·lats en pati interior d’illa, separats 1 m de la 

façana posterior. 
- El sistema de ventilació de l’establiment evacua l’aire enrarit per la façana. 
- L’ocupació en el moment de la inspecció és de 200 persones. 
- Consta instal·lada una terrassa a via pública amb 3 taules mòdul bàsic. 

 

De les actuacions realitzades a l’habitatge denunciant, s’aixeca una segona acta. D’aquesta acta 

s’extreu la següent informació: 

- Es realitzen mesures sonomètriques per avaluar l’impacte acústic produït pels aparells de 
climatització i per la música que prové de les actuacions en viu que es realitzen a 
l’establiment. 

- Es realitzen mesures per avaluar les molèsties tèrmiques provocades per la sortida d’aire 
del sistema de ventilació: 

- La velocitat de sortida de l’aire és de 3 m/s. 
- La velocitat residual de l’aire dels aparells de clima és de 0,2 m/s i el salt tèrmic en 

relació a la temperatura ambient és de 4ºC. 
- A l’habitatge es perceben olors procedents del local. 
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Annex 1 – Supòsit pràctic nº2: Mapa de capacitat acústica 
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Annex 2 – Supòsit pràctic nº 2: Càlcul components tonals

OFF: mesures sense la font generadora de molèstia en funcionament (soroll residual) 

ON: mesures amb la font generadora de molèstia en funcionament



 

21 
 

 

 
1. D’acord amb les dades de l’enunciat, és correcte haver fet la inspecció el dijous a les 23h 

per tal d’avaluar les molèsties provocades per la música en viu? 
 

A. No, s’hauria d’haver fet un divendres, que és el dia de més afluència de públic, a partir de les 
21h. 

B. No, s’hauria d’haver fet un dijous però a partir de 21h. 
C. Sí, es va fer correctament. 
D. No, s’hauria d’haver fet un divendres, que és el dia de més afluència de públic, a partir de les 

23h. 
 
 
2. D’acord amb les dades de l’enunciat, quin dia i moment s’haurien de realitzar les mesures 

sonomètriques per avaluar les molèsties provocades pels aparells de climatització? 
 

A. En el mateix moment que les mesures sonomètriques per avaluar l’impacte acústic de la 
música en viu, ja que es pot realitzar una única mesura sonomètrica per avaluar ambdues 
fonts.  

B. Qualsevol dia de la setmana a qualsevol hora. 
C. Els divendres que és el dia de més afluència de públic a partir de les 23h. 
D. El dia i moment en què el soroll de fons sigui més baix, en període nocturn i amb la 

maquinària funcionant en condicions de màxima emissió sonora.  
 
 
Només s’ha pogut accedir a l’habitatge superior al local on es desenvolupa l’activitat. 
Aquest habitatge té un dormitori just sobre la zona on es realitzen les actuacions en viu i 
disposa d’un balcó que dóna al pati interior d’illa. D’acord amb aquesta informació respon 
les preguntes 3 i 4. 

 
 

3. En quin punt (   ) s’haurien de realitzar les mesures sonomètriques d’avaluació de les 
molèsties provocades per la música en viu?  

 

A.     B.  

 

C.     D.  
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4. En quin punt (   ) s’haurien de realitzar les mesures sonomètriques d’avaluació de les 

molèsties provocades pels equips de climatització?  
 

A.     B.  

 

C.     D.  

 

 
5. Quin procediment de mesura s’hauria de seguir per tal d’avaluar les molèsties 

provocades per la música en viu tenint en compte que es tracta d’un soroll de tipus 
variable? 

 

A. Es realitzaran 3 mesures de com a mínim 1 minut amb la font generadora de molèstia en 
funcionament, LAeq,  i 3 mesures de mínim 1 minut sense la font en funcionament (soroll 

residual) - LAeqresid. Els valors obtinguts es consideraran vàlids quan la diferència entre els 

valors extrems per cada fase de soroll sigui menor o igual a 2 dB (A). El resultat és la mitjana 

energètica dels tres valors que compleixin aquesta condició. 

B. Es realitzaran 3 mesures de com a mínim 3 minuts amb la font generadora de molèstia en 
funcionament, LAeq, i 3 mesures de mínim 3 minuts sense la font en funcionament (soroll 

residual) - LAeqresid. Els valors obtinguts es consideraran vàlids quan la diferència entre els 

valors extrems per cada fase de soroll sigui menor o igual a 3 dB (A). El resultat és la mitjana 

energètica dels tres valors que compleixin aquesta condició. 

C. Es realitzaran 3 mesures de com a mínim 3 minuts amb la font generadora de molèstia en 
funcionament, LAeq, i 3 mesures de mínim 3 minuts sense la font en funcionament (soroll 

residual) - LAeqresid. Els valors obtinguts es consideraran vàlids quan la diferència entre els 

valors extrems per cada fase de soroll sigui menor o igual a 2 dB (A). El resultat és el valor 

màxim dels tres valors que compleixin aquesta condició. 

D. Es realitzaran 3 mesures de com a mínim 3 minuts amb la font generadora de molèstia en 
funcionament, LAeq, i 3 mesures de mínim 3 minuts sense la font en funcionament (soroll 

residual) - LAeqresid. Els valors obtinguts es consideraran vàlids quan la diferència entre els 

valors extrems per cada fase de soroll sigui menor o igual a 2 dB (A). El resultat és la mitjana 

energètica dels tres valors que compleixin aquesta condició. 
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6. Quin procediment de mesura s’hauria de seguir per tal d’avaluar les molèsties 

provocades pels aparells de climatització tenint en compte que es tracta d’un soroll de 
tipus continu? 

 

A. Es realitzaran 3 mesures de com a mínim 1 minut amb la font generadora de molèstia en 
funcionament, LAeq,  i 3 mesures de mínim 1 minut sense la font en funcionament (soroll 

residual) - LAeqresid. Els valors obtinguts es consideraran vàlids quan la diferència entre els 

valors extrems per cada fase de soroll sigui menor o igual a 2 dB (A). El resultat és la mitjana 

energètica dels tres valors que compleixin aquesta condició. 

B. Es realitzaran 3 mesures de com a mínim 3 minuts amb la font generadora de molèstia en 
funcionament, LAeq, i 3 mesures de mínim 3 minuts sense la font en funcionament (soroll 

residual) - LAeqresid. Els valors obtinguts es consideraran vàlids quan la diferència entre els 

valors extrems per cada fase de soroll sigui menor o igual a 3 dB (A). El resultat és la mitjana 

energètica dels tres valors que compleixin aquesta condició. 

C. Es realitzaran 3 mesures de com a mínim 3 minuts amb la font generadora de molèstia en 
funcionament, LAeq, i 3 mesures de mínim 3 minuts sense la font en funcionament (soroll 

residual) - LAeqresid. Els valors obtinguts es consideraran vàlids quan la diferència entre els 

valors extrems per cada fase de soroll sigui menor o igual a 2 dB (A). El resultat és el valor 

màxim dels tres valors que compleixin aquesta condició. 

D. Es realitzaran 3 mesures de com a mínim 3 minuts amb la font generadora de molèstia en 
funcionament, LAeq, i 3 mesures de mínim 3 minuts sense la font en funcionament (soroll 

residual) - LAeqresid. Els valors obtinguts es consideraran vàlids quan la diferència entre els 

valors extrems per cada fase de soroll sigui menor o igual a 2 dB (A). El resultat és la mitjana 

energètica dels tres valors que compleixin aquesta condició. 
 
 
7. Abans de realitzar la mesura sonomètrica cal realitzar la verificació acústica de la cadena 

de mesurament mitjançant un calibrador acústic. Si el resultat és de 95,5 dB(A) com 
caldrà procedir? 
 

A. No es realitza la mesura. 

B. S’ajusta la calibració de l’equip de mesura i es realitzen les mesures sonomètriques. 

C. Es realitzen les mesures sonomètriques i es torna a realitzar la verificació de la calibració un 

cop finalitzades les mesures per comprovar que no difereix més de 0,5 dB(A) respecte la 

verificació inicial. 

D. Es realitzen les mesures sonomètriques i es torna a realitzar la verificació de la calibració un 

cop finalitzades les mesures per comprovar que no difereix més de 1 dB(A) respecte la 

verificació inicial. 
 
 
8. Quin és el valor límit d’immissió a aplicar per tal d’avaluar les molèsties provocades per la 

música en viu? [s’adjunta mapa de capacitat acústica a l’annex 1 – supòsit pràctic nº2, per 
consultar en el cas que sigui necessari]. 

 

A. El valor límit en ambient exterior corresponent a una zona (B1) Coexistència de sòl d’ús 
residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents. 

B. El valor límit en ambient exterior corresponent a una zona (B2) Predomini del sòl d’ús terciari 
diferent a (C1). 

C. El valor límit en ambient exterior corresponent a patis interiors d’illa. 
D. El valor límit d’immissió en ambient interior corresponent a dormitoris. 
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9. Quin és el valor límit d’immissió a aplicar per tal d’avaluar les molèsties provocades pels 

aparells de climatització? [s’adjunta mapa de capacitat acústica a l’annex 1 – supòsit 
pràctic nº2, per consultar en el cas que sigui necessari]. 
 
A. El valor límit en ambient exterior corresponent a una zona (B1) Coexistència de sòl d’ús 

residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents. 
B. El valor límit en ambient exterior corresponent a una zona (B2) Predomini del sòl d’ús terciari 

diferent a (C1). 
C. El valor límit en ambient exterior corresponent a patis interiors d’illa. 
D. El valor límit d’immissió en ambient interior corresponent a dormitoris. 

 
 

10. Analitzant el càlcul de components tonals inclòs a l’annex 2 – supòsit pràctic nº2, quina 
correcció per components tonals s’hauria d’aplicar? 
 
A. No aplicaria la correcció per components tonals. 
B. Aplicaria la correcció per components tonals netes. 
C. Aplicaria la correcció per components tonals fortes. 
D. Aplicaria la correcció per components tonals fortes i netes. 

 
 
11. D’acord amb les mesures realitzades del sistema de ventilació que evacua l’aire enrarit 

per la façana, es pot considerar que es produeix un incompliment de la normativa?  
 

A. Sí perquè el salt tèrmic és superior a 2ºC. 
B. Sí, perquè la velocitat de sortida de l’aire expulsat és superior a 2m/s. 
C. No. 
D. Sí perquè la velocitat residual de l’aire és superior a 0,1 m/s. 

 
 
12. El salt tèrmic ha de ser mesurat a: 

 
A. L’interior de l’estança afectada per aquestes molèsties. 
B. Qualsevol punt situat a menys de 50 cm de qualsevol obertura practicable. 
C. Qualsevol punt situat a més de 50 cm de qualsevol obertura practicable. 
D. A un metre de la sortida d’aire de la maquinària. 

 
 
13. Segons les dades recollides a l’acta d’inspecció aixecada al local, el nivell d’emissió 

acústica mesurat a l’interior de l’establiment, podem dir que compleix la normativa?   
 
A. Sí. 
B. No, el nivell d’emissió acústica interior permès en establiments on es realitzin actuacions en 

viu és com a màxim de 105dB(A) al centre de la sala. 
C. No, el nivell d’emissió acústica interior permès en bars musicals és com a màxim de 89 

dB(A) al centre de la sala. 
D. No es pot determinar ja que el nivell màxim d’emissió acústica interior permès a l’interior de 

l’establiment s’ha de mesurar a un metre de l’altaveu. 
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14. Segons les dades recollides a l’acta d’inspecció del local, es pot considerar que 

l’emissió musical està correctament limitada? (Assenyala dues respostes): 
 
A. No, perquè el dispositiu limitador-enregistrador no controla totes les fonts de soroll del local. 
B. Sí, perquè l’equip musical que utilitzen per l’activitat de bar musical està correctament 

precintat per part dels serveis tècnics municipals. 
C. No, perquè han realitzat canvis respecte l’informe d’instal·lació validat per l’Ajuntament.  
D. Sí, perquè  les actuacions en viu no cal limitar-les si se’n fan menys de 12 l’any. 

 
 
15. Respecte a les TV de l’establiment: 

 
A. Haurien d’estar limitades per no superar els 78 dB(A) a un metre de distància. 
B. Haurien d’estar limitades per no superar els 80 dB(A) a un metre de distància. 
C. Haurien d’estar limitades per no superar els 89 dB(A) a un metre de distància. 
D. En bars musicals les TV no cal que estiguin limitades sempre i quan el nivell sonor màxim 

que es genera dins de l’establiment no superi el màxim permès. 
 
 
16. Com autoritzaries la terrassa, considerant els paràmetres que estableix la l’Ordenança 

de Terrasses de Barcelona i tenint en compte que es tracta d’un carrer amb una vorera 
de 5 m d’amplada en el que no es pot aparcar, a més de tenir una façana del local de 6 m 
d’amplada i disposar d’un gual? 

 

A. Instal·laria les taules a 1,80 m de la façana del local. 
B. A 80 cm del vial. 
C. A 60 cm del vial. 
D. Instal·laria les taules a 0,80 cm del pas de vianants. 

 
 
17. En relació a la cambra de residus de l’establiment, quina de les següents determinacions 

NO és d’obligatori compliment per la persona titular de l’activitat: 
 

A. Omplir i presentar una instància relativa a la declaració de residus.  
B. Lliurar els residus en condicions adequades de separació per fraccions. 
C. Treure totes les escombraries diàriament separades per fraccions després de les 20h. 
D. Facilitar la informació control i presa de mostres a l’administració. 

 
 
18. D’acord amb les plaques i rètols inspeccionats i reflectits a l’acta d’inspecció, podem dir 

que l’activitat disposa de tots els rètols i plaques necessàries per desenvolupar 
d’activitat oberta al públic? (Assenyala dues respostes): 

 

A. Si el nombre de rètols o plaques son els que estableix la normativa vigent. 
B. No, entre altres, manca el rètol o la placa d’informació amb l’Avís dels nivells sonors a 

l’interior del local. 
C. No, entre altres, manca el rètol o la placa d’Informació de l'exercici del dret d'admissió. 
D. No, entre altres, manca el rètol o placa de disposició al servei públic de fulls de denúncia i 

reclamació. 
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19. D’acord amb els amples de les sortides d’evacuació i d’emergència que es detallen a 

l’enunciat de l’exercici, quina és l’ocupació màxima que podria tenir el local si només 
tenim en compte l’ample de les portes? 

 

A. 100 persones. 
B. 180 persones. 
C. 200 persones. 
D. 480 persones. 

 
 
20. D’acord amb l’enunciat de l’exercici, segons l’aforament en el moment de la inspecció,  

com es tipificaria la possible falta per la possible infracció detectada al local segons la 
Llei 11/2009 del 6 de juliol de regulació administrativa dels espectacles públics i les 
activitats recreatives? 

 

A. Falta molt greu. 
B. Falta greu. 
C. Falta lleu. 
D. No hi ha infracció. 

 
 
21. Durant la inspecció al local es sol·licita a la persona titular de l’establiment la pòlissa 

d’assegurança de responsabilitat civil. Quina quantia mínima hauria de tenir contractada 
l’activitat atesa la ocupació autoritzada? 

 

A. 200.000€ de capital assegurat. 
B. 300.000€ de capital assegurat. 
C. 400.000€ de capital assegurat. 
D. 600.000€ de capital assegurat. 

 
 
22. Un cop analitzades mesures sonomètriques dels aparells de climatització, es troba que 

aquestes incompleixen l’Ordenança del Medi Ambient de Barcelona (en endavant OMA) 
pel que fa als valors límits d’immissió permesos. La persona titular, com a mesura 
correctora, decideix reubicar els aparells a la coberta de l’edifici. En quina condició 
s’haurien d’instal·lar els aparells? 

 

A. A la coberta de l’edifici, a 5 m de façana principal i posterior. 
B. A la coberta de l’edifici, a 3 m de façana principal. 
C. A la coberta de l’edifici, dins d’un perfil regulador de l’edifici, sense que ultrapassi un plànol 

que formi un pendent del 30º amb el coronament de l'edifici a cadascuna de les façanes. 
D. Sobre el badalot del ascensor, atès que la coberta té ús privatiu. 

 
 
23. Quines solucions serien admissibles per solventar les molèsties produïdes per les 

olors? (Assenyala dues respostes): 
 
A. Instal·lar un conducte d’extracció amb filtre de carboni. 
B. Instal·lar una xemeneia de categoria zero. 
C. Baixar la potència de la planxa. 
D. Retirar la planxa. 
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24. Un cop executades les obres de condicionament del local i un cop obtingut l’informe 

favorable de l’Ajuntament condicionat a la presentació de mesures sonomètriques per 
part d’una EPCA, la persona titular de l’activitat es troba que el veí no permet l’accés al 
seu habitatge per realitzar les mesures sonomètriques de comprovació. Quina actuació 
haurà de fer el titular de l’activitat per acreditar-ho davant de l’administració? 

 

A. Enviar un burofax indicant dia i hora de la futura prova per executar la mesura sonomètrica. 
B. Enviar dos burofax indicant dia i hora de la futura prova per executar la mesura sonomètrica. 
C. Enviar tres burofax indicant dia i hora de la futura prova per executar la mesura sonomètrica. 
D. Enviar quatre burofax indicant dia i hora de la futura prova per executar la mesura 

sonomètrica. 
 
 
25. Durant el procés de revisió del projecte de tractament acústic, el/la tècnic/a que revisa 

l’expedient detecta que l’alçada lliure de la zona de públic del local després del 
tractament s’ha reduït a una alçada de 2,40 m. Es podria admetre aquesta alçada al 
local? 

 

A. No es podria admetre el projecte de tractament acústic presentat, l’alçada mínima de 
qualsevol local ha de ser, sempre, com a mínim 2,50m. 

B. No es podria admetre el projecte de tractament acústic presentat, ja que la normativa no 
permet rebaixar l’alçada d’un local per raons d’insonorització. 

C. S’admet el projecte de tractament acústic presentat, i per tant podré rebaixar l’alçada del 
local fins a 2,40m. 

D. No s’admet el projecte de tractament acústic presentat ja que només podré rebaixar l’alçada 
del local fins a 2,42m. 

 

 
PREGUNTES DE RESERVA 

 
 
26. Quines de les dependències de l’establiment són considerades sector de risc especial? 

(Assenyala dues respostes): 
 

A. El local de comptadors. 
B. La cambra de residus de 5m2. 
C. L’office amb una planxa amb potència de 2,5 kW. 
D. Els lavabos. 

 
 
27. Si l’activitat vol continuar fent actuacions en viu amb música amplificada, quin aïllament 

mínim a soroll aeri haurà de garantir el local entre l'activitat i l’habitatge? 
 

A. 95 dB (A). 
B. 72 dB (A). 
C. 105 dB (A). 
D. 63 dB (A). 
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28. Quina característica de la porta d’emergència haurà de certificar el titular enfront la 

protecció al foc.   
 
A. EI230-C5. 
B. EI260-C5. 
C. EI290-C5. 
D. EI2120-C5. 

 
 
29. Quin aïllament mínim de la façana haurà de garantir l’activitat desenvolupada els dijous 

a l’establiment? 
 

A. 50 dB (A). 
B. 45 dB (A). 
C. 40 dB (A). 
D. 35 dB (A). 

 
 
30. Si en el moment de la inspecció no ens permetessin l’accés al local, d’acord amb la Llei 

11/2009 del 6 de juliol de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives, com hauria d’actuar l’administració? 

 
A. Parlaria amb el titular del local ja que no se li havia comunicat la inspecció i quedaria un 

altre dia a fer la sonometria. 
B. Aixecaria una acta faria la inspecció un altre dia. 
C. Aixecaria una acta i faria mesures sonomètriques. 
D. Cap de les respostes anteriors és correcta. 
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SUPOSIT PRÀCTIC Nº3 

 
L’Ajuntament de Barcelona disposa d’un edifici de propietat. Aquest edifici es va construir als anys 
setanta i es va dedicar exclusivament a un ús administratiu. Amb el pas dels anys s’han anat fent 
intervencions per garantir el seu correcte manteniment.  
L’edifici es troba ubicat dintre de la trama Eixample de la Ciutat de Barcelona. És un edifici entre 
mitgeres i la seva façana dona totalment al carrer. 
 
La propietat d’aquest és íntegrament de l’Ajuntament de Barcelona i és la pròpia Corporació 
Municipal qui actua com a òrgan promotor de les actuacions a realitzar. 
 
 L’ús de l’edifici és administratiu i disposa d’un pàrquing de més de 100 places que està ubicat 
íntegrament en les dues plantes sota rasant d’aquest.  
 
La distribució de superfícies és la següent: 
 
Planta baixa de 1485 m² 
Set plantes pis de 576 m² cada una 
Dos soterranis de 1205 m² cada un 
 
 
Descripció d’algunes instal·lacions de l’edifici: 
 

- Instal·lació elèctrica: Es disposa d’un grup electrogen de 250 kVa segons les 
característiques de l’Annex 1. 

- Instal·lació de climatització: Es disposa d’una sala de calderes de 400 kW de potència, 
ubicada al soterrani -2. 

- Instal·lació de vídeo vigilància: Formada per circuit tancat de televisió, càmeres exteriors i 
interiors.  

- Instal·lació de climatització: General a tot l’edifici. Amb unitats d’impulsió i retorn. 
- Aparells elevadors: Dos ascensors i un muntacàrregues. 
- Instal·lació de detecció i extinció d’incendis: General a tot l’edifici. Alarma, detectors de fum, 

portes tallafoc i extinció automàtica. A més d’elements de protecció individuals.  
 
 
Característiques del carrer (Via pública) 
 
Carrer d’amplada de 20m i voreres de 5 metres. La calçada disposa de 4 carrils de circulació. 
(Veure Annexos 2 i 3, la secció transversal del carrer i el plànol de planta). 
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Actuacions a realitzar dins de l’edifici: 
 

- Canvi i substitució d’algunes instal·lacions que han quedat obsoletes. 
- Instal·lació de punts de llum amb làmpades o tubs de descàrrega a l’exterior de l’edifici. 
- Instal·lació de vint punts d’enllumenat d’emergència a partir d’un sistema d’alimentació 

central (no incorporat a la làmpada) 
- Redistribució general dels espais dedicats a l’ús administratiu, sense modificar l’ús.  
- Revisió i posada a punt del grup electrogen, si s’escau.  
- Canalització (safata) elèctrica des del pàrquing fins a la planta baixa.  
- Revisar les condicions tècniques de la sala de calderes i de les unitats de climatització. 
- Creació d’un espai per a ús no permanent de 200m2 a la planta soterrani -2. 
- Fer el manteniment dels aparells elevadors. 
 
 
Actuacions a realitzar a l’exterior de l’edifici: 
 
- Renovació de l’enllumenat públic del carrer. 
- Substitució del clavegueró de l’edifici. 
- Ordenació de totes les instal·lacions que passen pel subsòl de la vorera. 
- Millorar els encaminaments de paviment tàctil indicador dels itineraris de vianants 

accessibles. 
- Instal·lació de mobiliari urbà: Bancs 
- Modificació del gual de d’accés de vehicles de l’edifici. 
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Annex1 – Supòsit pràctic nº3. Característiques grup electrogen 
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Annex 2 – Supòsit pràctic nº3. Secció transversal actual del carrer 

  



 

33 
 

 

 

Annex 3 - Supòsit pràctic nº3. Planta actual del carrer 

 

 

Edifici municipal 
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1. Quin tipus d’autorització caldrà tramitar i obtenir per poder dur a terme les intervencions 

descrites en l’enunciat? 
 

A. Cap, ja que l’autorització l’atorga el propi Ajuntament i aquest és el propietari de l’edifici. 
B. Una Llicència d’obres majors.  
C. Una Conformitat tècnica de projecte. 
D. Un Comunicat d’obra. 

 
 
2. Cada quant de temps s’haurà de fer la revisió i posta a punt del grup electrogen? 

 
A. Serà la que determini el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió en la ITC-BT-40 

“instal·lacions generadores de baixa tensió”. 
B. Una vegada a l’any o any i mig en casos de poc funcionament. 
C. En aquest cas el manteniment serà voluntari, ja que és a partir de 300 KVA que hi ha 

l’obligació de fer-ho. 
D. Serà el fabricant qui determinarà la seva periodicitat i tasques a realitzar. 

 
 
3. Què s’haurà de tenir en compte per calcular el dimensionament de les línies elèctriques, 

dels punts de llum exteriors?  
 

A. El factor de potència de cada punt de llum s’haurà de corregir fins a un valor major o igual a 
0,90 i una caiguda de tensió màxima entre l’origen de la instal·lació i qualsevol altre punt de la 
instal·lació, serà menor o igual que 3 % . 

B. El factor de potència de cada punt de llum s’haurà de corregir fins a un valor major o igual a 
0,80 i una caiguda de tensió màxima entre l’origen de la instal·lació i qualsevol altre punt de la 
instal·lació, serà menor o igual que 5 % . 

C. La potència aparent mínima en VA, es considerà 1,25 vegades la potència en watts de les 
làmpades o tubs de descàrrega. 

D. Les respostes b) i c) són correctes. 
 
 
4. Què s’haurà de tenir en compte alhora de dissenyar i executar la instal·lació dels punts 

d’enllumenat d’emergència?  
 

A. Les línies que alimenten directament als circuits individuals dels enllumenats d’emergència, 
estaran protegits per interruptors automàtics amb una intensitat nominal de 10 A com a 
màxim. Una mateixa línia no podrà alimentar més de 12 punts de llum. 

B. Estaran protegits per interruptors automàtics amb una intensitat nominal de 10A com a màxim 
sense límit de punts de llum. 

C. Les línies que alimenten directament als circuits individuals dels enllumenats d’emergència, 
estaran protegits per interruptors automàtics amb una intensitat nominal de 16 A com a 
màxim. Una mateixa línia no podrà alimentar més de 20 punts de llum. 

D. Estaran protegits per interruptors automàtics amb una intensitat nominal de 16A com a 
màxim, sense límit de punts de llum. 
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5. Cada quan s’haurà de realitzar la revisió i neteja de les unitats d’impulsió i retorn d’aire? 

 
A. Cada tres mesos. 
B. Un cop l’any. 
C. Quan sigui necessari. 
D. Dues vegades a l’any. 

 
 
6. Fins a quina potència NO es consideraria ‘sala de màquines’ al local tècnic on s’allotgen 

els equips de producció de fred o calor i altres equips auxiliars i accessoris de la 
instal·lació tèrmica?  

 
A. Fins a 80 kw. 
B. Fins a 90 kw. 
C. Fins a 60 kw. 
D. Fins a 70 kw. 

 
 
7. Què s’haurà de tenir en compte alhora d’executar la canalització (safata) elèctrica del 

soterrani a la planta baixa? 
 

A. S’haurà d’impedir el pas de gasos, vapors o líquids inflamables. Això pot precisar del segellat 
de de rases, tubs i safates.   

B. Un garatge no es considera un emplaçament perillós, per la qual cosa no caldrà fer res. 
C. S’haurà d’impedir el pas de gasos, vapors o líquids inflamables només en el cas de safates.   
D. No es podrà realitzar ja que no es poden comunicar usos d’aparcament en plantes soterranis 

amb la resta de l’edifici.  
 
 
8. Cada quan s’haurà de realitzar el manteniment i les inspeccions dels ascensors i del 

muntacàrregues? (Assenyala dues respostes): 
 

A. El manteniment dels ascensors es realitzarà mensualment i les inspeccions reglamentàries 
cada dos anys. 

B. El manteniment de tots els aparells elevadors es realitzarà bimensualment per part de les 
empreses conservadores  i les inspeccions reglamentàries cada dos anys. 

C. Les inspeccions dels ascensors es realitzaran anualment per tractar-se d’ un edifici de pública 
concurrència i cada tres anys les del muntacàrregues. 

D. La revisió del muntacàrregues es farà d’acord amb les especificacions del fabricant. 
 
 
9. Cada quan caldrà  realitzar la comprovació del sistema d’alarma i de detecció automàtica? 

 
A. Anualment. 
B. Cada tres mesos. 
C. Cada sis mesos. 
D. Cada nou mesos. 
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10. Quina és l’alçada mínima que hauria de tenir la sala de calderes? 

 
A. Haurà de tenir una alçada mínima de 2,20 m. 
B. Les canonades quedaran a una alçada mínima del terra de 2 m. 
C. La alçada mínima de la sala serà de 2,50 m, respectant una alçada lliure de canonades i 

obstacles sobre la caldera de 0,50 m.  
D. La alçada mínima de la sala serà de 2,10 m, respectant una alçada lliure de canonades i 

obstacles sobre la caldera de 0,20 m. 
 
 
11. Durant quant temps s’ha de conservar el registre d’operacions de manteniment 

d’aquesta sala? 
 
A. Durant dos anys com a mínim.  
B. El que determini el mantenidor. 
C. Durant deu anys. 
D. Durant cinc anys. 

 
 
12. Qui s’haurà de fer càrrec d’executar les feines de reparació del clavegueró? 

 
A. Sempre correspon al propietari de l’edifici.  
B. A l’Ajuntament de Barcelona, ja que al estar soterrat en espai públic, correspon a 

l’administració propietària de l’espai públic la reparació. 
C. A l’Ajuntament de Barcelona, perquè és titular de la claveguera pública. 
D. Cal fer una investigació per determinar el responsable de la reparació, depenent dels motius 

del mal funcionament. 
 
 
13. Un cop detectat el problema, s’haurà de procedir a la substitució de l’antic clavegueró 

per un de nou. Quines característiques haurà de tenir el nou clavegueró? 
 

A. Tindrà un diàmetre de 200 mm i un pendent del 1,5%. 
B. Tindrà un diàmetre de 300 mm i un pendent del 3%.  
C. Tindrà un diàmetre mínim de 300 mm i un pendent del 2%. 
D. Tindrà un diàmetre de 250 mm i un pendent del 0,2%. 

 
 
14. En la nova instal·lació d’enllumenat públic, quina serà la màxima resistència de posada 

a terra en les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació? 
 

A. Menor o igual a 35V. 
B. Major o igual a 35V. 
C. Menor o igual a 24V.  
D. Major o igual a 24V. 
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15. Quina serà la velocitat màxima autoritzada dels vehicles a senyalitzar si la opció de 

disseny de la nova secció del carrer és de prioritat invertida (residencial)? 
 

A. 10 km/h. 
B. 20 km/h. 
C. 30 km/h.  
D. 50 km/h. 

 
 

16. Durant la redacció del projecte, i per tal d’acomplir amb el paràmetre d’accessibilitat, 
s’ha seguit l’Ordre VIV/561/2010 i el Codi d’Accessibilitat de Catalunya. És correcte 
aquest procediment? 

 
A. Sí, per ser d’aplicació les dues normes. 
B. No, només s’havia de tenir en compte el Codi d’accessibilitat de Catalunya. 
C. No, només s’havia de tenir en compte la Ordre VIV/561/2010, ja que és d’un rang superior. 
D. Cap de les dues normes, cal aplicar el Codi Tècnic de l’Edificació. 

 
 

17. Com hauran de ser els paviments que són indicadors direccionals?  
 

A. Peces amb un acabat superficial continu amb acanaladures rectes i paral·leles amb una 
profunditat màxima de 5mm.  

B. Peces amb un acabat superficial continu amb acanaladures rectes i paral·leles amb una 
profunditat mínima de 5mm. 

C. Peces amb un acabat superficial continu amb ja  siguin ratllades o puntejades amb una 
profunditat mínima de 5mm. 

D. Cap de les anteriors. 
 
 

18. En el disseny urbanístic del carrer, i tenint en compte els diferents elements que 
conformen l’espai urbà, quin criteri s’adoptarà en l’elecció dels elements urbanístics per 
tal de reduir el cost d’implantació, millorar el manteniment i assegurar l’eficiència dels 
elements? 

 
A. Es farà un disseny singular, per tal de donar al ciutadà una diferenciació d’elements, i es 

buscaran elements únics i fets a mida. 
B. S’aplicaran criteris i eleccions d’elements estandarditzats que estiguin contrastats tant en 

l’ús com en el manteniment, que puguin estar recollits en el catàleg d’elements urbans o 
document similar.  

C. El disseny dels elements urbans no influeix en el manteniment ni en la seva eficiència. 
D. Cap de les anteriors. 

 
 
19. Com a acabat de la urbanització es vol col·locar mobiliari urbà en format banc. Quines 

característiques han d’acomplir els bancs per facilitar la seva utilització segons 
l’accessibilitat? 

 
A. Disposaran d’un disseny ergonòmic i una una profunditat de seient entre 0,3 i 0,4 metres.  
B. Tindran un respatller amb una alçada mínima de 0,30 metres i recolza braços en ambdós 

extrems. 
C. Disposaran d’una alçada compresa entre 0,50 i 0,60 metres. 
D. Cap de les anteriors. 
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20. Quina haurà de ser l’amplada el nou gual de vehicles, tenint en compte les dimensions 

de la calçada i que no es permetrà l’accés de vehicles de gran tonatge? 
 

A. L’amplada del gual no excedirà l’amplada de l’espai que quedi lliure per al pas exclusiu dels 
vehicles en la línia de façana. En l’amplada reservada per al pas exclusiu de vehicles no es 
computarà la part reservada per a la sortida de vianants, la qual haurà d’estar degudament 
protegida. 

B. L’amplada del gual podrà excedir fins a dos metres i mig l’espai que quedi lliure per al pas 
exclusiu dels vehicles en la línia de façana. En l’amplada reservada per al pas exclusiu de 
vehicles no es computarà la part reservada per a la sortida de vianants, la qual haurà d’estar 
degudament protegida.  

C. L’amplada del gual no excedirà en més d’un metre l’espai que quedi lliure per al pas 
exclusiu dels vehicles en la línia de façana. En l’amplada reservada per al pas exclusiu de 
vehicles no es computarà la part reservada per a la sortida de vianants, la qual haurà d’estar 
degudament protegida.  

D. Cap de les anteriors.  
 
 

21. Quin model autoritzat de gual caldrà instal·lar? 
 

A. Gual Barcelona-120 donat que les voreres són superiors a 2,60 metres. 
B. Gual Barcelona-60, donat que les voreres són superiors a 2,60 metres i sense arbrat. 
C. Gual Barcelona-60 per les necessitats dels vehicles. 
D. Gual Barcelona-20: Per voreres de més de 2,60 metres, i que l’alçada del plinto vorera sigui 

menor a 10 cm. 
 
22. Per tal d’executar les obres del gual, un cop aprovada la llicència i el corresponent 

permís d’obres a l’espai públic i tenint en compte que caldrà ocupar temporalment un 
carril de la calçada de circulació, quins tràmits s’hauran de realitzar? 

 
A. Comunicar les obres al Comitè d’Obres de l’Ajuntament de Barcelona, o organisme similar, 

que tingui en compte les necessitats dels diferents departaments de l’Ajuntament implicats 
en la ocupació del carril de circulació, per disposar de la corresponent autorització. 

B. Avisar a la Guàrdia Urbana. 
C. Donat que ja es disposa de llicència i de permís d’obres, es faran les obres segons les 

nostres necessitats d’obra. 
D. Cap de les anteriors. 

 
 

23. En el disseny de la recollida de l’aigua superficial, a on es situaran els embornals 
respecte dels passos de vianants en la nova secció de carrer? 

 
A. Aigües avall dels passos. 
B. Aigües amunt dels passos.  
C. Enmig dels passos de vianants. 
D. Cap de les anteriors.  

 
 
 
 
 
 
 



 

39 
 

 

 
24. Quina pendent transversal cal donar a la nova secció del carrer per a una correcta 

evacuació de les aigües? 
 

A. Entre un 1% i un 5%. 
B. Mínim el 2%.  
C. La pendent transversal no es té en compte per a la evacuació de les aigües. 
D. Cap de les anteriors.  

 
 

25. En la ordenació de les xarxes generals de subministrament a la via pública aprofitant el 
nou disseny del carrer, com es podran disposar les instal·lacions canalitzades? 
(Assenyala dues respostes): 

 
A. En caixons de serveis o galeries no visitables. 
B. En tubs de coure.  
C. En galeries de serveis o enterrades 
D. Cap de les anteriors. 

 
 
 

PREGUNTES DE RESERVA 
 
 
26. En la instal·lació d’enllumenat exterior, quina haurà de ser la intensitat màxima de 

defecte, llindar de desconnexió dels interruptors diferencials, i quina serà la resistència 
màxima a terra (mesurada en la posada en servei de la instal·lació? 

 
A. 500 mA i 70 Ω. 
B. 30 mA i 35 Ω. 
C. 300 mA i 30 Ω. 
D. 300 mA i 35 Ω. 

 
 
27. Quina tensió mínima d’aïllament assignada tindran els cables a utilitzar en els sistemes 

de cablejat fixe, en el pàrquing? 
 

A. 380 V, aïllats  amb barreges termoplàstiques o termoestables; instal·lats sota tub dins tub 
metàl·lic rígid o flexible. 

B. 0,5/1 Kv, aïllats  amb barreges termoplàstiques o termoestables; instal·lats sota tub dins tub 
metàl·lic rígid o flexible. 

C. 0,6/1 Kv, aïllats  amb barreges termoplàstiques o termoestables; instal·lats sota tub dins tub 
metàl·lic rígid o flexible. 

D. 450/750 V, aïllats  amb barreges termoplàstiques o termoestables; instal·lats sota tub dins 
tub metàl·lic rígid o flexible. 
 

 
28. Podrà ser climatitzat l’espai d’ús no permanent creat en la planta soterrani -2? 

 
A. Podrem climatitzar l’arxiu amb el requisit de  mantenir les temperatures inferiors a 18 ºC a 

l’hivern i superiors als 26 ºC a l’estiu 
B. Es podrà climatitzar però nomes si s’utilitzen energies renovables o residuals. 
C. Es podrà climatitzar, independentment del tipus d’energia utilitzada.  
D. No, en cap cas. 
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29. Per tal d’adaptar el carrer als nous vehicles personals, es determina crear un carril bici 

segregat de l’espai de vianants. Quins vehicles podran circular en aquest carril quan la 
seva amplada ho permeti i sense superar la velocitat de 30 km/h? 

 
A. Qualsevol tipus de vehicles sense superar els 30 km/h. 
B. Només podran circular bicicletes. 
C. Qualsevol vehicle que acompleixi amb l’amplada del carril bici. 
D. Bicicletes i qualsevol vehicle personal tipus A, B, C1, C2.  

 
 
30. A partir de quina diferència de cota obligaria a posar una barana per evitar el risc de 

caiguda dels vianants a diferent desnivell? 
 

A. 0,50 m. 
B. 0,90 m. 
C. 0,55 m.  
D. 1,10 m.  

 


