
DNI _______________

PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL
EN LA CATEGORIA D’ARQUITECTE, EN EL MARC DEL PROGRAMA DE

POSADA EN MARXA DEL SERVI D’ATENCIÓ TÈCNICA ALS AJUNTAMENTS
DE LA COMARCA

TERCER EXERCICI, primera prova: 

Resoldre  les  preguntes  d’un  qüestionari  tipus  test,  relacionats  amb  el  temari  que
s'especifica a les bases.

La  puntuació  màxima d’aquest  exercici  serà  de 10 punts.  Les  respostes errònies  es
valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà el 50% del valor d’una
resposta encertada. Les respostes en blanc no seran tingudes en compte.

Els opositors que no assoleixin un mínim de 5 punts seran eliminats, i ja no se’ls corregirà
el següent exercici.

INSTRUCCIONS GENERALS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA:
 L’aspirant  només s’ha d’identificar anotant el NIF a la caràtula de l’exercici i a

l’encapçalament de cada full. No s’admetran exercicis amb els noms, signatures o
qualsevol altre signe que permeti al tribunal identificar l’aspirant.  Si es presenta
algun  exercici  amb  noms,  signatures,  signes  suposarà  l’eliminació
immediata de l’aspirant.

 El  temps de  realització  de  la  prova  serà  la  indicada  pel  Tribunal  Qualificador,
esgotat el temps, l’aspirant ha de deixar d’escriure i no es permetrà que apunti res
més als fulls de les proves.

 En cas que l’aspirant acabi la prova abans del temps indicat, s’haurà de quedar
assegut/uda al seu lloc i ho haurà d’indicar a algun dels membres del tribunal o al
personal de vigilància de la sala, que procedirà a recollir la prova.

 En tot cas s’ha de lliurar l’exercici amb el DNI anotat, encara que l’exercici es deixi
en blanc.
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1-. L’acte administratiu està subjecte al principi de legalitat:

a) Sempre

b) Quan es tracti d’actes reglats

c) Depèn dels casos

d) No, necessàriament

2-. El percentatge sobre l’import d’adjudicació del contracte en que es fixa la garantia defini-

tiva, com a regla general, exclòs l’IVA, és de:

a) El 2%

b) El 5%

c) El 6%

d) El 10%

3-.  Es consideren contractes menors d’obres, els contractes de valor estimat inferior:

a) Divuit mil euros, IVA inclòs

b) Divuit mil euros, IVA exclòs

c) Quaranta mil euros, IVA inclòs

d) Quaranta mil euros, IVA exclòs

4-. Quina naturalesa jurídica té un contracte de direcció d’obres:

a) Concessió de serveis

b) Subministrament

c) Mixt

d) Serveis

5-. D’acord amb l’article 118 de la Llei de Contractes del Sector Públic, la tramitació dels ex -

pedients en els contractes menors només exigirà:

a)  L’aprovació de la despesa i dels plecs de condicions i la incorporació la factura.

b) L’informe  motivant  la  necessitat,  l’aprovació  de  la  despesa  i  la  incorporació  de  la  

factura.

c) L’aprovació dels plecs de condicions i la incorporació de la factura.

d) Únicament la incorporació de la factura.

6-. L’aprovació definitiva del Plans Parcials correspon a:

a) Sempre els Ajuntaments

b) Sempre a la Comissió territorial d’Urbanisme

c) A la Diputació

d) Als Ajuntaments si són promoguts d’acord amb la determinacions d’un Pla d’Ordenació Ur-

banística Municipal 

7-.  Les cessions d’aprofitament que corresponen als Ajuntaments en el desenvolupament

d’un sector urbanitzable delimitat són:

a) Sempre del 10%

b) Sempre del 15%

c) Depenen del rendiment del sector
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d) Varia entre el 10% i el 15% en funció de la data de la seva delimitació

8-.  Els certificats d’aprofitament urbanístic tenen vigència:

a) Només pels propietaris de les finques

b) De 6 mesos a comptar des de la notificació a les persones interessades

c) Fins que es declari la suspensió de llicències

d) Indefinida si no hi ha modificacions del planejament

9-. En el sòl no urbanitzable les construccions incloses en el catàleg de Masies i Cases Ru-

rals que requereixen un procés de rehabilitació no es poden destinat a l’ús:

a) Establiment hoteler en la modalitat d’apart-hotel

b) Habitatge familiar

c) Restauració

d) Activitats artístiques

10-. Es poden autoritzar usos de caràcter provisional en terrenys que es trobin en la situació

següent:

a) En sòl urbà sempre

b) En solars

c) En terrenys on s’hagi iniciat la gestió urbanística

d) En terrenys qualificats d’espai lliure públic.

11-. Quina de les següents dades no cal que consti en un certificat d’aprofitament urbanístic:

a) Classificació del sòl

b) El valor cadastral

c) Els instruments de planejament i gestió aplicables

d) Paràmetres aplicables respecte l’ús del sòl

12-. Els tipus de ruïna són:

a) Ruïna urbanística, ruïna tècnica, ruïna econòmica

b) Ruïna tècnica, ruïna estructural, ruïna integral

c) Ruïna urbanística, ruïna econòmica

d) Ruïna tècnica, ruïna urbanística, ruïna econòmica i ruïna cadastral

13-. Són serveis urbanístics bàsics:

a) La xarxa viària amb la suficient consolidació que permeti la connectivitat amb la trama vià-

ria bàsica municipal i les xarxes d’abastament d’aigua i de sanejament

b) La xarxa viària amb la suficient consolidació que permeti la connectivitat amb la trama vià-

ria bàsica municipal, i les xarxes d’abastament d’aigua i de sanejament i el subministra-

ment d’energia elèctrica

c) El sanejament i la xarxa viària que tingui un nivell de consolidació suficient per permetre la

connectivitat amb la trama viària bàsica municipal

d) Les xarxes d’abastament d’aigua i de sanejament, el subministrament de gas i el subminis-

trament d’energia elèctrica
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14-. Els plans d’ordenació urbanística municipal classifiquen el sòl del territori en:

a) Sòl urbà i sòl urbanitzable

b) Sòl urbà consolidat, sòl urbanitzable delimitat, sòl no urbanitzable

c) Sòl urbà consolidat, sòl urbà no consolidat, sòl urbanitzable delimitat, sòl urbanitzable no

delimitat, sòl no urbanitzable 

d) Sòl urbà consolidat, sòl urbà no consolidat, sòl no urbanitzable

15-. La documentació mínima dels projectes d’urbanització ha de comprendre:

a) Memòria descriptiva de les característiques de les obres; plànol de situació degudament re-

ferenciat i els plànols de projecte i de detall; plec de prescripcions tècniques; els amida-

ments, els quadres de preus; el pressupost i el pla d’etapes.

b) Memòria descriptiva de les característiques de les obres; els plànols de projecte i de detall;

els amidaments i el pressupost.

c) Memòria descriptiva de les característiques de les obres; plànol de situació degudament re-

ferenciat i els plànols de projecte i de detall i el pressupost.

d) Memòria descriptiva de les característiques de les obres; plànol de situació degudament re-

ferenciat i els plànols de projecte i de detall; plec de prescripcions tècniques; el pressupost

i el pla d’etapes.

16-. La parcel·lació

a) És un acte que està subjecte a llicència urbanística

b) No és un acte subjecte a llicència

c) És una disposició de caràcter general

d) Cap de les anteriors és correcte perquè es formalitza a través d’escriptura pública

17-. Quina o quines d’aquestes construccions no es permet en sòl no urbanitzable pel TR-

LUC, sense la prèvia tramitació i aprovació d’un Pla especial urbanístic?

a) Les construccions destinades a càmping

b) Els dipòsits d’aigua

c) Les benzineres

d) Totes el anteriors

18-. En sòl no urbanitzable  es permeten:

a) Construccions de masies

b) Usos d’interès públic i social

c) Els usos i obres provisionals sense cap distinció

d) Pavellons poliesportius

19-. Els terrenys inclosos en un Pla de Millora Urbana

a) Tenen condició de sòl urbà no consolidat, en qualsevol cas

b) Poden tenir condició de sòl urbà consolidat o de sòl urbà no consolidat

c) Tenen condició de sòl urbà consolidat si el planejament general els sotmet a actuacions de

transformació urbanística

d) Només poden tenir la condició de sòl urbà consolidat
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20-. L’acció de restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic urbanístic només

prescriu:

a) Al cap de 6 anys de produir-se la vulneració de la legalitat urbanística

b) Al cap de 4 anys de produir-se la vulneració de la legalitat urbanística

c) No prescriu en exercici de l’acció pública en matèria d’urbanisme

d) Cap de les respostes anteriors és correcta

21-. Segons el vigent Decret d’habitabilitat i la cèdula d’habitabilitat i per tal de determinar el

nombre màxim d’ocupants per habitatge, en funció del nombre d’habitacions i la superfície

d’aquestes,  quin és el  nombre màxim de persones que pot ocupar un habitatge que no

disposa de cap habitació, únicament amb espai comú (E, M, E-M o E-M-C)?

a) Cap, perquè no té cap habitació.

b) Dues.

c) Una per cada 10 m2 de superfície útil.

d) Una, independentment de la superfície.

22-. Les classes d’obres ordinàries són:

a) Obres de reforma o reparacions menors i obres de manteniment.

b) Obres de primer establiment,  reforma o gran reparació;  reparacions menors i  obres de

conservació i manteniment. 

c) Obres de primer establiment, reparacions menors i obres de manteniment.

d) Obres de primer establiment o gran reparació i obres de conservació i manteniment.

23-. D’acord amb el decret d’Habitabilitat, els habitatges de nova construcció, han de tenir

una superfície mínima útil de... 

a) 20 m2

b) 32 m2

c) 36 m2

d) 40 m2

24-. Està subjecte a llicència urbanística:

a) Una obra d’edificació de nova planta que no requereix projecte de conformitat amb la Llei

d’ordenació de l’edificació.

b) Una obra ordinària municipal per construir la seu de l’Ajuntament.

c) La primera utilització parcial d’un edifici.

d) El canvi d’us d’un edifici a ús agrícola

25-. Quin d’aquests actes no està subjecte al règim de comunicació prèvia.

a) La primera utilització i ocupació dels edificis

b) La construcció o la instal.lació de murs i tanques 

c) Els usos i les obres provisionals

d) El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.
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PREGUNTES DE RESERVA

21-. La Junta de Govern local existeix en tots els municipis:

a) Amb població superior a 10.000 habitants i en els de menys quan així ho disposi el seu 

reglament orgànic o així ho acordi el Ple del seu Ajuntament.

b) Amb població superior a 5.000 habitants i en els de menys quan així ho disposi el seu 

reglament orgànic o així ho acordi el Ple del seu ajuntament.

c) Amb població superior a 10.000 habitants i en els de menys quan així ho disposi el seu 

reglament orgànic.

d) Amb població superior a 5.000 habitants, i en els de menys quan així ho disposi el seu 

reglament orgànic.

22-. Es considera sòl no urbanitzable: 

a) Els terrenys que no tenen la condició de solar

b) Els terrenys que el Pla d’Ordenació Urbanística municipal classifica com a tals

c) Els terrenys que segons el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal exclusivament s’han de

desenvolupar mitjançant un Pla director urbanístic

d) Totes les respostes són correctes
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