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1. Queden fora d’ordenació:

a) Les construccions i usos que, per raó de l’aprovació del planejament urbanístic
quedin subjectes a expropiació, cessió obligatòria i gratuïta i enderrocament o
cessament.*
b) Les que se’ls assigna una qualificació urbanística de Planta Baixa i 5 Plantes
pis.
c) Les construccions i usos que, per raó de l’aprovació del planejament urbanístic
les exclou del terme municipal.
d) Les construccions i usos que, per raó de l’aprovació del planejament urbanístic
no quedin subjectes a expropiació, cessió obligatòria i gratuïta i enderrocament
o cessament.

2. El planejament urbanístic:

a) És una disposició administrativa de caràcter general, té vigència indefinida i és
susceptible de suspensió, modificació i revisió.*
b) És un acte administratiu amb vigència de quatre anys prorrogable.
c) És una disposició administrativa de caràcter general amb vigència de vint anys.
d) És una disposició administrativa de caràcter general, té vigència indefinida i no
és susceptible de suspensió, modificació i revisió.

3. Són béns patrimonials.

a) Són aquells béns públics afectats per zona verda o carrer.
b) Són aquells béns públics afectats a un servei públic.
c) Són aquells béns públics que no estan afectats a un ús o servei públic.*
d) Són béns que pertanyen al municipi i que correspon als veïns el seu
aprofitament.
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4. Les parcel·lacions urbanístiques no incloses en un projecte de reparcel·lació són
actes subjectes a:

a) Llicència urbanística.*
b) Règim de comunicació prèvia.
c) Declaració responsable.
d) No estan subjectes a cap permís municipal.

5. Les llicències urbanístiques per executar obres:

a) Han de fixar un termini per començar-les i un altre per acabar- les, en funció del
principi de proporcionalitat. Si les llicències no els fixen, el termini per començar
les obres és d'un any i el termini per acabar-les és de tres anys. *
b) Han de fixar un termini per començar-les i un altre per acabar-les, en funció del
principi de proporcionalitat. Si les llicències no els fixen, el termini per començar
les obres és de tres anys i el termini per acabar-les és de sis anys.
c) No han de fixar un termini per començar-les ni tampoc per acabar-les.
d) Només han de fixar un termini per començar-les en funció del principi de
proporcionalitat que no podrà ser mai superior a sis anys.

6. Es considera que un immoble amenaça a ruïna econòmica:

a) Quan presenti danys en qualsevol dels seus elements amb un cost de reparació
superior al 50% del cost de construcció de nova planta d’un immoble de
característiques similars a l’afectat quant a la dimensió, l’ús i la qualitat, utilitzant
tecnologia i materials actuals.*
b) Quan presenti danys en qualsevol dels seus elements amb un cost de reparació
superior al 78% del cost de construcció de nova planta d’un immoble de
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característiques similars a l’afectat quant a la dimensió, l’ús i la qualitat, utilitzant
tecnologia i materials actuals.
c) Quan presenti danys en qualsevol dels seus elements amb un cost de reparació
superior al 60% del cost de construcció de nova planta d’un immoble de
característiques similars a l’afectat quant a la dimensió, l’ús i la qualitat, utilitzant
tecnologia i materials actuals.
d) Quan presenti danys en qualsevol dels seus elements amb un cost de reparació
superior al 30% del cost de construcció de nova planta d’un immoble de
característiques similars a l’afectat quant a la dimensió, l’ús i la qualitat, utilitzant
tecnologia i materials actuals.

7. Quina d’aquestes afirmacions és la correcta?

a) Resta prohibit, sense excepció, atorgar llicències per a l’edificació de terrenys
que no tinguin la condició de solar.
b) Es podran atorgar llicències per a l’edificació de terrenys que no tinguin la
condició de solar a menys que es garanteixi l’execució simultània de les obres
d’edificació i d’urbanització necessàries perquè els terrenys adquireixin la
condició de solar.*
c) Es podran atorgar llicències per a l’edificació de terrenys que no tinguin la
condició de solar quan es garanteixi l’execució en cinc anys de les obres
d’edificació i d’urbanització necessàries perquè els terrenys adquireixin la
condició de solar.
d) Es podran atorgar llicències per a l’edificació de terrenys que no tinguin la
condició de solar quan es garanteixi l’execució en tres anys de les obres
d’edificació i d’urbanització necessàries perquè els terrenys adquireixin la
condició de solar.
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8. Les ordres d’execució:

a) Han de detallar amb claredat i precisió els actes que les persones obligades han
d’executar establint el termini per executar-los voluntàriament en proporció a la
seva entitat i complexitat.*
b) Només han de detallar amb claredat i precisió els actes que les persones
obligades han d’executar sense imposició de terminis d’execució.
c) Han de detallar amb claredat i precisió els actes que les persones obligades han
d’executar establint el termini per executar-los voluntàriament que no podrà ser
superior a un any.
d) Han de detallar genèricament actes que les persones obligades han d’executar
establint

el

termini

de

vuit

mesos

per

executar-los

voluntàriament

independentment a la seva entitat i complexitat.

9. La iniciativa de la modalitat per compensació bàsica correspon als propietaris de
finques la superfície dels quals representi:

a) Mes del 60% de la superfície total del polígon d’actuació urbanística.
b) Mes del 70% de la superfície total del polígon d’actuació urbanística.
c) Mes del 50% de la superfície total del polígon d’actuació urbanística.*
d) Mes del 65% de la superfície total del polígon d’actuació urbanística.

10. D’acord amb el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, el planejament
urbanístic general es desenvolupa per mitjà del planejament urbanístic derivat,
que és integrat per:

a) Plans especials urbanístics, plans de millora urbana, plans parcials urbanístics i
plans urbanístics de delimitació.*
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b) Plans directors urbanístics, plans de millora urbana, plans parcials urbanístics.
c) Plans especials urbanístics, plans directors urbanístics i plans parcials
urbanístics.
d) Plans especials urbanístics, plans de millora urbana, plans directors urbanístics
i plans sectorials urbanístics.

11. Llevat casos excepcionals, l’acció de restauració de la realitat física alterada i de
l’ordre jurídic urbanístic vulnerat prescriu:

a) Al cap de 6 anys d’haver-se produït la vulneració de la legalitat urbanística.*
b) Al cap de 20 anys d’haver-se produït la vulneració de la legalitat urbanística.
c) Al cap de 4 anys d’haver-se produït la vulneració de la legalitat urbanística.
d) No prescriu mai en exercici de l’acció pública en matèria d’urbanisme.

12. Tenen la consideració de solar, als efectes de la Llei d’urbanisme de Catalunya, els
terrenys classificats com a sòl urbà que siguin aptes per a l'edificació, segons
qualificació urbanística, i que compleixin els requisits següents:

a) Que estiguin urbanitzats d'acord amb les determinacions establertes pel
planejament urbanístic o, en tot cas, si aquest no les especifica, que disposin
dels serveis urbanístics bàsics assenyalats per l'article 27.1 i afrontin amb una
via que disposi d'enllumenat públic i estigui íntegrament pavimentada, inclosa la
zona de pas de vianants.
b) Que siguin susceptibles de llicència immediata perquè no han estat inclosos en
un sector subjecte a un pla de millora urbana ni en un polígon d'actuació
urbanística pendents de desenvolupament.
c) Que per edificar-los no s'hagin de cedir terrenys per destinar-los a carrers o a
vies amb vista a regularitzar alineacions o a completar la xarxa viària.
d) Totes les afirmacions són correctes.*
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13. Els propietaris de sòl urbà no consolidat no inclòs en àmbits d’actuació
urbanística estan obligats a cedir gratuïtament a l’ajuntament o a l’administració
que pertoqui, abans de l’edificació:

a) Els terrenys destinats a carrers, qualsevol altre tipus de via del sistema de
comunicació o a les ampliacions, les zones verdes i les zones destinades als
sistemes d’equipaments comunitaris que siguin necessaris perquè aquest sòl
adquireixi la condició de solar.
b) Els terrenys destinats a carrers, qualsevol altre tipus de via del sistema de
comunicació o a les ampliacions, i les zones verdes que siguin necessaris
perquè aquest sòl adquireixi la condició de solar.
c) Únicament els terrenys, destinats a carrers o a qualsevol altre tipus de via del
sistema de comunicació o a les ampliacions, que siguin necessaris perquè
aquest sòl adquireixi la condició de solar.*
d) Cap de les anteriors.

14. La suspensió de tramitacions i de llicències és:

a) Un acte preparatori exclusivament de competència local per a la formulació i la
tramitació de figures de planejament.
b) Un acte preparatori per la formulació i la tramitació de figures de planejament
que en qualsevol cas no pot durar més d’un any.
c) Un acte preparatori per a la formulació i la tramitació de figures de planejament.*
d) Un acte preparatori que sempre cal adoptar en el cas que es pretengui assolir
qualsevol objectiu urbanístic.
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15. En un municipi amb POUM vigent, el Ple municipal té la facultat de l’aprovació
definitiva dels següents instruments de planejament i gestió urbanística, previ
informe favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme:

a) Delimitació del polígon d’actuació urbanística.
b) Pla de millora urbana que afecta un únic terme municipal.*
c) Projecte d’urbanització.
d) Tots els anteriors.

16. Els plans d’ordenació urbanística municipal i llurs modificacions i revisions han de
reservar sòl per a la construcció d’habitatges de protecció pública:

a) Com a mínim, el sòl corresponent al 20% del sostre que es qualifiqui per a l’ús
residencial de nova implantació, tant en sòl urbà no consolidat com en sòl
urbanitzable.
b) Com a mínim, el sòl corresponent al 20% del sostre que es qualifiqui per a l’ús
residencial en sòl urbanitzable.
c) Com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús
residencial en sòl urbanitzable.
d) Com a mínim, el sòl corresponent al 30% del sostre que es qualifiqui per a l’ús
residencial de nova implantació, tant en sòl urbà no consolidat com en sòl
urbanitzable.*

17. En el marc del patrimoni municipal de sòl i d’habitatge dels ens públics, digues
quines de les afirmacions següents són verdaderes:

a) El sòl corresponent al percentatge d’aprofitament urbanístic de cessió
obligatòria i gratuïta, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable, s’incorpora al
patrimoni municipal de sòl i d’habitatge.
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b) Es pot destinar el fons del Patrimoni municipal de sòl i habitatge a l'adquisició i
urbanització de sòl destinat a habitatges de protecció pública.
c) Es pot destinar el patrimoni municipal de sòl i habitatge a formar reserves per a
protegir i tutelar el sòl no urbanitzable.
d) Totes les afirmacions anteriors són correctes.*

18. 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’ús d’un edifici a ús agrícola.

19. La modificació de les figures de planejament urbanístic:

a) Se subjecten a les mateixes disposicions que regeixen la formació.
b) Se subjecten a les mateixes disposicions que regeixen la formació, amb algunes
excepcions.*
c) Se subjecten a les mateixes disposicions que regeixen els plans directors.
d) Se subjecten a les mateixes disposicions que regeixen els plans directors i les
normes de planejament.

20. Els Projectes d'urbanització:

a) Són projectes d'obres ordinàries que tenen per finalitat posar en pràctica
l'execució material de les determinacions dels plans d'ordenació urbanística
municipal i dels plans derivats en els àmbits d'actuació urbanística.
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b) Són projectes d'obres que tenen per finalitat posar en pràctica únicament
l'execució material de les determinacions dels plans derivats en els àmbits
d'actuació urbanística.
c) Són projectes d'obres que tenen per finalitat posar en pràctica l'execució
material de les determinacions dels plans d'ordenació urbanística municipal i
dels plans derivats en els àmbits d'actuació urbanística.*
d) Són projectes d'obres ordinàries que tenen per finalitat posar en pràctica
l'execució material de les determinacions dels plans derivats en els àmbits
d'actuació urbanística.

21. Els instruments de planejament urbanístic són públics.

a) No, són dels ajuntaments i tothom pot consultar-los en tot moment.
b) No, són del Registre de planejament urbanístic de la Generalitat Catalunya i
tothom pot consultar-los en tot moment.
c) Sí i tothom pot consultar-los en tot moment.*
d) Sí, del Registre d'urbanisme de la Generalitat de Catalunya i tothom pot
consultar-los en tot moment.

22. No es pot autoritzar com a ús provisional d’acord amb el Decret legislatiu 1/2010:

a) L’emmagatzematge o dipòsit simple i mer de mercaderies o béns mobles.
b) Les activitats de lleure, esportives, recreatives i culturals.
c) El residencial en construccions existents.*
d) La prestació de serveis particulars als ciutadans.
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23. Tant en el cas de sectors de planejament derivat, com en el cas de polígons
d'actuació urbanística en sòl urbà:

a) L'aprovació definitiva del projecte d'urbanització ha de ser prèvia a la del
projecte de reparcel·lació.
b) L'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació ha de ser prèvia a la del
projecte d’urbanització.
c) L'aprovació definitiva del projecte de taxació conjunta ha de ser prèvia a la del
projecte d’urbanització.
d) L'aprovació definitiva del projecte d'urbanització ha de ser prèvia o simultània a
la del projecte de reparcel·lació.*

24. Els plans parcials urbanístics han de reservar sòl per a sistemes, com a mínim, en
les proporcions següents:

a) Per a zones verdes i espais lliures públics, en sectors d’ús residencial, 20 m2 de
sòl per cada 100 m2 de sostre edificable, amb un mínim del 10% de la
superfície de l’àmbit d’actuació urbanística per a zones verdes i espais lliures
públics.
b) Per a equipaments de titularitat pública, en sectors d’ús residencial, el valor
inferior resultant de les proporcions següents: 20 m2 de sòl per cada 100 m2 de
sostre o 20 m2 de sòl per cada habitatge; amb un mínim, en tots els casos, del
5% de la superfície de l'àmbit d'actuació urbanística, a més del sòl destinat a
serveis tècnics, si escau.
c) En els sectors d'ús no residencial, els plans parcials urbanístics han de reservar
per a zona verda un mínim del 10% de la superfície de l'àmbit d'actuació
urbanística i han de reservar per a equipaments un mínim del 5% de la dita
superfície, a més del sòl destinat a serveis tècnics, si s'escau.
d) Totes les anteriors són correctes.*
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25. Quin d’aquests elements no integra l’aprofitament urbanístic?

a) L’edificabilitat.
b) Els usos i la intensitat dels usos.
c) La qualificació urbanística.*
d) La densitat de l’ús residencial.

26. 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 l’ús residencial.

27. Quin és el sistema d’actuació urbanística d’un sector declarat d’urbanització
prioritària:

a) Expropiació.
b) Reparcel·lació en la modalitat de cooperació.*
c) Reparcel·lació en la modalitat de compensació per concertació.
d) Cap de les anteriors és correcta.

28. Quin d’aquests no és un servei urbanístic bàsic?

a) La xarxa viària.
b) La xarxa d’abastament d’aigua.
c) La xarxa d’enllumenat públic.*
d) La xarxa de sanejament.
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29. Estan

subjectes

al

procediment

d’aprovació

de

projectes

d'actuacions

específiques d'interès públic en sòl no urbanitzable:

a) La protecció de béns catalogats.
b) Les activitats col·lectives de caràcter esportiu, cultural, d'educació en el lleure i
d'esbarjo que es desenvolupin a l'aire lliure, amb les obres i instal·lacions
mínimes i imprescindibles per a l'ús de què es tracti.*
c) Les construccions destinades a l’activitat de càmping i a l’aparcament de
caravanes, autocaravanes i remolcs tenda.
d) El desenvolupament del sistema urbanístic de comunicacions i les seves zones
de protecció.

30. L’inici de l’expedient de reparcel·lació:

a) S’inicia quan s’aprova la delimitació del polígon d’actuació urbanística.*
b) S’inicia des de l’aprovació d’un conveni de gestió urbanística.
c) S’inicia amb la constitució de la junta de propietaris i amb l’acord d’inici de la
reparcel·lació.
d) S’inicia en el termini previst en el programa d’actuació urbanística.

31. Quins són els requisits d’habitabilitat exigibles als habitatges de nova
construcció?

a) Tots els habitatges han de constar, com a mínim, d’una estança o sala d’estar
menjador, una cambra higiènica i un equip de cuina; i tenir una superfície útil
interior no inferior a 36 m2.*
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b) Els habitatges poden constar d’una estança o sala d’estar menjador, una
cambra higiènica i un equip de cuina; i tenir una superfície construïda no inferior
a 36 m2.
c) Tots els habitatges han de constar, com a mínim, d’una estança o sala d’estar
menjador, una cambra higiènica i un equip de cuina; i tenir una superfície útil
interior no inferior a 25 m2.
d) Els habitatges poden constar d’una estança o sala d’estar menjador, una
cambra higiènica i un equip de cuina; i tenir una superfície construïda superior a
35 m2.

32. El plans locals d’habitatge determinen les propostes i els compromisos municipals
en política d’habitatge i han de contenir com a mínim:

a) L’anàlisi i la diagnosi de la situació de l’habitatge al municipi i els objectius i
estratègies d’actuació.
b) L’anàlisi i la diagnosi de la situació de l’habitatge al municipi; els objectius, els
programes i les estratègies d’actuació; i l’avaluació econòmica financera de les
actuacions.*
c) Els objectius, els programes i les estratègies d’actuació; i l’avaluació econòmica
financera de les actuacions.
d) L’anàlisi i la diagnosi de la situació de l’habitatge al municipi; els objectius, els
programes i les estratègies d’actuació; quantificació de les reserves totals i
mínimes d’habitatge protegit obligatori i anàlisi de la seva localització; i
l’avaluació econòmica financera de les actuacions.

33. Segons la Llei 13/2014 d’accessibilitat, correspon als municipis:

a) Aplicar la normativa d’accessibilitat en els edificis públics.
b) Aplicar la normativa d’accessibilitat; elaborar, aprovar i executar el pla municipal
d’accessibilitat i les revisions corresponents; determinar anualment les
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actuacions que s’han de dur a terme i el pressupost corresponent; i establir i
coordinar els serveis de transport adaptat de viatgers.*
c) Només l’aplicació de la normativa d’accessibilitat; l’elaboració dels plans
d’accessibilitat correspon exclusivament als ens locals supramunicipals a
excepció de les poblacions de més de 50.000 habitants.
d) Només l’aplicació de la normativa d’accessibilitat i la determinació anual de les
actuacions que s’han de dur a terme; l’elaboració dels plans d’accessibilitat
correspon exclusivament als ens locals supramunicipals a excepció de les
poblacions de més de 50.000 habitants.

34. Segons el Decret 135/1995 del Codi d’accessibilitat, un itinerari de vianants és
adaptat quan:

a) Té una pas de 0,80 m d’amplada; no inclou cap tram d’escala ni cap graó aïllat;
té un pendent longitudinal inferior o igual al 8%; té un pendent transversal
inferior o igual al 2%; i en els canvis de direcció té un espai mínim que permet la
inscripció d’un cercle d’1,50 m.
b) Té una pas lliure de 0,90 m d’amplada; no inclou cap tram d’escala ni cap graó
aïllat; té un pendent longitudinal inferior o igual al 10%; té un pendent
transversal inferior o igual al 2%; i en els canvis de direcció té un espai mínim
que permet la inscripció d’un cercle d’1,50 m.
c) Té una pas lliure d’obstacles mínim de 0,90 m d’amplada x 2,10 m d’alçada; no
inclou cap tram d’escala ni cap graó aïllat; té un pendent longitudinal inferior o
igual al 8%; té un pendent transversal inferior o igual al 2%; i en els canvis de
direcció té un espai mínim que permet la inscripció d’un cercle d’1,50 m.*
d) Té una pas lliure de 0,90 m d’amplada; no inclou cap tram d’escala ni cap graó
aïllat; té un pendent longitudinal inferior o igual al 8%; té un pendent transversal
inferior o igual al 2%; i en els canvis de direcció té un espai mínim que permet la
inscripció d’un cercle d’1,50 m.
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35. El patrimoni cultural català és integrat per:

a) Tots els béns mobles o immobles relacionats amb la història i la cultura de
Catalunya.
b) Tots els béns immobles relacionats amb la història i la cultura de Catalunya, així
com els béns immaterials integrants de la cultura popular i tradicional i les
particularitats lingüístiques.
c) Tots els béns mobles o immobles relacionats amb la història i la cultura de
Catalunya, així com els béns immaterials integrants de la cultura popular i
tradicional i les particularitats lingüístiques.*
d) Tots els béns mobles o immobles públics relacionats amb la història i la cultura
de Catalunya, així com els béns immaterials integrants de la cultura popular i
tradicional i les particularitats lingüístiques.

36. L'objecte dels contractes ha de ser sempre:

a) Indeterminat i tancat.
b) Incert, determinat i tancat.
c) Determinat, tot i que poden en alguns casos definir-se únicament les necessitats
o funcionalitats concretes que es pretenen satisfer.*
d) Cap de les respostes anteriors és correcta.

37. La disponibilitat de terrenys:

a) No ha d'acreditar-se en el moment de la comprovació del replanteig.
b) Ha d'acreditar-se com a regla general en el moment del replanteig previ.*
c) Ha d'acreditar-se en el moment de l'adjudicació del contracte.
d) Ha d'acreditar-se en el moment d'aprovació de l'expedient de contractació.
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38. Per aprovar certificacions d'obra:

a) Mai és necessària la presentació de la factura.
b) Ha d'incloure's a l'expedient un informe del director de l'obra sobre la manera
en la qual s'ha realitzat la prestació (compliment de millores, condicions
especials d'execució i altres compromisos socials, mediambientals i de
qualsevol classe).*
c) No ha d'estar conforme amb el seu contingut el contractista.
d) a i b són certes.

39. La incorporació de clàusules socials i mediambientals és:
a) Una obligació preceptiva i transversal en tots els contractes.*
b) Una potestat dels òrgans de contractació.
c) Una obligació en els contractes sotmesos a regulació harmonitzada.
d) No ha d'existir mai.

40. A la Llei de contractes del sector públic, en els expedients de contractació dels
contractes de serveis:
a) No ha d'existir mai un informe justificatiu de la insuficiència de mitjans.
b) Ha d'existir un informe justificatiu de la insuficiència de mitjans només en els
contractes subjectes a regulació harmonitzada.
c) Ha d'existir un informe justificatiu de la insuficiència de mitjans que s'ha de
publicar en el perfil del contractant.*
d) Cap de les respostes anteriors és correcta.
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PREGUNTES RESERVA:

41. Les propostes de modificació d'una figura de planejament urbanístic:

a) Han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa i l'oportunitat i la
conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents.*
b) Només han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa privada.
c) No és necessària cap justificació.
d) Només cal justificació quan afecti espais lliures i zones verdes.

42. A qui correspon l’aprovació inicial i provisional dels plans ordenació urbanística
municipal que afecta un únic municipi?

a) A la Direcció General d’Urbanisme.
b) A la Diputació Provincial.
c) A l’entitat comarcal.
d) A l’ajuntament corresponent.*
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El segon exercici (prova teòrica del temari específic) consisteix en respondre per
escrit, en el temps que determina el tribunal, un qüestionari de 40 preguntes amb
quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut
del programa de la part específica del temari de l'Annex I de les bases (temes 21 a
90).

Es preveuen 2 preguntes addicionals de reserva que seran valorades en el cas que
s'anul·li alguna de les 40 anteriors.

Es qualifica amb 0,50 punts cada resposta correcta i amb -0,125 punts cada resposta
incorrecta. Les preguntes sense resposta no seran tingudes en compte.

En cas que s'acordi l'anul·lació d'alguna pregunta per incorrecció en el seu
plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d'una
s'inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, la pregunta reserva.

La qualificació de l'exercici és de 0 a 20 punts. Les persones aspirants que no
assoleixin com a mínim 10 punts en aquesta prova quedaran eliminades del procés
selectiu.

