Convocatòria enginyer tècnic funcionari interí (A2)
Primer exercici de la fase d’oposició
Prova teòrica (temari específic)
23 d’octubre de 2013
1.- Els règims d'intervenció administrativa regulats a la Llei 20/2009, de prevenció i control
ambiental de les activitats són:
A= Autorització ambiental i Llicència Ambiental.
B= Autorització ambiental, Llicència Ambiental i Comunicació prèvia.*
C= Autorització ambiental, Llicència Ambiental, Comunicació prèvia i Llicència d'activitat innòcua.
D= Cap de les anteriors respostes és certa, perquè la citada Llei regula les activitats recreatives i els
espectacles públics.
2.- Què s'entén per activitat classificada ?
A= Aquelles activitats que requereixen de Llicència Municipal per a ser posades en funcionament.
B= Aquelles activitats que es considera que tenen incidència ambiental.
C= Les activitats relacionades als annexos de la Llei 20/2009
D= Les respostes B i C són correctes.*
3.- Quina de les següents afirmacions és certa ?
A= La Comunicació prèvia d'obertura permet posar en funcionament una activitat tan bon punt es
presenta a l'administració competent tota la documentació preceptiva.
B= La Comunicació prèvia d'obertura és eficaç quan s'ha obtingut prèviament les llicències urbanístiques
necessàries.
C= La Comunicació prèvia d'obertura és eficaç quan s'ha obtingut prèviament les llicències o
autoritzacions sectorials que siguin necessàries per al funcionament de l’activitat en qüestió.
D= Totes les respostes anteriors són certes.*
4.- Les activitats sotmeses a Comunicació prèvia d'obertura d’acord amb la Llei 20/2009 (LPCA)
han de realitzar controls periòdics de l'activitat:
A= Cada 5 anys
B= Cada 4 anys
C= Cada 3 anys
D= Cap de les anteriors respostes és correcta.*
5.- L'Ordenança municipal d’obertura d’establiments i control d’activitats amb incidència
ambiental de Roses, estableix que les activitats considerades innòcues:
A= Se sotmeten a llicència d'activitat innòcua.
B= Se sotmeten a comunicació prèvia d'obertura.*
C= No es regula cap règim d'intervenció administrativa quant a l'activitat, atès que no tenen incidència
ambiental.
D= Per activitats amb una superfície útil inferior a 50 m2 la resposta C és la correcta i per una superfície
superior a 50 m2 i un aforament potencial superior a 25 persones, la resposta A és la correcta.
6.- A quin règim d'intervenció administrativa per a la seva posada en funcionament se sotmet un
restaurant amb un aforament inferior a 150 persones ?
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A= A Comunicació prèvia d'obertura d'activitat recreativa.
B= A Llicència d'activitat recreativa.
C= A Comunicació prèvia d'obertura d'activitat recreativa, sempre i quan no disposi de terrassa.*
D= A Llicència d'activitat recreativa, sempre i quan no disposi de màquines recreatives tipus B.
7.- D'acord amb la Llei de Costes, quins espais es troben inclosos a la zona marítimo-terrestre
(ZMT) ?
A= Tots els aiguamolls costaners, així com també l'espai al llarg dels marges dels rius fins on es faci
sensible l'efecte de la marea.
B= L'àrea urbanitzable de la costa, desenvolupada per planejament derivat.
C= La franja de terreny que poden aconseguir les ones del mar en els temporals forts.
D= Únicament la resposta B no és correcta.*
8.- L'àmbit del Pla especial del Cap de Creus és:
A= Cadaqués, Port de la Selva i Vilajuïga.
B= Cadaqués, Port de La Selva, Selva de Mar, Vilajuïga, Roses i Pau.*
C= Pau, Palau, Vilajuïga i Roses.
D= Cadaqués, Port de la Selva, Roses, Palau i Pau.
9.- La porta de sortida d'una activitat de restauració haurà de mesurar com a mínim:
A= 80 cm.*
B= 1,20 m i obrir cap a fora
C= Depèn de l'aforament
D= Cap de les anteriors respostes és correcta
10.- Quan han d'estar protegits, per sistema d'extinció automàtica, els aparells de la cuina d'un
restaurant per no ser considerada local de risc especial ?
A= Quan la potència instal·lada dels aparells de cocció és superior a 20 Kw.*
B= Quan la potència instal·lada dels aparells de cocció és superior a 50 kW.
C= Depèn de la superfície de la cuina.
D= La cuina d’un restaurant, sempre ha d’estar protegida per sistema d’extinció automàtica.
11.- Quina és la dotació mínima de serveis higiènics per a una activitat de restauració ?
A= 1 lavabo i 2 cabines de vàter.*
B= 2 lavabos i 2 cabines de vàter
C= 1 lavabo i 3 cabines de vàter
D= 2 lavabos i 3 cabines de vàter
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12.- Quins són els períodes d’avaluació que s’estableix al Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica, i se n’adapten els annexos:
A= nit, matinada
B= dia, nit
C= vespre, nit
D= dia, vespre i nit.*
13 .- Què és un valor límit d’immissió ?
A= És el nivell d'immissió màxim de soroll o de vibracions permès dins d'un període de temps determinat
en un indret determinat.*
B= És el màxim nivell acústic que pot percebre l’oïda humana sense causar dolor.
C= És el nivell d'emissió màxim de soroll o de vibracions permès dins d'un període de temps determinat
en un indret determinat.
D= Totes les respostes anteriors són correctes.
14.- D’acord amb la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis, un establiment hoteler amb un nombre de
places superior a 20:
A= Se sotmet a control preventiu per l’Administració de la Generalitat i l’acte de comprovació per part
d’una Entitat Col·laboradora de l’Administració.*
B= Se sotmet a control preventiu per l’Administració Local i l’acte de comprovació per part d’una Entitat
Col·laboradora de l’Administració
C= Se sotmet a control preventiu per l’Administració de la Generalitat i l’acte de comprovació per part
dels serveis tècnics municipals.
D= Se sotmet a control preventiu per l’Administració Local i l’acte de comprovació per part dels serveis
tècnics municipals.
15.- A les platges de Roses es pot passejar amb el gos ?
A= En cap cas, excepte que es tracti de gossos pigall i els de salvament i auxili.*
B= Sí, llevat de la temporada alta d’estiu.
C= Sí, sempre que aquest vagi lligat, excepte la temporada alta d’estiu.
D= Sí, sempre que es tingui cura de recollir les deposicions que pugui efectuar amb els materials
adequats.
16.- A les platges de Roses s’hi pot fer foc ?
A= Sí, sempre i quan no representi un risc per l’entorn.
B= No, en cap cas.
C= Només si es disposa d’autorització municipal.*
D= Sí, però només de nit, sempre i quan no representi un risc per l’entorn.
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17.- Completa l’article següent, de conformitat amb les Instruccions de Navegació per a les aigües
marítimes de la província de Girona: “Pel que fa als trams de costa no abalisats, com zona de
banyada, s’entendrà que, aquesta ocupa una franja de mar de X metres, a les platges i Y metres a
la resta de la costa, dintre d’aquestes zones no es podrà navegar a una velocitat superior a tres
nusos, cal adoptar totes les precaucions necessàries para evitar riscos a la seguretat en general.”
A=
B=
C=
D=

X=200 m
X=100 m
X=150 m
X=100 m

Y= 50 m.*
Y= 25 m
Y= 50 m
Y= 75 m

18.- Quin d’aquests articles o instal·lacions està permès per ocupar la via pública, de conformitat
amb l’Ordenança Municipal Reguladora de l’ocupació del domini públic municipal en l’activitat
hostalera i comercial:
A= Televisors
B= Expenedors automàtics de begudes
C= Aparells lúdics infantils
D= Mostradors de gelats.*
19.- Quina és la profunditat màxima pel que fa a l’ocupació amb mostres comercials de la via
pública, segons l’Ordenança Municipal Reguladora de l’ocupació del domini públic municipal en
l’activitat hostalera i comercial ?
A= 0,5 m, excepte en alguns carrers i rambles més amples on es permet 1 m.*
B= 1 m, excepte en alguns carrers i rambles més amples on es permet 1,5 m.
C= 1 m a tot arreu
D= 0,5 m a tot arreu
20.- Quin és l’horari de funcionament d’una ocupació de la via pública amb terrassa amb taules i
cadires ?
A= Serà la mateixa de l’horari de l’establiment.
B= Sempre de cinc de la tarda a 2 de la matinada
C= Sempre de 12 del matí a 3 de la matinada
D= Estarà fixat en cada autorització, però de forma general serà entre les nou del matí i les dotze de la
nit.*
21.- Per a una nova activitat de bar musical, emplaçada en un local sense cap ús previ, és
obligatori d’acord amb el CTE DB-SUA i el Reglament de la Llei d’Espectacles i activitats
recreatives, disposar de servei higiènic accessible ?
A= SI.*
B= NO
C= SI, excepte que la superfície útil del local sigui inferior a 100 m2
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D= SI, excepte que la superfície útil del local sigui inferior a 100 m2 i l’aforament potencial sigui inferior a
50 persones.
22.- Per realitzar una activitat de forma permanent en el Domini Públic marítimo-terrestre cal
obtenir prèviament:
A= Concessió administrativa del titular del domini.
B= Autorització de temporada en el marc del Pla d’Usos municipal.
C= Llicència municipal
D= Tant autorització o llicència municipal com la concessió administrativa del titular del domini.*
23.- La naturalesa jurídica de les llicències urbanístiques és la següent:
A= Son actes reglats.*
B= Son disposicions generals reglades.
C= Son actes discrecionals.
D= Cap de les respostes anteriors és correcta.
24.- Les llicències urbanístiques:
A= S'atorguen salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercer.*
B= Cal justificar la titularitat dominical en tot moment per a construir.
C= Adjudiquen parcel·les.
D= Cap de les respostes anteriors és correcta.
25.- La facultat per l'atorgament de llicències urbanístiques es:
A= De l'alcalde i no és una atribució delegable.
B= De l'alcalde, salvat que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern
Local.*
C= Del ple per majoria absoluta dels seus membres i també és delegable a l'alcalde.
D= De l'alcalde si n'estan al corrent els regidors.
26.- El pla especial del cap de Creus divideix el seu àmbit territorial en zones:
A= Zona de reserva natural integral, zona de reserva natural parcial, zona de paratge natural d'interès.*
nacional, zona de parc natural, zona d'ordenació específica.
B= Zona de reserva especial integrada i zona no integrada al parc.
C= Zona de reserva integral, zona de reserva parcial i zona industrial.
D= Zona autòctona, integral especial, integral i del litoral
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PREGUNTES RESERVA
1.- Les llicències que regulen l'ocupació de domini públic en l'activitat d’hostaleria són:
A= A precari, revocables en qualsevol moment per raons d'interès públic.*
B= Definitives i difícilment revocables.
C= Revocables per l'interès d'un privat.
D= Perpètues en el temps.
2.- La llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes ha sofert una modificació legislativa:
A= Llei 19/2012, de 25 de maig, de medidas urgentes de liberalización de comercio y de determinados
servicios.
B= Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya.
C= La llei de Costes no ha estat modificada.
D= Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció del litoral.*

