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EXAMEN

A

1. En quin document es recull qui és el coordinador de seguretat i salut d’una obra:
a) En l’Estudi de Seguretat i Salut
b) En el projecte d’obra aprovat
c) En l’acta d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut

2. D’acord amb l’ordenança municipal d’obres menors de Badalona, les obres de restauració de
façanes amb instal·lació de bastida en finques no catalogades:
a) Estan subjectes a comunicació prèvia amb documentació.
b) Estan subjectes a comunicació prèvia sense documentació.
c) Estan subjectes a llicència.
d) No existeix regulació municipal

3. D’acord amb l’ordenança metropolitana de rehabilitació modificada en l’àmbit de Badalona, en
una actuació de rehabilitació que suposi canvi d’ús per a destinar l’edifici a habitatges:

a) S’exigirà el compliment de les dimensions mínimes dels patis i de la regla del 12%.
b) No s’exigirà el compliment de les dimensions mínimes dels patis i de la regla del 12%.
c) No s’exigirà el compliment de les dimensions mínimes dels patis però sí de la regla del 12%.
d) S’exigirà el compliment de les dimensions mínimes dels patis i de la regla del 18%.

4. D’acord amb l’ordenança metropolitana de rehabilitació modificada en l’àmbit de Badalona, la
superfície útil mínima dels habitatges no pot ser inferior a :
a) 40 m²
b) 36 m²
c) 20 m²
d) No hi ha superfície mínima
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5. De les següents qualificacions urbanístiques, quines corresponen a zones?
a) equipaments comunitaris i dotacions de nova creació de caràcter local (7 b), verd privat protegit
(8 a) i parcs forestals de conservació (27)
b) verd privat protegit (8 a), densificació urbana semi intensiva (13 b) i industrial (22 a)
c) equipaments comunitaris i dotacions de nova creació de caràcter local (7 b), verd privat protegit
(8 a) i renovació urbana transformació de l’ús existent (16).
d) vies cíviques (5b), parcs i jardins urbans actuals caràcter local (6a) i equipaments comunitaris i
dotacions de nova creació de caràcter local (7 b)
6. En el tipus d’ordenació segons alineació a vial i la qualificació de nucli antic (12), en un carrer de
12 metres d’amplada, quin és el número de plantes màxim que es poden edificar?
a) PB+1
b) PB+2
c) PB+3
d) PB+4
7. En el tipus d’ordenació segons alineació a vial i la qualificació de densificació urbana semi
intensiva (13b), en un carrer de 10 metres d’amplada, quin és el vol màxim permès dels cossos
sortints tancats o semitancats?
a) 20 cm
b) 45 cm
c) una desena part de l’amplada del vial, amb un màxim d’1,50 m.
d) no es permeten
8. En l’inici de l’execució d’una obra es signa l’acta de:
a) replanteig previ
b) comprovació del replanteig
c) replanteig
d) inici del contracte
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9. Les certificacions d’obra són responsabilitat:
a) del/de la Director/a d’execució
b) de la Direcció facultativa
c) del/de la Director/a de l’obra
d) del/de la Cap d’obra

10. Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. El pressupost d’execució per contracta
s’obté incrementant al d’execució material els conceptes:
a) despeses generals 15% i benefici industrial 5%, i a la suma dels anteriors l’ IVA 21%
b) despeses generals 13% i benefici industrial 6%, i a la suma dels anteriors l’IVA 21%
c) despeses generals del 13% al 17%, benefici industrial 6%, i a la suma dels anteriors l’impost sobre
el valor afegit (IVA) que gravi l’execució de l’obra
d) despeses generals del 13% al 17%, benefici industrial 6%, Seguretat i Salut i a la suma dels anteriors l’impost sobre el valor afegit (IVA) que gravi l’execució de l’obra.
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