EXAMEN A

1. De les següents qualificacions urbanístiques, quines corresponen a sistemes?
a) equipaments comunitaris i dotacions actuals (7 a), verd privat protegit (8 a) i parcs forestals de
conservació (27)
b) xarxa viària bàsica (5), equipaments comunitaris i dotacions de nova creació de caràcter local (7 b) i
renovació urbana transformació de l’ús existent (16)
c) vies cíviques (5b), parcs i jardins urbans actuals caràcter local (6a) i parcs forestals de repoblació (28)
d) equipaments comunitaris i dotacions de nova creació de caràcter local (7 b), densificació urbana semi
intensiva (13 b) i industrial (22 a)

2. En la tramitació d’instruments de planejament urbanístic sotmesos a avaluació ambiental, quin
és el període mínim d’informació pública del pla aprovat inicialment?
a) vint dies
b) 1 mes
c) trenta dies hàbils
d) quaranta-cinc dies

3. Barreres arquitectòniques. Segons el Codi d’accessibilitat de Catalunya i als efectes de la
supressió de barreres arquitectòniques en l’edificació, l’urbanisme i el transport es consideren els
següents tipus d’espais, instal·lacions o serveis:
a) adaptats, adaptables, practicables i impracticables
b) adaptats, convertibles i impracticables
c) adaptats, adaptables i impracticables
d) adaptats, practicables i convertibles

4. 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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5. Si les llicències urbanístiques no fixen un termini per començar-les i un altre per acabar-les, aquests
terminis són:
a) 1 any per començar i 4 per acabar.
b) 1 any per començar i 2 per acabar.
c) 1 any per començar i 3 per acabar.
d) 1 any per començar i 5 per acabar.

6. Els edificis en situació disconforme poden ser objecte d’obres de :
a) Consolidació, rehabilitació i substitució de sistema estructural.
b) Reparació, rehabilitació, substitució de sistema estructural i augment de volum.
c) Les respostes anteriors són correctes.
d) No poden ser objecte d’obres.

7. Pel càlcul de l’edificabilitat:
a) Es computen els cossos sortints.
b) Es computen els cossos sortints tancats i semi tancats.
c) Es computen els altells.
d) Es computen els cossos sortints i els altells.

8. Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Eficàcia temporal del projecte
a) els projectes d’obres tenen una duració de quatre anys, prorrogables altres dos anys
b) els projectes d’obres tenen una duració de dues legislatures
c) els projectes d’obres tenen una duració indefinida
d) els projectes d’obres tenen una duració màxima d’una legislatura posterior a la de la seva aprovació

9. Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. Les obres locals poden ser:
a) d’urbanització i/o de reurbanització
b) d’urbanització i ordinàries
c) d’urbanització i ordinàries si s’executen amb fons propis de l’ens local
d) de conservació o de manteniment
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10. El planejament urbanístic, sempre que això no comporti la impossibilitat absoluta de creixement
dels nuclis existents, ha de preservar de la urbanització els terrenys de pendent superior al:
a) 10%

b) 15%
c) 20%
d) 30%
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