TEST Bossa de Tècnic/a Superior Especialista
PROCÉS P 07/2019 Test del temari

INSTRUCCIONS: Prova de 50 preguntes amb 4 alternatives de resposta, amb 5 preguntes de
reserva. Es puntuarà sobre 10 punts, essent necessària una puntuació mínima de 5 punts per
superar-la. Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no es tenen en compte.
No hi ha descompte per respostes errònies. Aquest exercici és eliminatori.
Temps d'execució: 60 minuts.
Al full d'anotacions de respostes s'ha de indicar el DNI i la signatura, els fulls d'anotacions
sense DNI i signatura tindran una valoració de la prova de 0 punts.
Resposta vàlida serà l'assenyalada amb una X
Si voleu fer una correcció d'una resposta marcada amb X heu d'encercar-la i no es tindrà en
compte, només es tindrà en compte les respostes marcades només amb una X
PROVA
1.- Els béns patrimonials. Indiqueu quines d'aquestes resposta es la correcta
a) Són tots els béns de l'ens local
b) Són els que estan destinats directament a l'ús públic
c) Són els destinats a l'exercici d'un servei públic
d) Cap de les anteriors és correcte
2.- En relació a la desafectació de bens domini públic indiqueu quina d'aquestes
respostes es correcte
a) Un bé de domini públic es pot desafectar en qualsevol moment independentment si ha
estat utilitzat com a bé de domini públic
b) Per la desafectació s'ha d'incoar un expedient en el qual se n'acrediti
l'oportunitat i la legalitat
c) La resolució dels expedients d'alteració de la qualificació jurídica dels bens és
competència del ple per majoria simple.
d) Els béns de domini públic no poden ser destinat a la prestació d'un servei públic
3.- L'aprofitament dels béns de domini públic pot ser:
a) Només d'ús comú general i especial
b) Només d'us comú general i d'ús privatiu
c) D'ús privatiu.
d) L'aprofitament dels béns per ús privatiu pot comportar la transformació o modificació
del bé

1

TEST Bossa de Tècnic/a Superior Especialista
PROCÉS P 07/2019 Test del temari

4.- L’incompliment de les ordres que provenen dels superiors relatives a la tasca
pròpia de treball, dins els límits que assenyala l’article 152 b) del Decret 214/1990, de 30
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals:
a) Es considera una falta greu.
b) Es considera una falta molt greu.
c) Comporta la suspensió de funcions per més d’un any i menys de sis, amb pèrdua de
les retribucions corresponents.

d) Comporta la separació del servei.
5.- Els funcionaris de la Corporació municipal:
a. Estan subjectes a la responsabilitat civil, penal i del Tribunal de Comptes
b. Estan subjectes a la responsabilitat civil, penal, sancionadora i disciplinària
c. Amb caràcter general a la responsabilitat disciplinaria, civil i penal per
l’acompliment del seu lloc de treball
d. Amb caràcter general la responsabilitat disciplinaria, civil i penal per qualsevol
actuació personal o en l’acompliment del seu lloc de treball
6.- Quant prescriuen les faltes i les sancions en els expedients disciplinaris als
funcionaris
a. Les infraccions molt greus als 3 anys i les sancions per faltes molt greus als 2 anys
b. Les infraccions molt greus als 2 anys i les sancions per faltes molt greus als 2 anys
c. Les infraccions lleus als 3 mesos i les sancions per faltes lleus als 6 mesos
d. Les infraccions lleus als 6 mesos i les sancions per faltes lleus a l’any
7.- Classificació de les Secretaries
a. Classe primera per Ajuntaments de municipis amb població superior a 15.000
habitants
b. Classe segona per Ajuntaments de municipis amb població compresa entre 5.001 i
15.000 habitants
c. Classe tercera per Ajuntaments de municipis amb població inferior a 5.001
habitants, amb un pressupost que no excedeixi de 3.000.000€
d. Classe tercera per Ajuntament de municipis amb població inferior a 2.001 habitants,
amb un pressupost que no excedeixi de 3.000.000€
8.- Provisió de vacants reservades a funcionaris d'Administració Local amb habilitació
nacional
a. La provisió dels llocs de treball vacants reservats a funcionaris d'Administració Local
amb habilitació de caràcter nacional s'efectuarà mitjançant concurs-oposició
b. La provisió dels llocs de treball vacants reservats a funcionaris d'Administració
Local amb habilitació de caràcter nacional s'efectuarà mitjançant concurs
ordinari de mèrits.
c. La provisió dels llocs de treball vacants reservats a funcionaris d'Administració Local
amb habilitació de caràcter nacional s'efectuarà mitjançant oposició
d. La provisió dels llocs de treball vacants reservats a funcionaris d'Administració Local
amb habilitació de caràcter nacional s'efectuarà mitjançant concurs-oposició en el cas
d'Ajuntaments de municipis amb població superior a 15.000 habitants.
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9.- Règim disciplinari dels funcionaris de carrera d'administració local amb habilitació
de caràcter nacional. Òrgans competents per a la imposició de sancions
a. El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, quan la sanció sigui per falta molt greu
b. La Comunitat Autònoma, quan es tracti d'imposar sancions de suspensió de funcions i
destitució, en el cas que el Ministeri d'Hisenda no consideri adient tramitar la sanció
per falta molt greu o greu
c. L'òrgan corresponent de la Corporació, quan es tracti d'imposar sancions per faltes
greus
d. La resposta a. i b. són correctes
10.- Segons la Llei 39/2015, del procediment administratiu, quina d’aquestes persones
o entitats no té l’obligació de relacionar-se amb les Administracions Públiques a través
de mitjans electrònics, per a la realització de qualsevol tràmit d’un procediment
administratiu:
a. Les persones jurídiques.
b. Les entitats sense personalitat jurídica.
c. Els qui exerceixen una activitat professional per la qual es requereixi col·legiació
obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les Administracions
Públiques en exercici d’aquesta activitat professional. En tot cas, dins d’aquest
col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d. Les persones físiques
11.- El principi de limitació de la finalitat de les dades personals requereix:
a. Que les dades siguin recollits amb fins determinats, explícits y legítims.
b. Que les dades personals no seran tractats posteriorment de manera incompatible amb
els fins inicials
c. Els fins s'han de determinar en el moment de la seva recollida
d. Totes les anteriors son correctes
12.- Contra la resolució d'un recurs de reposició:
a. No es podrà interposar un nou recurs de reposició
b. No es podrà interposar un nou recurs fins passats tres mesos
c. No es podrà interposar un nou recurs de reposició a no ser que es disposi de nous
documents de valor essencial per a la resolució
d. Podrà interposar-se un nou recurs de reposició fins dos vegades més.
13.- Transcorregut el termini per a la interposició d'un recurs de reposició:
a. Únicament podrà interposar-se recurs contenciós administratiu
b. Únicament podrà interposar-se recurs extraordinari de revisió. sense perjudici, en el
seu cas, de la procedència de recurs d'alçada
c. Únicament podrà interposar-se recurs contenciós administratiu, sense perjudici,
en el seu cas, de la procedència del recurs extraordinari de revisió.
d. Únicament podrà interposar-se recurs d'alçada
14.- Serà competent per a la resolució d'un recurs extraordinari de revisió:
a. l'òrgan superior jeràrquic que el va dictar
b. l'òrgan administratiu que el va dictar
c. l’ ordre jurisdiccional contenciós administratiu
d. Cap de les anteriors és correcta
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15.- La interposició del recurs d’apel·lació:
a. No permet executar la sentencia fins que es resolgui el recurs d’apel·lació .
b. Permet executar la sentencia si l’objecte del recurs fa referència a la funció pública.
c. No permet executar la sentència encara que es presti caució.
d. Permet l’execució provisional de la sentència excepte que es puguin produir
danys irreparables.
16.- En la jurisdicció contenciós administrativa, i en matèria de personal, davant els
Jutjats Contenciós Administratius, els funcionaris públics:
a. Han de comparèixer, en tot cas, amb assistència d'advocat
b. Han de comparèixer sempre amb assistència de Procurador
c. Ha de comparèixer sempre amb assistència de Lletrat i Procurador
d. Poden comparèixer per si mateixos
17.- No tenen capacitat processal en els processos contenciós administratiu:
a. Els menors d'edat, excepte per la defensa dels seus drets i interessos legítims,
aquesta actuació està permesa per l'ordenament jurídic sense necessitat
d'assistència de la persona que exerceixi la patria potestad, tutela o curatela.
art. 18 LJCA
b. Les Corporacions
c. Les unions sense personalitat en tot cas
d. Les Societats
18.- Quan sigui demandada la Administració Pública en el recurs contenciós
administratiu, s'entendrà personada i part per:
a. La reclamació de l'expedient administratiu
b. La publicació de l'anunci del recurs en el BOE o BOP corresponent
c. La interposició de l'escrit del recurs més els documents que l'acompanyen.
d. L'enviament de l'expedient administratiu
19.- En quin termini ha d'interposar un interessat el recurs contenciós administratiu
des de que li va ser notificada la resolució administrativa amb la que està
disconforme?
a. Dos mesos
b. Quatre anys
c. Tres mesos
d. Dotze mesos
20. - De conformitat amb la normativa de règim local, són serveis mínims obligatoris, a
prestar per qualsevol municipi, independentment del nombre de la seva població, els
següents:
a. Recollida de residus, clavegueram i biblioteca pública, entre d’altres.
b. Enllumenat públic, clavegueram i mercat entre d’altres.
c. Transport col·lectiu de viatgers, pavimentació de vies públiques i cementiri, entre
d’altres.
d. Enllumenat públic, pavimentació de vies públiques i clavegueram, entre d’altres.
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21.- Tots els dret i llibertats reconeguts a la Constitució:
a. Es tutelaran per un procediment judicial preferent i sumari i mitjançant el recurs
d'empar.
b. Tenen el mateix nivell de protecció constitucional.
c. Es regularan per llei.
d. No es poden limitar ni suspendre
Resposta: c (art 53 CE)
22.- Quins supòsits d'estats excepcionals recull la Constitució?
a. Estat d'alarma i excepció
b. Estat d'alarma, setge i excepció
c. Estat d'alarma i setge
d. Cap de les despostes anteriors és correcte
Resposta: b (art. 55 i 116 CE)
23.- Els projectes de reforma constitucional:
a. Hauran de ser aprovats per majoria simple.
b. Hauran de ser aprovats per una majoria de 3 quintos de cadascuna de les Cambres.
c. Hauran de ser aprovats per una majoria absoluta.
d. Hauran de ser aprovats per una majoria de 2 terços de cadascuna de les Cambres.
Resposta: b (art. 167.1 CE)
24.- La potestat reglamentària recau en:
a. El poder executiu de l'Administració de l'Estat
b. El poder executiu de les Administracions autonòmiques
c. El poder executiu de les Administració locals
d. Les tres respostes anteriors són correctes
Resposta: d (art. 97-137-140-141 i 153 CE)
25.- Són normes que s'incorporen a l’ordenament intern dels Estats Membres i tenen
efecte directe:
a. Les Directives
b. Els Reglaments
c. Les Directives i els Acords
d. Les Directives i els Tractats Internacionals
Resposta: b (art. 288 Tractat funcionament Unió Europea)
26.- Els decrets-lleis:
a. Poden ser fiscalitzats pel Tribunal constitucional i pels tribunals ordinaris
b. Tenen un caràcter provisional i han de ser sotmesos a la ratificació del Congrés dels
Diputats
c. Tenen un caràcter provisional i han de ser sotmesos a la ratificació del Senat
d. Per a la seva aprovació, modificació o derogació requereix la majoria absoluta del
Congrés
Resposta: b (art. 86.2 CE)
27.- El silenci administratiu en procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat:
a. Té efecte desestimatori en els procediments relatius a l'exercici del dret de petició
b. Té efecte estimatori en els procediments relatius a l'exercici del dret de petició
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c. Té efecte estimatori en els procediments de responsabilitat patrimonial de les
administracions públiques
d. L'estimació per silenci administratiu no té, a tots els efectes, la consideració d'acte
administratiu finalitzador del procediment
Resposta: a (art. 24.1 LRJPAC)
28.- Les persones, en les seves relacions amb les administracions públiques,:
a. Tenen dret a comunciar-se amb elles a través d'un punt d'accés general electrònic de
l'Administració
b. Un cop han escollit el mitjà per comunicar-se amb elles no el poden modificar en cap
moment
c. Les persones físiques estan obligades a relacionar-se amb les administracions
públiques a través de mitjans electrònics
d. Les persones jurídiques no estan obligades a relacionar-se amb les administracions
públiques a través de mitjans electrònics
Desposta: a (art. 13.a LRJPAC)
29.- Es consideren interessats en el procediment administratiu
a. Els qui el promoguin com a titulars de drets o interessos legítims individuals o
col·lectius
b. Els qui sense haver iniciat el procediment, tinguin drets que puguin ser afectats per la
decisió que s'adopti en aquests
c. Aquells el interessos legítims del quals, individuals o col·lectius, puguin ser afectats
per la resolució i es personin en el procediment mentre no s'hagi dictat una resolució
definitiva
d. Totes les despostes anterior són correctes
Resposta: b (art. 4 LRJPAC)
30.- Els actes administratius:
a. Només s'han de produir o consignar per escrit
b. No tots s'han de motivar
c. Tots són susceptibles de recurs d'alçada davant el superior jeràrquic de l'òrgan que
els va dictar
d. Tots són susceptibles de recurs extraordinari de revisió
Resposta: b (art. 35.1 LRJPAC)
31.- Son nuls de ple dret, els actes administratius que:
a. Incorrin en qualsevol infracció de l’ordenament jurídic
b. Quan l'acte no tingui els requisits formals indispensables per assolir el seu fi o doni lloc
a la indefensió dels interessats
c. Els que tinguin un contingut impossible
d. Totes les respostes són correctes
Resposta: c (art. 47.1.c LRJPAC- a i b anul·labilitat)
32.- El procediment sancionador es pot iniciar d'ofici:
a. Només per pròpia iniciativa
b. Per denúncia
c. Com a conseqüència de l'ordre d'un/a inspector/a
d. Per petició raonada de qualsevol funcionari/a públic/a
Resposta: b (art. 58 LRJPAC)

6

TEST Bossa de Tècnic/a Superior Especialista
PROCÉS P 07/2019 Test del temari

33.- Posen fi al procediment administratiu:
a. Només la resolució i el desistiment
b. Només la resolució, el desistiment i la renúncia al dret en què es fonamenta la
sol·licitud
c. La resolució, el desistiment, la renúncia al dret en què es fonamenta la sol·licitud i la
declaració de caducitat
d. Cap de les respostes és correcte
Resposta: c (art. 84.1 LRJPAC)
34.- L'òrgan instructor en el procediment de caràcter sancionador ha de resoldre la
finalització del procediment, sense que sigui necessària la formulació de la proposta
de resolució, amb l'arxivament de les actuacions:
a. Quan es conclogui, en qualsevol moment
b. Quan els fets estiguin acreditats
c. Quan els fets provats constitueixin, de manera manifesta, una infracció administrativa
d. Quan existeixi o s'hagi pogut identificar la persona o persones responsables
Resposta: a (art. 89.1.e1 LRJPAC)
35.- En el procediment, els interessats :
a. No poden desistir ni renunciar als seus drets.
b. Poden desistir i renunciar als seus drets, quan això no estigui prohibit per
l’ordenament jurídic
c. Poden desistir i renunciar als seus drets quan s'hagin personat tercers interessats
d. Poden desistir, però no renunciar als seus drets
Resposta: b (art 94.1 LRJPC)
36.- La caducitat:
a. Es pot acordar per la simple inactivitat de la part interessada en l'execució de tràmits
b. Produeix per si sola la prescripció de les accions dels particulars o de l'Administració
c. No produeix, per si sola, la prescripció de les accions dels particulars o de
l'Administració
d. Pot ser aplicable en el supòsit que la qüestió suscitada afecti l’interès general, o sigui
convenient substanciar-la per definir-la i aclarir-la
Resposta: c (art. 95.3 LRJPAC)
37.- En relació als expedients de contractació que es tramitin per urgència, una vegada
iniciada l’obertura del procediment d’adjudicació, els terminis per la licitació,
adjudicació i formalització seran els següents:
a. Tots els terminis es reduiran a la meitat.
b. Tots els terminis es reduiran a la meitat excepte el termini de quinze dies hàbils com
període d’espera abans de la formalització del contacte.
c. Tots els terminis es reduiran a la meitat sense excepció.
d. El termini d’inici de l’execució de les prestacions no podrà ser superior a un mes.
Resposta correcta: b) Art. 119 LCSP.
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38.- Els contractes privats que celebrin les Administracions publiques es regiran per:
a. En totes les seves fases per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, pel qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
b. Únicament per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, pel
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. quan a la
seva preparació.
c. En tot el procediment per les normes de dret privat.
d. Pel dret privat quant als efectes, modificació i extinció.
Resposta correcta: d) (article 26 LCSP)
39.- No podrà formar part de la Mesa de contractació en les entitats locals:
a. L’Interventor municipal
b. El personal eventual
c. Una persona funcionària interina si no existeixen funcionaris de carrera.
d. Personal laboral
Resposta correcta: c (disposició addicional segona LCSP)
40.- Quina especialitat haurà de concórrer perquè l’Administració iniciï d’ofici un
procediment de responsabilitat patrimonial:
a. Què l’òrgan competent per a la seva tramitació ho decideixi atès la constatació del fet
o acte que ha motivat la responsabilitat patrimonial, malgrat que hagi prescrit el dret a
la reclamació de la part interessada.
b. Que no hagi prescrit el dret a la reclamació de la part interessada computat en 6
mesos des de que s’ha produït el fet o l’acte que motivi la indemnització o es manifesti
el seu efecte lesiu.
c. Que no hagi prescrit el dret a la reclamació de la part interessada que es computa en
1 any des de que s’ha produït el fet o l’acte que motivi la indemnització o es manifesti
el seu efecte lesiu, o en el cas de danys de caràcter físic o psíquic de les persones,
des de la cura o la determinació de l’abast de les seqüeles.
d. Cap resposta és correcta
Resposta correcta: c) (arts. 65 i 67 Llei 39/2015).
41.- En el cas que la indemnització reclamada per la part interessada en un
procediment de responsabilitat patrimonial superi els 50.000 euros, a Catalunya
s’haurà de sol·licitar:
a. Un dictamen amb caràcter preceptiu al Consell d’Estat en el termini de deu dies a
comptar des de la resolució d’incoació del procediment de responsabilitat patrimonial.
b. Un dictamen a la Comissió Jurídica Assessora en el termini de deu dies a comptar des
de la resolució d’incoació del procediment de responsabilitat patrimonial.
c. Un dictamen amb caràcter preceptiu i no vinculant a la Comissió Jurídica Assessora
en el termini de deu dies a comptar des de la finalització del tràmit d’audiència.
d. Un dictamen amb caràcter preceptiu i vinculant a la Comissió Jurídica Assessora en el
termini de deu dies a comptar des de la finalització del tràmit d’audiència.
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Resposta correcta: c) (art. 81 Llei 39/2015 i art. 8 Llei 5/2005 de la Comissió Jurídica
Assessora)
42.- Iniciat el procediment de responsabilitat patrimonial sense que hagi recaigut i
notificat resolució expressa, o en el seu cas, s’hagi formalitzat un acord, es podrà
entendre que la resolució es contraria a la indemnització del particular si ha
transcorregut un termini de:
a. 2 mesos
b. 6 mesos
c. 1 any
d. 3 mesos.
Resposta correcta: b) (art. 91 Llei 39/2015)
43.- De conformitat amb l’article 128 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, li correspon l’exercici de la
potestat reglamentària a :
a. El Congrés dels Diputats
b. Els òrgans de govern de les Comunitats Autònomes
c. El Senat
d. Comissió Jurídica Assessora.
Resposta correcta: b) (art. 28 L.39/2015)
44.- Atès el que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, les ordenances entraran en vigor:
a. Quan s’aprovin definitivament pel Ple municipal
b. Una vegada transcorregut el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de
l’acord d’aprovació definitiva de l’ordenança.
c. Una vegada transcorregut el termini de quinze dies hàbils des de la publicació del text
íntegre de l’ordenança en el Butlletí Oficial de la Província.
d. Una vegada transcorregut el termini de quinze dies hàbil des de la publicació de
l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de l’Estat.
Resposta correcta: c) (article 70 Llei 7/1985 i 66 del Decret 179/1995)
45.- No corresponen al Ple municipal dels Ajuntaments de règim comú, les següents
atribucions:
a. L’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances i l’acceptació de la delegació de
competències realitzada per altres Administracions Públiques.
b. L’aprovació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, la fixació de la
quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el
número i règim de personal eventual.
c. L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
d. Les aprovacions dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
Resposta correcta: d) (article 21 i 22 LBRL)
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46.- Atès el que indica la Llei 39/2015, quan al registre de documents s’haurà de tenir
en compte que:
a. El registre electrònic de documents ha de permetre presentar documents els 365 dies
de l’any i les 24 hores del dia.
b. Als efectes del còmput de termini fixat en dies hàbils, i pel que fa al compliment de
terminis per part dels interessats, la presentació en un dia inhàbil s’entén efectuada la
primera hora del primer dia hàbil següent llevat que una norma permeti expressament
la recepció en dia inhàbil.
c. Els assentaments s’han d’anotar respectant l’ordre temporal de recepció o sortida dels
documents, i han d’indicar la data del dia en que es produeixin.
d. Totes les respostes són correctes
Resposta correcta d) (articles 16 i 31 de la Llei 39/2015)
47.- La publicació no tindrà els efectes de la notificació:
a. Quan l’acte administratiu tingui per destinatari una pluralitat indeterminada de
persones
b. Quan l’acte administratiu tingui per destinatari a un número determinat de persones
c. Quan es tracti d’actes integrants d’un procediment selectiu o de concurrència
competitiva
d. La resposta a) i c) són correctes.
Resposta correcta: d) (article 45 L.39/2015)
48.- En quina de les matèries que es relaciona a continuació no es requereix el vot
favorable de la majoria absoluta del número legal dels membres de les corporacions
locals per l’adopció d’acords:
a. Creació i supressió de municipis i alteracions del terme municipal
b. Alteració del nom i de la capitalitat del municipi
c. Alienació de béns, quan la seva quantia no superi el 20% per cent dels recursos
ordinaris del pressupost.
d. Cessió per qualsevol títol de l’aprofitament dels bens comunals.
Resposta correcta: c) (art.47.2 de la Llei 7/1985)
49.- Atès el que disposa el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei d’Urbanisme el règim urbanístic del sòl es determina per:
a. La classificació del sòl, la qualificació en zones o sistemes i la inclusió en un sector de
planejament urbanístic derivat o en un polígon d’actuació urbanística.
b. La classificació del sòl
c. Únicament per la inclusió en un sector de planejament urbanístic derivat
d. La voluntat de les parts mitjançant un conveni urbanístic.
Resposta correcta: a) (art. 24 TRLU)
50. Només es podran autoritzar com a usos provisionals:
a. Les activitats de lleure, esportives, recreatives i culturals.
b. L’exhibició d’anuncis publicitaris mitjançant panells
c. Les activitats del sector primari i les activitats comercials que hi estiguin relacionades
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d. Totes les respostes són correctes.
Resposta correcta: d) (art.53 TRLU)
Preguntes de reserva
51.- No es consideren actuacions de transformació urbanística les següents:
a. Les actuacions de nova urbanització, que suposen el pas d’un àmbit de sòl de la
situació de sòl rural a la d’urbanitzat per crear, juntament amb les corresponents
infraestructures i dotacions públiques, una o més parcel·les aptes per a l’edificació o
ús independent i connectades funcionalment amb la xarxa dels serveis que exigeix
l’ordenació territorial i urbanística.
b. Les actuacions de reforma o renovació de la urbanització d’un àmbit de sòl urbanitzat
en las mateixes condicions que les de nova urbanització.
c. Les actuacions de nova edificació i substitució de l’edificació existent.
d. Les actuacions de dotació, considerant aquestes, les que tinguin per objecte
incrementar les dotacions publiques d’un àmbit de sol urbanitzat per reajustar la seva
proporció amb la màxima edificabilitat o densitat o amb els nous usos assignats en
l’ordenació urbanística a una o més parcel·les de l’àmbit i no requereixin la reforma o
renovació de la urbanització d’aquest.
Resposta correcta: c) (Article 7 RDL 7/2015)
52.- El tribut exigible per la utilització privativa o aprofitament especial del bé de domini
públic és:
a. Taxa
b. Impost
c. Preu públic
d. Contribució especial
53.- Per l'obtenció de serveis o activitats administratives realitzades per l'ens local en
concurrència amb el sector privat, aquell podria exigir el pagament de:
a. Taxa
b. Impost
c. Preu públic

d. Contribució especial
54.- Dels següents òrgans, quin no forma part de la jurisdicció contenciós
administrativa?
a. Sala contenciosa administrativa de les Audiències Provincials
b. Sala contenciosa administrativa dels Tribunals Superiors de Justícia
c. Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem
d. Sala contenciosa administrativa de la Audiència Nacional
55.- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local determina que
per assolir l’efectivitat de l’autonomia garantida constitucionalment a les entitats
locals:
a. La legislació de l’Estat, reguladora dels diferents sectors d’acció pública concretarà als
municipis i les províncies l’àmbit de les seves competències.
b. La legislació de les Comunitats Autònomes, reguladora dels diferents sector d’acció
pública, concretarà als municipis i les províncies l’àmbit de les seves competències.
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c. Únicament serà d’aplicació l’establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local.
d. Cap de les respostes és correcta
Resposta correcta: d) (art. 2 Llei 7/1985 LBRL)
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