
 
 
CADA RESPOSTA ENCERTADA VAL 1 PUNT I CADA RESPOSTA INCORRECTA 
RESTA 0,50 PUNTS. ES PUNTUARÀ ENTRE 0 I 20 PUNTS I CALDRÀ OBTENIR 
UNA PUNTUACIÓ MÍNIMA DE 10 PUNTS EN EL SUPÒSIT PRÀCTIC PER 
SUPERAR-LO. LES RESPOSTES EN BLANC NI SUMEN NI RESTEN PUNTS. 
 
TEMPS FER LA PROVA SÓN MÀXIM 60 MINUTS. 
 
 
2n. EXERCICI. PROVA PRÀCTICA (PREGUNTES RELACIONADES AMB L’ANNEX 
II) 
 
 
Supòsit: 
 
La Sra. Maria Roca, domiciliada a Saragossa, sol·licita llicència per la construcció d’un 
habitatge unifamiliar aïllat a Castelló d’Empúries en data 15 de gener de 2019. 
Juntament amb la sol·licitud demana fraccionament  del pagament de l’impost de 
construccions, instal·lacions i obres i de la taxa municipal. 
 

 
 
 
 
1.- Segons les OOFF de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries quan es sol·licita la llicència 
preceptiva o es presenti la documentació necessari per la declaració responsable o 
comunicació prèvia, es practicarà: 
 

a) Un autoliquidació amb caràcter de liquidació provisional 
b) Una liquidació definitiva 
c) No es practica liquidació 
d)  Es genera una liquidació corresponent al 50€ del valor de l’obra 

 
2.- En el cas que el projecte d’obres presentat incorpori sistemes d’energia solar es 
podrà aplicar algun tipus de bonificació? 
 

a) Mai 



b) Si. Sempre que així ho recullin les OOFF 
c) Si. És de caràcter obligatori 
d) Cap resposta és correcte 

 
3.- El fraccionament de pagament de l’ICIO i la taxa es podrà concedir: 
 

a) Sempre, atès que així ho determina la llei 
b) Només si ho recullen expressament les OOFF 
c) Mai 
d) Si. Únicament el 50% de l’import total 

 
4.- Quin és l’òrgan competent per aprovar la llicència d’obres? 
 

a) El Plenari Municipal 
b) L’alcalde o la Junta de Govern en cas de delegació de competències 
c) L’alcalde sempre perquè és una competència no delegable 
d) El Regidor d’Urbanisme 

 
 
5.-  Quin és l’òrgan competent per acordar el fraccionament 
 

a) No cal acord de fraccionament. 
b) L’alcalde o Junta de Govern local en cas de delegació de competències 
c) El Regidor d’Hisenda 
d) El/la tresorer/a municipal 

 
 
6.-  En cas que amb la presentació de la sol·licitud de llicència d’obres manqui 
documentació: 
 

a) Es tindrà per desistit en la seva sol·licitud 
b) Se li atorgarà un termini de 15 dies per subsanar les deficiències 
c) Se li atorgarà un termini de 10 dies per subsanar les deficiències 
d) Ho podrà presentar abans que finalitzi l’obra 

 
 
7.-  El projecte d’obres presentat  per l’Arquitecte competent s’haurà d’efectuar: 
 

a) En suport telemàtic i en suport paper 
b) Únicament en suport paper 
c) Sempre en suport telemàtic per tractar-se d’un professional col·legiat 
d) El suport telemàtic i opcionalment en suport paper 

 
 
8.- En data 10 d’abril de 2019, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries denega la llicència 
sol·licitada. Contra aquest  acord, quin tipus de recurs es pot interposar? 
 

a) Recurs potestatiu de reposició. 
b) Recurs d’alçada 
c) Recurs extraordinari de revisió 
d) Únicament recurs contenciós-administratiu 

 
9.- Si en dictar un acte administratiu s’ha incorregut en un error de fet que resulti dels 
documents que configuren, en quin termini es pot interposar recurs extraordinari de 
revisió? 
 

a) En el termini de tres mesos a comptar des del coneixement dels documents 



b) En el termini d’un mes a comptar des del coneixement dels documents 
c) En el termini de quatre anys següents a la data de la notificació de la 

resolució impugnada  
d) Per aquest recurs no hi ha termini 

 
10.-  Interposat per la Sra. Roca el recurs que correspon en data 17 d’abril de 2019, 
quin  dia finalitza el termini que té l’administració per resoldre i notificar-lo? 
 

a) 18 de maig de 2019 
b) 17 de maig de 2019 
c) 18 de juliol de 2019 
d) 17 de juliol de 2019 

 
11.- El recurs contra la denegació de la llicència l’interposa la filla de la Sra. Roca. 
 

a) Cal que acrediti la representació per actuar en nom de la seva mare 
b) no cal acreditar representació perquè és un familiar de primer grau 
c) no cal acreditació perquè es presumeix la representació 
d) només està autoritzada a interposar recurs la Sra. Roca 

 
12.- Una vegada arxivat l’expedient, qualsevol persona tindria dret a veure l’expedient 
i obtenir-ne còpies? 
 

a) No, perquè l’expedient està arxivat 
b) Només la interessada 
c) Només tenen dret a consulta però no a l’obtenció de còpies 
d) Si, sempre que no es vulnerin dades protegides per la llei de protecció 

de dades de caràcter personal 
 
 
13.- Davant la notificació efectuada per mitjans electrònics, s’entendrà practicada: 
 

a) En el moment que es produeixi l’accés al seu contingut 
b) Quan hagi obert el missatge d’avis del correu electrònic 
c) A i b son correcte 
d) Cap resposta és correcte  

 

14.- En data 15 d’abril es posa a disposició de la Sra. Roca la notificació electrònica (ella 
ha autoritzat). En quina data és considera rebutjada la notificació si no hi ha accedit? 
 

a) El 27 d’abril de 2019 
b) El 25 d’abril de 2019 
c) El 29 d’abril de 2019 
d) Cap de les anteriors dates es correcte 

 
 
15.- En la instància que presenta la Sra. Roca a l’ajuntament per sol·licitar la llicència 
d’obres, no es necessari que figuri 

 
a) Número de telèfon 
b)Fets, raons i petició en el que es concreti la seva sol·licitud 
c) Òrgan o unitat administrativa a la que es dirigeix la sol·licitud 
d)Firma del sol·licitant o acreditació de l’autenticitat de la seva voluntat expressada 

per qualsevol mitjà 
 
16.- Indiqueu quin d’aquests actes és nul de ple dret: 



 
a) Els que lesionen drets i llibertats susceptibles d’empara constitucional 
b) Els que tinguin un contingut impossible 
c) A i b son correctes 
d) Cap dels dos casos referits anteriorment son nuls de ple dret 

 
 
17.- Si la norma reguladora del procediment no fixa el termini màxim en què s’ha de 
notificar la resolució expressa, el procediment serà , d’acord amb la llei 39/2015: 
 

a) 6 mesos 
b) 4 mesos 
c) 3 mesos 
d) 2 mesos   

 
 
18.- Dret de l’interessat en el procediment administratiu: 
 

a) Identificar les autoritats sota la responsabilitat de les quals es tramita el 
procediment 

b) Identificar el personal sota la responsabilitat de les quals es tramita el 
procediment 

c) A i b son correctes 
d) Cap des les anteriors respostes és correcte 

 
 
19.- La sol·licitud de la llicència urbanística per part de la Sr. Roca requereix 
obligatòriament la seva signatura? 
 

a) Sí. En tot cas 
b) No. en cap cas 
c) Si, però és potestiu 
d) Aquest aspecte es regula a les OOFF  

 
 
20.- En cas que l’Ajuntament no respongués expressament la sol·licitud de llicència,  
 

a) S’entendrà atorgada per silenci administratiu en tots els casos. 
b) S’entendrà desestimada per silenci administratiu en tots els casos 
c) S’entendrà atorgada per silenci administratiu si no  és contraria a la llei 

i el planejament 
d) A i c son correctes 
 
 
 


