
 
 
CONCURS-OPOSICIÓ PLAÇA D'ADMINISTRATIU D'ADMINISTRACIÓ 
GENERAL, FUNCIONARI DE CARRERA DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA  
 
 
 
Exercici de la fase d’oposició: qüestionari amb respostes alternatives 
 
 
 

CLAU ASPIRANT:___________. 
 

 
 
Encercleu la resposta correcta de les que es proposen com alternatives a les 
següents preguntes: 
 
 
1)  Els projectes de reforma constitucional hauran de ser aprovats per: 
 
a) Una majoria de tres cinquenes parts de cada una de les Cambres. 
b) Una majoria de tres cinquenes parts d’una Cambra. 
c) Una majoria de dues terceres parts de cada una de les Cambres. 
 
 
2) Tots els espanyols tenen els mateixos drets i les mateixes obligacions:  
 
a) En qualsevol part del territori de l’Estat. 
b) En determinats territoris de les Comunitats Autònomes. 
c) En qualsevol part del territori de la Comunitat Europea. 
 
 
3) Els membres del Tribunal Constitucional hauran de ser nomenats: 
 
a) Entre Magistrats i Fiscals, professors d’Universitat, funcionaris públics i advocats, 
tots ells juristes de competència reconeguda amb més de 25 anys d’exercici 
professional. 
b) Entre Magistrats i Fiscals, professors d’Universitat, funcionaris públics i advocats, 
tots ells juristes de competència reconeguda amb més de 15 anys d’exercici 
professional. 
c) Entre Mestres i Professors d’Universitat, de reconeguda competència. 
 
 
4)  Per a exercir la Regència caldrà: 
 

a) Ser president de l’Estat o alguna Comunitat Autònoma. 

b) Ser espanyol major o menor d’edat. 

c) Ser espanyol i major d’edat. 



 
 
5)  El Govern es compon del: 
 
a) President, del Vicepresident o Vicesecretaris, en el seu cas, i dels Ministres. 
b) President, del Vicepresident o Vicepresidents, en el seu cas, i dels Ministres.  
c) President, del Vicesecretari o Vicesecretaris, en el seu cas, i dels Ministres. 
 
 
6)  La justícia emana del poble i és administrada: 
 
a) En nom del Rei pels Jutges i  Magistrats integrants del Poder Legislatiu. 
b) En nom del President pels Jutges i pels Magistrats que integren el Poder Judicial, 
independents, inamovibles, responsables i sotmesos únicament a l’imperi de la llei. 
c) En nom del Rei pels Jutges i pels Magistrats que integren el Poder Judicial, 
independents, inamovibles, responsables i sotmesos únicament a l’imperi de la llei. 
 
 
7) Les Comunitats Autònomes podran assumir competències en les matèries 
següents: 
 
a) Ordenació del territori, urbanisme y defensa. 
b) Ordenació del territori, urbanisme i habitatge. 
c) Ordenació del territori, administració de justícia i defensa. 
 
 
8) L’Administració Pública: 
 
a) Serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d’acord amb els principis 
d’eficàcia, jerarquia, centralització, concentració i coordinació, amb submissió plena 
a la Llei i al Dret. 
b) Serveix amb objectivitat els interessos generals i particulars i actua d’acord amb 
els principis d’eficàcia, jerarquia, centralització, concentració i coordinació, amb 
submissió plena a la Llei i al Dret. 
c) Serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d’acord amb els principis 
d’eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb submissió 
plena a la Llei i al Dret. 
 
 
9) Les lleis entren en vigor: 
 
a) Als vint dies de la seva parcial publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», si en 
elles no se disposa altre cosa. 
b) Als deu dies de la seva completa publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», si en 
elles no se disposa altre cosa. 
c) Als vint dies de la seva completa publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», si en 
elles no se disposa altre cosa. 
 
 
 



10) Als efectes prevists a la Llei 39/2015, d’1 de octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públicas, tindran capacitat d’obrar 
davant les administracions públiques: 
 
a) Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d’obrar d’acord amb les 
normes civils. 
b) Les persones físiques però no jurídiques que tinguin capacitat d’obrar d’acord 
amb les normes civils. 
c) Les persones físiques o jurídiques que no tinguin capacitat d’obrar d’acord amb 
les normes civils. 
 
 
11) Resta exclòs de l’aplicació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció 
Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el:  
 
a) Personal de les Entitats Locals. 
b) Personal del Consell Consultiu i del Consell Econòmic i Social. 
c) Personal del Parlament de les Illes Balears. 
 
 
12) La renúncia voluntària a la condició de funcionari: 
 
a) Haurà de ser manifestada per escrit i no cal que sigui acceptada per 
l'Administració. 
b) Haurà de ser manifestada per escrit i serà acceptada expressament per 
l'Administració. 
c) Suposa la inhabilitació per tornar a ingressar novament a l'Administració pública. 
 
 
13) Per adquirir la condició de funcionari de carrera: 
 
a) S'ha de superar el procediment selectiu i una vegada es publiquen les notes, 
s'adquireix la condició de funcionari de carrera. 
b) S'ha de superar el procediment selectiu, s'ha de produir el nomenament per 
l'òrgan o l'autoritat competent que s'ha de publicar al Diari Oficial corresponent, s'ha 
d'acatar la Constitució i prendre possessió en el termini que s'estableixi. 
c) S'ha de superar el procediment selectiu, s'ha de produir el nomenament per 
l'òrgan o l'autoritat competent que s'ha de publicar al Diari Oficial corresponent. 
 
 
14) De les situacions que s'enumeren a continuació, indica quina NO és una 
situació administrativa dels funcionaris de carrera: 
 
a) Serveis especials. 
b) Excedència. 
c) Inhabilitació 
 
 
15) Per a realitzar una segona activitat al sector públic, indica quin dels 
següents apartats és una excepció que permet compatibilitat: 



 
a) Activitats d'investigació o assessorament de caràcter temporal. 
b) El nomenament com a personal interí en una altra administració. 
c) Realitzar funcions com a personal laboral en una altra administració. 
 
 
16) Són Entitats Locals territorials: 
 
a) El Municipi, la Província i l'Illa als arxipèlags balear i canari. 
b) El Municipi, la Província i les Mancomunitats de Municipis. 
c) El Municipi, la Província, l'Illa als arxipèlags balear i canari i les Mancomunitats de 
Municipis. 
 
 
17) Els Tinents de batle: 
 
a) Són nomenats pel ple, a proposta del batle. 
b) Són nomenats pel batle entre els membres de la Junta de Govern Local. 
c) Són nomenats pel ple, a proposta d’una tercera part dels regidors. 
 
 
18) Quina és la funció del Consell Europeu? 
 
a) Representar els governs dels estats membres, adaptar la legislació europea i 
coordinar les polítiques de la Unió Europea. 
b) Vetllar pels interessos generals de la Unió Europea i comprovar que es compleixi 
la legislació. 
c) Aplicar les polítiques i el pressupost de la Unió Europea. 
 
 
19) D'acord amb l'article 42 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques: 
 
a) Únicament les notificacions electròniques s'han de posar a disposició de 
l'interessat a la seu electrònica de l'Administració. 
b) Totes les notificacions que es practiquin en paper s'han de posar a disposició de 
l'interessat a la seu electrònica de l'Administració, perquè pugui accedir al contingut 
de manera voluntària. 
c) En cas de notificacions que es practiquin en paper, no s'han de posar a disposició 
de l'interessat a la seu electrònica de l'Administració. 
 
 
 
 
 
 
20) Quan s'entén rebutjada la notificació efectuada per mitjans electrònics? 
 
a) Quan sigui de caràcter obligatori i hagin transcorregut deu dies naturals des de la 
posada a disposició de la notificació sense que se n'accedeixi al contingut 



b) Quan sigui de caràcter obligatori i hagin transcorregut cinc dies naturals des de la 
posada a disposició de la notificació sense que se n'accedeixi al contingut 
c) Quan no s'hagi accedit al contingut durant el termini d'un mes a comptar de la 
posada a disposició. 
 
 
21) Assenyala la resposta INCORRECTA: 
 
a) Els actes de les administracions públiques subjectes al dret administratiu es 
presumiran vàlids i produiran efectes des de la data en què es dictin, llevat que s'hi 
disposi una altra cosa. 
b) L'eficàcia dels actes quedarà demorada quan així ho exigeixi el contingut de l'acte 
o estigui supeditada a la notificació, publicació o aprovació superior. 
c) L'eficàcia dels actes en cap cas no es pot demorar perquè, en tot cas, produeixen 
efectes des de la data en què es dictin. 
 
 
22) Si una sol·licitud d'iniciació d'un procediment administratiu no compleix 
els requisits exigits legalment: 
 
a) S'ha de requerir l'interessat perquè en el termini de deu dies, repari la falta o 
adjunti els documents preceptius, amb indicació que si no ho fa, es considera que 
desisteix de la seva petició. 
b) S'ha de requerir l'interessat perquè en el termini de deu dies, repari la falta o 
adjunti els documents preceptius, amb indicació que si no ho fa la seva petició serà 
caducada. 
c) S'ha de requerir l'interessat perquè en el termini de cinc dies, repari la falta o 
adjunti els documents preceptius, amb indicació que si no ho fa, es considera que 
desisteix de la seva petició. 
 
 
23) Assenyala quina de les afirmacions següents és INCORRECTA: 
 
a) El silenci administratiu té efectes desestimatoris en els procediments relatius a 
l'exercici del dret de petició, a què fa referència l'article 29 de la Constitució. 
b) El silenci administratiu té efectes desestimatoris en els procediments d'impugnació 
d'actes i disposicions i en els de revisió d'ofici iniciats a sol·licitud dels interessats. 
c) El silenci administratiu té efectes estimatoris en els procediments de revisió d'ofici 
iniciats a sol·licitud dels interessats. 
 
 
 
 
24) En els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat, quan es produeix 
la paralització per causes imputables a l'interessat: 
 
a) L'Administració us ha d'advertir que, un cop transcorreguts tres mesos, es 
produeix  la caducitat del procediment. 
b) L'Administració us ha d'advertir que, un cop transcorreguts 10 dies, es produeix la 
caducitat del procediment. 



c) L'Administració us ha d'advertir que, un cop transcorregut un mes, es produeix la 
caducitat del procediment. 
 
 
25) La caducitat d'un procediment: 
 
a) Produeix la prescripció d'accions del particular o de l'administració. 
b) Interromp el termini de prescripció. 
c) No es pot acordar per la simple inactivitat de l'interessat en l'execució de tràmits, 
sempre que aquests no siguin indispensables per dictar Resolució. 
 
 
26) Assenyala quina de les afirmacions següents és FALSA: 
 
a) La declaració de lesivitat no es pot adoptar una vegada transcorreguts quatre 
anys des que es va dictar l'acte administratiu. 
b) Les administracions poden rectificar, en qualsevol moment, d'ofici o a instància 
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents als seus actes. 
c) Si l'acte prové de l'ajuntament, la declaració de lesivitat s'ha d'adoptar pel batle. 
 
 
27) Contra les disposicions administratives de caràcter general: 
 
a) Es pot interposar recurs de reposició. 
b) Es pot interposar recurs d'alçada, una vegada resolt el recurs de reposició. 
c) No es pot interposar cap recurs en via administrativa. 
 
 
28) El termini màxim per dictar i notificar la resolució d'un recurs d'alçada és 
de: 
 
a) Dos mesos. 
b) Un mes. 
c) Tres mesos. 
 
 
 
 
 
 
29) Està subjecte a concessió administrativa: 
 
a) L'ús privatiu dels béns de domini públic. 
b) L'ús privatiu dels béns patrimonials. 
c) L'ús comú general dels béns de domini públic. 
 
 
30) Són béns patrimonials: 
 



a) Els que sent propietat de l'Entitat Local no estiguin destinats a ús públic ni afectats 
a algun servei públic i puguin constituir fonts d'ingressos per a l'erari de l'Entitat. 
b) Els que sent propietat de l'Entitat Local estiguin destinats a ús públic i/o afectats a 
algun servei públic i puguin constituir fonts d'ingressos per a l'erari de l'Entitat. 
c) Els que sent propietat de l'entitat local estiguin destinats a ús públic i no 
constitueixin fonts d'ingressos per a l'erari de l'Entitat. 
 
 
31) Els contractes de subministraments i de serveis de prestació successiva 
tindran un termini màxim de durada de: 
 
a) Cinc anys, incloent-hi les possibles pròrrogues. 
b) Quatre anys, incloent-hi les possibles pròrrogues. 
c) Sis anys, incloent-hi les possibles pròrrogues. 
 
 
32)  Els expedients de contractació podran ser: 
 
a) Ordinaris i urgents.  
b) Ordinaris o d' emergència.  
c) Ordinaris, urgents o d' emergència. 
 
 
33) En l'expedient de contractació dels contractes menors no resulta obligatori 
que existeixi en tot cas:  
 
a) El pressupost de les obres en el contracte menor d' obra.  
b) El projecte d'obres. 
c) Justificació que no s' està alterant l' objecte del contracte. 
 
 
34) El contracte d’arrendament per part d’un Ajuntament d’un local comercial 
propietat d’un particular: 
 
a) És un contracte administratiu de subministrament. 
b) És un contracte exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de contractes del 
sector públic. 
c) És un contracte administratiu de serveis. 
 
 
35) El contracte d'adquisició de programes d'ordinador desenvolupats a mida 
és: 
 
a) Un contracte de subministraments.  
b) Un contracte de serveis. 
c) Un contracte privat. 
 
 
36) Pel que fa als contractes públics:  
  



a) Són anul·lables aquells que s’adjudiquin a favor d’una empresa que li falti una 
habilitació professional.  
b) Són nuls de ple dret aquells que s’adjudiquin amb consignació pressupostària 
insuficient.  
c) Són anul·lables aquells que l’anunci de licitació no s’hagi publicat al DOUE quan 
el seu valor estimat sigui superior al llindar dels subjectes a regulació harmonitzada.  
 
 
37) L'article 18 de la Llei de Contractes del Sector Públic qualifica de 
contractes mixtos: 
  
a) Al contracte administratiu que conté prestacions corresponents a un altre o altres 
contractes privats. 
b) Al contracte administratiu que contingui prestacions corresponents a un altre o 
altres contractes  administratius de diferent classe. 
c) Al contracte privat al qual s' aplica tant la normativa sobre contractes de les 
administracions públiques com normes de dret privat. 
 
 
38) En cap cas podran contractar amb l'Administració les persones en qui 
concorri alguna de les circumstàncies següents:  
 
a) Haver incorregut en error en facilitar a l' Administració les declaracions exigibles 
per les normes.  
b) Que tinguin deutes tributaris ajornats. 
c) No acreditin la suficient solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 
 
 

39) Les aplicacions pressupostàries de despesa es desglossen en:  

 

a) Àrees de despesa i articles.  

b) Capítols i grups de programes.  

c) Àrees de despesa i capítols.  
 
 
 

 

 

40) Les despeses de personal del pressupost:  

 

a) Van a qualsevol capítol depenent de l’àrea de despesa.  

b) Sempre van al capítol 1. 

c) Poden anar indiferentment al capítol 1 ó 2.  
 
 
41) L'aprovació de les transferències de crèdit entre diferents Àrees de 
despesa és competència: 
 



a) Del president de l'entitat, llevat quan les baixes i les altes afectin als crèdits de 
personal. 
b) Del Ple de la Corporació, llevat quan les baixes i les altes afectin als crèdits de 
personal. 
c) De l'òrgan que s'assenyali a les Bases d' Execució 
 
 
42)  A l'exercici pressupostari, que coincidirà amb l'any natural, s'imputaran: 
 
a) Els drets i obligacions reconeguts en l'exercici, qualsevol que sigui el període de 
què derivin. 
b) Els drets i obligacions liquidats i reconeguts en l'exercici i que derivin d' aquest 
període. 
c) Els drets liquidats en l'exercici, qualsevol que sigui el període de què derivin i les 
obligacions reconegudes durant l'exercici. 
 
 
43) En el procediment de gestió de despeses, l'acte mitjançant el qual es 
declara l'existència d'un crèdit exigible contra l'entitat, derivat d'una despesa 
autoritzada i compromesa, rep el nom de: 
 
a) Autorització de la despesa. 
b) Disposició de la despesa. 
c) Reconeixement o liquidació de l' obligació. 
 
 
44) Segons la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els perceptors de 
bestretes de caixa fixa per a atencions de caràcter periòdic o repetitiu queden 
obligats a justificar l'aplicació de les quantitats percebudes: 
 
a) En els tres mesos següents a l' exercici pressupostari per al qual es va constituir 
la bestreta. 
b) En els tres mesos següents a la seva percepció. 
c) Al llarg de l' exercici pressupostari en què es va constituir la bestreta. 
 
 
 
 
45) Poden exigir-se preus públics per la neteja de la via pública? 
 
a) No, en cap cas. 
b) Es podrà exigir una taxa però no un preu públic. 
c) Es podrà exigir un preu públic i concedir una bonificació. 
 
 
46) L'import de les Contribucions Especials no podrà excedir del: 
 
a) 100 per 100 de les prestacions que s' estableixin. 
b) 90 per 100 de les prestacions que s' estableixin. 
c) 50 per 100 de les prestacions que s' estableixin. 



 
 
47) Constitueix el fet imposable de l'Impost sobre béns immobles (IBI) la 
titularitat dels següents drets: 
 
a) D'una concessió administrativa i d'un dret real de superfície. 
b) D'un dret real d'usdefruit i del dret de propietat. 
c) a i b són correctes. 
 
 
48) Indiqui quin dels tributs següents, segons l'article 59 de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, s'ha de regular necessàriament mitjançant ordenances 
fiscals: 
 
a) Impost sobre Activitats Econòmiques. 
b) Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres. 
c) Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. 
 
 
49) Segons l'article 96 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, la meritació de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, en el cas 
de la primera adquisició del vehicle, es produeix: 
 
a) En el moment en què es produeixi l'adquisició. 
b) El primer dia l'any natural en què es produeixi l'adquisició. 
c) El primer dia del trimestre següent al qual es produeixi l'adquisició. 
 
 
50) Poden les Ordenances Fiscals establir beneficis fiscals?   
 
a) Només si així ho preveu una norma amb rang de llei. 
b) Només si ho aprova la majoria absoluta del Ple. 
c) Sí, com una manifestació del principi d'autonomia local. 
 
 
 
51) Segons la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària, s'entendrà per 
estabilitat pressupostària dels subjectes classificats com a administracions 
públiques, la situació d'equilibri o superàvit en termes de capacitat de 
finançament d'acord amb la definició continguda en: 
 
a) El Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals i en les condicions 
establertes per a cadascuna de les administracions. 
b) La Llei orgànica del Tribunal de Comptes. 
c) El Pla General de Comptabilitat del Sector Públic. 
 
 
52) Tal com s'estableix a la Instrucció del model normal de Comptabilitat Local 
en relació amb les despeses amb finançament afectat, les desviacions de 
finançament de l'exercici, tant positives com negatives, ajusten: 



 
a) El Resultat pressupostari. 
b) El Romanent de tresoreria per a despeses generals. 
c) El Romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat. 
 
 
53) Tenen la consideració d'operacions de crèdit a curt termini: 
 
a) Els préstecs i crèdits concedits per entitats financeres per a cobrir desfasaments 
transitoris de tresoreria. 
b) Les emissions de deute per termini no superior a dos anys. 
c) Les bestretes que es perceben d'entitats financeres a compte dels productes 
recaptatoris de tots els impostos meritats en l'exercici econòmic anterior. 
 
 
54) La facultat que competeix a l'òrgan interventor d'examinar, abans que es 
dicti la corresponent resolució, tot acte, document o expedient susceptible de 
produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons i 
valors, per tal d'assegurar, segons el procediment legalment establert, la seva 
conformitat amb les disposicions aplicables en cada cas es denomina: 
 
a) Intervenció prèvia. 
b) Fiscalització prèvia. 
c) Intervenció material. 
 
 
55) Segons l'article 29 del Reial decret 424/2017, el control financer de 
l'activitat economicofinancera del sector públic local s'exercirà: 
 
a) Mitjançant l' exercici del control d' eficàcia i eficiència. 
b) Mitjançant l' exercici del control permanent i l' auditoria pública. 
c) Mitjançant l' Auditoria Pública i de Comptes. 
 
 
56) El règim urbanístic de la propietat del sòl: 
 
a) És estatutari i resulta de la seva vinculació a destins concrets, en els termes que 
disposa la legislació sobre ordenació territorial i urbanística. 
b) És estatutari i resulta de la seva vinculació a destins concrets, en els termes que 
disposa la legislació sobre ordenació social y econòmica. 
c) No és estatutari i resulta de la seva vinculació a destins concrets, en els termes 
que disposa la legislació sobre ordenació territorial i urbanística. 
 
 
57) El dret de propietat del sòl comprèn les facultats: 
 
a) D'ús, gaudi i explotació d’aquest d’acord amb l’estat, la classificació, les 
característiques objectives i el destí que tingui en cada moment, d’acord amb la 
legislació en matèria d’ordenació territorial i urbanística aplicable per raó de les 
característiques i situació del bé. 



b) D'ús, gaudi i explotació d’aquest d’acord amb l’estat, la classificació, les 
característiques objectives i el destí que tingui en cada moment, d’acord amb la 
legislació en matèria d’ordenació social i econòmica aplicable per raó de les 
característiques i situació del bé. 
c) D'ús, gaudi i explotació d’aquest d’acord a l’ordenació social i econòmica aplicable 
por raó de las característiques i situació del bé. 
 
 
58)  Als efectes de la Llei 30/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administrativa Comú de les Administracions Públiques, se entén: 
 
a) Per declaració responsable el document subscrit per un interessat en què 
manifesta, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts a la 
normativa vigent per obtenir el reconeixement d’un dret o facultat o per al seu 
exercici, que disposa de la documentació que així ho acredita, que la posarà a 
disposició de l’Administració quan li sigui requerida, i que es compromet a mantenir 
el compliment de les obligacions anteriors durant el període de temps inherent al 
reconeixement o exercici esmentat. 
b) Per declaració responsable el document subscrit per un interessat en què 
manifesta, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts a la 
normativa vigent per obtenir llicència d’obres d’un dret o facultat o per al seu exercici, 
que disposa de la documentació que així ho acredita, que la posarà a disposició de 
l’Administració quan li sigui requerida, i que es compromet a mantenir el compliment 
de les obligacions anteriors durant el període de temps inherent al reconeixement o 
exercici esmentat. 
c) Per declaració responsable el document subscrit per un interessat que equival a 
una comunicació o comunicació prèvia. 
 
 
 
 
 
59) Als efectes de la Llei 30/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administrativa Comú de les Administracions Públiques, se entén: 
 
a) Per comunicació aquell document mitjançant el qual els interessats posen en 
coneixement de l’Administració pública competent les seves dades identificadores o 
qualsevol altra dada rellevant per a la sol·licitud de llicència d’una activitat o exercir 
un dret. 
b) Per comunicació aquell document mitjançant el qual els interessats posen en 
coneixement de l’Administració pública competent les seves dades identificadores o 
qualsevol altra dada rellevant per iniciar una activitat o exercir un dret. 
c) Per comunicació aquell document mitjançant el qual els interessats posen en 
coneixement de l’Administració pública competent les seves dades identificadores o 
qualsevol altra dada rellevant per a la presentació de una declaració responsable per 
a l’inicio d’una activitat. 
 
 



60) Segons la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes 
Balears, L’administració assegura el compliment de la legislació i l’ordenació 
urbanístiques mitjançant l’exercici de: 
 
a) La protecció de la legalitat urbanística però no el restabliment de la realitat física 
alterada. 
b) Únicament la inspecció de la execució dels actes subjectes a declaració 
responsable o comunicació prèvia. 
c) La protecció de la legalitat urbanística i el restabliment de la realitat física alterada, 
en els termes que preveu aquesta llei. 
 
 
 
 
 
 
PREGUNTES RESERVA 
 
 
 
 
1) Ningú podrà ser obligat a declarar: 
 
a) Quant a la seva ideologia, afiliació política y estat civil. 
b) Quant a la seva ideologia, religió o credencials. 
c) Quant a la seva ideologia, religió o creences. 
 
 
 
 

 

 

2) Segons la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per a les despeses 
plurianuals en inversions i transferències de capital, la despesa que s'imputi a 
cadascun dels exercicis futurs autoritzats no podrà excedir de la quantitat que 
resulti d'aplicar al crèdit inicial corresponent a l'any en què s'adquireixi el 
compromís en ferm, els següents percentatges:  
 
a) En l'exercici immediat 60%, en el següent 50% i en el tercer i quart exercici el 
40%. 
b) En l'exercici immediat 70%, en el següent 60% i en el tercer i quart exercici el 
50%. 
c) En l'exercici immediat 80%, en el següent 70% i en el tercer i quart exercici el 
60%. 
 
 
3) Estaran exempts de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de 
naturalesa urbana els corresponents increments de valor quan l'obligació de 
satisfer aquell recaigui sobre les persones o entitats següents: 
 



a) Societat mercantil, el capital social de la qual pertanyi íntegrament a l'Entitat local 
o a un ens públic de la mateixa. 
b) Els titulars d'un contracte d'arrendament d'un bé patrimonial pertanyent a l'Estat, 
les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, respecte als terrenys afectes als 
mateixos. 
c) La Creu Roja Espanyola. 
 
 
4) La Llei de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears: 
 
a) És d'aplicació al personal al Servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears i de les entitats autònomes que en depenen. 
b) És aplicable al personal al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears, però no al personal de les entitats autònomes que en depenen. 
c) Únicament i exclusivament és aplicable al personal al servei de l'Administració de 
la comunitat autònoma. 
 
 
5) Són elements del Municipi: 
 
a) El territori, la població i la personalitat jurídica. 
b) El territori, l'organització i la capacitat per al compliment dels seus fins. 
c) El territori, la població i l'organització. 
 
 
 
 

 


