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1. Segons la Guia d’implantació i Gestió de les Deixalleries, quins són els
elements bàsics constructius que configuren una deixalleria a banda dels
descrits a continuació:
Tancament perimetral, àrea de contenidors, caseta de recepció, cobert
tancat i ventilat per residus perillosos, un espai adequat per als RAEES.
a) Cal incloure un espai d’emmagatzematge per l’amiant.
b) Cal incloure un espai per a les operacions de Reutilització i preparació per a
la Reutilització.
c) a i b, no són obligatoris però s’hi poden preveure.
d) Cal incloure una aula ambiental.
2. En quins casos una Deixalleria ha de disposar de Llicència ambiental?
a) Sempre
b) En el cas que no disposi d’un projecte aprovat per l’ajuntament.
c) a i b són correctes però si gestiona més de 30Tn de residus perillosos,
aleshores ha de disposar d'autorització ambiental.
d) Les tres primeres respostes són incorrectes.
3.

En el cas de les deixalleries mòbils:
a) Cal que estiguin inscrites al Registre General de Persones Gestores de
residus
b) Cal que estiguin inscrites al Registre General de Transportistes de residus
c) Cal que estiguin inscrites com a Gestors i com a Transportistes
d) Les tres primeres respostes són incorrectes

4.
D’acord amb els criteris de retorn del cànon per a l’any 2020, digues si tots
els conceptes anotats, poden optar al retorn.
a)
b)
c)
d)
5.

La recollida selectiva de la FORM, els envasos i el paper i cartró.
Les Tn tractades de la FORM, el paper i cartró i l’autocompostatge.
La gestió dels residus especials en petites quantitats (REPQ) en deixalleries
a, b i c, són correctes

Què vol dir impropis quan parlem de residus?
a)

Són residus que no es troben en el lloc de reciclatge correcte, es troben
bàsicament a la via pública.
b) És la fracció de residus que no es correspon amb la fracció objecte de la
inspecció.
c) Són residus de rebuig que es troben a la fracció envasos.
d) Són residus d’envasos que es troben a la fracció orgànica.

6.-D’acord amb l’ordenança Reguladora dels Residus de Palafrugell, quina és la
gestió prevista per als residus de poda o esporga?
a) La recollida a través de contenidors d’orgànica al carrer, sempre i quan
no superin els 50l/dia.
b) La recollida a domicili, si són residus amb producció superior a 50l/dia o
voluminosos.
c) A través de la deixalleria municipal
d) a, b i c són correctes.
7.- D’acord amb l'Ordenança Reguladora dels Residus de Palafrugell, els residus
assimilables a municipals d’origen comercial:
a) S’han de gestionar sempre a través del sistema porta a porta de residus
municipal.
b) Es poden gestionar només o bé a través del porta a porta municipal o bé
a través d’un gestor autoritzat.
c) S’han de gestionar a través del sistema de contenidors al carrer, o bé a
la deixalleria municipal
d) a, b i c són incorrectes.
8.
A l’hora de fer compostatge casolà i poder assessorar una família del
municipi que està interessada en fer el seguiment del seu compostador, com li
haurem d’indicar que ha de fer les aportacions de matèria orgànica:
a) Haurà de fer una aportació del 30% de matèria seca i un 70% de matèria
llenyosa
b) Haurà de fer una aportació a parts iguals en volum de matèria seca i
matèria llenyosa
c) Ha de voltejar sempre la pila i regar-la quan estigui seca, les proporcions
del material no són importants.
d) El volteig periòdic serveix per introduir aire a la mescla i obrir de tant en
tant la tapa del compostador si està massa humida, cal introduir en pes
la mateixa proporció de matèria seca i matèria humida.
9.
En el compostatge casolà, es poden compostar les restes d’ossos, espines
i menjar cuinat?
a) Sí, des del primer dia, amb moderació.
b) No hi ha cap límit per introduir aquest tipus de matèria orgànica al
compostador.
c) Si, sempre i quan es faci amb moderació i un cop el compostador ja està
iniciat en el procés de compostatge.
d) Millor no introduïm mai aquest tipus de matèria orgànica doncs pot
atraure rosegadors i altres animals que no afavoreixen el compostatge.

10.
Quin tipus de bonificacions a la taxa d’escombraries de Palafrugell podem
trobar i per quins percentatges?

a) .Per als residus domiciliaris, un 50% de la quota quan acreditin fer ús de la
deixalleria almenys 6 vegades durant l’any.
b) Per als residus domiciliaris, un 25% de reducció de la taxa quan acreditin fer
compostatge casolà.
c) Per als residus domiciliaris, un 75%, de reducció de la taxa si acrediten els
apartats a i b.
d) Els establiments comercials que acreditin disposar d’un gestor privat la
totalitat dels residus, causen baixa del padró d’escombraries i per tant, es
bonifiquen amb un 100% de la quota.
11.
Quins sistemes de recollida de residus es troben principalment implantats
a Catalunya, segons les fraccions recollides?

a)
b)
c)
d)

El sistema porta a porta i el de contenidors al carrer
El model cinc fraccions, residu mínim i multiproducte
La recollida selectiva del vidre, envasos, paper i cartró i fracció orgànica
El porta a porta és el sistema de recollida més eficient.

12.- Quina d'aquestes afirmacions és certa en relació amb el sistema de recollida
de residus porta a porta domèstica a Palafrugell:

a) Permet obtenir millors percentatges de recollida selectiva en municipis
d’alta densitat poblacional, ja que es treuen els residus uns dies i hores
determinades segons la fracció.
b) El percentatge d’impropis es redueix en les fraccions reciclables, doncs,
el seguiment dels residus es fa individualitzat per cada habitatge.
c) Es prioritzen les recollides dels residus domèstics amb més generació,
com ara els envasos i la resta, i la fracció orgànica es treu en dies alterns.
d) Cada habitatge pot triar en quin format lliura els residus del porta a porta,
sempre i quan, tregui la fracció que toca, en el calendari establert.
13.- Ecoembes és un Sistema Integrat de Gestió de Residus, què vol dir?

a) Són empreses de reciclatge d’envasos de plàstic, i retornen als
ajuntaments, uns diners segons les quantitats que porten a les plantes de
tractament.
b) És un sistema de devolució i retorn d’envasos lleugers, present en alguns
productes en què l’usuari paga per l’envàs que utilitza però es retorna
l’import del mateix quan el torna a l’establiment.
c) Es una organització sense ànim de lucre de fabricants d’envasos, que es
dedica a gestionar els envasos lleugers i els de paper i cartró, d’acord
amb les obligacions normatives de la Llei d’envasos i Residus d’envasos.
d) Es un sistema en què s’integren tots els residus, i es porten a les plantes
de reciclatge que Ecoembes té per tot el país.

14.- D’acord amb la normativa de gestió de runes de Catalunya, com es fa efectiu
el cànon de residus de la construcció?

a) El dipòsit de residus aplica la tarifa d’entrada a la planta, que ja incorpora
el cànon
b) El cànon és un import finalista per aquells residus de la construcció que
van a abocador controlat o planta de reciclatge de runes, a banda de la
tarifa d’entrada.
c) Els abocadors i les plantes de tractament apliquen tarifes segons la
qualitat de la runa aportada, paga més qui porta la runa més bruta.
d) Els residus aportats a les plantes de reciclatge de runes no es troben
subjectes al cànon de residus de la construcció, només els abocadors
controlats, que paguen a banda de la tarifa d’entrada a planta.
15.- Un particular ha de fer una petita obra de reforma a casa i ha de treure un antic
dipòsit d’aigua d’amiant, com se li ha d’indicar que cal gestionar?

a) A través d’un gestor autoritzat, que ha de realitzar la recollida in situ en
el domicili, embalar-lo i etiquetar-lo convenientment.

b) El particular el pot portar a la deixalleria de Palafrugell, sempre i quan el
porti ben embalat.
c) El particular pot concertar-ne la recollida a domicili amb el sistema de
recollida de trastos vells.
d) L’industrial que fa l’obra pot portar-lo a la deixalleria de Palafrugell o bé
portar-lo a un abocador controlat.
16.- S’ha de plantejar una campanya d’educació ambiental que fomenti la recollida
selectiva de l’oli usat, què necessites programar per implementar per tal de posarla en marxa?

a) El calendari d’actuacions, el pressupost d’execució de la mateixa.
b) Els resultats que vols obtenir i el seguiment que en faràs.
c) Objectius de la campanya, Públic a qui va adreçada, materials i mitjans
necessaris.
d) a, b i c són correctes.
17.- Quins són els objectius principals de l’educació ambiental en l’àmbit dels
residus?

a) Fer campanyes per fomentar la recollida selectiva dels residus
b) Aprendre, conèixer i transformar a la població en allò relacionat amb els
residus

c) Editar una sèrie de material per a poder informar a la població sobre la
diferent gestió dels residus.
d) Prevenir la generació de residus.

18.- Què vol dir fer una caracterització de residus?

a) - En un abocament incontrolat, realitzar una inspecció per tal de poder
esbrinar qui en pot ser l’autor.

b) En els residus comercials, comprovar visualment, que la fracció de residus
que han lliurat, sigui la correcta.
c) En un contenidor de residus domèstics, realitzar unes inspeccions per tal de
poder determinar els percentatges de les diferents fraccions que s’hi troben,
podent establir el nivell d’impropis d’acord amb la fracció verificada.
d) a, b i c són correctes.
19.- Quan parlem que en un carrer s’ha de fer neteja viària mixta, de què estem
parlant?

a)
b)
c)
d)

Es realitza per part d’un equip mixte d’operaris homes i dones.
Es realitza amb equips d’escombrada mecànica i escombrada manual
Es realitza amb equips d’operaris amb desbrossadora i bufadores
Es fa primer una escombrada mecanitzada i després un baideig.

20.- En el cas de la gestió dels RAEEs (Residus d’Aparells Elèctrics i electrònics),
què significa responsabilitat ampliada del productor:

a) Que el productor dels AEE, és responsable de gestionar els residus al final
de la seva vida útil.

b) Que el productor amplia la garantia dels AEE, i et permet reutilitzar-los.
c) Que el productor o fabricant dels AEE, ha de garantir el finançament de la
gestió dels seus residus.

d) a i b són certes.
21.

Podran formar part dels òrgans de selecció:
a)
b)
c)
d)

El personal d’elecció o de designació política
Els funcionaris interins
El personal eventual
Totes les respostes anteriors són incorrectes.

22.- Segons la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, els documents s’han de conservar en un format que
permeti garantir:
a)La integritat i la conservació del document, així com la seva consulta
independentment del temps transcorregut des que es va emetre.
b)L’autenticitat i la conservació del document
c)L’autenticitat, la integritat i la conservació del document.
d)L’autenticitat, la integritat i la conservació del document, així com la seva
consulta independentment del temps transcorregut des que es va emetre.

23. La resolució expressa del recurs de reposició haurà de ser notificada al
recurrent i als altres interessats en el termini:
a) d’una setmana
b) màxim de 10 dies
c) màxim de 15 dies
d) d’un mes.
24.- Les relacions amb les administracions locals:
a) Es regiran per la legislació bàsica en matèria de règim local.
b) Estan subjectes a la regulació provincial.
c) No estan regulades jurídicament.
d) Cap és correcta.
25- La relació de llocs de treball l'ha d'aprovar:
a)
b)
c)
d)

El ple de la corporació.
L’alcalde ja que ostenta la prefectura del personal.
L’alcalde prèvia negociació amb la representació sindical del personal.
La Junta de Govern Local.

PREGUNTES ADDICIONALS DE RESERVA
Les preguntes addicionals de reserva s’utilitzaran en cas que s’anul·li alguna pregunta,
i es convalidaran successivament segons l’ordre en que es presenten en aquest
qüestionari
26.- D’acord amb el PRECAT2020, quins són els objectius de recollida selectiva
que es plantejaven assolir a nivell de Catalunya:
a)
b)
c)
d)

Recollida selectiva neta del 50%
Recollida selectiva bruta del 50%
Recollida selectiva neta del 60%
Recollida selectiva bruta del 60%

27.- D’acord amb el RD 110/2015, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics,
aquests es classifiquen en 7 categories. Respon quin d’aquests llistat proposats,
que enumera alguna de les categories, és correcte.
a)
b)
c)
d)

Làmpades, equips d’informàtica, panells fotovoltaics.
Làmpades, rentadores, equips d’informàtica.
Aparells d’intercanvi de temperatura, monitors, joguines electròniques
Piles, làmpades, equips d’informàtica.

28.- Digues quina de les següents accions NO és consideraria de prevenció de
residus
a) Minimització del malbaratament alimentari
b) Adquisició de carmanyoles per a les escoles
c) Reciclatge de residus a través de la deixalleria
d) Elaborar receptes d’aprofitament
29.- De quin termini disposa l’administració per resoldre i notificar la resolució
d’un recurs de reposició:
a)
b)
c)
d)

La llei no preveu un termini màxim.
El termini màxim serà d’un mes
El termini mínim serà de tres mesos.
El termini màxim serà de tres mesos.

30.- El municipi és:
a) L’entitat local bàsica de l’organització territorial de l’Estat, amb personalitat
jurídica i capacitat limitada per l’Estat i la província per al compliment dels
seus fins
b) L’entitat local principal de l’organització de l’Estat, amb professionalitat
jurídica i capacitat limitada per l’Estat per al compliment dels seus fins
c) L’entitat local bàsica en l’organització territorial de l’Estat, amb personalitat
jurídica i plena capacitat per al compliment dels seus fins
d) Una organització sense ànim de lucre d’interès social

