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          NÚMERO DE LA PROVA: B8 

PREGUNTES DE CONEIXEMENTS GENERALS  
 
1. Continua la frase marcant l’opció correcta: La Constitució Espanyola de l’any 1978, reconeix en 
el seu article 43... : 
A. Que els poders públics organitzaran i tutelaran la salut pública. 
B. Que els poders públics i privats són els encarregats de tutelar i organitzar la sanitat privada i 

pública. 
C. Una educació i sanitat pública i privada de qualitat i universal per a totes les persones. 
RESPOSTA A 
 
2. A quin any es va aprovar el “Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE)”? 
A. A l’any 1963.  
B. A l’any 1942. 
C. A l’any 1978 amb l’entrada en vigor de la Constitució Espanyola. 
RESPOSTA B 
 
3. Abans de l’entrada en vigor del “Seguro Obligatorio de Enfermedad”, durant la primera meitat 
del SXX,  quins eren els aspectes generals del model sanitari espanyol? 
A. Un model sanitari de prestació sanitària pública, gratuït i universal per a tota la ciutadania 

espanyola. 
B. Un model sanitari basat principalment en la beneficència, que portaven a terme els 

ajuntaments, diputacions, ordres religioses,... 
C. Durant la primera meitat del SXX, les persones havien d’abonar, en la seva totalitat, el cost de 

les despeses sanitàries si queien malalts. 
RESPOSTA B 
 
4. Amb què és finançava el Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE) que va néixer durant 
l’època franquista? 
A. Amb impostos i les quotes de les empreses. 
B. Amb les quotes de les empreses i les persones treballadores. 
C. Amb les aportacions de les Mútues d’accident, exclusivament. 
RESPOSTA B 
 
5. Continua la frase marcant l’opció correcta: La Llei 14/1986, de 25 de abril, General de la 
Seguretat Social... 
A. Estableix diferents Sistemes Nacionals de Salut. 
B. Determina que les Comunitats Autònomes crearan els seus serveis de salut, integrats en el 

Sistema Nacional de Salut. 
C. Determina que algunes Comunitats Autònomes, crearan els seus propis Serveis de Salut sense 

que aquests estiguin integrats en el Sistema Nacional de Salut. 
RESPOSTA B 
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6. Per què hi havia tan pocs hospitals de titularitat pública a l’any 1981, a Catalunya, en el moment 
del traspàs de competències? 
A. Per l’existència d’un gran nombre d’hospitals privats arran de tot el territori. 
B. Per la forta tradició mutualista de la titularitat privada dels hospitals gestionats pels 

Ajuntaments. 
C. Per la forta tradició de beneficència que existia al territori. 
RESPOSTA C 
 
7. Quina entitat va agrupar els hospitals de la Seguretat Social que es van transferir a Catalunya 
a  l’any 1981? 

A. La Conselleria de Sanitat i Salut Pública de Catalunya. 

B. L’Institut Català de la Salut (ICS).  

C. La Seguretat Social Catalana (SSC). 
RESPOSTA B 
 
8. A quin any es va crear l’Institut Català de la Salut i quines eren les seves funcions inicials? 
A. A l’any 1983. Amb funció de prestació de serveis sanitaris públics i contractació de serveis amb 

altres Hospitals/Centres. 
B. A l’any 1988. Amb funció de prestació de serveis sanitaris públics. 
C. A l’any 1989. Amb funció de prestació de serveis públics i privats. 
RESPOSTA A 
 
9. A quin any es va crear el Consorci Hospitalari del Parc Taulí? 
A. Es va crear a l'any 1989. 
B. Es va crear a l’any 1986. 
C. Es va crear a l’any 1992. 
RESPOSTA B 
 
10. Qui és l’asseguradora sanitària pública de Catalunya a partir de la Llei d’Ordenació Sanitària 
de Catalunya de l’any 1990 (Llei 15/1990, de 9 de  juliol)?  
A. L’Institut Català de la Salut (ICS).  
B. El Servei Català de la Salut (CatSalut).   
C. L’Institut Català de serveis sanitaris, socials i atenció a la dependència (ICSSA). 
RESPOSTA B 
 
11. Continua la frase marcant l’opció correcta: La Llei General de Sanitat de l’any 1986, Llei 
14/1986, de 25 d’abril, estableix...: 
A. Un Sistema Nacional de Salut  comú per la península i un altre per les ciutats autònomes  de 

Ceuta i Melilla. 
B. Un Sistema Nacional de Salut diferent per cada una de les Comunitats Autònomes  que tenen 

les transferències de salut al territori espanyol. 
C. Un únic Sistema Nacional de Salut.  
RESPOSTA C 
 
12. Quins d’aquests principis a nivell individual consagra la Llei General de Sanitat de l’any 1986, 
Llei 14/1986, de 25 d’abril: 
A. L’equitat com a principi bàsic del Sistema Nacional de Salut.  
B. La lliure elecció de metge.  
C. La llibertat de ser atès a centres privats a càrrec del Sistema Nacional de Salut. 
RESPOSTA A 
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13. Continua la frase marcant l’opció correcta: El Sistema Nacional de Salut.... 

A. Assegura la prestació pública i privada de la sanitat. 
B. Assegura la prestació pública, universal i amb equitat dels serveis sanitaris. 
C. Assegura una prestació mínima pública, en l’atenció urgent i per a les malalties més greus. 
RESPOSTA B 
 
14. Qui ha de prestar els serveis sanitaris a Catalunya? 
A. La Generalitat de Catalunya. 
B. El Govern espanyol a través del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 
C. L’Estat, la Generalitat i els Ajuntaments a parts iguals. 
RESPOSTA A 
 
15. Actualment l’Institut Català de la Salut (ICS) quina funció té? 
A. Funció de planificació de serveis sanitaris públics i privats. 
B. Funció de prestació de serveis sanitaris públics. 
C. Funció de prestació de serveis sanitaris privats, públics i autònoms. 
RESPOSTA B 
 
16. A quin any va néixer el Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya,  (SISCAT)? 
A. A l’any 1981 amb l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia. 
B. A l’any 1978 amb l’aprovació de la Constitució Espanyola. 
C. A l’any 2000.  
RESPOSTA C 
 
17. Què és el SISCAT? 
A. L’agrupació de tots els proveïdors del Sistema Integral Sanitari de Catalunya. 
B. El Sistema Sanitari de l’Estat Espanyol i Català. 
C. L’agrupació dels proveïdors públics del Sistema Nacional de Salut Espanyol. 
RESPOSTA A 
 
18. Continua la frase marcant l’opció correcta: Els consorcis sanitaris catalans són... 
A. Són entitats públiques i privades alhora. 
B. Entitats publiques. 
C. Són fundacions amb el seu corresponent patronat. 
RESPOSTA B 
 
19. Quina entitat seria un consorci sanitari català? 
A. Una entitat privada. 
B. Una entitat pública adscrita a la Generalitat de Catalunya. 
C. Una entitat pública adscrita a l’Ajuntament. 
RESPOSTA B 
20. Què és el Servei Català de la Salut  (CatSalut)?  
A. És l’Institut Català de la Salut, també conegut com ICS. 
B. És l’asseguradora sanitària pública de Catalunya. 
C. Agrupa l’ensenyament sanitari especialitzat i presta el servei de salut a la població de Catalunya. 
RESPOSTA B 
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21. L’Institut Català de la Salut (ICS) i el Servei Català de la Salut (CatSalut) són la mateixa 
entitat? 
A. No, són entitats diferents. 
B. Sí, són la mateixa entitat, però són dos formes distintes d’anomenar-les.  
C. Sí, el CatSalut és el mateix que l’ICS, però només a Catalunya. 
RESPOSTA A 
 
22. Quina de les següents entitats no va ser entitat fundadora, del Consorci Hospitalari del Parc 
Taulí? 
A. La Generalitat de Catalunya. 
B. El Banc de Sabadell. 
C. La Caixa d’Estalvis de Sabadell.  
RESPOSTA B 
 
23. El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, és una entitat proveïdora d’atenció primària del 
Servei Català de la Salut (CatSalut)?  
A. Sí. 
B. Sí, però només per algunes especialitats concretes de Psiquiatria. 
C. No, només és l’Institut Català de la Salut (ICS) l’entitat proveïdora d’atenció hospitalària  i 

primària a Catalunya. 
RESPOSTA A 
 
24. Quines entitats formen part, en l’actualitat, com a membres del Consell de Govern del 
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí?  
A. La Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Sabadell, la Universitat de Barcelona (UB) i el Banc 

de Sabadell. 
B. La Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Sabadell i la Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB). 
C. La Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Sabadell, la Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB) i el Banco Bilbao Vizcaya (abans Caixa d’Estalvis de Sabadell). 
RESPOSTA B 
 
25. Continua la frase marcant l’opció correcta: El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí és la 
Unitat docent de la Facultat de ...  
A. Medicina de la Universitat de Barcelona (UB) i té la consideració d’Hospital Universitari. 
B. Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i té la consideració d’Hospital 

Universitari. 
C. Medicina, Psicologia i Farmàcia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i té la 

consideració d’Hospital Universitari. 
RESPOSTA B 
26. A continuació trobaràs redactada la missió del Consorci Corporació Sanitària Parc Tauli però 
està inacabada. Escull l’opció correcta per acabar la frase: 

“Donar resposta a la població de referència amb una atenció sanitària i social, de qualitat, 
resolutiva, integral i que fomenti l’equitat i la satisfacció en un marc de sostenibilitat, 
integrant .........” 

A. Les últimes Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC). 
B. L’excel·lència i bona imatge social corporativa. 
C. La docència, la recerca i la innovació.  
RESPOSTA C 
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27. A continuació trobaràs redactada la visió del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí,  però 
està inacabada. Escull l’opció correcta que encaixaria al espais en blanc del paràgraf: 

“Ser una entitat d’excel·lència, ........, reconeguda per la societat i pels seus .......... pel seu 
model assistencial, organitzatiu, docent i de recerca i que dona resposta als seus compromisos 
socials”. 

A. Atractiva.../...treballadors. 
B. Líder.../...professionals. 
C. Cap davantera.../...responsables. 
RESPOSTA B 
 
28. Quin és el màxim òrgan de govern del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí? 
A. La Generalitat de Catalunya. 
B. El Consell de Govern. 
C. L’Ajuntament de Sabadell. 
RESPOSTA B 
 
29. Qui exerceix la màxima potestat executiva, al Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí i a la 
resta d’entitats vinculades, a través de la seva estructura directiva i organitzativa? 
A. La Direcció d’Economia i Finances del Parc Taulí. 
B. El Comitè de Direcció. 
C. La Direcció General. 
RESPOSTA C 
 
30. Quin és el màxim òrgan de Govern de la Fundació Parc Taulí ? 
A. El Consell d’Administració del Parc Taulí. 
B. El Patronat de la Fundació Parc Taulí. 
C. El Consell de Govern de la Fundació del Parc Taulí. 
RESPOSTA B 
 
31. Qui nomena als membres del Consell d’Administració de Sabadell Gent Gran Centre de 
Serveis? 
A. La Generalitat de Catalunya. 
B. Són nomenats pel Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí. 
C. Són nomenats per l’Ajuntament de Sabadell, la Universitat Autònoma de Barcelona i la 

Generalitat de Catalunya. 
RESPOSTA B 
 
32. Continua la frase marcant l’opció correcta: El Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí és el 
centre sanitari de referència de 9 municipis del: 
A. Vallès Occidental Est. 
B. Vallès Occidental Central Oest. 
C. Vallès Oriental Central Est.  
RESPOSTA A 
 
33. Quins són els objectius dels principis d’atenció centrada en el pacient del Consorci 
Corporació Sanitària Parc Taulí? 
A. Reduir els riscos mediambientals, mitjançant i la implantació del pla mediambiental. 
B. Millorar la qualitat de l’atenció donada al pacient. 
C. Reduir les llistes d’espera. 
RESPOSTA B 
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34. Quins són els objectius del document dels principis d’atenció centrada en el pacient del 
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí? 
A. Concretar el compromís amb la societat del tipus d’atenció que la CCSPT vol oferir. 
B. Concretar el compromís amb els pacients del tipus d’atenció que la CCSPT vol oferir. 
C. Concretar el compromís amb els professionals i la ciutadania del tipus d’atenció que la CCSPT vol 
oferir. 
RESPOSTA C 
 
35. Indica quin dels següents principis NO està recollit en els principis d’atenció centrada en el 
pacient del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí? 
A. Tinguem cura de la informació. 
B. Fem un ús racional dels medicaments. 
C. Tinguem cura de la imatge personal. 
RESPOSTA B 
 
36. Continua la frase marcant l’opció correcta: Els principis d’atenció centrada en el pacient del 
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, recull...: 
A. Uns principis generals i la promoció d’unes bones pràctiques. 
B. Un conjunt de conductes de comportament envers l’atenció clínica d’infermeria. 
C. Exclusivament el règim disciplinari d’aplicació directe a tots els i les professionals del Parc Taulí. 
RESPOSTA A 
 
37. El codi d’integritat i bones pràctiques del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí i les seves 
entitats vinculades entre altres conductes, el professional del Parc Taulí, garantirà l’atenció al 
ciutadà…: 
A. ...en la llengua materna del professional, tant català o castellà per a garantir la comprensió i 
transmissió de la informació.  
B. ... en la llengua que ho sol·liciti sempre que sigui català o castellà. 
C. ... en la llengua oficial, principalment, català.  
RESPOSTA B 
 
38. Continua la frase marcant l’opció correcta: El codi d’integritat i bones pràctiques del Consorci 
Corporació Sanitària Parc Taulí i les seves entitats vinculades…: 
A. Tot i pendent d’aprovar, estableix el model de comportament dels professionals assistencials a 

la institució. 
B. Va ser aprovat pel Consell de Govern a  l’any 2016 i estableix els principis ètics, professionals i 

de conducta exigibles a les persones treballadores del Taulí. 
C. Va ser aprovat pel Consell de Govern a l’any 2004 i estableix el model de  

conducta desitjable dels i les professionals del Taulí envers  la ciutadania.  
RESPOSTA B 
 
39. Què s’inclou dins del l’article 46.2 de la Llei orgànica, 3/2007, modificat pel Reial Decret-llei 
6/2019, d’1 de març, per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes 
en el treball i l’ocupació? 
A. L’obligatorietat del registre salarial i la corresponent auditoria salarial. 
B. Les matèries mínimes que ha de contenir la diagnosi negociada amb la representació social, dels 

plans d’igualtat. 
C. Els principis d’igualtat recollits en la posterior Llei 17/2015 d’igualtat de les Corts catalanes.  
RESPOSTA B 
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40. Què és un Pla d’igualtat? 
A. És un conjunt d’accions adoptades després de dur a terme una diagnosi de situació, que 
serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a l’empresa. 
B. Un declaració de bones intencions, que signa l’empresa en matèria d’igualtat. 
C. Un document voluntari per evitar la masculinització de la plantilla i la diferència salarial de tots 

els seu treballadors, recollit a les taules del II Conveni del SISCAT.  

RESPOSTA A 
 
41. Què són les dades personals? 
A. Qualsevol informació que permet identificar a una persona física. 
B. Qualsevol informació que permet identificar a una entitat jurídica. 
C. Qualsevol informació que permet identificar a una persona física o entitat jurídica, sense 

distinció. 
RESPOSTA  A 
 
42. Quina de les següents dades, està considerada dada sensible o especialment protegida? 
A. Número de telèfon del mòbil. 
B. Afiliació sindical. 
C. Número de compte bancari. 
RESPOSTA B 
 
43. Qui està obligat a mantenir el deure de secret, en els centres sanitaris? 
A. Els i les professionals que realitzen tasques exclusivament assistencials, que tenen accés a 

informació d’alta sensibilitat, amb atenció directe a la persona malalta. 
B. El personal mèdic i l’equip d’infermeria dels centres sanitaris.  
C. Tot el personal dels centres sanitaris. Inclosos aquells que, sense participar directament en 

l’atenció del malalt, desenvolupin una tasca necessària per al correcte funcionament del centre. 
RESPOSTA C 
 
44. Continua la frase marcant l’opció correcta: Les dades mèdiques o relatives a la salut d’una 
persona són... 
A. Dades sensibles amb un nivell de protecció alt. 
B. Dades públiques amb un nivell de protecció baix. 
C. Dades semiprivades amb un nivell de protecció mitjà. 
RESPOSTA A 
 
45. Quina de les següents actuacions NO forma part de les principals línies d’actuació del 
Programa d’acció social de Pediatria? 
A. Millores dels espais d’atenció a la població pediàtrica. 
B. Acompanyament i suport davant de malalties greus a la població pediàtrica. 
C. Promoció de l’alletament matern. 
RESPOSTA C 
 
46. Quins són els riscos laborals més rellevants en els centres hospitalaris? 
A. El risc nuclear per l’urani (Medicina Nuclear), el risc per radiacions ionitzants, el risc planègic i el 

risc medi-ambiental. 

B. El risc per radiacions ionitzants, el risc químic, el risc biològic, el risc ergonòmic i el risc 

psicosocial. 

C. El risc medi-ambiental, químic, biològic, radiològic i ergonòmic.  

RESPOSTA B 
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47. Quina és la definició de prevenció, recollida l’article 4 de la LIei 31/1995, de 8 de novembre, 
de prevenció de riscos laborals? 
A. La prevenció és l'aplicació de noves tecnologies per adaptar-se als canvis que es produeixen en 

una empresa, en especial la ciberseguretat, el medi-ambient i les malalties bacteriològiques. 
B. La prevenció és el conjunt d’activitats o mesures, adoptades o previstes en totes les fases de 

l’activitat de l’empresa, amb la finalitat d’evitar o disminuir els riscos derivats del treball. 
C. La prevenció són perills incerts, als quals la persona treballadora està exposada a causa de 

situacions o fenòmens físics extrems. 
RESPOSTA B 
 
48. En matèria de prevenció de riscos laborals, què són els E.P.I.? 
A. Són aquells equips, destinats a ser portats o subjectats per la persona treballadora, que tenen 

com a principal funció la de protegir la persona d’un o de diversos riscos presents en el seu lloc 
de treball. 

B. Són els estudis preventius d’investigació d’una empresa , per millorar les condicions de treball i 
seguretat. 

C. Són el conjunt d'equips, màquines i accessoris que són utilitzats pel treballador per facilitar-li la 
feina en el seu lloc de treball. 

RESPOSTA  A 
 
49. En matèria de prevenció, què pretén la Llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals? 
A. Estalviar en el consum de medicaments. 
B. Promoure la seguretat i la salut dels  i les professionals. 
C. Identificar els accidents de treball en funció dels actes temeraris de les persones treballadores. 
RESPOSTA B 
 
50. A què dóna resposta la Política mediambiental del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí? 
A. A cap norma, es tracta només d’uns principis de bones pràctiques. 
B. A les obligacions legals i altres compromisos subscrits de forma voluntària per la Institució.  
C. A la seva pròpia voluntat de deixar un planeta més sostenible. 
RESPOSTA B 
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PREGUNTES DE RESERVA 

 
51. Els centres d’internament de Salut Mental, formen part de la SISCAT? 
A. Sí. 
B. No, només formen part els centres hospitalaris. 
C. No. 
RESPOSTA A 
 
52. Continua la frase marcant l’opció correcta: D’acord amb el contingut de l’article 48.2, de la llei 
orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes... 
A. Les empreses públiques i privades amb més de 150 treballadors/es, han de promoure condicions 

de treball que evitin l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe i arbitrar procediments 
específics per prevenir-los.  

B. Totes les organitzacions, amb independència del nombre de persones treballadores, han de 
promoure condicions de treball que evitin l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe 
i arbitrar procediments específics per prevenir-los. 

C. Les empreses privades, amb més de 150 treballadors/es, han de promoure condicions de 
treball que evitin l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe i arbitrar procediments 
específics per prevenir-los. 

RESPOSTA B 
 
53. Continua la frase marcant l’opció correcta: El Sistema Nacional de Salut.... 
A. Assegura la prestació pública i privada de la sanitat. 
B. Assegura una prestació mínima pública, per les malalties més greus. 
C. Assegura la prestació pública, universal i amb equitat dels serveis sanitaris. 
RESPOSTA C 
 
54. Continua la frase marcant l’opció correcta: Una de les principals funcions del/de la 
delegat/da de protecció de dades és... 
A. La potestat sancionadora de les vulneracions de protecció de dades de l’entitat. 
B. Informar i assessorar a l’entitat en matèria de protecció de dades. 
C. Realitzar tractaments de la informació de la entitat.  
RESPOSTA B 
 
55. Es mantenen totes les entitats fundacionals del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí en 
l’actualitat? 
A. Sí. Es mantenen les 6 entitats fundacions inicials. 
B. No. Només queden 3 entitats fundacionals. 
C. Sí. Es mantenen 3 entitats fundacionals inicials i s’han afegit 3 entitats més. 
RESPOSTA B 
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        NÚMERO DE LA PROVA: C8 

PREGUNTES PROVA ESPECÍFICA  
 

1) En quin cas s’ha de dotar un edifici hospitalari d’una columna seca?  

A.- Si l’ocupació és superior a 100 persones.  

B.- Si l’alçada d’evacuació és superior a 15m. 

C.- Si els metres quadrats construïts són superiors a 1000. 

RESPOSTA B 

 

2) Quina és la periodicitat amb la que s’han de dur a terme inspeccions per un organisme de 

control de la instal·lació elèctrica d’un quiròfan?  

A.- Anual. 

B.- Trimestral. 

C.- Cada 5 anys. 

RESPOSTA C 

 

3) Amb quina periodicitat s’ha de revisar el vas d’expansió d’un sistema de climatització de 

potència inferior 70 KW?  

A.- Anual. 

B.- Mensual. 

C.- Trimestral. 

RESPOSTA A 

 

4) Per sota de quin valor de clor lliure no podem ser-hi si estem mesurant l’aigua d’una aixeta 

d’aigua freda de consum humà que prové d’un dipòsit?  

A.- 1mg/l. 

B.- 0.2mg/l. 

C.- 0.4mg/l. 

RESPOSTA B 

 

5) Quina temperatura s’ha de mantenir als dipòsits finals d’acumulació d’aigua calenta sanitària 

per donar acompliment al RD865/2003? 

A.- Inferior a 50ºC. 

B.- Igual o superior a 60ºC. 

C.- Entre 50ºC i 59ºC. 

RESPOSTA B 
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6) Quina combinació de filtres ha de tenir un equip que subministra aire exterior amb 

concentracions altes de partícules i/o gasos contaminants a una sala d’espera d’un hospital? 

A.- F5 + F7. 

B.- F7 + F9. 

C.- F3 + F5 + F7. 

RESPOSTA B 

 

7) Quin tancament de fàbrica està més protegit al foc?  

A.- Tancament sense revestir. 

B.- Tancament amb revestiment de morter. 

C.- Tancament amb revestiment de guix. 

RESPOSTA C 

 

8) Que es considera una sala de màquines segons el RITE?  

A.- Un local tècnic on s’allotgen els equips de producció de fred o calor i altres equips auxiliars i 

accessoris de la instal·lació tèrmica, amb potència superior a 70KW. 

B.- Un local tècnic on s’allotgen els equips de producció de fred o calor i altres equips auxiliars i 

accessoris de la instal·lació tèrmica, amb potència inferior a 70KW. 

C.- Un local tècnic on s’allotgen els equips de producció de fred o calor i altres equips auxiliars i 

accessoris de la instal·lació tèrmica, sense tenir en compte la seva potència. 

RESPOSTA A 

 

9) Quin és l’ample mínim d’un passadís d’evacuació segons el CTE-DB-SI?  

A.- 150 cm.  

B.- 200 cm. 

C.- 220 cm. 

RESPOSTA C 

 

10) Després d’un tractament de xoc a una torre de refrigeració. Quin temps s’ha d’esperar per 

tornar a fer una analítica de legionel·la?  

A.- 10 dies.  

B.- 15 dies. 

C.- 5 dies. 

RESPOSTA B 
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PREGUNTES DE RESERVA  
 
11) Per aconseguir una humidificació de l’aire es permet injectar vapor generat per calderes?  

A.- Només si l’aigua és de qualitat sanitària. 

B.- Si. 

C.- No. 

RESPOSTA A 

 

12) Quina situació es donaria si dins d’un quiròfan, un equip connectat a una torreta quirúrgica 

produeix una fuita de corrent a terra de 100mA?  

A.- Sona una alarma. 

B.- Dispara l’interruptor magneto tèrmic.  

C.- Dispara l’interruptor diferencial. 

RESPOSTA A 

 

13) Amb quina periodicitat es realitzarà la purga del fons dels acumuladors, en un circuit d’aigua 

calenta sanitària amb retorn, per donar acompliment al RD865/2003.  

A.- Diària. 

B.- Setmanal. 

C.- Mensual. 

RESPOSTA B 

 


