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ACLARIMENT VÀLID PER A TOT L’EXAMEN
S’entén per «correcció de només el que calga» la correcció
indispensable d’una forma lingüística per raó de la seua
inadequació a la normativa gramatical. Cal tindre present que es
puntuen negativament les correccions innecessàries.
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Corregisca només el que calga del text administratiu següent. Cal donar al text
la consideració d’un original i, per tant, indicar les correccions ratllant la
paraula errònia i escrivint dalt, en l’espai interlineal, les solucions que es
consideren oportunes. Pel que fa als signes de puntuació, si s’han d’afegir al
text, pose’ls en el lloc on corresponga; en el cas que s’hagen de suprimir, trace
una creu en aspa, i si s’han de modificar els que hi ha, ratlle’ls i pose al costat
el signe que pertoque.

ATENCIÓ!
No tinga en compte les paraules subratllades, ja que les haurà de
comentar en la pregunta 3.

Conselleria d’Infrastructures i Transport.
RESOLUCIÓ, de 27 de Gener de 2009, del Servei Territorial d’Energia de
València, sobre autorització administrativa d’instalació de gasos liquats
del petroli. Expedient número CBREDE 2007/24/46. [2.009/5042]

Una vegada sotmés a tràmit l’expedient iniciat en este Servici Territorial a sol·licitud
del peticionari i relatiu a la instal·lació de gasos liqüats del petroli més avall
indicada.
Publicada i en vigor la Llei 12/2007, del 2 de juliol, BOE 03.07.2007, per la que es
modifica la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, B.O.E. 08.10.1998, a l’igual que el Real
Decret 919/2006 de 28 de Juliol, BOE 04.09.2006, pel que s’aprova el reglament
tècnic de distribució i d’utilització de combustibles gaseosos i les seus instruccions i
tècniques complementàries.
Vist que, per mitjà d’un escrit de 22 de juliol del 2008, l’empresa Gas Natural
Cegás, presenta una al·legació en què hi manifesta que en el referit cas és
d’aplicació l’article 46 bis, Apartat 5, de la Llei del Sector d’Hidrocarburs, on
s’establix que “les autoritzacions a què fa referència l’Apartat 1 d’aquest article
s’otorgaran per l’administració competent, valorant-se la convinença de dissenyar i
de construir les instal·lacions compatibles per a la distribució de gas natural»
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Vist que, per mitjà d’un escrit de 3 de setembre de 2008, l’empresa “Repsol Butano,
S.A.” manifesta que «”Repsol Butano” té justificada la compatibilitat de gas natural
per la xàrcia de distribució dissenyada, en conformitat amb el projecte presentat».
Este servici territorial en l’àmbit de les competències que té atribuïdes, resol
otorgar-li al peticionari autorització administrativa als efectes de la instal·lació de
gasos liquats del petroli que s’indica:
Expedient: CBREDE/2007/24/46.
Peticionari: “Repsol Butano”, s.a.
Objecte de la petició: autorització per a la instal·lació de subministre de gas
canalitzat per mitjà de dipòsits fixos de GLP i xarxa de distribució en el nucli urbà
de Beneixida.
Característiques: Dos depòsits fixos aeris de GLP de 49,50 m.3 cadascú.
Pressupost: 190.272, 51 €
La referida autorització administrativa s’atorga a l’empar del que es disposa a
l’article 3 de la Llei 34/1998, quedant sotmesa a les condicions següents:
1. El Titular de la mateixa, haurà de constituir en el terme d’un mes, a partir de la
data de la notificació de la present resolució, una garantia per un valor de 3.805
euros, import equivalent al dos per % del pressupost de la instal·lació que hi figura
en l’expedient de la sol·licitud, als sols efectes de garantir l’acompliment de les
seues obligacions.
Aquesta fiança li serà retornada al titular una vegada que el Servici Territorial
d’Energia de València formalitze l’acta de posada en marxa de les instal·lacions a
les que fa referència la present Resolució.
2. El titular tindrà els drets i les obligacions que reglamentàriament estiguen
regulades en cada moment. En especial, vindrà obligat a procedir a l’ampliament de
les instal·lacions de distribució quan es precise atendre a noves demandes de
subministre de gas.
3.

La present autorització s’entén sense perjuí e independientment de quantes

concessions, llicències o permissos de competència municipal, provincial o estatal
siguen necessaris per a la realització de les instal·lacions, d’acord a la corresponent
legislació sectorial o a altres disposicions que en resulten aplicables al cas i en
especial, les relatives a l’ordenació del territori i a la preservació de l’espai
medioambiental, tot això segons el que es dispon en l’article 46 de la llei 34/1.998.
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4. La determinació de les tarifes i del règim econòmic que siguen aplicables al
subministre de gasos liquats del petroli s’estaran a les disposicions vigents al
respecte en cada moment.
5.

Durant la construcció de la instal·lació es tindran que observar el requisits
següents:

a) En quant a l’execució del projecte, el peticionari haurà d’atindre’s a les
prescripcions que es disposen en els reglaments vigents, així com a les condicions
que imponguen els organismes afectats.
b) Les instal·lacions hauran d’estar acabades dins del termini de sis mesos,
comptadors a partir de l’endemà de la recepció d’esta resolució.
c) Abans de l’acceptació de la xarxa de distribució, l’empresa subministrant deurà
de comprovar totes les seues parts.
d) El Titular donarà compte de la conclusió de les obres per mitjà de la
presentació de la sol·licitud d’acta de posada en servei, a la que s’acompanyarà la
documentació tècnica ressenyada en la legislació específica aplicable a les
instal·lacions objecte del projecte.
Junt a la dita documentació s’hi aportarà la certificació de l’organisme de control
autoritzat d’haver realitzat amb resultat favorable les inspecciones i les proves
d’emplaçament que es contemplen en el Reglament d’Aparats a Pressió, així com
del compliment de tota la reglamentació que afecte a este tipus d’instal·lacions.
6. Acorde al que s’establix en l’Article 46 bis de la Llei 34/1998, el titular o, en el
seu cas, els usuaris, seran responsables tant de què les instal·lacions s’ajusten a
les condicions tècniques i de seguretat que reglamentàriament resulten exigibles
com del seu correcte manteniment.
Si es produïra incompliment de les condicions que s’imposen en la present
resolució o es demostrara de manera fefaent una variació sustancial de les
característiques detallades en la documentació presentada, aquesta Resolució
quedarà revocada d’immediat.
La present resolució que no posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer per
mitjà de l’interposició d’un Recurs d’Alçada davant de la Direcció General d’Energia
de la Conselleria d’Infraestructures i Transport (c./ de Colom, 1, 46004 València),
en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la notificació de la
present resolució, segons allò que es disposa en els articles 114 i 115 de la Llei
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30/1992 de 26 de Novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú.
València, 27 de gener del 2009.
El Cap del Servici territorial d’energia.
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Corregisca només el que calga del text periodístic següent. Cal donar al text la
consideració d’un original i, per tant, indicar les correccions ratllant la paraula
errònia i escrivint dalt, en l’espai interlineal, les solucions que es consideren
oportunes. Pel que fa als signes de puntuació, si s’han d’afegir al text, pose’ls
en el lloc on corresponga; en el cas que s’hagen de suprimir, trace una creu en
aspa, i si s’han de modificar els que hi ha, ratlle’ls i pose al costat el signe que
pertoque.
ATENCIÓ!
No tinga en compte les paraules subratllades, ja que les haurà de
comentar en la pregunta 3.

Bin Laden resistix.
La CIA creu que l’emir de Al Qaeda, de 52 anys, s’amaga en
les muntanyes del Pakistan.
Experts en imatge i veu validen els vídeos en els que amenaça
a Occident i enarbola la bandera de la causa islamista.
Està viu Osama Bin Laden? Ningú ho
sap a ciència certa, per què l’home que
li va anunciar al món que el terrorisme
saudí havia sobreviscut a la invasió
d’Afganistan l’any 2001 ja no pot
respondre a aquesta pregunta. Abu Laith
al Libi va morir el passat febrer sota una
pluja de missils que arrassà com una
tormenta de foc una aldea situada en la
frontera entre Afganistan i Pakistan, el
nou féu de les hostes d’Al Qaeda i
possible refugi de l’home més buscat
del planeta.
Abu Lait es va fer famós per un vídeo
en el que comunicava que el seu emir
continuava viu; que mils de soldats

nordamericans i britànics desplegats per
un país primitiu no havien aconseguit
localitzar-lo tot i els seus novedosíssims
satèlits i els seus afamats avions
Predator; que l’exèrcit més poderós del
món no era capaç de trobar a un barbut
que a lloms d’un burro fugia amb el seu
cohort cap les coves de Tora Bora.
“Quan vam entrar a Kabul estàvem
convençuts de què d’allí pocs mesos Bin
Laden cauria en les nostres garres, però
ens equivocàrem de mig a mig un altra
vegada. Minusvaloràrem a un home que
golpejà el cor dels EEUU i no li vam
prestar l’atenció deguda en el seu
moment; d’haver actuat abans, ja fa
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temps que ens hauríem fet amb ell, es
lamenta un agent de la CIA. Una prova
ximple i rotunda de la ceguera dels
servicis d’intel·ligència nordamericans
és que el nom de Bin Laden no apareix
publicat en The New York Times fins
1994. Se’l descrivia simplement com a
un financier que recolzava a grups
islamistes. L’atemptat perpetrat contra
el World Trade Center s’havia produït
mesos abans.
Des de què el libi Abu Laith revetlà
que Bin Laden havia sobrevivit als
bombardejos ocult en el seu refugi
muntanyós de Tora Bora, el propi
dirigent de Al Qaeda no ha cessat
d’oferir proves de què està viu amb un
rosari de vídeos i de gravacions emeses
per la cadena Al Yazira, que ha vingut a
convertir-se en la seua plataforma
preferida per a saciar una de les seues
obsessions principals: internacionalitzar
la yihad. L’última posada en escena de
El Director, un dels apodos amb què el
nomenen els seus seguidors, es va
produir el passat 15 de març en una
gravació sonora en la qual acusava als
països àrabs “moderats” de conspirar
contra la nació musulmana. El 14 de
gener, el saudí va aparéixer en un vídeo
en el que atacava a Israel per l’ofensiva
a Gaza.
Cadascun dels vídeos de Bin Laden,
incloent l’emés l’any 2003 on hi citava
Espanya com a objectiu, semblen
autèntics, a jutjar per l’opinió unànim
dels experts que els analitzen. “No cap
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el menor dubte de la seua autenticitat”,
assegura un responsable de la lluita
antiterrorista. I fa només cinc mesos,
Michael Hayden, aleshores director de
la CIA, assegurà als membres del
Consell Atlàntic de EEUU que Bin
Laden continuava viu i que permaneixia
amagat en una zona no identificada de
la muntanyenca zona fronterera situada
entre Afganistan i Paquistan. “Sembla
que està molt aïllat de les operacions del
dia a dia de la xarxa de la que és
responsable, i que hui per hui dedica
tots els seus esforços a sobreviure i a
estretir les aliances que té amb grups del
Nord d’Àfrica amb el fi de carregar
contra Europa.
El “Grup Salafista per a la Predicació
i el Combat” s’ha convertit en el seu
aliat en aquesta zona i amenaça amb
atacar països d’Europa considerats
enemics de la causa islàmica. Bin Laden
el va financiar, li deixà els seus camps
d’entrenament en Afganistan i els seus
militants són a hores d’ara el seu cavall
de Troia a Europa. Ells facilitaren una
altra prova més de què l’emir continua
viu quan asseguraren en un comunicat
que el propi Bin Laden els havia
autoritzat a rebatejar-se com Al Qaeda
al Magreb. “Anhelàvem fer-ho des del
primer dia en que ens vam unir, però
decidírem consultar al xeic Osama Bin
Laden, el qual ens va trasmetre la seua
decisió”, senyalaren en el referit
comunicat.
Bin Laden, a qui li agrada definir-se

CONVOCATÒRIA 2009 / JUNY

com un asceta, va fugir de la decadent
riquea de la seua família com de la pest.
No tasta la carn, s’alimenta de verdures,
iogurt, sopa i pa afgà, i dedica hores i
hores a la meditació i a la lectura. Porta
més d’una dècada visquent en aldees
trivals allunyades de la civilització. El
complex soterrani de Tora Bora a on
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s’hi refugià després dels atacs del 11-S
de l’any 2001 disposava d’hospital,
enfermeria, mesquita, biblioteca, sala de
comunicacions i varis dormitoris. Una
verdadera ciutat secreta on els geògrafs
de la universitat de UCLA creuen es
refugia l’home que manté en vilo als
espies de tot el planeta.

10 / CORRECCIÓ DE TEXTOS

3.

CONVOCATÒRIA 2009 / JUNY

Escriga arguments a favor o en contra de l’ús de les formes subratllades dels
textos anteriors. Propose solucions diferents per a les formes que considere
incorrectes.

ACLARIMENT
En la pregunta es valora especialment el coneixement de les
fonts bibliogràfiques a partir de les quals puga ser acceptada
o rebutjada una paraula o construcció determinades.

A) TEXT ADMINISTRATIU
3. 1. [...] per la xàrcia de distribució dissenyada [...]
ARGUMENTACIÓ:

SOLUCIÓ:

3. 2. [...] tot això segons el que es dispon en l’article 46 de la llei 34/1.998.
ARGUMENTACIÓ:

SOLUCIÓ:
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B) TEXT PERIODÍSTIC
3. 3. [...] la decadent riquea de la seua família [...]
ARGUMENTACIÓ:

SOLUCIÓ:

3. 4. [...] complex soterrani de Tora Bora a on s’hi refugià [...]
ARGUMENTACIÓ:

SOLUCIÓ:
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Corregisca la galerada següent segons les indicacions assenyalades en
l’original. Marque les correccions amb els signes adequats per a la correcció de
galerades.

ORIGINAL
resolutiu -iva 1. a. adj. Que té la virtut de resoldre. b. adj. i m. i f. farm. Dit del
producte o del procediment destinat a resoldre un dany o una lesió. 2. adj.
filos. Relatiu o pertanyent a la resolució, analític. Mètode resolutiu.
resorcinol m. quím. Fenol dihidroxílic derivat del benzé, de fórmula C 6 H 6 O 2 ,
usat en la fabricació de colorants i plàstics i en farmàcia.
respectar v. 1. tr. a. Tindre respecte a algú o a alguna cosa. Respectar els
vells, els superiors. b. Abstindre’s de destruir, de danyar algú o alguna
cosa. Respectar els boscos. c. fig. Monuments que el temps ha respectat.
d. fer-se de respectar Infondre respecte, aconseguir ser respectat. 2. intr.
Concernir. Pel que respecta a les temperatures, es mantindran sense
canvis rellevants.
respectiu -iva adj. Relatiu o pertanyent a cadascuna de dos o més persones o
coses. Dos hòmens i les mullers respectives.
respir m. 1. Respiració. 2. esp. i fig. Temps curt de repòs, interrupció de la
faena, de l’esforç. No tindre ni un moment de respir.
respirable adj. Apte o bo per a ser respirat. Una atmosfera respirable. Un
ambient respirable.
respirador1 -a adj. 1. Que respira. 2. Que ajuda a la respiració.
GALERADA
resolvutiu -iva 1. adj. Que té la virtut de resoldre. b. adj. i m. i f FARM. Dit del
porducte o del procediment destinat a resoldre un dany o una lesió 2. adj.
filos. Relatiu i pertanyent a la resolució; analític. Mètode resolutiu.
resorcinol m. QUIM. Fenol d’ihidroxílic derivat del benzè, de fórmula C 6 H 6 O 2
usat en la fabicació de colorants i de plàstics, i en farmàcia.
respectar 1. tr. a. Tindre respecte a algú o alguna cosa. Respectar els vells,
els superiors. b. Abstindres de destruir, de danyar a algú o alguna cosa.
Respectar els boscs. c. fig. Monument que el temps ha respectat. e. fer-se
de respectar. Infondre respecte, aconseguir de ser respectat. 2. tr.
Concernir. Pel que respecta a les temperatures, es mantindran sen se
canvis relevants.
respectiu adj Relatiu o pertanyent a cadascuna de dos o més persones o
coses Dos hòmens i les mullers respectives.
respir m. 1. Espiració. 2. esp. i fig. Temps curt de repós, interrupció de la
faena, de l’esforç. No tindre un moment de respir.
respirable adj. Apte o bo per a ser respirat. Una atmosfera respirable. Un
ambient respirable.
respirador1 -a. adj. 1. Que respira. Que ajuda a la respiració
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respirador2 m. 1. constr./ind./ofic. Obertura a través de la qual es renova l’aire
d’un espai tancat o a través de la qual poden eixir els fums, els gasos,
etc., produïts en l’interior d’una cavitat. 2. respirador de superfície
pesca/esport Tub de material plàstic o metàl·lic que permet la respiració
davall de l’aigua de qui el porta.
respirar v. 1. intr. a. biol./fisiol. Acomplir un ésser viu la funció de la respiració.
b. p. ext. Viure. Sembla que encara respira. 2. intr. i fig. a. Gaudir d’una
treva, d’un alleujament, enmig d’un treball, un fatic, una pena, etc. Parem,
que vull respirar una miqueta. b. Retrobar el repòs, la pau, la tranquil·litat.
Ja s’han acabat les penes: per fi respirem! 3. intr. Un lloc tancat, tindre
comunicació directa amb l’atmosfera per mitjà d’una obertura, de manera
que hi és possible la renovació de l’aire. 4. tr. Inhalar. Respirar l’aire de la
muntanya.
respiratori -òria adj. fisiol./anat. 1. Relatiu o pertanyent a la respiració. Funció
respiratòria. 2. Dit dels músculs que intervenen en la respiració. 3. aparell
respiratori Conjunt d’òrgans i d’estructures que permeten als animals la
captació d’oxigen i l’expulsió de l’anhídrid carbònic produït en la respiració
interna.
respiròmetre m. med. Aparell per a mesurar la quantitat d’aire respirat o
determinar el caràcter dels moviments respiratoris.
resplendor f. Llum que emet un cos que resplendix. La resplendor del sol.
respirador2 m. 1. CONSTR./IND./OFIC. Obertura a través de la qual se renova
l’aire d’un espai tancat o a través del qual poden eixir els fums, els gasos,
etc, produïts a l’interior d’una cavitat. 2. respirador de de superfície
pesca/esport Tub de material plàstic o metàl·lic que permet la respiració
davall l’aigua de qui el porta.
respirar v. intr. 1. a. BIOL. FISIOL. Acomplir un ésser viu, la funció de la
respiració. b. p. ext. Viure. Sembla que encara respira. 2. intr. i fig. a.
Gaudir d’una treua, d’un alleujament, en mig d’un treball, un fàtic, d’una
pena, etc Parem, que vull respirar una miqueta. b. Retrobar el repòs, la
pau, la tranquil.litat. Ja s’han acabat les penes: per fi respirem! 3 intr. Un
lloc tancat tindre comunicació directa amb l’atmòsfera per mitjà d’una
obertura, de manera que hi és possible la renovació del aire. 4. Inhalar.
Respirar l’aire de muntanya.
respiratori -òria adj. FISIOL./ANAT. 1. Relatiu i pertanyent a la respiració Funció
respiratòria. 2 Dit dels músculs que intervenen en la respiració. 3. Aparell
respiratori conjunt d’òrgans i estructures que permeten els animals la
captació d’oxígen i l’expulsió de l’ahnídrid carbònic produït en la respiració
interna.
respiròmetre m. MEDIC. Aparell per a mesurar la quantitat d’aire respirat o
per a determinar el caràcter del moviments respiratoris.
resplandor f. Llum que emet un cos que resplendeix. La resplendor del Sol
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