
 
 
 
 

CORPO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 
DA XUNTA DE GALICIA 
(SUBGRUPO A1 - LIBRE)  



1.- A teor do previsto na Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras de Xunta e 
da súa Presidencia, o Presidente: 

a) Ostenta a suprema representación da Comunidade Autónoma e do Estado en Galicia. 

b) Ostenta a máis alta representación do Estado na Comunidade Autónoma. 

c) É o supremo representante da Comunidade Autónoma, así como tamén o 
representante ordinario do Estado en Galicia. 

d) Ostenta a máis alta representación da Comunidade Autónoma e do Estado en Galicia. 

 

2.- A teor do previsto na Lei 1/1983, do 22 de febreiro, ao Presidente correspóndelle: 

a) Crear, modificar ou suprimir mediante Decreto as Consellerías, sempre que non 
supoña aumento de gasto público. 

b) Propoñer para a súa aprobación polo Consello a estruturación e organización das 
Consellerías. 

c) Aprobar a estruturación e organización das Consellerías. 

d) Nombrar e destituír, por proposta de quen ostente a titularidade das Consellerías 
respectivas, os altos cargos de rango igual ou superior a dirección xeral. 

 

3.- De acordo co disposto no artigo 17 de a Lei 1/1983, do 22 de febreiro :  

a) En caso de que o candidato a presidente non obteña maioría absoluta en primeira 
votación, procederase a unha nova votación 24 horas despois da anterior, e a confianza 
entenderase outorgada se obtivese maioría simple. 

b) En caso de que o candidato a presidente non obteña maioría en primeira votación, 
procederase a unha nova votación 24 horas despois da anterior. En caso de non 
conseguir tampouco a devandita maioría, tramitaranse sucesivas propostas na forma 
prevista anteriormente. 

c) En caso de que o candidato a presidente non obteña maioría absoluta en primeira 
votación, procederase a unha nova votación 48 horas despois da anterior, e a confianza 
entenderase outorgada se obtivese maioría simple. 

d) En caso de que o candidato a presidente non obteña maioría absoluta en primeira 
votación procederase a unha nova votación 48 horas despois da anterior. Caso de non 
conseguir tampouco a maioría absoluta, tramitaranse sucesivas propostas na forma 
prevista anteriormente. 

 

4.- Segundo a regulación contida na Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras 
da Xunta e da súa Presidencia, o Consello: 

a) Elabora os orzamentos da Comunidade Autónoma. 

b) É o órgano colexiado de goberno e representación de Xunta de Galicia 

c) Aproba as Proposicións de Lei para a súa remisión ao Parlamento e acorda no seu 
caso a súa retirada. 

d) Autoriza, logo de deliberación, a cuestión de confianza que o Presidente se  propoña 
formular ao Parlamento. 

 



5.- Segundo a regulación contida na Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras 
da Xunta e da súa Presidencia, os Conselleiros: 

a) Nomean e cesan os cargos da súa Consellería que requiran a forma de Decretos para 
a súa designación. 

b) Exercen a potestade regulamentaria nas materias da súa Consellería. 

c) Aproban a estruturación e organización da súa Consellería. 

d) Aproban e remiten ao Parlamento para a súa ratificación ou aprobación, no seu caso, 
os proxectos de convenios e acordos de cooperación con outras Comunidades 
Autónomas nas materias propias do seu Consellería. 

 

6.- Segundo o art.º 5.2 do Regulamento do Parlamento de Galicia, ¿a quen comunicará o 
Presidente do Parlamento a constitución deste? 

a) Ao Presidente en funcións da Xunta e aos Conselleiros. 

b) Ao Rei, ao Presidente do Goberno e ao Presidente en funcións da Xunta de Galicia. 

c) Ao Presidente do Goberno e ao Rei. 

d) Ao Rei, ao Senado, ao Presidente do Goberno e ao Presidente en funcións da Xunta 
de Galicia. 

 

7.- Segundo o art.º 20 do Regulamento do Parlamento de Galicia, ¿en qué casos queda 
suspendida a condición de deputado? 

a) Por decisión xudicial firme. 

b) Por falecemento ou incapacitación do Deputado, declarada esta por decisión xudicial 
firme. 

c) Cando unha sentenza firme condenatoria así impóñao ou cando o seu cumprimento 
implique a imposibilidade de exercer a función parlamentaria e nos casos en que, 
conforme ao Regulamento, así proceda. 

d) Cando unha sentenza firme condenatoria así impóñao ou cando o seu cumprimento 
implique a imposibilidade de exercer a función parlamentaria, e en caso de incoación dun 
expediente disciplinario, en tanto dure a tramitación deste. 

 

8.- De acordo co Regulamento do Parlamento de Galicia, ¿cal é a composición de 
Diputación Permanente? 

a) Estará presidida polo Presidente do Parlamento de Galicia e formarán parte desta un 
mínimo de once membros, que representarán aos Grupos Parlamentarios en proporción á 
súa importancia numérica. 

b) Estará constituída polo Presidente do Parlamento de Galicia, dous Vicepresidentes, un 
Secretario e un Vicesecretario. 

c) Estará constituída polo Presidente do Parlamento de Galicia e o número de membros 
que a Mesa da Cámara determine, que representarán aos Grupos Parlamentarios en 
proporción á súa importancia numérica. 

d) Estará presidida polo Presidente do Parlamento de Galicia, o cal determinará o número 
mínimo de membros da  Diputación Permanente, que representarán aos Grupos 
Parlamentarios en proporción á súa importancia numérica. 



9.- Segundo a dicción do artigo 5 de a Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización 
lingüística: 

a) A Xunta de Galicia promoverá, de acordo cos órganos correspondentes, a progresiva 
normalización do uso do galego na Aministración de xustiza. 

b) A Xunta de Galicia e as demais administracións promoverán, de acordo cos órganos 
competentes, a progresiva normalización do uso do galego. 

c) As actuacións xudiciais en Galicia serán válidas e producirán os seus efectos calquera 
que sexa a lingua oficial empregada. En todo caso, a parte interesada será notificada na 
devandita lingua oficial. 

d) No ámbito territorial de Galicia, os cidadáns poderán utilizar calquera das dúas linguas 
oficiais. Non obstante, o galego, como lingua propia de Galicia, é lingua oficial de de 
Galicia. 

 

10.- De acordo coa regulación contida na Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización 
lingüística: 

a) O galego e o castelán son as linguas propias de la Comunidade Autónoma. 

b) O galego e o castelán son as linguas oficiais da Comunidade  Autónoma. 

c) Todos os galegos teñen o dereito e deber de coñecer o galego. 

d) Todos os galegos teñen o dereito e o deber de coñecer e usar o galego. 

 

11.- De acordo co disposto no artigo 5 de a Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización 
lingüística: 

a) As leis de Galicia, os Decretos lexislativos, as disposicións normativas e as resolucións 
oficiais da Administración Pública galega publicaranse en galego e castelán no Diario 
Oficial de Galicia. 

b) As leis de Galicia, os Decretos lexislativos, as disposicións normativas e as resolucións 
oficiais da Administración Pública galega publicaranse en galego e castelán no Diario 
Oficial de Galicia e no Boletín Oficial do Estado. 

c) As leis de Galicia, os Decretos lexislativos, os Decretos Leis, as disposicións 
normativas e as resolucións oficiais da Administración Pública galega publicaranse en 
galego e castelán no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial do Estado. 

d) Las leis de Galicia, os Decretos lexislativos e as disposicións normativas  da 
Administración Pública galega publicaranse en galego e castelán no Diario Oficial de 
Galicia. 

 

12.- Segundo o art.º 4 da Lei orgánica do Tribunal Constitucional  2/1979, ¿cal é o órgano 
encargado de promover as cuestións de xurisdición ou competencia que se suscite có 
Tribunal Constitucional  ? 

a) En ningún caso se poderá promover cuestión de xurisdición ou competencia co 
Tribunal Constitucional. 

b) A Sala especial do art.º 61 da LOPJ. 

c) Calquera órgano xurisdicional. 

d) O Tribunal Supremo. 



13.- Segundo o art.º 28 da Lei orgánica do Tribunal Constitucional  2/1979, para apreciar 
a conformidade ou disconformidade coa Constitución dunha Lei, disposición ou acto con 
forza de Lei do Estado ou das Comunidades Autónomas, o Tribunal considerará: 

a) A Constitución española. 

b) A Constitución española e os Estatutos de autonomía. 

c) A Constitución española e as Leis que, dentro do marco constitucional, se tivesen 
ditado para delimitar as competencias do Estado e as diferentes Comunidades 
Autónomas. 

d) Calquera norma do ordenamento xurídico de relevancia constitucional. 

 

14.- Segundo o art.º 32 da Lei orgánica do Tribunal Constitucional  2/1979, ¿quén dos 
seguintes non estaría lexitimado para o exercicio do recurso de inconstitucionalidade? 

a) O Presidente do Goberno. 

b) O Valedor do pobo. 

c) Cincuenta deputados. 

d) Os Presidentes das Comunidades Autónomas. 

 

15.- Non teñen a consideración de conflito constitucional, para os efectos do art.º 59 da 
Lei orgánica do Tribunal Constitucional  2/1979, os que opoñan: 

a) Ao Goberno co Congreso dos Deputados. 

b) Ao Goberno co Valedor do pobo. 

c) Ao Goberno co Consello Xeral do Poder Xudicial. 

d) Ao Goberno co Senado. 

 

16.- Segundo o art.º 63 da Lei orgánica do Tribunal Constitucional  2/1979, cando o 
órgano executivo superior dunha Comunidade Autónoma considerase que unha 
disposición, resolución ou acto emanado da autoridade doutra Comunidade ou do Estado 
non respecta a orde de competencias establecida na Constitución, nos Estatutos de 
Autonomía ou nas Leis correspondentes, poderá: 

a) Requirir a aquela ou a este para que sexa derrogada a disposición ou anulados a 
resolución ou o acto en cuestión, sempre que afecte ao seu propio ámbito. 

b) Formular cuestión de inconstitucionalidade. 

c) Requirir a aquela ou a este para que sexa derrogada a disposición ou anulados a 
resolución ou o acto en cuestión, sempre que afecte ao seu propio ámbito, ou ao das 
entidade locais integradas no seu territorio. 

d) Requirir a aquela ou a este para que sexa derrogada a disposición ou anulados a 
resolución ou o acto en cuestión. 

 



17.- De acordo co artigo 21 de a Ley 3/1980, do 22 de abril, do Consello de Estado, o 
Consello de Estado en pleno deberá ser consultado no relativo a : 

a) Os proxectos de decretos lexislativos. 

b) Os proxectos de decretos leis. 

c) Os proxectos de leis. 

d) Os proxectos de disposicións administrativas. 

 

18.- Segundo o disposto no artigo 24 de a Ley 3/1980, do 22 de abril, do Consello de 
Estado: 

a) As Comunidades Autónomas poderán, por conduto dos seus Presidentes, solicitar 
ditame do Consello de Estado en Pleno, naqueles asuntos en que, pola especial 
competencia ou experiencia deste, o consideren conveniente. 

b) As Comunidades Autónomas poderán, por conduto dos seus Presidentes, solicitar 
ditame do Consello de Estado, ben en Pleno ou en Comisión Permanente, naqueles 
asuntos en que, pola especial competencia ou experiencia deste, o consideren 
conveniente. 

c) As Comunidades Autónomas poderán, por conduto do Presidente do seu Parlamento, 
solicitar ditame do Consello de Estado en Pleno, naqueles asuntos en que, pola especial 
competencia ou experiencia deste, o consideren conveniente. 

d) As Comunidades Autónomas poderán, por conduto do Presidente do seu Parlamento, 
solicitar ditame do Consello de Estado en Pleno ou en Comisión, naqueles asuntos en 
que, pola especial competencia ou experiencia deste, o consideren conveniente 

 

19.- Segundo os artigos 5 e 6 da Lei orgánica 2/1982, do 12 de maio, do Tribunal de 
Contas. 

a) O Tribunal de Contas exercerá as súas funcións por delegación do Parlamento con 
sometemento pleno ao ordenamento xurídico. 

b) O Tribunal de Contas elaborará e aprobará o seu propio presuposto, do que informará, 
para o seu coñecemento, as Cortes Xerais. 

c) As dúas respostas anteriores son certas. 

d) Ningunha das respostas anteriores son certas. 

 

20.- De acordo co artigo 8 da Lei orgánica 2/1982, do 12 de maio, do Tribunal de Contas. 

a) Os conflitos que se susciten sobre as competencias ou atribucións do Tribunal de 
Contas serán resoltos polo Tribunal Constitucional. 

b) Os conflitos que se susciten sobre as competencias ou atribucións do Tribunal de 
Contas serán resoltos polo Tribunal Supremo. 

c) Os conflitos que se susciten sobre as competencias ou atribucións do Tribunal de 
Contas serán resoltos polo Parlamento. 

d) Os conflitos que se susciten sobre as competencias ou atribucións do Tribunal de 
Contas serán resoltos polo Tribunal Constitucional, logo de audiencia do Parlamento. 

 



21. -Segundo a Lei 29/ 1998, da xurisdicción contencioso administrativa, ¿qúe órgano é o 
competente para coñecer das reclamacións por responsabilidade patrimonial cuxa contía 
exceda de 30.050 euros ?. 

a) Xulgados do Contencioso-Administrativo. 

b) Xulgados Centrais do Contencioso-Administrativo. 

c) Salas do Contencioso-Administrativo dos Tribunais Superiores de Xustiza. 

d) Sala do Contencioso-Administrativo da Audiencia Nacional. 

 

22.- Segundo a Lei 29/ 1998, da xurisdicción contencioso administrativa, ¿qúe órgano é o 
competente para coñecer de actos que teñan por obxecto cesamentos de actividades ou 
privación de exercicio de dereitos que excedan de seis meses.?. 

a) Xulgados do Contencioso-Administrativo. 

b) Xulgados Centrais do Contencioso-Administrativo. 

c) Salas do Contencioso-Administrativo dos Tribunais Superiores de Xustiza. 

d) Sala do Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

 

23.- Non están lexitimados para acudir á orde xurisdicional contenciosa administrativa, de 
acordo co art.º 19 da Lei 29/1998: 

a) A Administración do Estado, cando ostente un dereito ou interese lexítimo, para 
impugnar os actos e disposicións de Comunidades Autónomas e dos Organismos 
públicos vinculados a estas, así como os das Entidades locais, de conformidade co 
disposto na lexislación de réxime local, e os de calquera outra entidade pública non 
sometida á súa fiscalización. 

b) A Administración das Comunidades Autónomas, para impugnar os actos e disposicións 
que afecten ao ámbito da súa autonomía, emanados do Estado e de calquera outra 
Administración ou Organismo público, así como os das Entidades locais, de conformidade 
co disposto na lexislación de réxime local. 

c) As Entidades de Dereito público con personalidade xurídica propia vinculadas ou 
dependentes de calquera das Administracións públicas para impugnar os actos ou 
disposicións que afecten ao ámbito dos seus fins. 

d) As Entidades locais territoriais, para impugnar os actos e disposicións emanados das 
Administracións do Estado e das Comunidades Autónomas, así como os de Organismos 
públicos con personalidade xurídica propia vinculados a unha e outras ou os doutras 
Entidades locais. 

 



24.- Segundo a Lei 29/ 1998, da xurisdicción contencioso administrativa, ¿os menores de 
idade teñen capacidade procesual ante a orde xurisdicional contencioso -administrativo? . 

a) Para a defensa daqueles dos seus dereitos e intereses lexítimos cuxa actuación lles 
estea permitida polo ordenamento xurídico sen necesidade de asistencia da persoa que 
exerza a patria potestade, tutela ou curadoría. 

b) Para a defensa daqueles dos seus dereitos e intereses lexítimos cuxa actuación lles 
estea permitida polo ordenamento xurídico, coa asistencia da persoa que exerza a patria 
potestade, tutela ou curadoría. 

c) Para a defensa daqueles dos seus dereitos e intereses lexítimos cuxa actuación lles 
estea permitida polo ordenamento xurídico. 

d) Para a defensa daqueles dos seus dereitos e intereses lexítimos cuxa actuación lles 
estea permitida polo ordenamento xurídico, con autorización da persoa que exerza a 
patria potestade, tutela ou curadoría. 

 

25.-  Segundo a Lei 29/ 1998, da xurisdicción contencioso administrativa, o mes de 
agosto: 

a) É inhábil para todos os efectos. 

b) Ë inhábil para os efectos de interpoñer recurso contencioso. 

c) É inhábil salvo para o procedemento para a protección dos dereitos fundamentais. 

d) É inhábil salvo para os procedementos especiais do Título V. 

 

26.- Cal dos seguintes procedementos se inclúen no ámbito de aplicación directa do Real 
Decreto 1398/1993, polo que se aproba o Regulamento para o exercicio da potestade 
sancionadora, de acordo co previsto no seu art.1 : 

a) Os procedementos de exercicio da potestade sancionadora en materia tributaria. 

b) Os procedementos para a imposición de sancións por infraccións na orde social. 

c) Respecto do exercicio polas Administracións Públicas da súa potestade disciplinaria 
respecto do persoal ao seu servizo. 

d) Os procedementos de exercicio da potestade sancionadora, en defecto total ou parcial 
de procedementos específicos previstos nas correspondentes normas, polas Entidades 
que integran a administración Local, respecto daquelas materias en que o Estado ten 
competencia normativa plena. 

 

27.- Cal das seguintes procedimientos non se inclúen no ámbito de aplicación supletoria 
do Real Decreto 1398/1993, polo que se aproba o Regulamento para o exercicio da 
potestade sancionadora, de acordo co previsto no seu art.1 : 

a) Os procedementos de exercicio da potestade sancionadora en materia tributaria. 

b) Os procedementos para a imposición de sancións por infraccións na orde social. 

c) Respecto do exercicio polas Administracións Públicas da súa potestade disciplinaria 
respecto do persoal ao seu servizo. 

d) Ningún dos anteriores supostos se inclúen no ámbito de aplicación supletoria do Real 
Decreto 1398/1993 de acordo co previsto no seu art.1. 



28.- Segundo o art.º 4.4 do Real Decreto 1398/1993, polo que se aproba o Regulamento 
para o exercicio da potestade sancionadora, en defecto de regulación específica 
establecida na norma correspondente, cando da comisión dunha infracción derive 
necesariamente a comisión doutra ou outras: 

a) Suspenderase o procedemento ao obxecto de decidir cal é a infracción que se 
pretende sancionar neste. 

b) Suspenderase o procedemento ao obxecto de que as infraccións se tramiten en 
procedementos separados. 

c) Arquivarase o procedemento ao obxecto de que as infraccións se tramiten en 
procedementos separados. 

d) Deberase impoñer unicamente a sanción correspondente á infracción máis grave 
cometida. 

 

29.- Segundo o art.º 5 do Real Decreto 1398/1993 polo que se aproba o Regulamento 
para o exercicio da potestade sancionadora, en calquera momento da instrución dos 
procedementos sancionadores en que quede acreditado que recaeu sanción penal ou 
administrativa sobre os mesmos feitos: 

a) Suspenderase o procedemento ao obxecto de decidir cal é a infracción que se 
pretende sancionar neste. 

b)  O órgano competente resolverá a non esixibilidade de responsabilidade administrativa 
sempre que concorra, ademais, identidade de suxeito e fundamento. 

c) Arquivarase o procedemento. 

d) O órgano competente resolverá a non esixibilidade de responsabilidade administrativa, 
salvo que circunstancias de interese público xustifiquen a continuación do procedemento. 

 

30.- Os procedementos sancionadores iniciaranse sempre de oficio, por acordo do órgano 
competente, de acordo co art.º 11.1 do Real Decreto 1398/1993 polo que se aproba o 
Regulamento para o exercicio da potestade sancionadora: 

a) Por propia iniciativa. 

b) Como consecuencia de orde superior. 

c)  Petición razoada doutros órganos. 

d) Calquera das anteriores. 

 

31.- As actuacións previas de investigación a que se refire o art.º 12 do Real Decreto 
1398/1993 polo que se aproba o Regulamento para o exercicio da potestade 
sancionadora serán realizadas: 

a) Exclusivamente polos órganos que teñan atribuídas funcións de investigación. 
indagación e inspección na materia. 

b) Polos órganos que teñan atribuídas funcións de investigación, indagación e inspección 
na materia e, en defecto destes, pola persoa ou órgano administrativo que se determine 
polo órgano competente para a iniciación ou resolución do procedemento. 

c) Polo instrutor do procedemento. 

d) Por ningún dos anteriores. 



32.- Os procedementos de responsabilidade patrimonial, de acordo co art.º 1 do Real 
Decreto 429/1993, do 26 de marzo, polo que se aproba o Regulamento dos 
Procedementos das Administracións Públicas en materia de Responsabilidade 
Patrimonial: 

a) De oficio ou por reclamación dos interesados 

b) Como consecuencia de orde superior ou petición razoada doutros órganos. 

c) Denuncia. 

d) Calquera das anteriores 

 

33.- Nos procedementos de responsabilidade patrimonial iniciados de oficio, de acordo co 
art.º 5.2 do Real Decreto 429/1993, do 26 de marzo, polo que se aproba o Regulamento 
dos Procedementos das Administracións Públicas en materia de Responsabilidade 
Patrimonial, a iniciación de oficio do procedemento efectuarase por acordo do órgano 
competente como consecuencia de: 

a) Denuncia. 

b Por orde superior. 

c)  Petición razoada doutros órganos. 

d) Calquera das anteriores. 

 

34.- Segundo o art.º 9 do Real Decreto 429/1993, do 26 de marzo, polo que se aproba o 
Regulamento dos Procedementos das Administracións Públicas en materia de 
Responsabilidade Patrimonial, poderá rexeitar o órgano instrutor as probas propostas 
polos interesados ? 

a) En ningún caso. 

b) Cando sexan irrelevantes. 

c) Cando non se propoñan coas formalidades previstas nas leis, facéndoo constar na 
resolución que poña fin ao procedemento. 

d) Cando sexan manifestamente improcedentes ou innecesarias, mediante resolución 
motivada. 

 

35.- Segundo o art.º 13 do Real Decreto 429/1993, do 26 de marzo, polo que se aproba o 
Regulamento dos Procedementos das Administracións Públicas en materia de 
Responsabilidade Patrimonial, a resolución pronunciarase, necesariamente, sobre: 

a) A existencia ou non de caso fortuíto ou forza maior. 

b) A antixuridicidade da actuación administrativa.  . 

c) A contía da indemnización explicitando os criterios utilizados para o seu cálculo. 

d) Todas as anteriores. 



36.- Cal é o prazo de prescrición do dereito a reclamar responsabilidade patrimonial, de 
acordo co Real Decreto 429/1993 polo que se aproba o Regulamento dos Procedementos 
das Administracións Públicas en materia de Responsabilidade Patrimonial: 

a) 1 ano. 

b) 6 meses. 

c) 2 meses desde que se ditou a resolución. 

d) 30 días. 

 

37.- De acordo co art.º 2 de a Lei 53/1984, de incompatibilidades do persoal ao servizo 
das administracións públicas, qué persoal non está incluído no seu ámbito de aplicación : 

a) O persoal ao servizo do Banco de España e das institucións financeiras públicas. 

b) O persoal que preste servizos en empresas en que exista participación do capital, 
directa ou indirectamente, das Administracións Públicas. 

c) O persoal ao servizo de Entes e Organismos Públicos exceptuados da aplicación da Lei 
de Entidades Estatales Autónomas. 

d) Ningún dos anteriores está incluído no seu ámbito de aplicación. 

 

38.- Segundo o art.º 12 da Lei 53/1984, de incompatibilidades do persoal ao servizo das 
administracións públicas, en todo caso, o persoal comprendido no ámbito de aplicación 
desta Lei non poderá exercer as actividades seguintes: 

a) A pertenza a Consellos de Administración ou órganos reitores de empresas ou 
entidades privadas, sempre que a actividade destas estea directamente relacionada coas 
que xestione o departamento, organismo ou entidade en que preste os seus servizos o 
persoal afectado. 

b) O desempeño, por se ou persoa interposta, de cargos de toda orde en empresas ou 
sociedades concesionarias, contratistas de obras, servizos ou subministracións, 
arrendatarias ou administradoras de monopolios, ou con participación ou aval do sector 
público, calquera que sexa a configuración xurídica daquelas. 

c) A participación superior ao 10% no capital das empresas ou sociedades 
concesionarias, contratistas de obras, servizos ou subministracións, arrendatarias ou 
administradoras de monopolios, ou con participación ou aval do sector público, calquera 
que sexa a configuración xurídica, daquelas 

d) Non poderá exercer ningunha das actividades anteriormente descritas. 

 



39.- Segundo o art.º 19 de a Lei 53/1984, de incompatibilidades, non quedan exceptuadas 
do réxime de incompatibilidades da presente Lei as actividades seguintes: 

a) A dirección de seminarios ou o ditado de cursos ou conferencias en centros oficiais 
destinados á formación de funcionarios ou profesorado, cando non teñan carácter 
permanente ou habitual nin supoñan mais de setenta e cinco horas ao ano, así como a 
preparación para o acceso á función publica nos casos e forma que regulamentariamente 
se determine. 

b) A participación en tribunais calificadores de probas selectivas para ingreso nas 
Administracións publicas. 

c) A participación do persoal docente en exames, probas ou avaliacións distintas das que 
habitualmente lles correspondan, na forma regulamentariamente establecida. 

d) A produción e creación literaria, artística, científica e técnica, así como as publicacións 
derivadas daquelas. 

 

40.- De acordo co artigo 35 de a Lei 12/2006, da 1 de decembro, de fundacións de 
interese galego: 

a) A  realización dos fins fundacionais deberá destinarse polo menos o 70 por 100 das 
rendas e ingresos obtidos, por calquera título ou causa, despois de deducir os gastos 
realizados para a obtención de tales rendas e ingresos. 

b) A  realización dos fins fundacionais deberá destinarse polo menos o 60 por 100 das 
rendas e ingresos obtidos, por calquera título ou causa, despois de deducir os gastos 
realizados para a obtención de tales rendas e ingresos. 

c) A realización dos fins fundacionais deberá destinarse polo menos o 60 por 100 das 
rendas e ingresos obtidos, por calquera título ou causa. 

d) A realización dos fins fundacionais deberá destinarse o 60 por 100 das rendas e 
ingresos obtidos, por calquera título ou causa, despois de deducir os gastos realizados 
para a obtención de tales rendas e ingresos. 

 

41.- Segundo o disposto polo artigo 5 da Lei 12/2006, da 1 de decembro, de fundacións 
de interese galego, as fundacións reguladas pola devandita Lei terán personalidade 
xurídica: 

a) Desde a elevación a escritura pública do seu documento de constitución. 

b) Desde a inscrición da escritura pública da súa constitución no Rexistro Estatal de 
Fundacións. 

c) Desde a inscrición da escritura pública da súa constitución no Rexistro de Fundacións 
de Interese Galego. 

d) Desde a inscrición da escritura pública da súa constitución naquel dos Rexistros de 
Fundacións de Interese Galego que resulte competente por razón da materia. 

 



42.- O art.º 36 de a Lei 12/2006, de fundacións de interese galego, cando regula a 
contabilidade das fundacións dispón: 

a) As fundacións levarán necesariamente un libro diario e un libro de inventarios e contas 
anuais. 

b) As fundacións levarán necesariamente un libro de inventarios e un libro de contas 
anuais. 

c) As fundacións levarán necesariamente un libro diario e un libro de inventarios e conta 
de resultados. 

d) As fundacións levarán necesariamente un libro diario, un libro de inventarios e conta de 
resultados, e unha memoria. 

 

43.- Tendo en conta o disposto por a Lei 12/2006, da 1 de decembro, de fundacións de 
interese galego, os membros do padroado: 

a) Exercerán o seu cargo gratuitamente, sen que poidan percibir retribución ningunha, nin 
en diñeiro nin en especie, por desempeñar as súas funcións. 

b) Exercerán o seu cargo gratuitamente, sen que teñan dereito a ser resarcidos de gasto 
ningún que o cargo lles ocasione. 

c) Exercerán o seu cargo de forma retribuída, percibindo os ingresos que lles 
correspondan polo desempeño das súas funcións. 

d) Exercerán o seu cargo de forma retribuída, percibindo os ingresos que lles 
correspondan polo desempeño das súas funcións, as cales serán fixadas nos vinte 
primeiros días de cada exercicio polo Protectorado, segundo a proposta que a tales 
efectos lle será remitida polo propio Padroado durante o último mes do exercicio anterior. 

 

44.- A Lei 12/2006, da 1 de decembro, de fundacións de interese galego: 

a) Permite ao padroado encargar o exercicio da xestión ordinaria ou administrativa das 
súas actividades a un xerente ou cargo semellante, estea ou non iso previsto nos 
Estatutos da fundación. 

b) No permite ao padroado en ningún caso encargar o exercicio da xestión ordinaria ou 
administrativa das súas actividades a un xerente ou cargo semellante. 

c) Permite ao padroado, se así está previsto nos Estatutos da fundación, encargar o 
exercicio da xestión ordinaria ou administrativa das súas actividades a un xerente ou 
cargo semellante. 

d) Permite ao padroado encargar o exercicio da xestión ordinaria ou administrativa das 
súas actividades a un xerente ou cargo semellante, sempre e cando tal xerencia recaia 
nunha persoa física. 

 



45.- De acordo coa Lei 9/1995, do 10 de novembro, do Consello Consultivo de Galicia: 

a) Os ditames do Conselo Consultivo serán de carácter estritamente xurídico, sen entrar 
en valoracións de oportunidade ou conveniencia, a non ser que fose necesario por razóns 
debidamente xustificadas neste. 

b) Salvo que por lei se dispoña expresamente o contrario, os seus ditames non serán 
vinculantes e serán de carácter estritamente xurídico, sen entrar en valoracións de 
oportunidade ou conveniencia, a non ser que así lle sexa solicitado expresamente polo 
órgano consultante. 

c) Os ditames do Conselo Consultivo serán de carácter estritamente xurídico, sen 
prexuízo das valoracións de oportunidade ou conveniencia que xustificadamente fose 
necesario realizar de tendo en conta a materia sometida a informe. 

d) Os ditames do Conselo Consultivo serán de carácter estritamente técnico, sen entrar 
en valoracións de oportunidade ou conveniencia, a non ser que así lle sexa solicitado 
expresamente polo órgano consultante. 

 

46.- A consulta e o respectivo ditame do Conselo Consultivo de Galicia, de acordo co 
disposto na Lei que o regula, son, respectivamente, e en todo caso: 

a) Preceptiva e vinculante. 

b) Preceptiva e non vinculante. 

c) Facultativa e non vinculante. 

d) Ninguna das anteriores. 

 

47.- De acordo co artigo 4 de a Lei 9/1995, do 10 de novembro, do Conselo Consultivo de 
Galicia, ¿por quen está integrado o devandito Conselo Consultivo? 

a) Por conselleiros e conselleiras natos e conselleiros e conselleiras electivos. 

b) Por conselleiros e conselleiras vitalicios e conselleiros e conselleiras electivos. 

c) Por conselleiros e conselleiras vitalicios, conselleiros e conselleiras electivos, e o seu 
propio corpo de letrados. 

d) Por conselleiros e conselleiras natos, conselleiros e conselleiras electivos, o seu propio 
corpo de letrados e outros funcionarios da Comunidade Autónoma. 

 

48.- Segundo a Lei 8/1985, de eleccións ao Parlamento de Galicia  ¿cal é o número inicial 
de deputados que por igual corresponde a cada circunscrición electoral ? 

a)  Non hai un mínimo inicial, sempre varía en función da poboación. 

b)  15 deputados. 

c)  10 deputados. 

d)  12 deputados. 

 



49.- Segundo o Art.º 13 de a Ley 8/1985, de eleccións ao Parlamento de Galicia  Que 
órganos integran a administración electoral ? 

a)  A Xunta Electoral de Galicia, as Xuntas Provinciais e de Zona, e as Xuntas electorais 
municipais. 

b)  A Xunta Electoral de Galicia, as Xuntas Provinciais e de Zona, as Xuntas electorais 
municipais e as mesas electorais. 

c)  A Xunta Electoral de Galicia, as Xuntas Provinciais e de Zona e ás mesas electorais. 

d)  O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a Xunta Electoral de Galicia, e as Xuntas 
Provinciais e de Zona. 

 

50.- Segundo o art.º 16 de a Lei 8/1985, de eleccións ao Parlamento de Galicia,  ¿que 
órgano pon a disposición da Xunta Electoral de Galicia os medios materiais necesarios 
para o exercicio da súa función ? 

a)  A Xunta de Galcia. 

b)  O Tribunal Superior de Xustiza. 

c)  A Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza. 

d)  O Parlamento de Galicia. 

 

51.- O Valedor do Pobo de Galicia será elixido: 

a) Polo Conselo de contas de Galicia para un período de catro anos. 

b) Polo Conselllo de contas de Galicia para un período de cinco anos. 

c) Polo Parlamento de Galicia para un período de catro anos. 

d) Polo Parlamento de Galicia para un período de cinco anos. 

 

52.- De acordo co artigo 26 de a Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo de Galicia: 

a) Os poderes públicos están obrigados a prestar o auxilio e cooperación que lles sexan 
demandados polo Valedor do Pobo na súa investigacións e actuacións. 

b) Os poderes públicos de Galicia están obrigados a prestar o auxilio e cooperación que 
lles sexan demandados polo Valedor do Pobo na súas  investigacións e actuacións. 

c) Os cidadáns están obrigados a prestar o auxilio e cooperación que lles demande o 
Valedor do Pobo nas súas investigacións e actuacións. 

d) O Parlamento está obrigado a prestar o auxilio e cooperación que lle demande o 
Valedor do Pobo nas súas investigacións e actuacións. 

 



53.- De acordo coa regulación contida no artigo 14 de a Lei 6/1984, do 5 de xuño, do 
Valedor do Pobo de Galicia, indíquese cal das seguintes afirmacións é correcta: 

a) Toda persoa natural ou xurídica poderá dirixirse ao Valedor do Pobo sen restrición nin 
limitación algunha. 

b) Toda autoridade administrativa, no ámbito da súa competencia, poderá presentar 
queixas ante o Valedor do Pobo. 

c) Os deputados poderán dirixirse ao Valedor do Pobo sen restrición nin  limitación 
algunha. 

d) Todas as anteriores son correctas. 

 

54.- Segundo os artigos 6.4 e 5 de a Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico 
das Administracións Públicas do procedemento administrativo común os convenios de 
colaboración entre Administracións Públicas: 

a) Cando se limiten a establecer pautas de orientación política sobre a actuación de cada 
Administración nunha cuestión de interese común ou a fixar o marco xeral e a 
metodoloxía para o desenvolvemento da colaboración nunha área de interrelación 
competencial ou nun asunto de mutuo interese denominaranse protocolos xerais. 

b) Supoñen en todo caso a renuncia ás competencias propias das Administracións 
intervinientes. 

c) Cando a xestión do convenio faga necesario crear unha organización común, esta 
poderá adoptar a forma de consorcio dotado de personalidade xurídica ou sociedade 
mercantil. 

d) As respostas a) e c) son correctas. 

 

55.- De acordo co artigo 12.1 de a Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico 
das Administracións Públicas e do procedemento administrativo común, nos convenios de 
colaboración entre Administracións Públicas, a competencia: 

a) É irrenunciable e exercerase precisamente polos órganos administrativos que a teñan 
atribuída como propia, salvo os casos de delegación, advocación, encomenda de xestión, 
delegación de firma ou suplencia cando se efectúen nos termos previstos nas leis. 

b) É irrenunciable e exercerase precisamente polos órganos administrativos que a teñan 
atribuída como propia, salvo os casos de delegación ou advocación. A encomenda de 
xestión, a delegación de firma e a suplencia non supoñen alteración da titularidade da 
competencia, aínda que si dos elementos determinantes do seu exercicio que en cada 
caso se prevé. 

c) É irrenunciable e exercerase precisamente polos órganos administrativos que a teñan 
atribuída como propia, salvo os casos de delegación, encomenda de xestión, delegación 
de firma ou suplencia. Estes supostos non supoñen alteración da titularidade da 
competencia, aínda que si dos elementos determinantes do seu exercicio que en cada 
caso se prevé. 

d) É irrenunciable e exercerase precisamente polos órganos administrativos que a teñan 
atribuída como propia, salvo os casos de delegación ou advocación. Se algunha 
disposición atribúe competencia a unha Administración, sen especificar o órgano que 
debe exercela, entenderase que a facultade de instruír e resolver os expedientes 
corresponde aos órganos superiores competentes por razón da materia e do territorio. 



56.- De acordo co disposto no artigo 13 de a Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime 
xurídico das Administracións públicas e do procedemento administrativo común a 
delegación de competencias: 

a) Non poderá afectar a asuntos que se refiran a relacións co Estado, Presidencia do 
Goberno da nación, Cortes Xerais, Presidencias dos Consellos de Goberno das 
Comunidades Autónomas e Asambleas Lexislativas das Comunidades Autónomas, a 
resolución de recursos nos órganos administrativos que ditasen os actos obxecto de 
recurso, as competencias que se exerzan por delegación, aquelas competencias en que 
para resolver un procedemento se de a circunstancia de que a norma reguladora deste 
prevexa, como trámite preceptivo, a emisión dun ditame ou informe 

b) Non poderá afectar a asuntos que se refiran a relacións coa xefatura do  estado, 
Presidencia do Goberno da nación, Cortes Xerais, Presidencias dos Consellos de 
Goberno das Comunidades Autónomas e Asambleas Lexislativas das Comunidades 
Autónomas, á adopción de disposicións de carácter xeral ou as competencias que se 
exerzan por delegación. A resolución de recursos contra actos ditados por órgano 
delegado corresponde a este. 

c) Non poderá afectar a asuntos que se refiran a : relacións coa xefatura do  estado, 
Presidencia do Goberno da nación, Cortes Xerais, Presidencias dos Consellos de 
Goberno das Comunidades Autónomas e Asambleas Lexislativas das Comunidades 
Autónomas, adopción de disposicións de carácter xeral,  resolución de recursos nos 
órganos administrativos que ditasen os actos obxecto de recurso,  competencias que se 
exerzan por delegación ou a competencia para resolver un asunto concreto unha vez que 
no correspondente procedemento se emita un ditame ou informe preceptivo acerca deste. 

d) Non poderá afectar a asuntos que se refiran a relacións coa xefatura do  estado, 
Presidencia do Goberno da nación, Cortes Xerais, Presidencias dos Consellos de 
Goberno das Comunidades Autónomas e Asambleas Lexislativas das Comunidades 
Autónomas ou a resolución de recursos nos órganos administrativos que ditasen os actos 
obxecto de recurso. Poderá delegarse a competencia para a adopción de disposicións de 
carácter xeral. 

 



57.- De acordo cos artigos 13.7 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico 
das Administracións Públicas do procedemento administrativo común, en canto ao 
funcionamento dos órganos colexiados: 

a) Para a súa válida constitución, para os efectos da celebración de sesións, deliberacións 
e toma de acordos, requirirase a presenza do Presidente e Secretario ou se é o caso, dos 
que lle substitúan, e a da metade ao menos, dos seus membros, mesmo no caso dos 
órganos colexiados das distintas Administracións Públicas en que participen 
organizacións representativas de intereses sociais a que se refire o art.º 22.2 de a Lei 
30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do 
Procedemento Administrativo Común 

b) O presidente debe dirimir co seu voto os empates, para os efectos de adoptar acordos, 
mesmo no caso dos órganos colexiados das distintas Administracións Públicas en que 
participen organizacións representativas de intereses sociais a que se refire o art.º 22.2 
de a Ley 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas 
e do Procedemento Administrativo Común 

c) A delegación de competencias atribuídas a órganos colexiados, para cuxo exercicio 
ordinario se requira un quórum especial, deberá adoptarse observando, en todo caso, o 
devandito quórum. 

d) Todas as respostas anteriores son correctas. 

 



58.- De acordo cos artigos 28.3, 62.1 e 63.1 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de 
réxime xurídico das Administracións Públicas do procedemento administrativo común os 
actos das Administracións públicas son nulos de pleno dereito nos casos seguintes: 

a) Os que lesionen os dereitos e liberdades susceptibles de amparo constitucional, os 
ditados por órgano manifestamente incompetente por razón da materia ou do territorio, os 
que teñan un contido imposible, os que sexan constitutivos de infracción penal ou se diten 
como consecuencia desta, os ditados prescindindo total e absolutamente do 
procedemento legalmente establecido ou das normas que conteñen as regras esenciais 
para a formación da vontade dos órganos colexiados, a actuación de autoridades e 
persoal ao servizo das Administracións Públicas nos que concorran motivos de 
abstención. 

b) Os que lesionen os dereitos e liberdades susceptibles de amparo constitucional, os 
ditados por órgano manifestamente incompetente por razón da materia ou do territorio, os 
que teñan un contido imposible, os que sexan constitutivos de infracción penal ou se diten 
como consecuencia desta, os ditados prescindindo total e absolutamente do 
procedemento legalmente establecido ou das normas que conteñen as regras esenciais 
para a formación da vontade dos órganos colexiados. A actuación de autoridades e 
persoal ao servizo das Administracións Públicas nos que concorran motivos de 
abstención non implicará, necesariamente, a invalidez dos actos en que interviñesen 

c) Os que lesionen os dereitos e liberdades susceptibles de amparo constitucional, os 
ditados por órgano manifestamente incompetente por razón da materia ou do territorio, os 
que teñan un contido imposible, os que sexan constitutivos de infracción penal ou se diten 
como consecuencia desta, os ditados prescindindo total e absolutamente do 
procedemento legalmente establecido ou das normas que conteñen as regras esenciais 
para a formación da vontade dos órganos colexiados, a desviación de poder. 

d) Os que lesionen os dereitos e liberdades susceptibles de amparo constitucional, os 
ditados por órgano manifestamente incompetente por razón da materia ou do territorio, os 
que teñan un contido imposible, os que sexan constitutivos de infracción penal ou se diten 
como consecuencia desta, os ditados prescindindo total e absolutamente do 
procedemento legalmente establecido ou das normas que conteñen as regras esenciais 
para a formación da vontade dos órganos colexiados, a realización de actuacións 
administrativas fóra do tempo establecido cando así o impoña a natureza do termo ou 
prazo. 

 

59.- De acordo co artigo 2 da Lei 50/1997, do 27 de novembro, do Goberno, ao presidente 
do Goberno correspóndelle: 

a) Propoñer ao Congreso dos Deputados a convocatoria dun referendo consultivo, logo de 
autorización do Rei. 

b) Formular ao Consello de Ministros a cuestión de confianza. 

c) Propoñer o Rei, logo de deliberación do Consello de Ministros, a disolución do 
Congreso, do Senado ou das Cortes Xerais. 

d) Propoñer ao Congreso dos Deputados o nomeamento e separación dos 
vicepresidentes e dos Ministros. 



60.- De acordo co artigo 5 de a Lei 50/1997, do 27 de novembro, do Goberno, ás reunións 
do Consello de Ministros: 

a) Poderán asistir os Secretarios de Estado cando sexan convocados. 

b) Non poden acudir os titulares de órganos superiores porque son secretas. 

c) Non poden asistir os Ministros sen carteira salvo cando sexan convocados. 

d) Poden acudir os titulares de órganos superiores e directivos pero non ás súas 
deliberacións posto que son secretas. 

 

61.- De acordo co artigo 2 de a Lei 6/1997, do 14 de abril, de organización e 
funcionamento da administración xeral do Estado indica cal das afirmacións seguintes son 
certas: 

a) Os Organismos públicos previstos no Título I desta Lei teñen por obxecto a realización 
de actividades de execución ou xestión administrativas, de fomento ou prestación, 
reservadas á administración xeral do estado; dependen desta e adscríbense, 
directamente ou a través doutro Organismo público, ao Ministerio competente por razón 
da materia, a través do órgano que en cada caso se determine. 

b) Os Organismos públicos previstos no Título III desta Lei teñen por obxecto a realización 
de actividades de execución ou xestión tanto administrativas de fomento ou prestación, 
como de contido económico reservadas á administración xeral do Estado; dependen 
desta e adscríbense, directamente ou a través doutro Organismo público, ao Ministerio 
competente por razón da materia, a través do órgano que en cada caso se determine. 

c) Os Organismos públicos previstos no Título II desta Lei teñen por obxecto a realización 
de actividades de xestión tanto administrativas de fomento ou prestación, como de contido 
económico reservadas á administración xeral do Estado; dependen desta e adscríbense, 
directamente ou a través doutro Organismo público, ao Ministerio competente por razón 
da materia, a través do órgano que en cada caso se determine. 

d) Os Organismos públicos previstos no Título I desta Lei teñen por obxecto a realización 
de actividades de fomento ou prestación reservadas á  administración xeral do Estado; 
dependen desta e adscríbense, directamente ou a través doutro Organismo público, ao 
Ministerio competente por razón da materia, a través do órgano que en cada caso se 
determine. 

 

62. -Segundo o artigo 18 da Lei 7/ 1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime 
local, son dereitos e deberes dos veciños: 

a) Ser elector e elixible de acordo co disposto na lexislación electoral. 

b) Contribuír mediante as prestacións económicas e persoais legalmente previstas á 
realización das competencias municipais. 

c) Pedir consulta popular nos termos previstos na lei. 

d) Todas as respostas anteriores son certas. 

 



63. -Segundo o artigo 20 da lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime 
local, a organización municipal responde ás seguintes regras: 

a) O Alcalde, os Tenentes de Alcalde, o Pleno e a Xunta de Goberno Local, existen en 
todos os concellos. 

b) A Xunta de Goberno Local existe en todos os municipios con poboación superior a 
5.000 habitantes e nos de menos, cando así o dispoña o seu Regulamento Orgánico ou 
así  o acorde o Pleno do seu concello. 

c) A Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións existe nos municipios nos que o 
Pleno así o acorde, polo voto favorable da maioría simple e se así o dispón o seu 
Regulamento Orgánico. 

d) A Comisión Especial de Contas existe en todos os municipios se a lexislación 
autonómica así o prevé. 

 

64. -Segundo o artigo 3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime 
local, son entidades locais territoriais: 

a) O municipio, a provincia e a illa nos arquipélagos balear e canario. 

b) O municipio, a provincia, a illa nos arquipélagos balear e canario e as entidades locais 
de ámbito territorial inferior ao municipio. 

c) O municipio, a provincia, a illa nos arquipélagos balear e canario e as bisbarras ou 
outras entidades que agrupen varios municipios, instituídas polas Comunidades 
Autónomas de conformidade con esta Lei e os correspondentes Estatutos de Autonomía. 

d) O municipio, a provincia, a illa nos arquipélagos balear e canario, as áreas 
metropolitanas e as bisbarras ou outras entidades que agrupen varios municipios, 
instituídas polas Comunidades Autónomas de conformidade con esta Lei e os 
correspondentes Estatutos de Autonomía 

 

65. -Segundo o artigo 79 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime 
local, o patrimonio das entidades locais está constituído por: 

a) O conxunto de bens e dereitos que lles pertenzan. 

b) O conxunto de bens, dereitos e accións que lles pertenzan. 

c) O conxunto de bens de dominio público e dereitos que lles pertenzan 

d) O conxunto de bens patrimoniais e accións que lles pertenzan. 

 



66.- De acordo cos artigos 1 e 2 de a Lei 5/1997, de Administración local de Galicia indica 
cal das seguintes afirmacións é certa. 

a) A Comunidade Autónoma de Galicia organízase en municipios e provincias, que 
ostentan a condición de entidades locais territoriais, ás que se garante a autonomía para 
a xestión dos seus respectivos intereses. 

b) A Comunidade Autónoma de Galicia organízase en municipios provincias e parroquias, 
que ostentan a condición de entidades locais territoriais, ás que se garante a autonomía 
para a xestión dos seus respectivos intereses. 

c) Nos termos que determinará unha lei do Parlamento de Galicia, as parroquias galegas 
terán a consideración de entidades locais non territoriais e gozarán de autonomía para a 
xestión dos seus intereses patrimoniais. 

d) Gozan da condición de entidades locais non territoriais as parroquias, áreas 
metropolitanas, as mancomunidades de municipios, os consorcios locais e as entidades 
locais menores. 

 

67.- De conformidade co artigo 12 de a Lei 5/1997, de Administración local de Galicia, a 
alteración de termos municipais. 

a) Só pode producirse por lei de Galicia. 

b) Poderá producirse entre municipios limítrofes pero en ningún caso pode supoñer a 
supresión dun ou varios municipios existentes, 

c) Poderá producirse por segregación de parte do termo dun municipio ou de varios 
municipios para constituír un novo municipio. 

d) Por segregación de parte do termo dun municipio ou de varios municipios para 
constituír un novo municipio, aínda cando dé lugar a un termo municipal discontinuo. 

 

68.- De conformidade co artigo 40 de a Lei 5/1997, de Administración local de Galicia, 
indica cal das seguintes afirmacións é certa. 

a) Enténdese por deslinde a operación consistente na fixación, a unha entidade local, do 
termo municipal que lle corresponde ou na corrección do que tivese sido fixado. 

b) Enténdese por amolloamento a operación consistente na colocación de fitos ou marcos 
cos que se sinale ou faga perceptible a liña divisoria entre os termos municipais 
pertencentes a dous ou máis entidades locais limítrofes. 

c) As dúas respostas anteriores son certas. 

d) Ningunha das respostas anteriores é certa. 



69.- De conformidade co artigo 48 de a Lei 5/1997, de Administración local de Galicia: 

a) O nome e a capitalidade dos municipios poderán ser alterados por decreto do Consello 
da Xunta de Galicia, por proposta do conselleiro competente en materia de réxime local e 
previo acordo do Concello interesado e informe establecido na lei.  

b) O nome e a capitalidade dos municipios poderán ser alterados por Lei, por proposta do 
Concello interesado e previo informe establecido na lei. 

c) O nome e a capitalidade dos municipios poderán ser alterados por decreto do Consello 
da Xunta, por proposta do conselleiro competente en materia de réxime local e previo 
informe establecido na lei.  . 

d) O nome e a capitalidade dos municipios poderán ser alterados por decreto do Consello 
da Xunta de Galicia, e por solicitude do Concello interesado. 

 

70.- De conformidade co artigo 88 de a Lei 5/1997, de Administración local de Galicia, 
polas súas singulares características, gozarán dun réxime especial: 

a) Os municipios turísticos, os histórico-artísticos, os industriais, os pesqueiros e os rurais. 

b) Os municipios turísticos, os histórico-artísticos, os pesqueiros e os rurais. 

c) Os municipios turísticos, os histórico-artísticos, os industriais, e os rurais. 

d) Os municipios turísticos, os histórico-artísticos, os industriais e os pesqueiros. 

 

71.- De acordo co artigo 1 de a Lei 6/1985, do 24 de xuño, do Consello de Contas de 
Galicia: 

a) O Consello de Contas de Galicia, como órgano de fiscalización das contas e da xestión 
económico-financeira e contable, exercerá a súa función en relación coa execución dos 
programas de ingresos e gastos do sector público da administración periférica do Estado 
en Galicia e da Comunidade Autónoma. 

b) O Consello de Contas de Galicia, como órgano de fiscalización das contas e da xestión 
económico-financeira e contable, exercerá a súa función en relación coa execución dos 
programas de ingresos e gastos do sector público de la Comunidade Autónoma. 

c) Depende directamente do Parlamento de Galicia e exerce as súas funcións por 
mandato e delegación do Parlamento 

d) Ten competencia para fiscalizar a actividade económico-financeira da administración 
de Galicia e da administración periférica do Estado en Galicia, velando para que se axuste 
ao ordenamento xurídico e ao principio de racionalidade, determinada por criterios de 
eficiencia e economía. 



72.- De acordo co artigo 5 de a Lei 6/1985, do 24 de xuño, o Consello de Contas de 
Galicia, respecto do axuizamento contable: 

a) Se no exercicio da súa función fiscalizadora o Consello de Contas advertise a 
existencia de indicios de responsabilidade contable efectuará o axuizamento destas. 

b) Se no exercicio da súa función fiscalizadora o Consello de Contas advertise a 
existencia de indicios de responsabilidade contable, instruirá o oportuno procedemento 
xurisdicional e dará traslado das correspondentes actuacións ao Tribunal de Contas para 
que este efectúe o axuizamento destas. 

c) Realizará exclusivamente as funcións de instrución que lle delegue o Tribunal de 
Contas, de acordo co que prevé a Lei orgánica 2/82, do 12 de maio. 

d) Os procedementos para o exercicio da función de axuizamento contable impulsaranse 
de oficio en todos os seus trámites. 

 

73. -Segundo o artigo 17 da lei 3/1985, do 12 de abril, de Patrimonio de Galicia a 
adquisición pura e simple de bens a título gratuíto requirirá: 

a) Resolución da consellería de Economía e Facenda. 

b) Decreto do Consello por proposta das consellerías de Economía e Facenda e da 
interesada no ben a adquirir. 

c) Decreto do Consello a proposta da consellería interesada no ben a adquirir. 

d) Decreto do Consello a proposta da consellería de Economía e Facenda. 

 

74.-.Segundoo artigo 45.3 da lei 3/1985, do 12 de abril, de Patrimonio de Galicia, respecto 
das sociedades privadas creadas pola Xunta de Galicia ou a través de Organismos 
Autónomos dependentes desta, é certo que: 

a) As sociedades anónimas creadas constituiranse polo sistema de fundación simultánea 
ou sucesiva. 

b) O capital social haberá de estar desembolsado polo menos no 50%. 

c) Poderase acordar a achega de bens inmobles patrimoniais calquiera que fora o seu 
valor co obxecto de cubrir o importe da súa participación no capital social. 

d) Adoptarán a forma de sociedade anónima exclusivamente. 

 

75- Segundo o disposto no artigo 27 da Lei 3/1985, do 12 de abril, de Patrimonio de 
Galicia se unha vez iniciado o procedemento de alienación de bens inmobles se suscitase 
un litixio sobre os mesmos: 

a) Seguirase o procedemento e consignarase o importe obtido na venda. 

b) Suspenderase provisionalmente o procedemento de alienación 

c) Seguirase o procedemento sen prexuízo dos correspondentes recursos que procederan 
do resultado do litixio. 

d) Suspenderase definitivamente o procedemento de alienación 

 



76- A desafectación de bens de dominio público, de acordo co artigo 10.2 da lei 3/1985, 
do 12 de abril, do Patrimonio de Galicia esixe: 

a) Acordo do Consello da Xunta. 

b) Acreditación da desaparición das causas obxectivas da afectación. 

c) Norma con rango de lei ou resolución do Parlamento cando os actos de afectación 
revestisen tales formalidades. 

d) Todas as opcións son correctas. 

 

77-  Con respecto ao disposto no artigo 33.4 de a Lei 33/2003, do 3 de novembro, de 
Patrimonio das Administracións Públicas, no que se regula o Inventario Xeral de Bens e 
Dereitos do Estado, é certo que: 

a) Os datos reflectidos neste non producirán efectos ante terceiros. 

b) Os seus datos non poden ser utilizados para facer valer dereitos frente a 
Administración General del Estado, en adelante AGE e os seus organismos autónomos. 

c) Non ten a consideración de rexistro público. 

d) Todas as opcións son correctas. 

 

78- Segundo o artigo 52 de a Lei 33/2003, do 3 de novembro, de Patrimonio das 
Administracións Públicas, o prazo máximo para resolver o procedemento de deslinde será 
de: 

a) 12 meses contados dende a data do acordo de iniciación. 

b) 18 meses contados dende a data de publicación no BOE do inicio do procedemento. 

c) 12 meses contados dende a data de publicación no BOE do inicio do procedemento 

d) 18 meses contados dende a data do acordo de iniciación. 

 

79- Segundo el artículo 17 de la Lei  33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, para la adquisición por parte de la Administración General del 
Estado, en adelante AGE, de los inmuebles que carezcan de dueño, 

a) É necesaria a declaración de dominio por parte de la AGE. 

b) É necesario que medie un acto ditado pola propia AGE. 

c) Non é necesario que medie acto ou declaración ningunha por parte de da AGE. 

d) Ningunha resposta é correcta. 

 

80. - Segundo artigo 30 da lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado 
Público (EBEP) a dedución proporcional de haberes pola parte de xornada non realizada: 

a) Terá carácter sancionador, sen prexuízo de calquera outra sanción disciplinaria que 
poida corresponder. 

b) Non terá carácter sancionador, sen prexuízo da sanción disciplinaria que poida 
corresponder. 

c) Non hai lugar a esta sen prexuízo da sanción disciplinaria que poida corresponder 

d) Ningunha resposta é correcta. 

 



81. - De acordo co artigo 37 da lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do 
Empregado Público (EBEP) , a regulación e determinación concreta en cada caso dos 
sistemas, criterios, órganos e procedementos de acceso ao emprego público e á 
promoción profesional: 

a) Están excluídas da obrigatoriedade de negociación 

b) Son obxecto de negociación en neral de negociación das Administracións Públicas 

c) Son obxecto de negociación nas mesas xerais de negociación que se constitúan. 

d) Ningunha resposta é correcta. 

 

82. - O artigo 2 da lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público 
(EBEP) dispón que este é aplicable: 

a) Ao persoal funcionario e laboral de la Universidades. 

b) Só ao persoal funcionario das Universidades Públicas. 

c) Ao persoal funcionario e laboral de  Correos e Telégrafos. 

d) Ao persoal funcionario e, no que proceda, ao persoal laboral das Universidades 
Públicas. 

 

83.- Ao persoal eventual, segundo establece o artigo 12.5 da lei 7/2007, do 12 de abril, do 
Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP) , seralle aplicable no que sexa adecuado 
á natureza da súa condición, o réxime xeral: 

a) Do persoal laboral. 

b) Do persoal laboral temporal. 

c) Dos funcionarios de carreira. 

d) Do persoal estatutario. 

 

84. - Segundo o artigo 13 da lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado 
Público (EBEP) , a designación do persoal directivo atenderá: 

a) Aos principios de igualdade, mérito e capacidade. 

b) Aos principios de mérito e capacidade e non discriminación. 

c) Aos principios de mérito, capacidade e a criterios de idoneidade. 

d) Ningunha resposta é correcta. 

 

85. - Segundo o artigo 7 do Decreto lexislativo 1/2008 polo que se aproba o texto 
refundido da Lei de Función Pública de Galicia, o funcionario que accede a un posto de 
traballo de carácter eventual: 

a) Está en situación de servizos especiais. 

b) Será declarado en situación de servizos especiais se non opta por permanecer na 
situación de servizo activo. 

c) Non pode ser nomeado persoal eventual. 

d) Ningunha das respostas é correcta. 



86. - Non é órgano superior en materia de función pública, segundo o establecido no 
artigo 12 do Decreto lexislativo 1/2008 polo que se aproba o texto refundido da  Lei de 
Función Pública de Galicia (LFPG) : 

a) O Consello do Xunta de Galicia. 

b) O conselleiro ou a conselleira competente en materia de función pública. 

c) O director ou directora que teña ao seu cargo a función pública. 

d) O Consello Galego de Función Pública. 

 

87. - A elaboración da proposta das relacións de postos de traballo correspóndelle 
segundo o Decreto lexislativo 1/2008 polo que se aproba o texto refundido da LFPG : 

a) A cada conselleiro, de acordo co establecido no artigo 17 da LFPG. 

b) O conselleiro competente en materia de función pública, de acordo co establecido no 
artigo 14 de la LFPG. 

c) O director ou directora que teña ao seu cargo a función pública, de acordo co 
establecido no artigo 19 de la LFPG. 

d) O Consello da Xunta, de acordo co establecido no artigo 13.9 da LFPG 

 

88. - Segundo o artigo 7 do Decreto lexislativo 1/2008, o funcionario que accede a un 
posto de traballo de carácter eventual: 

a) Está en situación de servizos especiais. 

b) Será declarado en situación de servizos especiais se non opta por permanecer na 
situación de servizo activo. 

c) Non pode ser nomeado persoal eventual. 

d) Ningunha das respostas é correcta. 

 

89.- Non é órgano superior en materia de función pública, segundo o establecido no artigo 
12 do Decreto lexislativo 1/2008,: 

a) O Conselo do Xunta de Galicia. 

b) O conselleiro ou a conselleira competente en materia de función pública. 

c) O director ou directora que teña ao seu cargo a función pública. 

d) O Conselo Galego de Función Pública. 

 

90.- A elaboración da proposta das relacións de postos de traballo correspóndelle 
segundo o Decreto lexislativo 1/2008 polo que se aproba o texto refundido da LFPG,: 

a) A cada conselleiro, de acordo co establecido no artigo 17 da LFPG. 

b) O conselleiro competente en materia de función pública, de acordo co establecido no 
artigo 14 da LFPG. 

c) O director ou directora que teña o seu cargo a función pública, de acordo co 
establecido no artigo 19 da LFPG. 

d) O Conselo da Xunta ,de acordo co establecido no artigo 13.9 da LFPG 



91.- Segundo o artigo 19 do Decreto lexislativo 1/2008 ,o informe a emitir polo Consello 
Galego de Función Pública sobre os anteproxectos de lei e os proxectos de regulamento 
en materia de emprego público autonómico, 

a) Ten carácter preceptivo e vinculante. 

b) Ten carácter facultativo 

c) Ten carácter preceptivo. 

d) Ningunha resposta é correcta. 

 

92.- Segundo o artigo 28 do do Decreto lexislativo 1/2008, a adscrición con carácter 
exclusivo de determinados postos a persoal funcionario dun corpo concreto: 

a) Será acordado polo Consello da Xunta, por proposta da consellería á que estivera 
adscrita o devandito corpo. 

b) Será acordado polo Consello da Xunta, por proposta da consellería competente en 
materia de función pública e por iniciativa da consellería á que estivera adscrita o 
devandito corpo. 

c) Será acordado polo Consello da Xunta, por proposta da consellería competente en 
materia de función pública 

d) Ningunha resposta é correcta. 

 

93. - Segundo o artigo 8 da Lei orgánica 8/1980, do 22 de setembro, de Financiamento 
das Comunidades Autónomas (LOFCA) , a recadación por unha contribución especial: 

a) Non poderá superar o 90% do custo da obra ou do establecemento ou ampliación do 
servizo soportado pola comunidade autónoma. 

b) Non poderá superar o 50% do custo da obra ou do establecemento ou ampliación do 
servizo soportado pola comunidade autónoma. 

c) Non poderá superar o custo da obra ou do establecemento ou ampliación do servizo 
soportado pola comunidade autónoma. 

d) Ningunha é correcta. 

 

94. - Segundo o artigo 3 de a Lei orgánica 8/1980, do 22 de setembro, de Financiamento 
das Comunidades Autónomas, o Consello de Política Fiscal e Financeira elaborará un 
regulamento de réxime interior que será aprobado por: 

a) Maioría dos seus membros 

b) Maioría absoluta dos seus membros 

c) Maioría de dous terzos dos seus membros 

d) Unanimidade dos seus membros 

 



95. - Segundo o artigo 2 de a Lei orgánica 8/1980, do 22 de setembro, de Financiamento 
das Comunidades Autónomas, se entenderá por estabilidade orzamentaria: 

a) A situación de igualdade entre os ingresos e gastos 

b) A situación de equilibrio entre ingresos e gastos do Estado e as CC.AA. 

c) A situación de equilibrio computada en termos de capacidade de financiamento de 
acordo coa definición establecida no Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais. 

d) A situación de equilibrio e superávit computada en termos de capacidade de 
financiamento de acordo coa definición establecida no Sistema Europeo de Contas 
Nacionais e Rexionais. 

 

96. -Segundo o artigo 69 do Decreto Lexislativo 1/1999, polo que se aproba o Texto 
refundido da lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, (TRLRFOG) , poderán 
xerar crédito nos estados de gastos dos presupostos: 

a) Os ingresos efectivos 

b) Os dereitos liquidados e os compromisos firmes de ingresos 

c) Os ingresos efectivos e os dereitos liquidados. 

d) a) e b)  

 

97. - A elaboración dos presupostos Xerais da Comuinidaade autónoma é competencia, 
de acordo co establecido no Decreto Lexislativo 1/1999, polo que se aproba o Texto 
refundido da lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, en diante TRLRFOG: 

a) A dirección xeral de orzamentos segundo o disposto no artigo 9 do TRLRFOG 

b) O conselleiro de Economía e Facenda, segundo o disposto no artigo 7 do TRLRFOG 

c) O Consello da Xunta, segundo o disposto no artigo 6 do TRLRFOG 

d) O Parlamento segundo o disposto no artigo 5 do TRLRFOG e no estatuto de 
autonomía. 

 

98. - Segundo o artigo 71 do Decreto Lexislativo 1/1999, poderán incorporarse aos 
estados de gastos do presuposto correspondente ao exercicio inmediato seguinte: 

a) Os créditos que amparen compromisos de gastos do último mes do exercicio 
orzamentario e que non puidesen executarse a fin de exercicio. 

b) Os créditos destinados a operacións correntes 

c) Os créditos xerados polas operacións mencionadas no artigo 69. 

d) Todas as respostas son correctas. 

 



99. - O contraído do recurso, segundo o establecido no artigo 73.b.2 do Decreto 
Lexislativo 1/1999, polo que se aproba o Texto refundido da lei de réxime financeiro e 
orzamentario de Galicia, é: 

a) O acto con base ao que se recoñece en contas o dereito a liquidar un determinado 
recurso por unha contía certa. 

b) O acto polo que se liquida este e se recoñece en contas o dereito definitivo á súa 
percepción pola súa contía exacta 

c) O proceso polo que a Tesourería fai líquido e ingresa nas súas caixas o importe deste. 

d) Ningunha resposta é correcta. 

 

100. - Segundo o artigo 83 do Decreto Lexislativo 1/1999, as variacións nos orzamentos 
de explotación ou capital das sociedades públicas, que non afecten ás subvencións dos 
orzamentos da comunidade autónoma e que supoñan incremento ou diminución nos 
gastos de persoal, investimentos reais ou financeiros e endebedamento neto sobre as 
inicialmente previstas, serán autorizadas: 

a) Polo conselleiro de Economía e Facenda 

b) Polo conselleiro de Economía e Facenda cando o seu importe non exceda do 5% de 
cada unha das clases de gastos antes indicados que se propoña modificar, e pola  Xunta 
de Galicia nos demais casos. 

c) Polo conselleiro de Economía e Facenda cando o seu importe non exceda do 10% de 
cada unha das clases de gastos antes indicados que se propoña modificar, e pola  Xunta 
de Galicia nos demais casos. 

d) Polo titular da consellería á que estea adscrita a sociedade cando o seu importe non 
exceda do 10%, e nos demais casos polo conselleiro de Economía e Facenda. 

 

101.- Segundo o artigo 9 da Lei 47/2003, Xeral Orzamentaria, cando concorran créditos a 
favor da Administración Xeral do Estado, con créditos por cotas da Seguridade Social e 
conceptos de recadación conxunta: 

a) Gozarán de preferencia os créditos por cotas de Seguridade Social. 

b) Gozarán de preferencia os créditos por cotas de Seguridade Social e conceptos de 
recadación conxunta 

c) Se imputan a pro rata do seu respectivo importe. 

d) Os créditos a favor da administración xeral do Estado gozan sempre de preferencia. 

 

102.- A aplicación do Fondo de continxencia segundo o artigo 50 de Lei 47/2003, Xeral 
Orzamentaria, realizarase: 

a) A proposta conxunta do ministro de Administracións Públicas e do ministro de Facenda 
mediante acordo interministerial. 

b) A proposta do ministro de Facenda, mediante acordo do Consello de Ministros, 
previamente á autorización da respectiva modificación de crédito. 

c) A proposta do ministro de Facenda mediante acordo do Consello de Ministros, tras a 
autorización da respectiva modificación de crédito 

d) Por acordo do ministro de Facenda, previamente á autorización da respectiva 
modificación de crédito. 



103.- Segundo establece o artigo 48 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do 
sector público, a duración das unións temporais de empresarios: 

a) Será a que decidan os empresarios que se integran nela e apareza sinalada na 
escritura de constitución correspondente 

b) Será indefinida 

c) Será coincidente coa do contrato ata a súa extinción 

d) Comezará no momento en que manifesten o seu desexo de concorrer á licitación como 
unión temporal de empresarios 

 

104.- Segundo establece o artigo 74 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do 
sector público, cando o obxecto do contrato admita fraccionamento e así se xustifíque no 
expediente, poderá preverse a realización independente de cada unha das partes 
mediante a súa división en lotes: 

a) En todo caso 

b) Sempre que non poidan contratarse separadamente  

c) Sempre que sexan susceptibles de utilización ou aproveitamento separado e constitúan 
unha unidade funcional, ou así o esíxa a natureza do contrato  

d) O contrato non poderá fraccionarse 

 

105.- Segundo establece o artigo 75 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do 
sector público, nos contratos celebrados con prezos provisionais, o prezo determinarase: 

a) En función dunha estimación de custos de prestacións análogas  

b) En termos de prezos unitarios referidos aos distintos compoñentes da prestación  

c) En termos de prezos aplicables a tanto alzado á totalidade ou a parte das prestacións 
do contrato 

d) En función dos custos en que realmente incorra o contratista e o beneficio acordado 

 

106.- Segundo establece o artigo 96 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do 
sector público, nos expedientes obxecto de tramitación urxente: 

a) O prazo de inicio da execución do contrato non poderá ser superior a 10 días hábiles, 
contados desde a notificación da adxudicación definitiva  

b) Todos os prazos establecidos para a licitación e a adxudicación do contrato 
reduciranse á metade 

c) O prazo de inicio da execución das prestacións non poderá ser superior a un mes, 
contado desde a adopción do acordo de adxudicación provisional 

d) A administración poderá acordar o comezo da execución do contrato aínda que non lle 
formalice este sempre que,se é o caso, constituísese a garantía correspondente 



107.- Segundo establece o artigo 139 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do 
sector público, o órgano de contratación poderá desistir do procedemento: 

a) Por razóns de interese público, debidamente xustificadas no expediente e non poderá 
promover unha nova licitación mentres subsistan as alegacións presentadas 

b) En calquera momento do procedemento 

c) Antes da adxudicación definitiva 

d) Por unha infracción non emendable das normas de preparación do contrato ou 
reguladoras do procedemento, e poderá iniciar inmediatamente un novo procedemento de 
licitación 

 

108.- En virtude do que dispón o artigo 27 da Constitución Española do 27 de decembro 
de 1978, intervirán no control e na xestión dos centros sostidos con fondos públicos, nos 
termos que estableza a lei: 

a) Os poderes públicos e os profesores 

b) Os profesores e os alumno 

c) Os profesores, os poderes públicos, os pais e os alumnos 

d) Os profesores, os pais e,se é o caso, os alumnos. 

 

109.- O artigo 80 da Constitución Española do 27 de decembro de 1978 dispón que as 
sesións plenarias das Cámaras: 

a) Serán públicas, agás acordo en contrario de cada Cámara, adoptado por maioría 
absoluta ou de acordo co Regulamento 

b) Serán sempre públicas 

c) Serán públicas, agás acordo en contrario de cada Cámara, adoptado por maioría. 

d) Serán privadas, agás acordo en contrario de cada Cámara, adoptado por maioría 
absoluta de cada Cámara, de acordo co Regulamento 

 

110.- Segundo establece o artigo 94 da Constitución Española do 27 de decembro de 
1978, a prestación do consentimento do Estado para obrigarse por medio dun tratado ou 
convenio que implique obrigas financeiras para a facenda pública requirirá a autorización 
previa de: 

a) O Goberno 

b) O Rei 

c) As Cortes Xerais 

d) O Congreso dos Deputados 



111.- O artigo 113 da Constitución Española do 27 de decembro de 1978 indica que o 
Congreso dos Deputados pode esixir a responsabilidade política do Goberno mediante a 
adopción por maioría absoluta dunha moción de censura, que: 

a) Se non fose aprobada polas Cortes Xerais, os seus signatarios non poderán presentar 
outra no mesmo período de sesións 

b) Se non fose aprobada polo Congreso, os seus signatarios non poderán presentar outra 
durante o mesmo período de sesións 

c) Se non fose aprobada polas Cortes Xerais, os seus signatarios non poderán presentar 
outra ata que transcorra un ano desde a anterior 

d) Se non fose aprobada polo Congreso, os seus signatarios non poderán presentar outra 
ata que transcorra un ano desde a anterior 

 

112.- Segundo establece o artigo 8 da Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, Estatuto de 
Autonomía de Galicia: 

a) Unha lei de Galicia, que requirirá para á súa aprobación o voto favorable da maioría 
dos membros do seu Parlamento, fixará a sede das institucións autonómicas 

b) Unha lei de Galicia, que requirirá para a súa aprobación o voto favorable das dúas 
terceiras partes dos membros do seu Parlamento, fixará a sede das institucións 
autonómicas 

c) Unha lei de Galicia, que requirirá para a súa aprobación o voto favorable das tres 
quintas partes dos membros do seu Parlamento, fixará a sede das institucións 
autonómicas 

d) Unha lei de Galicia, que requirirá para a súa aprobación o voto favorable da maioría 
absoluta dos membros do seu Parlamento, fixará a sede das institucións autonómicas  

 

113.-. De acordo co que dispón o artigo 10 da Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, Estatuto 
de Autonomía de Galicia, é falso que o Parlamento de Galicia: 

a) Exerza a potestade lexislativa da Comunidade Autónoma 

b) Poida interpor recursos de inconstitucionalidade 

c) Elabore e aplique o orzamento da Comunidade Autónoma galega 

d) Esixa responsabilidade política á Xunta e ao seu presidente  

 

114.- Segundo o contido do artigo 15 da Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, Estatuto de 
Autonomía de Galicia, non é certo que: 

a) O presidente da Xunta será elixido polo Parlamento Gallego de entre os seus membros 

b) Para ser elixido, o candidato deberá obter na primeira votación a maioría absoluta 

c) A mesa do Parlamento, previa consulta coas forzas políticas representadas 
parlamentariamente, proporá un candidato ao presidente da Xunta 

d) O presidente ostenta a representación ordinaria do Estado en Galicia 

 



115.- De acordo co artigo 27 da Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, Estatuto de Autonomía 
de Galicia, corresponde á Comunidade Autónoma galega a competencia exclusiva en: 

a) A artesanía 

b) A ordenación do sector pesqueiro 

c) As verteduras industriais e contaminantes nas augas territoriais do Estado 
correspondente ao litoral galego 

d) As entidades cooperativas 

 

116.-. De acordo co que establece o artigo 29 da Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, 
Estatuto de Autonomía de Galicia, corresponde á Comunidade Autónoma galega a 
execución da lexislación do Estado en materia de: 

a) Réxime xurídico dos montes veciñais en man común 

b) Augas minerais e termais 

c) Salvamento marítimo 

d) Promoción e a ordenación do turismo dentro da Comunidade 

 

117.- De acordo co que establece o artigo 6 da Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a 
igualdade de homes e mulleres, non é certo que na aplicación do principio de 
transversalidade, a Xunta de Galicia estableza os seguintes criterios xerais de actuación: 

a) A conciliación do emprego e da vida familiar das mulleres e dos homes e o fomento da 
individualización dos dereitos tendentes a esa conciliación 

b) O fomento da comprensión da maternidade como unha función social, para evitar os 
efectos negativos sobre os dereitos da muller e instrumentar outros efectos positivos 

c) O fomento dunha participación equilibrada das mulleres e dos homes na toma de 
decisións e a elaboración de estratexias para o poder das mulleres 

d) A garantía do exercicio dos dereitos das mulleres a través, entre outras medidas, da 
difusión da información sobre a igualdade de oportunidades e da colaboración cos 
órganos xudiciais 

 

118.- De acordo co que establece o artigo 37 da Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a 
igualdade de homes e mulleres, enténdese que existe unha infrarepresentación do sexo 
feminino nun corpo, escala, grupo ou categoría cando entre o número de mulleres e o 
número de homes existe unha diferenza porcentual de: 

a) Entre 10 e 20 puntos 

b) Polo menos, 20 puntos 

c) Como máximo, 20 puntos 

d) Non superior a 20 puntos 

 



119.- De acordo co que prevé o artigo 11 da Lei 2/2007, do 28 de marzo, de traballo en 
igualdade das mulleres de Galicia, as empresas que implantasen un plan de igualdade 
terán preferencia na adxudicación dos contratos da Comunidade Autónoma de Galicia: 

a) Sempre. 

b) Sempre que mantivese os parámetros de igualdade, polo menos, ata a adxudicación 
definitiva do contrato 

c) Sempre que as proposicións presentadas igualen nos seus termos ás máis vantaxosas 
desde o punto de vista dos criterios obxectivos que sirvan de base para a adxudicación 

d) Sempre que os pregos de cláusulas administrativas particulares así advírtano 

 

120.- De acordo co que prevé o artigo 12 da Lei 2/2007, do 28 de marzo, de traballo en 
igualdade das mulleres de Galicia, o labor de inspección sobre as empresas con axudas 
públicas para verificar a implantación do plan de igualdade ou das medidas concretas de 
promoción da igualdade será exercido por: 

a) A Consellería de Traballo 

b) O departamento da Administración autonómica competente en materia de traballo, a 
través da Inspección de Traballo e Seguridade Social 

c) A Secretaría Xeral de Igualdade 

d) O Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller 

 

121.- Segundo o que se dispón no artigo 3 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de 
prevención de riscos laborais, esta lei e as súas normas de desenvolvemento non serán 
de aplicación: 

a) No ámbito das relacións de carácter administrativo ou estatutario do persoal civil ao 
servizo das Administracións públicas 

b) Ás sociedades cooperativas nas que existan socios cuxa actividade consista na 
prestación do seu traballo persoal 

c) Á relación laboral de carácter especial do servizo do fogar familiar 

d) No ámbito das relacións laborais reguladas no texto refundido da Lei do Estatuto dos 
Traballadores. 

 

122.- . Segundo o que se dispón no artigo 9 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de 
prevención de riscos laborais, corresponde elaborar os informes que soliciten os Xulgados 
do Social nas demandas deducidas ante os mesmos nos procedementos de accidentes 
de traballo e enfermidades profesionais a: 

a) A Inspección de Traballo e Seguridade Social. 

b) O Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo 

c) A Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo 

d) O departamento da Administración competente en materia de prevención 

 



123.- Segundo o art. 23 da Lei 30/1992, cal das seguintes funcións non corresponde ao 
Presidente dun órgano colexiado:  

a) Presidir as sesións, moderar o desenvolvemento dos debates e suspendelos por 
causas xustificadas. 

b) Acordar a convocatoria das sesións ordinarias e extraordinarias e a fixación da orde do 
día, tendo en conta,se é o caso, as peticións das demais membros formuladas coa 
suficiente antelación. 

c) Asegurar o cumprimento das leis. 

d) Todas as funcións sinaladas corresponden ao Presidente. 


