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TEMA 1- LEI 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das 
Administracións Públicas 
 
1. De conformidade co disposto no artigo 1 da Lei 39/2015, é obxecto desta (sinale a resposta 
incorrecta):  

a) Regular os requisitos de validez e eficacia dos actos administrativos. 
b) Regular o procedemento administrativo común a todas as administracións públicas, incluído 

o sancionador e o de reclamación de responsabilidade das administracións públicas. 
c) As bases do réxime xurídico das administracións públicas. 

 
2. De conformidade co ámbito subxectivo previsto no artigo 2 da Lei 39/2015, a quen se aplica esta 
lei con carácter supletorio? (sinale a resposta incorrecta): 

a) Ás universidades públicas. 
b) Ás entidades de dereito privado vinculadas ou dependentes das administracións públicas, 

cando exerzan potestades administrativas. 
c) Ás corporacións de dereito público no exercicio das funcións públicas que lles fosen 

atribuídas. 
 
3. O artigo 3 da Lei 39/2015 manifesta que, para os efectos previstos nesta lei, terán capacidade de 
obrar ante as administracións públicas: 

a) As persoas físicas ou xurídicas que teñan capacidade de obrar conforme ás normas 
administrativas. 

b) Os menores de idade para o exercicio e defensa daqueles dos seus dereitos e intereses cuxa 
actuación non estea permitida polo ordenamento xurídico sen a asistencia da persoa que 
exerza a patria potestade, tutela ou curatela. 

c) Os grupos de afectados, as unións e entidades sen personalidade xurídica e os patrimonios 
independentes ou autónomos, cando a lei así o declare expresamente. 

 
4. O artigo 5 da Lei 39/2015 establece que se presumirá a representación para:  

a) Formular solicitudes. 
b) Os actos e xestións de mero trámite. 
c) Presentar declaracións responsables ou comunicacións. 

 
5. A Lei 39/2015, no seu artigo 5, prevé que deberá incorporar ao expediente administrativo a 
acreditación da condición de representante e dos poderes que ten recoñecidos nese momento: 

a) O órgano competente para a iniciación do procedemento. 
b) O órgano competente para a resolución do procedemento. 
c) O órgano competente para a tramitación do procedemento. 

 
6. Respecto aos rexistros electrónicos de apoderamentos regulados no artigo 6 da Lei 39/2015 
(sinale a resposta incorrecta): 

a) Neles non deberá constar a verificación realizada do poder. 
b) No ámbito estatal, este rexistro será o Rexistro Electrónico de Apoderamentos da 

Administración Xeral do Estado. 
c) Cada organismo poderá dispoñer do seu propio rexistro electrónico de apoderamentos. 
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7. De conformidade co artigo 6 da Lei 39/2015, serán interoperables cos rexistros electrónicos 
xerais e particulares de apoderamentos (sinale a resposta incorrecta): 

a) Os rexistros mercantís. 
b) Os rexistros civís 
c) Os rexistros da propiedade. 

 
8. De acordo coa regulación prevista no artigo 6 da Lei 39/2015 (sinale a resposta correcta): 

a) Os poderes inscritos no rexistro terán unha validez determinada máxima de catro anos 
computables desde a data de inscrición. 

b) O apoderamento apud acta outorgarase unicamente mediante comparecencia electrónica na 
correspondente sede electrónica a través dos sistemas de sinatura electrónica previstos 
nesta lei. 

c) Cada comunidade autónoma aprobará os modelos de poderes inscribibles no rexistro cando 
se circunscriba a actuacións ante a súa respectiva Administración. 

 
9. O artigo 6 da Lei 39/2015 establece que os poderes inscritos no rexistro terán unha validez 
determinada e, en calquera momento antes da finalización do devandito prazo, o outorgante poderá 
revogar ou prorrogar o poder. As prórrogas concedidas polo outorgante do poder ao rexistro terán 
unha validez determinada: 

a) Máxima de 1 ano computable desde a data de inscrición. 
b) Máxima de 5 anos computables desde a data de inscrición. 
c) Máxima de 2 anos computables desde a data de inscrición. 

 
10. De conformidade co artigo 7 da Lei 39/2015, cando nunha solicitude, escrito ou comunicación 
figuren varios interesados, as actuacións a que dean lugar efectuaranse:  

a) Co representante ou co interesado que expresamente sinalasen e, na súa falta, co que figure 
en primeiro termo. 

b) Co interesado que figure en primeiro termo e, na súa falta, co representante ou co 
interesado que expresamente sinalasen. 

c) Con todos eles, indistintamente e, na súa falta, co representante do interesado que 
expresamente sinalasen. 

 
11. O artigo 9 da Lei 39/2015 establece que as administracións públicas están obrigadas a verificar 
a identidade dos interesados no procedemento administrativo, mediante a comprobación do seu 
nome e apelidos ou denominación ou razón social, segundo corresponda, que consten en: 

a) O rexistro civil. 
b) Os arquivos electrónicos da Administración. 
c) O documento nacional de identidade ou documento identificativo equivalente. 
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12. O artigo 9 da Lei 39/2015 indica que os interesados poderán identificarse electronicamente ante 
as administracións públicas a través de calquera sistema que conte cun rexistro previo como usuario 
que permita garantir a súa identidade. En particular, serán (sinale a resposta incorrecta): 

a) Sistemas baseados en certificados electrónicos recoñecidos ou cualificados de sinatura 
electrónica expedidos por prestadores incluídos na “Lista de confianza de prestadores de 
servizos de certificación”. 

b) Sistemas baseados en certificados electrónicos recoñecidos ou cualificados de selo 
electrónico expedidos por prestadores incluídos na “Lista de confianza de prestadores de 
servizos de certificación”. 

c) Sistemas baseados en certificados electrónicos recoñecidos ou cualificados de cuño 
electrónico expedidos por prestadores incluídos na “Lista de confianza de prestadores de 
servizos de certificación”. 

 
13. O artigo 11 da Lei 39/2015 prevé que as administracións públicas só lles requirirán aos 
interesados o uso obrigatorio de sinatura para: 

a) Renunciar a accións. 
b) Realizar xestións de mero trámite. 
c) Presentar comunicacións. 

 
14. De conformidade co previsto no artigo 13 da Lei 39/2015, os que de conformidade co artigo 3 
teñen capacidade de obrar ante as administracións públicas son titulares, nas súas relacións con 
elas, dos seguintes dereitos (sinale a resposta incorrecta): 

a) Ao acceso á información pública, arquivos e rexistros, de acordo co previsto na Lei 19/2013, 
do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno e no resto 
do ordenamento xurídico. 

b) A ser asistidos no uso das linguas oficiais no territorio da súa comunidade autónoma, de 
acordo co previsto nesta lei e no resto do ordenamento xurídico. 

c) A comunicarse coas administracións públicas a través dun punto de acceso xeral electrónico 
da Administración. 

 
15. O artigo 14 da Lei 39/2015 prevé que o medio elixido pola persoa para comunicarse coas 
administracións públicas: 

a) Poderá ser modificado por aquela en calquera momento. 
b) Poderá ser modificado con anterioridade ao trámite de audiencia. 
c) Non poderá ser modificado unilateralmente polo interesado. 

 
16. De acordo coa dicción do artigo 14 da Lei 39/2015, en todo caso, estarán obrigados a 
relacionarse a través de medios electrónicos coas administracións públicas para a realización de 
calquera trámite dun procedemento administrativo, polo menos, os seguintes suxeitos (sinale a 
resposta incorrecta): 

a) As persoas xurídicas. 
b) Os que exerzan unha actividade profesional para a que non se requira colexiación 

obrigatoria, para os trámites e actuacións que realicen coas administracións públicas no 
exercicio da devandita actividade profesional. 

c) Os empregados das administracións públicas para os trámites e actuacións que realicen con 
elas por razón da súa condición de empregado público, na forma en que determine 
regulamentariamente cada Administración. 
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17. O artigo 15 da Lei 39/2015 establece que, se concorreren varios interesados no procedemento e 
existise discrepancia en canto á lingua: 

a) O procedemento tramitarase en castelán, aínda que os documentos ou testemuños que 
requiran os interesados se expedirán na lingua elixida por eles. 

b) O procedemento tramitarase na lingua elixida por eles, aínda que os documentos ou 
testemuños que requiran os interesados se expedirán en castelán. 

c) Tanto o procedemento coma os documentos ou testemuños que requiran os interesados 
expediranse na lingua elixida por eles. 

 
18. De conformidade coa regulación do artigo 15 da Lei 39/2015, nos procedementos tramitados 
polas administracións das comunidades autónomas e das entidades locais, o uso da lingua 
axustarase ao previsto en: 

a) A lexislación autonómica correspondente ou, na súa falta, na presente lei. 
b) A presente lei ou, na súa falta, na lexislación autonómica correspondente. 
c) A lexislación autonómica correspondente. 

 
19. Tendo en conta a regulación contida no artigo 16 da Lei 39/2015, sinale a resposta incorrecta: 

a) Poderase anotar no Rexistro Electrónico Xeral a saída dos documentos oficiais dirixidos a 
outros órganos ou particulares. 

b) Os organismos públicos vinculados ou dependentes de cada Administración poderán 
dispoñer do seu propio rexistro electrónico. 

c) Os rexistros electrónicos de cada organismo funcionarán con autonomía e non necesitarán 
estar conectados ao Rexistro Electrónico Xeral de cada Administración. 

 
20. O artigo 16 da Lei 39/2015 establece que as disposicións de creación dos rexistros electrónicos 
se publicarán: 

a) Simultaneamente no diario oficial correspondente e na sede electrónica de acceso ao 
rexistro. 

b) Na sede electrónica de acceso ao rexistro e o seu texto íntegro deberá estar dispoñible para 
a súa consulta no diario oficial correspondente. 

c) No diario oficial correspondente e o seu texto íntegro deberá estar dispoñible para a súa 
consulta na sede electrónica de acceso ao rexistro. 

 
21. Ao referirse ao arquivo de documentos, o artigo 17 da Lei 39/2015 prevé que: 

a) Cada Administración deberá manter un arquivo electrónico único dos documentos 
electrónicos que correspondan a procedementos finalizados, nos termos establecidos na 
normativa reguladora aplicable. 

b) Cada Administración deberá manter un arquivo electrónico único dos documentos 
electrónicos que correspondan a procedementos en tramitación, nos termos establecidos na 
normativa reguladora aplicable. 

c) Cada Administración poderá manter arquivos electrónicos para todos e cada un dos 
documentos electrónicos que correspondan a procedementos en tramitación ou finalizados, 
nos termos establecidos na normativa reguladora aplicable. 
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22. O artigo 17 da Lei 39/2015, ao referirse á conservación dos documentos electrónicos, establece 
que se fará nun formato que (sinale a resposta incorrecta): 

a) Permita garantir a autenticidade do documento. 
b) Permita garantir a integridade e a conservación do documento ata un máximo de 50 anos. 
c) Permita garantir a consulta do documento, con independencia do tempo transcorrido desde 

a súa emisión. 
 
23. De conformidade co previsto no artigo 17 da Lei 39/2015, a eliminación dos documentos 
electrónicos:  

a) Deberá ser autorizada de acordo co disposto na normativa aplicable. 
b) Non será posible en ningún caso. 
c) Farase de oficio unha vez transcorridos 20 anos desde a súa emisión ou mediante 

requirimento xudicial. 
 
24. O artigo 18 da Lei 39/2015 dispón que os interesados nun procedemento que coñezan datos 
que permitan identificar a outros interesados que non comparecesen nel:  

a) Teñen o deber de proporcionarllos á Administración actuante só se esta os solicita. 
b) Non están obrigados a proporcionarllos á Administración actuante, por tratarse de actos 

persoalísimos. 
c) Teñen o deber de proporcionarllos á Administración actuante. 

 
25. Ao referirse á comparecencia das persoas, o artigo 19 da Lei 39/2015 dispón que, nos casos en 
que esta proceda, a correspondente citación fará constar expresamente (sinale a resposta 
incorrecta): 

a) O lugar, a data e a hora. 
b) Os medios dispoñibles e o obxecto da comparecencia. 
c) Os efectos de atendela. 

 
26. Ao regular a responsabilidade da tramitación, o artigo 20 da Lei 39/2015 prevé que serán 
responsables directos da súa tramitación e adoptarán as medidas oportunas para remover os 
obstáculos que impidan, dificulten ou atrasen o exercicio pleno dos dereitos dos interesados ou o 
respecto aos seus intereses lexítimos: 

a) Os titulares das direccións xerais e o persoal ao seu servizo que tivesen ao seu cargo a 
resolución ou o despacho dos asuntos. 

b) Os titulares das unidades administrativas e o persoal ao servizo das administracións públicas 
que tivesen ao seu cargo a resolución ou o despacho dos asuntos. 

c) Os titulares das unidades administrativas e o persoal ao servizo das administracións públicas 
que tivesen ao seu cargo a tramitación ou o impulso dos asuntos. 

 
27. De conformidade co disposto no artigo 21 da Lei 39/2015, a Administración está obrigada a 
ditar resolución expresa e a notificala: 

a) En todos os procedementos iniciados a instancia de parte. 
b) En todos os procedementos, salvo os casos de prescrición e renuncia do dereito. 
c) En todos os procedementos, calquera que sexa a súa forma de iniciación. 

 
 
 
 



   

SUBGRUPO A1-TEMA 1-LEI 39/2015-GALEGO 

6 
 

28. O artigo 21 da Lei 39/2015 establece que a resolución consistirá na declaración da circunstancia 
que concorra, con indicación dos feitos producidos e as normas aplicables nos casos de: 

a) Desaparición sobrevida do obxecto do procedemento. 
b) Terminación do procedemento por pacto ou convenio. 
c) Procedementos relativos ao exercicio de dereitos sometidos unicamente ao deber de 

declaración responsable ou comunicación á Administración. 
 
29. O prazo máximo no que debe notificarse a resolución expresa será, de conformidade co artigo 
21 da Lei 39/2015: 

a) O fixado pola norma reguladora do correspondente procedemento. Este prazo non poderá 
exceder de tres meses, salvo que unha norma con rango de lei estableza un maior ou así 
veña previsto no dereito da Unión Europea. 

b) De seis meses, cando as normas reguladoras dos procedementos non fixen o prazo máximo. 
c) O fixado pola norma reguladora do correspondente procedemento. Este prazo non poderá 

exceder de seis meses, salvo que unha norma con rango de lei estableza un maior ou así 
veña previsto no dereito da Unión Europea. 

 
30. O artigo 21 da Lei 39/2015 dispón que o prazo para notificar a resolución expresa nos 
procedementos iniciados de oficio se contará: 

a) Desde a data do acordo de iniciación. 
b) Desde a data en que a solicitude tivese entrada no rexistro electrónico da Administración ou 

organismo competente para a súa tramitación. 
c) Desde o día seguinte á data do acordo de iniciación. 

 
31. Segundo o artigo 22 da Lei 39/2015, o transcurso do prazo máximo legal para resolver un 
procedemento e notificar a resolución poderase suspender: 

a) Cando se soliciten informes preceptivos a un órgano da mesma ou distinta Administración. 
Este prazo de suspensión non poderá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de non 
recibirse o informe no prazo indicado, caducará o procedemento. 

b) Cando se soliciten informes preceptivos a un órgano da mesma ou distinta Administración. 
Este prazo de suspensión non poderá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de non 
recibirse o informe no prazo indicado, proseguirá o procedemento. 

c) Cando se soliciten informes facultativos a un órgano da mesma Administración. Este prazo 
de suspensión non poderá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de non recibirse o 
informe no prazo indicado, proseguirá o procedemento. 

 
32. Ao regular a ampliación de prazos, o artigo 23 da Lei 39/2015 establece que contra o acordo 
que resolva sobre esta cuestión, que deberá ser notificado aos interesados:  

a) Pode interpoñerse recurso de alzada. 
b) Pode interpoñerse recurso potestativo de reposición. 
c) Non cabe recurso ningún. 
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33. De conformidade co indicado no artigo 24 da Lei 39/2015, nos procedementos iniciados a 
solicitude do interesado, sen prexuízo da resolución que a Administración debe ditar na forma 
prevista no apartado 3 deste artigo, o vencemento do prazo máximo sen notificarse resolución 
expresa: 

a) Lexitima o interesado ou interesados para entendela desestimada por silencio administrativo, 
excepto nos supostos nos que unha norma con rango de lei ou unha norma de dereito da 
Unión Europea ou de dereito internacional aplicable en España establezan o contrario. 

b) Lexitima o interesado ou interesados para entendela estimada por silencio administrativo, 
excepto nos supostos nos que unha norma con rango de lei ou unha norma de dereito da 
Unión Europea ou de dereito internacional aplicable en España establezan o contrario. 

c) Lexitima o interesado ou interesados para entendela estimada por silencio administrativo, 
mesmo aínda cando unha norma con rango de lei ou unha norma de dereito da Unión 
Europea ou de dereito internacional aplicable en España establezan o contrario. 

 
34. O artigo 24 da Lei 39/2015 prevé que, cando o procedemento teña por obxecto o acceso a 
actividades ou o seu exercicio, a lei que dispoña o carácter desestimatorio do silencio: 

a) Deberá fundarse na concorrencia de razóns imperiosas de interese xeral. 
b) Deberá fundarse na concorrencia de razóns imperiosas de orde pública. 
c) A lei establece que nestes casos o silencio será sempre estimatorio. 

 
35. De conformidade co artigo 24 da Lei 39/2015, o silencio terá efecto desestimatorio nos 
procedementos (sinale a opción incorrecta): 

a) Relativos ao exercicio do dereito de petición. 
b) Que impliquen o exercicio de actividades que poidan danar o medio ambiente. 
c) De responsabilidade civil das administracións públicas. 

 
36. O certificado acreditativo do silencio producido, regulado no artigo 24 da Lei 39/2015, 
expedirase de oficio polo órgano competente para resolver no prazo de: 

a) Dez días desde que expire o prazo máximo para resolver o procedemento. 
b) Quince días desde que expire o prazo máximo para resolver o procedemento. 
c) Vinte días desde que expire o prazo máximo para resolver o procedemento. 

 
37. O artigo 25 da Lei 39/2015 prevé que, nos procedementos iniciados de oficio, o vencemento do 
prazo máximo establecido sen que se ditase e notificase resolución expresa non exime a 
Administración do cumprimento da obrigación legal de resolver, e: 

a) No caso de procedementos dos que puidese derivarse o recoñecemento ou, se é o caso, a 
constitución de dereitos ou outras situacións xurídicas favorables, producirase a caducidade. 

b) Nos procedementos en que a Administración exercite potestades sancionadoras, poderanse 
entender desestimadas as pretensións por silencio administrativo. 

c) Nos supostos nos que o procedemento se paralizase por causa imputable ao interesado, 
interromperase o cómputo do prazo para resolver e notificar a resolución. 

 
38. O artigo 27 da Lei 39/2015 indica que as copias auténticas de documentos privados: 

a) Non existen copias auténticas de documentos privados, só dos documentos públicos. 
b) Producen unicamente efectos administrativos. As copias auténticas realizadas por unha 

Administración pública terán validez nas restantes administracións. 
c) Producen efectos administrativos. As copias auténticas realizadas por unha Administración 

pública só terán validez nesa Administración. 
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39. Os interesados deberán achegar ao procedemento administrativo os datos e documentos 
esixidos polas administracións públicas, de acordo co disposto na normativa aplicable. A este 
respecto, o artigo 28 da Lei 39/2015 prevé que: 

a) Os interesados non estarán obrigados a achegar documentos que fosen elaborados por 
calquera Administración, sempre que o interesado expresase o seu consentimento. 

b) Presumirase que a consulta ou a obtención é rexeitada polos interesados, salvo que conste 
no procedemento a súa autorización expresa. 

c) Cando se trate de informes preceptivos xa elaborados por un órgano administrativo distinto 
ao que tramita o procedemento, estes deberán ser remitidos no prazo de quince días 
computables desde a súa solicitude. 

 
40. O artigo 30 da Lei 39/2015, en materia de cómputo de prazos, establece que: 

a) Salvo que por lei ou no dereito da Unión Europea se dispoña outro cómputo, cando os 
prazos se sinalen por horas, enténdese que estas son hábiles.  

b) Sempre que por lei ou no dereito da Unión Europea non se exprese outro cómputo, cando os 
prazos se sinalen por días, enténdese que estes son hábiles, e exclúense do cómputo 
unicamente os domingos e os declarados festivos. 

c) Os prazos expresados en días contaranse desde o día en que teña lugar a notificación ou 
publicación do acto de que se trate. 

 
41. De conformidade co artigo 30 da Lei 39/2015, os prazos expresados por horas: 

a) Contaranse de hora en hora e de minuto en minuto desde a hora e o minuto en que teña 
lugar a realización do acto de que se trate. 

b) Contaranse de hora en hora e de minuto en minuto desde a hora e o minuto en que teña 
lugar a notificación ou a publicación do acto de que se trate. 

c) Contaranse de hora en hora desde a hora en que teña lugar a publicación do acto de que se 
trate. 

 
42. Sinale a resposta correcta de acordo co previsto no artigo 30 da Lei 39/2015:  

a) Se no mes de vencemento non houbese día equivalente a aquel en que comeza o cómputo, 
entenderase que o prazo expira o primeiro día do mes seguinte. 

b) Cando os prazos se sinalasen por días naturais por declaralo así unha lei ou polo dereito da 
Unión Europea, farase constar esta circunstancia nas correspondentes notificacións. 

c) Cando un día fose hábil no municipio ou comunidade autónoma en que residise o interesado 
e inhábil na sede do órgano administrativo, ou á inversa, considerarase hábil en todo caso. 

 
43. O artigo 31 da Lei 39/2015 relativo ao cómputo de prazos nos rexistros prevé, respecto ao 
funcionamento do rexistro electrónico: 

a) Permitirá a presentación de documentos todos os días hábiles do ano entre as 8 e as 22 
horas. 

b) Permitirá a presentación de documentos todos os días do ano durante as 24 horas. 
c) Permitirá a presentación de documentos todos os días hábiles do ano durante as 24 horas. 

 
 
 
 
 



   

SUBGRUPO A1-TEMA 1-LEI 39/2015-GALEGO 

9 
 

44. De conformidade coas previsións contidas no artigo 32 da Lei 39/2015, se as circunstancias o 
aconsellan e con iso non se prexudican dereitos de terceiros, a Administración, salvo precepto en 
contrario: 

a) Poderá conceder unha ampliación dos prazos establecidos que non exceda unha terceira 
parte destes, a petición dos interesados. 

b) Poderá conceder, unicamente de oficio, unha ampliación dos prazos establecidos que non 
exceda a metade destes a petición dos interesados. 

c) Poderá conceder unha ampliación dos prazos establecidos que non exceda a metade destes, 
de oficio ou a petición dos interesados. 

 
45. O artigo 35 da Lei 39/2015 establece que serán motivados, con sucinta referencia de feitos e 
fundamentos de dereito (sinale a opción incorrecta): 

a) Os actos que se diten de conformidade co ditame de órganos consultivos. 
b) Os acordos de realización de actuacións complementarias. 
c) Os actos que se diten no exercicio de potestades discrecionais.  

 
46. Os actos administrativos, de conformidade co artigo 36 da Lei 39/2015, a menos que a súa 
natureza esixa outra forma máis adecuada de expresión e constancia, produciranse: 

a) Por escrito, a través de medios non electrónicos. 
b) Por escrito, a través de medios electrónicos. 
c) Por escrito, a través de medios electrónicos ou non electrónicos indistintamente. 

 
47. Dentro da regulación da eficacia dos actos, o artigo 37 da Lei 39/2015 dispón que: 

a) As resolucións administrativas de carácter xeral non poderán vulnerar o establecido nunha 
disposición de carácter particular, salvo que aquelas procedan dun órgano de igual ou 
superior xerarquía ao que ditou a disposición xeral. 

b) As resolucións administrativas de carácter particular non poderán vulnerar o establecido 
nunha disposición de carácter xeral, salvo que aquelas procedan dun órgano de igual ou 
superior xerarquía ao que ditou a disposición xeral. 

c) As resolucións administrativas de carácter particular non poderán vulnerar o establecido 
nunha disposición de carácter xeral, aínda que aquelas procedan dun órgano de igual ou 
superior xerarquía ao que ditou a disposición xeral. 

 
48. Ao falar dos efectos dos actos, o artigo 39 da Lei 39/2015 dispón que: 

a) Excepcionalmente, poderá outorgarse eficacia retroactiva aos actos cando se diten en 
substitución de actos anulados. 

b) Excepcionalmente, poderá outorgarse eficacia retroactiva aos actos cando se diten en 
substitución de actos nulos de pleno dereito. 

c) Como regra xeral, poderá outorgarse eficacia retroactiva aos actos cando se diten en 
substitución de actos anulados. 
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49. De conformidade co previsto no artigo 42 da Lei 39/2015, sinale a resposta incorrecta: 
a) Todas as notificacións que se practiquen en papel deberán ser postas á disposición do 

interesado na sede electrónica da Administración ou organismo actuante para que poida 
acceder ao contido delas de forma voluntaria. 

b) Cando a notificación se practique no domicilio do interesado, de non encontrarse presente 
este no momento de entregarse a notificación, poderá facerse cargo desta calquera persoa 
maior de dezaseis anos que se atope no domicilio e faga constar a súa identidade.  

c) Se ninguén se fixese cargo da notificación, farase constar esta circunstancia no expediente, 
xunto co día e a hora en que se tentou a notificación, intento que se repetirá por unha soa 
vez e nunha hora distinta dentro dos tres días seguintes.  

 
50. O artigo 47 da Lei 39/2015 dispón que 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. 
b) Os ditados por órgano manifestamente incompetente por razón da xerarquía ou do territorio. 
c) Os que sexan constitutivos de infracción administrativa ou se diten como consecuencia 

desta. 
 
51. De acordo coa dicción do artigo 48 da Lei 39/2015: 

a) Son anulables os actos da Administración que incorran en calquera infracción do 
ordenamento xurídico, salvo a desviación de poder. 

b) Non obstante, o defecto de forma só determinará a anulabilidade cando o acto careza dos 
requisitos formais indispensables para alcanzar o seu fin ou dea lugar á indefensión dos 
interesados. 

c) A realización de actuacións administrativas fóra do tempo establecido para elas implicará, en 
todo caso, a nulidade do acto. 
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TEMA 2- LEI 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das 
Administracións Públicas 
 
1. De conformidade co disposto no artigo 53 da Lei 39/2015, os interesados nun procedemento 
administrativo teñen os seguintes dereitos (sinale a resposta incorrecta): 

a) A identificar as autoridades e o persoal ao servizo das administracións públicas baixo cuxa 
responsabilidade se tramiten os procedementos. 

b) A non presentar documentos orixinais salvo que, de maneira excepcional, a normativa 
reguladora aplicable estableza o contrario. 

c) A formular alegacións, a utilizar os medios de defensa admitidos polo ordenamento xurídico 
e a achegar documentos en calquera fase do procedemento, que deberán ser tidos en conta 
polo órgano competente ao redactar a proposta de resolución. 

 
2. De conformidade co previsto no artigo 57 da Lei 39/2015, o órgano administrativo que inicie ou 
tramite un procedemento, calquera que fose a forma da súa iniciación, poderá: 

a) Dispoñer, de oficio ou a instancia de parte, a súa acumulación a outros cos que garde 
identidade substancial ou íntima conexión, aínda que non sexa o mesmo órgano quen deba 
tramitar e resolver o procedemento  

b) Dispoñer, de oficio ou a instancia de parte, a súa acumulación a outros cos que garde 
identidade substancial ou íntima conexión, sempre que sexa o mesmo órgano quen deba 
tramitar e resolver o procedemento. 

c) Dispoñer, unicamente de oficio, a súa acumulación a outros cos que garde identidade 
substancial ou íntima conexión, sempre que sexa o mesmo órgano quen deba tramitar e 
resolver o procedemento. 

 
3. O artigo 62 da Lei 39/2015, ao falar do inicio do procedemento por denuncia, dispón que: 

a) As denuncias poderán ser anónimas e deberán expresar o relato dos feitos que se poñen en 
coñecemento da Administración. 

b) Cando os feitos denunciados puidesen constituír unha infracción administrativa, recollerán a 
tipificación da conduta e, cando sexa posible, a data da súa comisión. 

c) As denuncias deberán expresar a identidade da persoa ou persoas que as presentan e o 
relato dos feitos que se poñen en coñecemento da Administración.  

 
4. O acordo de iniciación nos procedementos de natureza sancionadora deberá conter, polo menos, 
e de acordo co artigo 64 da Lei 39/2015:  

a) A identificación da persoa ou persoas denunciantes. 
b) As medidas de carácter provisional que se acordaron polo órgano competente para iniciar o 

procedemento sancionador, sen que se poida adoptar ningunha outra durante este de 
conformidade co artigo 56. 

c) O órgano competente para a resolución do procedemento e a norma que lle atribúa tal 
competencia, e indicarase a posibilidade de que o presunto responsable poida recoñecer 
voluntariamente a súa responsabilidade. 

 
5. Respecto ao comezo do procedemento a solicitude do interesado, o artigo 66 establece que as 
solicitudes que se formulen deberán conter (sinale a resposta incorrecta):  

a) Nome e apelidos do interesado e, se é o caso, da persoa que o represente. 
b) Fundamentos xurídicos da súa pretensión, data e sinatura. 
c) Identificación do medio electrónico ou, na súa falta, lugar físico en que desexa que se 

practique a notificación. 



   

SUBGRUPO A1-TEMA 2-LEI 39/2015-GALEGO 
 

2 
 

 
6. Respecto ás solicitudes de iniciación nos procedementos de responsabilidade patrimonial 
previstas no artigo 67 da Lei 39/2015 (sinale a resposta incorrecta): 

a) Os interesados só poderán solicitar o inicio dun procedemento de responsabilidade 
patrimonial cando non prescribise o seu dereito a reclamar. 

b) O dereito a reclamar prescribirá ao ano de que se produza o feito ou o acto que motive a 
indemnización ou se manifeste o seu efecto lesivo. 

c) Nos casos en que proceda recoñecer dereito a indemnización por anulación en vía 
administrativa ou contencioso-administrativa dun acto ou disposición de carácter xeral, o 
dereito a reclamar prescribirá ao ano de ditarse a resolución administrativa ou a sentenza 
firme. 

 
7. O artigo 68 da Lei 39/2015, ao referirse á corrección e mellora da solicitude, establece que se a 
solicitude de iniciación non reúne os requisitos que sinala o artigo 66 e, de ser o caso, os que sinala 
o artigo 67 ou outros esixidos pola lexislación específica aplicable: 

a) Requirirase o interesado para que emende a falta ou acompañe os documentos preceptivos 
nun prazo de 15 días. 

b) Se o interesado non emenda a falta ou non achega os documentos preceptivos, terase por 
desistido da súa petición, logo da resolución que deberá ser ditada nos termos previstos no 
artigo 21. 

c) Sempre que se trate de procedementos selectivos ou de concorrencia competitiva, o prazo 
previsto poderá ser ampliado prudencialmente, ata cinco días, a petición do interesado ou a 
iniciativa do órgano, cando a achega dos documentos requiridos presente dificultades 
especiais. 

 
8. O artigo 69 da Lei 39/2015 dispón que, para os efectos desta lei, se entenderá por declaración 
responsable: 

a) O documento subscrito por un interesado no que este manifesta, baixo a súa 
responsabilidade, que cumpre cos requisitos establecidos na normativa vixente para obter o 
recoñecemento dun dereito ou facultade ou para o seu exercicio e que dispón da 
documentación que así o acredita. 

b) O documento mediante o que os interesados poñen en coñecemento da Administración 
pública competente os seus datos identificativos ou calquera outro dato relevante para o 
inicio dunha actividade ou para o exercicio dun dereito. 

c) O documento subscrito por un interesado no que este se responsabiliza dos danos e perdas 
ocasionados como consecuencia do desenvolvemento dunha actividade. 

 
9. De conformidade co artigo 70 da Lei 39/2015, enténdese por expediente administrativo: 

a) O conxunto ordenado de documentos que serven de antecedente e fundamento á instrución 
do procedemento, así como as dilixencias encamiñadas a executala. 

b) O conxunto ordenado de documentos e actuacións que serven de antecedente e fundamento 
á resolución administrativa, así como as dilixencias encamiñadas a executala. 

c) O conxunto ordenado de actuacións que serven de antecedente e fundamento á instrución 
do procedemento, así como as dilixencias encamiñadas a executala. 
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10. O artigo 71 da Lei 39/2015 dispón, en relación co impulso, que: 
a) O procedemento, sometido ao principio de celeridade, impulsarase de oficio en todos os seus 

trámites e a través de medios electrónicos, e respectaranse os principios de transparencia e 
publicidade. 

b) O procedemento, sometido ao principio de transparencia, impulsarase de oficio en todos os 
seus trámites e a través de medios electrónicos, e respectaranse os principios de 
concorrencia e publicidade. 

c) O procedemento, sometido ao principio de eficacia, impulsarase a instancia de parte en 
todos os seus trámites e a través de medios electrónicos, e respectaranse os principios de 
transparencia e celeridade. 

 
11. Ao referirse á concentración de trámites, o artigo 72 da Lei 39/2015 indica que de acordo co 
principio de simplificación administrativa: 

a) Acordaranse nun só acto todos os trámites que, pola súa natureza, admitan un impulso 
simultáneo e sexa obrigado o seu cumprimento sucesivo. 

b) Acordaranse nun só acto todos os trámites que, pola súa natureza, admitan un impulso 
simultáneo e non sexa obrigado o seu cumprimento sucesivo. 

c) Acordaranse nun só acto todos os trámites que, pola súa natureza, non admitan un impulso 
simultáneo e sexa obrigado o seu cumprimento sucesivo. 

 
12. O artigo 73 da Lei 39/2015 dispón que, salvo no caso de que na norma correspondente se fixe 
un prazo distinto, os trámites que deban ser cubertos polos interesados deberán realizarse no prazo 
de: 

a) Quince días a partir do día da notificación do correspondente acto. 
b) Dez días a partir do día da notificación do correspondente acto. 
c) Dez días a partir do seguinte ao da notificación do correspondente acto. 

 
13. Respecto das cuestións incidentais, o artigo 74 da Lei 39/2015 establece que: 

a) As cuestións incidentais que se susciten no procedemento, salvo as que se refiran á nulidade 
de actuacións, suspenderán a tramitación deste, salvo a recusación. 

b) As cuestións incidentais que se susciten no procedemento, incluso as que se refiran á 
nulidade de actuacións, non suspenderán a tramitación deste, salvo a recusación. 

c) As cuestións incidentais que se susciten no procedemento, incluso as que se refiran á 
anulabilidade de actuacións, suspenderán a tramitación deste, salvo a recusación. 

 
14. De conformidade coa dicción do artigo 75 da Lei 39/2015: 

a) O órgano instrutor adoptará as medidas necesarias para lograr o pleno respecto aos 
principios de contradición e de igualdade dos interesados no procedemento. 

b) O órgano que resolva o procedemento adoptará as medidas necesarias para lograr o pleno 
respecto aos principios de contradición e de coordinación dos interesados no procedemento. 

c) O órgano instrutor adoptará as medidas necesarias para lograr o pleno respecto aos 
principios de eficacia e de participación dos interesados no procedemento. 

 
15. O artigo 76 da Lei 39/2015 establece que os interesados poderán aducir alegacións e achegar 
documentos ou outros elementos de xuízo:  

a) En todo momento. 
b) En calquera momento do procedemento anterior ao trámite de audiencia. 
c) En calquera momento do procedemento anterior ao trámite de información pública. 
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16. De conformidade co artigo 76 da Lei 39/2015, os interesados poderán alegar os defectos de 
tramitación e, en especial, os que supoñan paralización, infracción dos prazos preceptivamente 
sinalados ou a omisión de trámites que poden ser emendados antes da resolución definitiva do 
asunto:  

a) En todo momento. 
b) En calquera momento do procedemento anterior ao trámite de audiencia. 
c) En calquera momento do procedemento anterior ao trámite de información pública. 

 
17. O artigo 77 da Lei 39/2015, ao referirse á proba, dispón que: 

a) Cando o considere necesario, o instrutor, a petición dos interesados, poderá decidir a 
apertura dun período de proba por un prazo non superior a quince días.  

b) Cando o considere necesario, o instrutor, a petición dos interesados, poderá decidir a 
apertura dun período extraordinario de proba por un prazo non inferior a dez días.  

c) Cando o considere necesario, o instrutor, a petición dos interesados, poderá decidir a 
apertura dun período extraordinario de proba por un prazo non superior a dez días.  

 
18. De conformidade co previsto no artigo 77 da Lei 39/2015, o instrutor do procedemento:  

a) Poderá rexeitar libremente as probas que considere innecesarias, mediante resolución 
motivada. 

b) Só poderá rexeitar as probas propostas polos interesados cando sexan manifestamente 
improcedentes ou innecesarias, mediante resolución motivada. 

c) Non poderá rexeitar ningunha das probas propostas polos interesados. 
 
19. O artigo 78 da Lei 39/2015 regula a práctica da proba e dispón que a Administración lles 
comunicará aos interesados o inicio das actuacións necesarias para a realización das probas que 
fosen admitidas:  

a) Con 48 horas de antelación. 
b) Cun mínimo de 3 días de antelación. 
c) Con antelación suficiente. 

 
20. De conformidade co artigo 80 da Lei 39/2015, salvo disposición expresa en contrario, os 
informes serán: 

a) Preceptivos e vinculantes. 
b) Facultativos e vinculantes. 
c) Facultativos e non vinculantes. 

 
21. O artigo 80 da Lei 39/2015 indica que, de non emitirse o informe no prazo sinalado, e sen 
prexuízo da responsabilidade en que incorra o responsable da demora:  

a) Suspenderase o prazo máximo legal para resolver o procedemento ata que se emita o 
informe. 

b) Poderanse proseguir as actuacións, salvo cando se trate dun informe preceptivo e, nese 
caso, poderase suspender o transcurso do prazo máximo legal para resolver o 
procedemento. 

c) Poderase continuar co procedemento e non se terá en conta o informe emitido fóra de 
prazo. 
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22. O artigo 80 da Lei 39/2015 dispón que os informes serán emitidos a través de medios 
electrónicos e, salvo que unha disposición ou o cumprimento do resto dos prazos do procedemento 
permita ou esixa outro prazo maior ou menor, no prazo de: 

a) Dez días. 
b) Quince días. 
c) Vinte días. 

 
23. No caso dos procedementos de responsabilidade patrimonial, o artigo 81 establece que: 

a) Será facultativo solicitar informe ao servizo cuxo funcionamento ocasionase a presunta lesión 
indemnizable, e non poderá exceder de dez días o prazo da súa emisión. 

b) Será preceptivo solicitar informe ao servizo cuxo funcionamento ocasionase a presunta lesión 
indemnizable, e non poderá exceder de dez días o prazo da súa emisión. 

c) Será preceptivo solicitar informe ao servizo cuxo funcionamento ocasionase a presunta lesión 
indemnizable, e non poderá exceder de quince días o prazo da súa emisión. 

 
24. O ditame do Consello de Estado ou, se é o caso, do órgano consultivo da comunidade autónoma 
previsto no artigo 81 da Lei 39/2015, respecto dos procedementos de responsabilidade patrimonial: 

a) Emitirase no prazo de tres meses e deberá pronunciarse sobre a existencia ou non de 
relación de causalidade entre o funcionamento do servizo público e a lesión producida. 

b) Emitirase no prazo de dous meses e deberá pronunciarse sobre a existencia ou non de 
relación de causalidade entre o funcionamento do servizo público e a lesión producida, pero 
non poderá versar sobre a contía e modo da indemnización. 

c) Emitirase no prazo de dous meses e deberá pronunciarse sobre a existencia ou non de 
relación de causalidade entre o funcionamento do servizo público e a lesión producida e, se 
é o caso, sobre a valoración do dano causado e a contía e modo da indemnización. 

 
25. O artigo 81 da Lei 39/2015 determina que, en relación coa solicitude de ditame do Consello de 
Estado ou, se é o caso, do órgano consultivo da comunidade autónoma: 

a) Será preceptivo cando as indemnizacións reclamadas sexan de contía igual ou superior a 
50.000 euros. 

b) Será facultativo cando as indemnizacións reclamadas sexan de contía igual ou superior a 
50.000 euros. 

c) Será preceptivo cando as indemnizacións reclamadas sexan de contía igual ou superior a 
20.000 euros. 

 
26. O artigo 82 da Lei 39/2015 prevé que o trámite de audiencia se realizará: 

a) Inmediatamente despois do acordo de iniciación do procedemento. 
b) Unha vez instruídos os procedementos e inmediatamente antes de redactar a proposta de 

resolución. 
c) Unha vez instruídos os procedementos e inmediatamente antes da información pública. 
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27. De conformidade co artigo 82 da Lei 39/2015, e polo que se refire ao trámite de audiencia: 
a) Se antes do vencemento do prazo os interesados manifestan a súa decisión de non efectuar 

alegacións nin achegar novos documentos ou xustificacións, poderase prescindir do trámite 
de audiencia. 

b) Terase por realizado o trámite de audiencia cando non figuren no procedemento nin sexan 
tidos en conta na resolución outros feitos nin outras alegacións e probas que as aducidas 
polo interesado. 

c) Os interesados, nun prazo non inferior a dez días nin superior a quince, poderán alegar e 
presentar os documentos e xustificacións que estimen pertinentes. 

 
28. O artigo 83 da Lei 39/2015 dispón que, cando a natureza do procedemento o requira, poderá 
acordar un período de información pública: 

a) O órgano ao que corresponda iniciar o procedemento. 
b) O órgano ao que corresponda a resolución do procedemento. 
c) O órgano ao que corresponda a instrución do procedemento. 

 
29. De conformidade co artigo 84 da Lei 39/2015, poñerán fin ao procedemento (sinale a resposta 
correcta):  

a) A renuncia ao dereito en que se funde a solicitude, cando tal renuncia estea prohibida polo 
ordenamento xurídico. 

b) A desistencia. 
c) A declaración de prescrición. 

 
30. O artigo 84 da Lei 39/2015 determina que a imposibilidade material de continuar o 
procedemento por causas sobrevindas:  

a) Producirá a terminación do procedemento. A resolución que se dite non necesitará ser 
motivada. 

b) Non producirá a terminación do procedemento, pero ditarase resolución que deberá ser 
motivada en todo caso. 

c) Producirá a terminación do procedemento. A resolución que se dite deberá ser motivada en 
todo caso. 

 
31. O artigo 85 da Lei 39/2015 establece, respecto á terminación nos procedementos 
sancionadores: 

a) Unha vez iniciado un procedemento sancionador, aínda que o infractor non recoñeza a súa 
responsabilidade, poderase resolver nese momento o procedemento coa imposición da 
sanción que proceda. 

b) Unha vez iniciado un procedemento sancionador, se o infractor recoñece a súa 
responsabilidade, poderase resolver o procedemento coa imposición da sanción que proceda. 

c) Unha vez iniciado un procedemento sancionador, en ningún caso se poderá resolver o 
procedemento coa imposición dunha sanción. 

 
32. En relación coa terminación convencional, o artigo 86 da Lei 39/2015 establece que os acordos, 
pactos, convenios ou contratos que celebren as administracións públicas deberán establecer como 
contido mínimo (sinale a resposta incorrecta): 

a) O ámbito persoal, funcional e territorial. 
b) O prazo de vixencia. 
c) As causas da súa resolución. 
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33. O acordo de realización de actuacións complementarias previsto no artigo 87 da Lei 39/2015 
notificaráselles aos interesados e concederáselles, tras a finalización destas, un prazo para formular 
as alegacións que teñan por pertinentes de: 

a) Cinco días. 
b) Sete días. 
c) Dez días. 

 
34. En relación co contido da resolución, o artigo 88 da Lei 39/2015 establece que: 

a) Nos procedementos tramitados a solicitude do interesado, a resolución será congruente coas 
peticións formuladas por este, e poderase agravar a súa situación inicial. 

b) A Administración poderá absterse de resolver baixo pretexto de silencio, escuridade ou 
insuficiencia dos preceptos legais aplicables ao caso. 

c) A aceptación de informes ou ditames servirá de motivación á resolución cando se incorporen 
ao texto desta. 

 
35. Respecto á proposta de resolución nos procedementos de carácter sancionador prevista no 
artigo 89 da Lei 39/2015, o órgano instrutor resolverá a finalización do procedemento, co arquivo 
das actuacións, sen que sexa necesaria a formulación da proposta de resolución, cando na 
instrución do procedemento se poña de manifesto que concorre algunha das seguintes 
circunstancias (sinale a resposta incorrecta): 

a) A existencia dos feitos que puidesen constituír a infracción. 
b) Cando os feitos resulten acreditados. 
c) Cando os feitos probados non constitúan, de modo manifesto, infracción administrativa. 

 
36. Respecto ás especialidades de resolución nos procedementos sancionadores que regula o artigo 
90 da Lei 39/2015: 

a) Na resolución poderanse aceptar feitos distintos dos determinados no curso do 
procedemento, con independencia da súa diferente valoración xurídica. 

b) A resolución que poña fin ao procedemento será executiva cando non caiba contra ela 
ningún recurso ordinario en vía administrativa. 

c) Na resolución que poña fin ao procedemento non se poderán adoptar as disposicións 
cautelares precisas para garantir a súa eficacia en tanto non sexa executiva. 

 
37. O artigo 91 da Lei 39/2015, ao referirse ás especialidades da resolución nos procedementos en 
materia de responsabilidade patrimonial, determina que: 

a) Unha vez transcorridos seis meses desde que se iniciou o procedemento sen se ditar e 
notificar resolución expresa ou, se for o caso, sen se formalizar o acordo, poderá entenderse 
que a resolución é contraria á indemnización do particular. 

b) Unha vez transcorridos seis meses desde que se iniciou o procedemento sen se ditar e 
notificar resolución expresa ou, se for o caso, formalizado o acordo, poderá entenderse que 
a resolución é favorable á indemnización do particular. 

c) Unha vez transcorridos tres meses desde que se iniciou o procedemento sen se ditar e 
notificar resolución expresa ou, se for o caso, sen se formalizar o acordo, poderá entenderse 
que a resolución é contraria á indemnización do particular. 
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38. De acordo co artigo 93 da Lei 39/2015, a Administración poderá desistir: 
a) Nos procedementos iniciados de oficio, sen necesidade de motivar, nos supostos e cos 

requisitos previstos nas leis. 
b) Nos procedementos iniciados a instancia de parte, sen necesidade de motivar, nos supostos 

e cos requisitos previstos nas leis. 
c) Nos procedementos iniciados de oficio, motivadamente, nos supostos e cos requisitos 

previstos nas leis. 
 
39. O artigo 94 da Lei 39/2015 determina que: 

a) Todo interesado poderá desistir da súa solicitude ou, cando iso non estea prohibido polo 
ordenamento xurídico, renunciar aos seus dereitos. 

b) Todo interesado poderá renunciar á súa solicitude ou, cando iso estea prohibido polo 
ordenamento xurídico, desistir dos seus dereitos. 

c) Todo interesado poderá desistir da súa solicitude ou renunciar aos seus dereitos sen 
limitacións. 

 
40. De conformidade co artigo 95 da Lei 39/2015, nos procedementos iniciados a solicitude do 
interesado, cando se produza a súa paralización por causa imputable a el, a Administración 
advertirao de que se producirá a caducidade do procedemento unha vez transcorridos:  

a) Dous meses. 
b) Tres meses. 
c) Seis meses. 

 
41. O artigo 96 da Lei 39/2015 indica que as administracións públicas poderán acordar a tramitación 
simplificada do procedemento:  

a) De oficio, cando a falta de complexidade do procedemento así o aconselle. 
b) A solicitude do interesado, cando razóns de interese público así o aconsellen. 
c) De oficio ou a solicitude do interesado, cando razóns de interese público ou a falta de 

complexidade do procedemento así o aconsellen. 
 
42. De conformidade co artigo 96 da Lei 39/2015, os procedementos administrativos tramitados de 
maneira simplificada constarán unicamente dos seguintes trámites: 

a) Inicio do procedemento de oficio ou a solicitude do interesado. 
b) Alegacións formuladas ao comezo do procedemento durante o prazo de tres días. 
c) Trámite de audiencia, unicamente cando a resolución vaia ser favorable para o interesado. 

 
43. O artigo 96 da Lei 39/2015 establece que, unha vez acordada a tramitación simplificada do 
procedemento: 

a) Non será posible volver á tramitación ordinaria do procedemento. 
b) En calquera momento do procedemento anterior á súa resolución, o órgano competente 

para a súa tramitación poderá acordar continuar conforme á tramitación ordinaria. 
c) En calquera momento do procedemento anterior ao trámite de audiencia, o órgano 

competente para a súa tramitación poderá acordar continuar conforme á tramitación 
ordinaria. 
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44. De conformidade co artigo 98 da Lei 39/2015, os actos das administracións públicas suxeitos ao 
dereito administrativo serán inmediatamente executivos, salvo que: 

a) Se produza a suspensión da execución do acto. 
b) Se trate dunha resolución dun procedemento de responsabilidade patrimonial contra a que 

caiba algún recurso en vía administrativa, incluído o potestativo de reposición. 
c) Se trate dunha resolución dun procedemento de natureza sancionadora contra a que caiba 

algún recurso en vía administrativa, excluído o potestativo de reposición.  
 
45. A execución forzosa polas administracións públicas efectuarase, de conformidade co previsto no 
artigo 100 da Lei 39/2015, respectando sempre o principio de proporcionalidade, polos seguintes 
medios:  

a) Constrinximento sobre o patrimonio. 
b) Execución coercitiva. 
c) Multa subsidiaria. 

 
46. O artigo 100 da Lei 39/2015 establece que, se fosen varios os medios de execución admisibles, 
se elixirá:  

a) O que decida o afectado. 
b) O que decida o órgano administrativo competente. 
c) O menos restritivo da liberdade individual. 

 
47. O artigo 101 da Lei 39/2015 prevé que se seguirá o procedemento previsto nas normas 
reguladoras do procedemento de constrinximento: 

a) Cando se trate de actos que, por non ser persoalísimos, poidan ser realizados por suxeito 
distinto do obrigado. 

b) Se en virtude de acto administrativo se tivese que satisfacer unha cantidade líquida. 
c) Actos en que, malia que procedese a compulsión, a Administración non a estimase 

conveniente. 
 
48. Cando así o autoricen as leis, e na forma e contía que estas determinen, as administracións 
públicas poden, para a execución de determinados actos, impoñer multas coercitivas, reiteradas por 
lapsos de tempo que sexan suficientes para cumprir o ordenado, nos seguintes supostos recollidos 
no artigo 103 da Lei 39/2015: 

a) Actos non persoalísimos en que non proceda a compulsión directa sobre a persoa do 
obrigado. 

b) Actos en que, malia que proceda a compulsión, a Administración non a estimase 
conveniente. 

c) Actos cuxa execución non poida o obrigado encargar a outra persoa. 
 
49. O artigo 104 da Lei 39/2015 establece que un acto administrativo poderá ser executado por 
compulsión directa sobre as persoas: 

a) Nos casos en que unha norma legal ou regulamentaria expresamente o autorice. 
b) Dentro sempre do respecto debido á súa dignidade. 
c) Dentro sempre do respecto debido aos dereitos recoñecidos no Estatuto de autonomía. 
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50. O artigo 106 da Lei 39/2015 dispón que as administracións públicas, en calquera momento, por 
iniciativa propia ou a solicitude de interesado, nos supostos previstos no artigo 47.1: 

a) Declararán de oficio a nulidade dos actos administrativos que puxesen fin á vía 
administrativa ou que non fosen recorridos en prazo, tras o ditame favorable do Consello de 
Estado ou do órgano consultivo equivalente da comunidade autónoma, se o houbese. 

b) Declararán de oficio a nulidade dos actos administrativos que non puxesen fin á vía 
administrativa ou que non fosen recorridos en prazo, tras o ditame favorable do Consello de 
Estado ou do órgano consultivo equivalente da comunidade autónoma, se o houbese. 

c) Declararán de oficio a nulidade dos actos administrativos que non puxesen fin á vía 
administrativa e que fosen recorridos en prazo, tras o ditame favorable do Consello de 
Estado ou do órgano consultivo equivalente da comunidade autónoma, se o houbese. 

 
51. O órgano competente para a revisión de oficio, de conformidade co previsto no artigo 106 da 
Lei 39/2015, poderá acordar motivadamente a inadmisión a trámite das solicitudes formuladas polos 
interesados: 

a) Cando estas non se baseen nalgunha das causas de nulidade do artigo 47.1. 
b) Cando se trate de solicitudes fundamentadas, tras o ditame do Consello de Estado ou do 

órgano consultivo da comunidade autónoma. 
c) No caso de que se estimasen en canto ao fondo outras solicitudes substancialmente iguais. 

 
52. O artigo 106 da Lei 39/2015, respecto á revisión de disposicións e actos nulos, dispón que: 

a) Cando o procedemento se iniciase a solicitude de interesado, o transcurso do prazo de seis 
meses desde o seu inicio sen ditarse resolución, producirá a caducidade deste. 

b) Cando o procedemento se iniciase de oficio, se transcorre o prazo de seis meses desde o seu 
inicio sen ditarse resolución, esta poderase entender desestimada por silencio administrativo. 

c) Cando o procedemento se iniciase a solicitude de interesado, se transcorre o prazo de seis 
meses desde o seu inicio sen ditarse resolución, poderase entender desestimada por silencio 
administrativo. 

 
53. De conformidade co artigo 107 da Lei 39/2015, a declaración de lesividade non poderá 
adoptarse unha vez transcorridos:  

a) Tres anos desde que se ditou o acto administrativo, e esixirá a audiencia previa de cantos 
aparezan como interesados neste. 

b) Catro anos desde que se ditou o acto administrativo, e esixirá a audiencia previa de cantos 
aparezan como interesados neste. 

c) Dous anos desde que se ditou o acto administrativo, aínda que non esixirá audiencia previa 
de cantos aparezan como interesados neste. 

 
54. En relación coa revogación de actos e coa rectificación de erros, o artigo 109 da Lei 39/2015 
dispón (sinale a resposta incorrecta): 

a) As administracións públicas poderán revogar, mentres non transcorrese o prazo de 
caducidade, os seus actos de gravame ou desfavorables. 

b) A revogación será posible sempre que non constitúa dispensa ou exención non permitida 
polas leis, nin sexa contraria ao principio de igualdade, ao interese público ou ao 
ordenamento xurídico. 

c) As administracións públicas poderán, así mesmo, rectificar en calquera momento, de oficio 
ou a instancia dos interesados, os erros materiais, de feito ou aritméticos existentes nos 
seus actos. 
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55. O artigo 109 da Lei 39/2015 dispón que as administracións públicas poderán rectificar os erros 
materiais, de feito ou aritméticos existentes nos seus actos:  

a) Mentres non transcorrese o prazo de prescrición. 
b) Mentres non transcorrese o prazo de prescrición, de oficio ou a instancia dos interesados. 
c) En calquera momento, de oficio ou a instancia dos interesados. 

 
56. Ao referirse aos seus límites, o artigo 110 da Lei 39/2015 dispón que as facultades de revisión 
establecidas neste capítulo non poderán ser exercidas cando, por prescrición de accións, polo tempo 
transcorrido ou por outras circunstancias (sinale a resposta incorrecta): 

a) O seu exercicio resulte contrario á equidade e á boa fe. 
b) O seu exercicio constitúa dispensa ou exención non permitida polas leis. 
c) O seu exercicio resulte contrario ao dereito dos particulares ou ás leis. 

 
57. O artigo 112 da Lei 39/2015 dispón que, contra as resolucións e actos de trámite cualificados, 
os interesados poderán interpoñer, fundados en calquera dos motivos de nulidade ou anulabilidade 
previstos nos artigos 47 e 48: 

a) Os recursos de alzada e potestativo de reposición. 
b) Os recursos de alzada e extraordinario de reposición. 
c) Os recursos de alzada e potestativo de revisión. 

 
58. Os actos de trámite contra os que poderán interpoñerse os recursos previstos no artigo 112 da 
Lei 39/2015 son os que:  

a) Deciden directa ou indirectamente o fondo do asunto. 
b) Determinan a posibilidade de continuar o procedemento. 
c) Producen indefensión ou prexuízo reparable a dereitos e intereses lexítimos. 

 
59. Sinale a resposta correcta, de acordo co previsto no artigo 112 da Lei 39/2015: 

a) Os recursos contra un acto administrativo que se funden unicamente na nulidade dalgunha 
disposición administrativa de carácter xeral non poderán interpoñerse directamente ante o 
órgano que ditou a devandita disposición. 

b) Contra as disposicións administrativas de carácter xeral non caberá recurso en vía 
administrativa. 

c) As reclamacións económico-administrativas axustaranse aos procedementos establecidos 
nesta lei. 

 
60. De acordo co artigo 114 da Lei 39/2015, poñen fin á vía administrativa (sinale a resposta 
incorrecta): 

a) A resolución administrativa dos procedementos de responsabilidade patrimonial, calquera 
que sexa o tipo de relación, pública ou privada, de que derive. 

b) As resolucións dos órganos administrativos que carezan de superior xerárquico, salvo que 
unha lei estableza o contrario. 

c) Os acordos, pactos, convenios ou contratos que non teñan a consideración de finalizadores 
do procedemento. 
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61. De acordo co artigo 115 da Lei 39/2015, respecto á interposición do recurso: 
a) Deberá expresar o órgano, centro ou unidade administrativa ao que se dirixe e o seu 

correspondente código de identificación. 
b) O erro ou a ausencia da cualificación do recurso por parte do recorrente non será obstáculo 

para a súa tramitación, sempre que non se deduza o seu verdadeiro carácter. 
c) Os vicios e defectos que fagan nulo un acto poderán ser alegados por quen os causasen. 

 
62. De conformidade co artigo 116 da Lei 39/2015, serán causas de inadmisión do recurso as 
seguintes (sinale a resposta incorrecta):  

a) Ser incompetente o órgano administrativo, cando o competente pertencese á mesma 
Administración pública. 

b) Carecer de lexitimación o recorrente. 
c) Tratarse dun acto non susceptible de recurso ou ter transcorrido o prazo para a súa 

interposición. 
 
63. O artigo 117 da Lei 39/2015 dispón que a interposición de calquera recurso: 

a) Suspenderá a execución do acto impugnado en todo caso. 
b) Excepto nos casos en que unha disposición estableza o contrario, non suspenderá a 

execución do acto impugnado. 
c) Excepto nos casos en que unha disposición estableza o contrario, suspenderá a execución do 

acto impugnado. 
 
64. De conformidade co artigo 117, a execución do acto impugnado entenderase suspendida se 
desde que a solicitude de suspensión tivese entrada no rexistro electrónico da Administración ou 
organismo competente para decidir sobre esta: 

a) O órgano a quen competa resolver o recurso non ditou nin notificou resolución expresa ao 
respecto no prazo de dous meses. 

b) O órgano a quen competa resolver o recurso non ditou resolución expresa respecto diso no 
prazo de tres meses. 

c) O órgano a quen competa resolver o recurso non ditou nin notificou resolución expresa ao 
respecto no prazo dun mes. 

 
65. O artigo 118 da Lei 39/2015 dispón que, cando se deban ter en conta novos feitos ou 
documentos non recollidos no expediente orixinario, se poñerán de manifesto aos interesados para 
que: 

a) Nun prazo non inferior a dez días nin superior a quince, formulen as alegacións e presenten 
os documentos e xustificantes que estimen procedentes. 

b) Nun prazo non inferior a dez días nin superior a quince, interpoñan os recursos que estimen 
procedentes. 

c) Nun prazo non superior a dez días, formulen as alegacións e presenten os documentos e 
xustificantes que estimen procedentes. 

 
66. De conformidade co artigo 118 da Lei 39/2015 (sinale a resposta incorrecta): 

a) Non se terán en conta na resolución dos recursos, feitos, documentos ou alegacións do 
recorrente, cando ao poder achegalos no trámite de alegacións non o fixera.  

b) Non poderá solicitarse a práctica de probas cando a súa falta de realización no 
procedemento no que se ditou a resolución recorrida fose imputable ao interesado. 

c) O recurso, os informes e as propostas teñen o carácter de documentos novos para os 
efectos deste artigo. 
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67. Ao regular a resolución, o artigo 119 da Lei 39/2015 dispón que: 

a) O órgano que resolva o recurso decidirá cantas cuestións, tanto de forma coma de fondo, 
expoña o procedemento, sempre que fosen alegadas polos interesados. 

b) Cando exista vicio de forma e non se estime procedente resolver sobre o fondo ordenarase a 
retroacción do procedemento ao momento no que o vicio foi cometido. 

c) A resolución será congruente coas peticións formuladas polo recorrente, sen prexuízo de que 
poida agravarse a súa situación inicial. 

 
68. Respecto á pluralidade de recursos administrativos que regula o artigo 120 da Lei 39/2015 
(sinale a resposta incorrecta):  

a) A interposición do correspondente recurso por un interesado non afectará os restantes 
procedementos de recurso que se atopen suspendidos por traer causa do mesmo acto 
administrativo. 

b) O acordo de suspensión deberá ser notificado aos interesados, que non poderán recorrelo. 
c) Unha vez recaído o pronunciamento xudicial, será comunicado aos interesados e o órgano 

administrativo competente para resolver poderá ditar resolución sen necesidade de realizar 
ningún trámite adicional, salvo o de audiencia, cando proceda. 

 
69. De acordo co artigo 121 da Lei 39/2015, se o recurso de alzada se interpuxo ante o órgano que 
ditou o acto impugnado, este deberá remitirllo ao competente co seu informe e cunha copia 
completa e ordenada do expediente no prazo de:  

a) Cinco días. 
b) Dez días. 
c) Quince días. 

 
70. En relación cos prazos do recurso de alzada, o artigo 122 da Lei 39/2015 prevé (sinale a 
resposta incorrecta): 

a) Unha vez transcorrido o prazo para a interposición do recurso de alzada sen interpoñerse o 
recurso, a resolución será definitiva para todos os efectos. 

b) Se o acto non fose expreso, o solicitante e outros posibles interesados poderán interpoñer 
recurso de alzada en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que, de acordo 
coa súa normativa específica, se produzan os efectos do silencio administrativo. 

c) O prazo máximo para ditar e notificar a resolución será de tres meses. 
 
71. De conformidade co artigo 123 da Lei 39/2015: 

a) Os actos administrativos que non poñan fin á vía administrativa poderán ser recorridos 
potestativamente en reposición. 

b) O recurso potestativo de reposición interpoñerase ante o superior xerárquico do órgano que 
ditase os actos ou estes poderán ser impugnados directamente ante a orde xurisdicional 
contencioso-administrativo. 

c) Non se poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto 
expresamente ou ata que se produza a desestimación presunta do recurso de reposición 
interposto. 
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72. Respecto da iniciativa lexislativa e da potestade para ditar normas con rango de lei, regulada no 
artigo 127 da Lei 39/2015: 

a) As Cortes Xerais exercerán a iniciativa lexislativa prevista na Constitución mediante a 
elaboración e a aprobación dos anteproxectos de lei e a ulterior remisión dos proxectos de 
lei ao Goberno da nación. 

b)  O Goberno da nación exercerá a iniciativa lexislativa prevista na Constitución mediante a 
elaboración e a aprobación dos proxectos de lei e a ulterior remisión dos reais decretos lei ás 
Cortes Xerais. 

c) O Goberno da nación exercerá a iniciativa lexislativa prevista na Constitución mediante a 
elaboración e a aprobación dos anteproxectos de lei e a ulterior remisión dos proxectos de 
lei ás Cortes Xerais. 

 
73. O artigo 128 da Lei 39/2015 dispón que os regulamentos e disposicións administrativas, sen 
prexuízo da súa función de desenvolvemento ou colaboración con respecto á lei (sinale a resposta 
incorrecta):  

a) Non poderán tipificar delitos ou faltas. 
b) Poderán tipificar infraccións administrativas. 
c) Non poderán establecer tributos, exaccións parafiscais ou outras cargas ou prestacións 

persoais ou patrimoniais de carácter público. 
 
74. De acordo cos principios de boa regulación previstos no artigo 129 da Lei 39/2015: 

a) En virtude do principio de proporcionalidade, a iniciativa normativa debe estar xustificada por 
unha razón de interese xeral, basearse nunha identificación clara dos fins perseguidos e ser 
o instrumento máis adecuado para garantir a súa consecución. 

b) En virtude dos principios de necesidade e eficacia, a iniciativa que se propoña deberá conter 
a regulación imprescindible para atender a necesidade que se ha cubrir coa norma. 

c) Co fin de garantir o principio de seguridade xurídica, a iniciativa normativa exercerase de 
maneira coherente co resto do ordenamento xurídico, nacional e da Unión Europea. 

 
75. O artigo 131 da Lei 39/2015, ao referirse á publicidade das normas, establece que: 

a) As normas con rango de lei, os regulamentos e as disposicións administrativas poderanse 
publicar no diario oficial correspondente tras a súa entrada en vigor para que produzan 
efectos xurídicos. 

b) As normas con rango de lei, os regulamentos e as disposicións administrativas deberanse 
publicar no diario oficial correspondente para que entren en vigor e produzan efectos 
xurídicos. 

c) Adicionalmente, e de maneira preceptiva, as administracións públicas establecerán outros 
medios de publicidade complementarios. 
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TEMA 3- LEI 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público 
 
1. Segundo o artigo 1 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, esta 
lei ten por obxecto: 

a) Establecer e regular a organización e o funcionamento da Administración xeral do Estado e 
do seu sector público institucional para o desenvolvemento das súas actividades. 

b) Establecer e regular a organización e o funcionamento da Administración autonómica e do 
seu sector público institucional para o desenvolvemento das súas actividades. 

c) Establecer e regular a organización e o funcionamento da Administración local e do seu 
sector público institucional para o desenvolvemento das súas actividades. 

 
2. Segundo o artigo 3 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, ¿cal 
dos seguintes principios deberán respectar na súa actuación e relacións as administracións 
públicas?: 

a) Servizo eficiente aos cidadáns. 
b) Planificación e dirección por resultados e control da xestión e avaliación dos medios das 

políticas públicas. 
c) Eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados. 
 

3. Segundo o artigo 5 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, para 
que unha unidade administrativa teña a consideración de órgano administrativo deberá: 

a) Ter atribuídas funcións que non teñan efectos xurídicos fronte a terceiros, ou cuxa actuación 
teña carácter preceptivo. 

b) Ter atribuídas funcións que teñan efectos xurídicos fronte a terceiros, ou cuxa actuación teña 
carácter preceptivo. 

c) Ter atribuídas funcións que teñan efectos xurídicos fronte a terceiros, ou cuxa actuación non 
teña carácter preceptivo. 

 
4. Segundo o artigo 7 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, os 
servizos da Administración activa que prestan asistencia xurídica aos órganos consultivos: 

a) Poderán estar suxeitos a dependencia xerárquica, xa sexa orgánica ou funcional, dos 
órganos que elaboren as disposicións ou produzan os actos obxecto de consulta. 

b) Non poderán estar suxeitos a dependencia xerárquica orgánica, aínda que si funcional, nin 
recibir instrucións, directrices ou calquera clase de indicación dos órganos que elaboren as 
disposicións ou produzan os actos obxecto de consulta. 

c) Non poderán estar suxeitos a dependencia xerárquica, xa sexa orgánica ou funcional, nin 
recibir instrucións, directrices ou calquera clase de indicación dos órganos que elaboren as 
disposicións ou produzan os actos obxecto de consulta. 
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5. Segundo o artigo 9 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, as 
delegacións de competencias e a súa revogación deberán:  

a) Publicarse no Boletín Oficial do Estado e no da comunidade autónoma, segundo a 
Administración a que pertenza o órgano delegado e o ámbito territorial de competencia 
deste. 

b) Publicarse no Boletín Oficial do Estado, no da comunidade autónoma ou no da provincia, 
segundo a Administración a que pertenza o órgano delegante e o ámbito territorial de 
competencia deste. 

c) Publicarse en todo caso no Boletín Oficial do Estado, no da comunidade autónoma ou no da 
provincia, segundo a Administración a que pertenza o órgano delegante e o ámbito funcional 
de competencia deste. 

 
6. Segundo o artigo 11 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, 
nunha encomenda de xestión, a entidade ou órgano encomendado terá, en todo caso: 

a) A condición de encargado do tratamento dos datos de carácter persoal aos que puidese ter 
acceso en execución da encomenda de xestión. 

b) A condición de responsable do tratamento dos datos de carácter persoal aos que puidese ter 
acceso en execución da encomenda de xestión. 

c) A condición de delegado de protección de datos de carácter persoal aos que puidese ter 
acceso en execución da encomenda de xestión. 

 
7. Segundo o artigo 12 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, a 
delegación de sinatura:  

a) Alterará a competencia do órgano delegante e para a súa validez será necesaria a súa 
publicación. 

b) Non alterará a competencia do órgano delegante e para a súa validez será necesaria a súa 
publicación. 

c) Non alterará a competencia do órgano delegante e para a súa validez non será necesaria a 
súa publicación. 

 
8. Segundo o artigo 13 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, nas 
resolucións e actos que se diten mediante suplencia:  

a) Farase constar esta circunstancia e especificarase o titular do órgano en cuxa suplencia se 
adoptan e quen efectivamente está a exercer esta suplencia. 

b) Non é necesario facer constar esta circunstancia nin especificar o titular do órgano en cuxa 
suplencia se adoptan, pero si quen efectivamente está a exercer esta suplencia. 

c) Non é necesario facer constar esta circunstancia e especificarase o titular do órgano en cuxa 
suplencia se adoptan, pero non quen efectivamente está a exercer esta suplencia. 

 
9. Segundo o artigo 14 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, os 
conflitos de atribucións só poderán suscitarse:  

a) Entre órganos dunha mesma Administración relacionados xerarquicamente e respecto a 
asuntos sobre os que finalizase o procedemento administrativo. 

b) Entre órganos dunha mesma Administración non relacionados xerarquicamente e respecto a 
asuntos sobre os que non finalizase o procedemento administrativo. 

c) Entre órganos de distinta Administración non relacionados xerarquicamente e respecto a 
asuntos sobre os que non finalizase o procedemento administrativo. 
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10. Segundo o artigo 15 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, o 
acordo de creación e as normas de funcionamento dos órganos colexiados deberán ser publicados 
no boletín ou diario oficial da Administración pública en que se integran: 

a) Cando estes órganos non diten resolucións que teñan efectos xurídicos fronte a terceiros.  
b) Cando estes órganos sexan consultivos e diten resolucións que teñan efectos xurídicos sobre 

outros órganos administrativos.  
c) Cando estes órganos diten resolucións que teñan efectos xurídicos fronte a terceiros.  
 

11. Segundo o artigo 16 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, os 
órganos colexiados terán un secretario que poderá ser:  

a) Un membro do propio órgano ou unha persoa ao servizo da Administración pública 
correspondente. 

b) Un membro do propio órgano en todo caso.  
c) Unha persoa ao servizo da Administración pública correspondente en todo caso. 
 

12. Segundo o artigo 17 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, para 
a válida constitución dun órgano colexiado, a efectos da celebración de sesións, deliberacións e 
toma de acordos, requirirase a asistencia: 

a) Presencial en todo caso do presidente e do secretario ou, se é o caso, de quen os supla, e 
presencial ou a distancia e a da metade, polo menos, dos seus membros. 

b) Presencial ou a distancia do presidente e do secretario ou, se é o caso, de quen os supla, e a 
da metade, polo menos, dos seus membros. 

c) Presencial ou a distancia do presidente e do secretario ou, se é o caso, de quen os supla, e a 
da maioría absoluta, polo menos, dos seus membros. 

 
13. Segundo o artigo 18 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, a 
acta de cada sesión dun órgano colexiado:  

a) Poderá aprobarse na mesma reunión ou na inmediata seguinte. 
b) Nunca poderá aprobarse na mesma reunión, só na inmediata seguinte. 
c) Só poderá aprobarse na mesma reunión se se redacta e asina no día da reunión. 

 
14. Segundo o artigo 23 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, as 
autoridades ao servizo das administracións absteranse de intervir no procedemento:  

a) Por ter parentesco de consanguinidade en calquera grao ou de afinidade dentro do segundo 
con calquera dos interesados. 

b) Por ter parentesco de consanguinidade dentro do cuarto grao ou de afinidade dentro do 
terceiro con calquera dos interesados. 

c) Por ter parentesco de consanguinidade dentro do cuarto grao ou de afinidade dentro do 
segundo con calquera dos interesados. 

 
15. Segundo o artigo 24 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, o 
recusado nun procedemento administrativo manifestará ao seu inmediato superior se se dá ou non 
nel a causa alegada: 

a) No día seguinte. 
b) Nos dous días seguintes. 
c) Nos tres días seguintes. 
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16. Segundo o artigo 25 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, as 
disposicións sobre potestade sancionadora serán extensivas ao exercicio polas administracións 
públicas da súa potestade disciplinaria respecto de:  

a) Persoal ao seu servizo, só cando a natureza xurídica da relación de emprego sexa 
funcionarial. 

b) Persoal ao seu servizo, só cando a natureza xurídica da relación de emprego sexa laboral. 
c) Persoal ao seu servizo, calquera que sexa a natureza xurídica da relación de emprego. 
 

17. Segundo o artigo 26 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, as 
disposicións sancionadoras producirán efecto retroactivo en canto favorezan ao presunto infractor 
ou ao infractor: 

a) No referido á tipificación da infracción, pero non á sanción e aos seus prazos de prescrición. 
b) No referido á tipificación da infracción, así como á sanción e aos seus prazos de prescrición. 
c) No referido á sanción da infracción, pero non á tipificación ou aos seus prazos de prescrición. 
 

18. Segundo o artigo 27 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, as 
disposicións regulamentarias de desenvolvemento dunha lei que prevexan infraccións poderán: 

a) Introducir especificacións ou gradacións ao cadro das infraccións ou sancións establecidas 
legalmente. 

b) Introducir especificacións ou gradacións ao cadro das infraccións, pero non ás sancións 
establecidas legalmente. 

c) Non poderán introducir especificacións ou gradacións ao cadro das infraccións ou sancións 
establecidas legalmente. 

 
19. Segundo o artigo 28 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, 
cando se exceptúa a responsabilidade solidaria no procedemento sancionador respecto da obriga de 
varias persoas polas sancións que se impoñan?: 

a) Cando a sanción sexa pecuniaria e sexa posible individualizala na resolución en función do 
grao de participación de cada responsable. 

b) Cando a sanción sexa en especie e sexa posible individualizala na resolución en función do 
grao de participación de cada responsable. 

c) Cando a sanción sexa leve e sexa posible individualizala na resolución en función do grao de 
participación de cada responsable. 

 
20. Segundo o artigo 29 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, para 
a aplicación da reincidencia á hora de determinar a gradación da sanción administrativa requírese: 

a) A comisión no termo de dous anos de máis dunha infracción da mesma natureza, cando así 
fose declarado por resolución firme en vía administrativa. 

b) A comisión no termo dun ano de máis dunha infracción da mesma natureza que aínda non 
fose declarado por resolución firme en vía administrativa. 

c) A comisión no termo dun ano de máis dunha infracción da mesma natureza, cando así fose 
declarado por resolución firme en vía administrativa. 

 
21. Segundo o artigo 30 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, as 
infraccións moi graves prescribirán:  

a) Segundo o disposto nas leis que as establezan. 
b) En calquera caso aos tres anos. 
c) En calquera caso aos dous anos. 
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22. Segundo o artigo 31 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, non 
poderán sancionarse os feitos que o foran penal ou administrativamente, nos casos en que se 
aprecie:  

a) Identidade do suxeito, feito e sanción. 
b) Identidade do suxeito, feito e fundamento. 
c) Identidade do suxeito, sanción e fundamento. 

 
23. Segundo o artigo 32 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, en 
relación coa responsabilidade patrimonial das administracións públicas, o dano alegado haberá de 
ser:  

a) Efectivo, avaliable economicamente e individualizado con relación a unha persoa ou grupo de 
persoas. 

b) Posible, avaliable economicamente e individualizado con relación a unha persoa ou grupo de 
persoas. 

c) Efectivo, monetario e individualizado con relación a unha persoa, pero non a grupos de 
persoas. 

 
24. Segundo o artigo 33 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, 
cando a responsabilidade de varias administracións na produción do dano se derive da xestión por 
medio de fórmulas conxuntas de actuación: 

a) A responsabilidade fixarase para cada Administración atendendo aos criterios de 
competencia, interese público tutelado e intensidade da intervención.  

b) A responsabilidade fixarase para cada Administración atendendo aos criterios de 
financiamento da intervención.  

c) As Administracións intervenientes responderán fronte ao particular, en todo caso, de forma 
solidaria. 

 
25. Segundo o artigo 34 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, para 
o cálculo da indemnización por responsabilidade patrimonial das administracións públicas nos casos 
de morte ou lesións corporais: 

a) Tomarase como referencia a valoración incluída nos baremos da normativa vixente en 
materia de seguros obrigatorios e da Seguridade Social. 

b) Poderase tomar como referencia a valoración incluída nos baremos da normativa vixente en 
materia de seguros obrigatorios e da Seguridade Social. 

c) Tomarase como referencia a valoración incluída nos baremos da normativa vixente en 
materia de mutualidades e da Seguridade Social. 

 
26. Segundo o artigo 36 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, para 
facer efectiva a responsabilidade patrimonial a que se refire esta lei, os particulares:  

a) Esixirán directamente á Administración pública correspondente as indemnizacións polos 
danos e perdas causados polas autoridades e persoal ao seu servizo. 

b) Esixirán conxuntamente á Administración pública correspondente e ás autoridades e persoal 
ao seu servizo as indemnizacións polos danos e perdas causados por estes. 

c) Esixirán directamente á Administración pública correspondente as indemnizacións polos 
danos e perdas causados polo persoal ao seu servizo, pero non polas súas autoridades, que 
deberán ser esixidas por separado. 
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27. Segundo o artigo 36 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, no 
procedemento para a esixencia da responsabilidade ás autoridades e ao persoal ao servizo das 
administracións públicas constará, polo menos, un prazo de alegacións por:  

a) Dez días. 
b) Quince días. 
c) Vinte días. 

 
28. Segundo o artigo 37 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, a 
esixencia de responsabilidade penal do persoal ao servizo das administracións públicas:  

a) Non suspenderá os procedementos de recoñecemento de responsabilidade patrimonial que 
se instrúan, salvo que a determinación dos feitos na orde xurisdicional penal sexa necesaria 
para a fixación da responsabilidade patrimonial. 

b) Suspenderá os procedementos de recoñecemento de responsabilidade patrimonial que se 
instrúan. 

c) Non suspenderá os procedementos de recoñecemento de responsabilidade patrimonial que 
se instrúan, salvo que a determinación dos fundamentos de dereito na orde xurisdicional 
penal sexa necesaria para a fixación da responsabilidade patrimonial. 

 
29. Segundo o artigo 39 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público, o 
punto de acceso electrónico cuxa titularidade corresponda a unha Administración pública que 
permite o acceso a través de Internet á información publicada e, se é o caso, á sede electrónica 
correspondente é: 

a) A sede electrónica. 
b) O punto de acceso virtual. 
c) O portal de Internet. 

 
30. Segundo o artigo 38 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, o 
establecemento dunha sede electrónica implica a responsabilidade do titular respecto a: 

a) A integridade da información, pero non dos servizos aos que poida accederse a través desta. 
b) A veracidade dos servizos aos que poida accederse a través desta, pero non da información. 
c) A veracidade e a actualización da información e dos servizos aos que poida accederse a 

través desta. 
 
31. Segundo o artigo 40 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, 
deberá ser pública e accesible por medios electrónicos a relación de selos electrónicos utilizados por 
cada Administración pública, o que inclúe: 

a) As características dos certificados electrónicos e os prestadores que os expiden. 
b) Os prestadores que os expiden, pero non as características dos certificados electrónicos. 
c) As características dos certificados electrónicos, pero non os prestadores que os expiden. 

 
32. Segundo o artigo 41 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, 
calquera acto ou actuación realizada integramente a través de medios electrónicos por unha 
Administración pública no marco dun procedemento administrativo e na que non interviñese de 
forma directa un empregado público é:  

a) Unha actuación administrativa automatizada. 
b) Unha actuación administrativa electrónica. 
c) Unha actuación administrativa nula. 
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33. Segundo o artigo 42 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, no 
exercicio da competencia na actuación administrativa automatizada, nos supostos de utilización de 
sinatura electrónica mediante o sistema de código seguro de verificación, a Administración pública 
deberá permitir, en todo caso: 

a) A comprobación das especificacións de programación do documento mediante o acceso á 
sede electrónica correspondente. 

b) A comprobación da integridade do documento mediante o acceso á sede electrónica 
correspondente. 

c) A comprobación da autenticidade do documento mediante o acceso á sede electrónica 
correspondente. 

 
34. Segundo o artigo 43 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, os 
sistemas de sinatura electrónica que debe utilizar o persoal de cada Administración pública:  

a) Deberán identificar de forma conxunta o titular do posto de traballo ou cargo e a 
Administración ou órgano na que presta os seus servizos.  

b) Poderán identificar de forma conxunta o titular do posto de traballo ou cargo e a autoridade 
competente para a certificación da sinatura electrónica.  

c) Poderán identificar de forma conxunta o titular do posto de traballo ou cargo e a 
Administración ou órgano na que presta os seus servizos. 

 
35. Segundo o artigo 44 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, no 
intercambio electrónico de datos en contornas pechadas de comunicación, cando os participantes 
pertenzan a distintas administracións, as condicións e garantías polas que se rexerá este 
intercambio estableceranse mediante: 

a) Orde ministerial. 
b) Regulamento da Administración do Estado. 
c) Convenio subscrito entre aquelas. 

 
36. Segundo o artigo 46 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, os 
medios ou soportes en que se almacenen documentos electrónicos, deberán contar con medidas de 
seguridade, de acordo co previsto no: 

a) Esquema Nacional de Seguridade. 
b) Esquema Nacional de Interoperabilidade. 
c) Esquema Nacional de Accesibilidade. 
 

37. Segundo o artigo 47 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, os 
acordos con efectos xurídicos adoptados polas administracións públicas entre si para un fin común 
denomínanse: 

a) Instrucións. 
b) Convenios. 
c) Protocolos. 
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38. Segundo o artigo 48 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, os 
convenios subscritos pola Administración xeral do Estado resultarán eficaces: 

a) Pola prestación do consentimento das partes. 
b) Unha vez inscritos no Rexistro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación 

do sector público estatal, e publicados no Boletín Oficial do Estado.  
c) Pola súa publicación no boletín oficial da comunidade autónoma ou da provincia que 

corresponda á outra Administración asinante. 
 

39. O artigo 49 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, respecto do 
prazo de vixencia dos convenios administrativos, establece que:  

a) Os convenios deberán ter unha duración determinada, que non poderá ser superior a catro 
anos, salvo que normativamente se prevexa un prazo superior. 

b) Os convenios deberán ter unha duración determinada, que non poderá ser superior a cinco 
anos, salvo que normativamente se prevexa un prazo superior. 

c) Os convenios deberán ter unha duración indeterminada. 
 

40. Segundo o artigo 51 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, é 
causa de resolución dos convenios: 

a) O acordo unilateral da Administración pública asinante. 
b) Por decisión administrativa da anulabilidade do convenio. 
c) O transcurso do prazo de vixencia do convenio sen acordarse a súa prórroga. 
 

41. Segundo o artigo 50 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, será 
necesario que na memoria que acompañe o convenio se analice: 

a) A súa necesidade e oportunidade. 
b) O seu impacto lexislativo.  
c) O carácter non contractual da competencia exercida. 

 
42. Segundo o artigo 52 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, a 
liquidación á que dá lugar o cumprimento e a resolución dos convenios terá como obxecto:  

a) Determinar a eficacia e a eficiencia no cumprimento das obrigacións e compromisos de cada 
unha das partes. 

b) Determinar as obrigacións e compromisos de cada unha das partes. 
c) Determinar as obrigacións e compromisos das administracións públicas intervenientes, pero 

non dos entes privados. 
 
43. Segundo o artigo 53 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, que 
convenios deberán remitirse electronicamente ao Tribunal de Contas ou órgano externo de 
fiscalización da comunidade autónoma, segundo corresponda?: 

a) Calquera convenio cuxos compromisos económicos asumidos superen os 600.000 euros. 
b) Calquera convenio cuxos compromisos económicos asumidos superen os 300.000 euros. 
c) Calquera convenio cuxos compromisos económicos asumidos superen os 100.000 euros. 
 

44. Segundo o artigo 2 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, 
considérase sector público ao que lle resulta aplicable esta lei: 

a) O sector público institucional. 
b) Os entes constitucionais. 
c) O sector público consultivo. 
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45. Segundo o artigo 30 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, 
cando comezará a contarse o prazo de prescrición das infraccións?: 

a) Desde o día en que a infracción se coñeceu. 
b) Desde o día en que a infracción se cometeu. 
c) Desde o día en que a infracción se denunciou. 
 

46. Segundo o artigo 30 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, 
interromperá a prescrición:  

a) A resolución, con coñecemento do interesado, dun procedemento administrativo de natureza 
sancionadora. 

b) A proposta de resolución, con coñecemento do interesado, dun procedemento administrativo 
de natureza sancionadora. 

c) A iniciación, con coñecemento do interesado, dun procedemento administrativo de natureza 
sancionadora. 

 
47. Segundo o artigo 32 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, o 
dereito dos particulares a ser indemnizados polas administracións de toda lesión que sufran en 
calquera dos seus bens e dereitos, sempre que esta lesión sexa consecuencia do funcionamento 
normal ou anormal dos servizos públicos, non procederá: 

a) Nos casos de forza maior ou de danos que o particular teña o deber xurídico de soportar de 
acordo coa lei. 

b) Nos casos de forza maior, caso fortuíto ou de danos que o particular teña o deber xurídico 
de soportar de acordo coa lei. 

c) Nos casos de forza maior, caso fortuíto ou de danos que o particular teña o deber xurídico 
de soportar de acordo cunha relación xurídica de carácter especial. 

 
48. Segundo o artigo 36 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, no 
procedemento para a esixencia da responsabilidade ás autoridades e ao persoal ao servizo das 
administracións públicas constará, polo menos:  

a) Un prazo de alegacións por dez días. 
b) Audiencia durante un prazo de dez días. 
c) Resolución polo órgano competente no prazo de dez días. 
 

49. Segundo o artigo 48 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, a 
sustentabilidade financeira dos convenios que inclúan compromisos financeiros significa que: 

a) Quen os subscriba ten capacidade para financiar os compromisos asumidos durante o 
primeiro ano de vixencia do convenio. 

b) Quen os subscriba ten capacidade para financiar os compromisos asumidos ao finalizar a 
vixencia do convenio. 

c) Quen os subscriba ten capacidade para financiar os compromisos asumidos durante a 
vixencia do convenio. 

 
50. Segundo o artigo 3 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, as 
administracións públicas relacionaranse entre si:  

a) A través de medios electrónicos que aseguren a comunicación. 
b) A través de oficios e resolucións que aseguren a seguridade das resolucións adoptadas por 

cada unha delas. 
c) A través de medios electrónicos que aseguren a interoperabilidade e a seguridade dos 

sistemas e solucións adoptadas por cada unha delas. 



   

SUBGRUPO A1-TEMA 3-LEI 40/2015-GALEGO 
 

10 
 

 
51. Segundo o artigo 5 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, a 
creación dun novo órgano administrativo só terá lugar logo da comprobación de que: 

a) Non existe outro na mesma Administración pública que desenvolva igual función sobre o 
mesmo territorio e poboación. 

b) Non existe outro noutra Administración pública que desenvolva igual función sobre o mesmo 
territorio e poboación. 

c) Non existe outro na mesma Administración pública que desenvolva igual función sobre outro 
territorio e poboación. 
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TEMA 4- LEI 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público 
 

1. Segundo o artigo 140 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, 
cando dúas ou máis administracións públicas, de maneira voluntaria e en exercicio das súas 
competencias, asumen compromisos específicos a prol dunha acción común trátase do principio de: 

a) Competencia. 
b) Coordinación. 
c) Cooperación. 

 
2. Segundo o artigo 141 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, no 
deber de colaboración, a asistencia e colaboración requirida só poderá negarse cando:  

a) O organismo público do que se solicita non estea facultado para prestala de acordo co 
previsto na súa normativa específica.  

b) O organismo público do que se solicita non teña dispoñibilidade técnica para prestala de 
acordo co previsto na súa normativa específica. 

c) O organismo público do que se solicita non teña dispoñibilidade orzamentaria para prestala 
de acordo co previsto na súa normativa específica. 

 
3. Segundo o artigo 143 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, a 
formalización de relacións de cooperación requirirá: 

a) A aceptación tácita das partes, formulada en todo caso en convenios. 
b) A aceptación expresa das partes, formulada en acordos de órganos de cooperación ou en 

convenios. 
c) A aceptación expresa das partes, formulada sempre en acordos de órganos de cooperación. 

 
4. Segundo o artigo 144 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, a 
prestación de medios materiais, económicos ou persoais a outras administracións públicas é unha 
técnica de:  

a) Cooperación. 
b) Colaboración. 
c) Competencia. 

 
5. Segundo o artigo 142 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, a 
subministración de información que estea á disposición dun organismo público a outra 
Administración solicitante que a precise para o exercicio das súas competencias é unha técnica de:  

a) Cooperación. 
b) Colaboración. 
c) Competencia. 

 
6. Segundo o artigo 145 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, os 
órganos de cooperación son órganos de composición:  

a) Multilateral ou bilateral, de ámbito xeral, en todo caso. 
b) Multilateral ou bilateral, de ámbito especial, en todo caso. 
c) Multilateral ou bilateral, de ámbito xeral ou especial. 

 
 
 
 



   

SUBGRUPO A1-TEMA 4-LEI 40/2015-GALEGO 
 

2 
 

 

7. Segundo o artigo 146 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, para 
a preparación das súas reunións a Conferencia de Presidentes estará asistida por un comité 
preparatorio do que forman parte: 

a) Un ministro do Goberno, que o preside, e un conselleiro de cada comunidade autónoma. 
b) Un secretario de Estado do Goberno, que o preside, e un conselleiro de cada comunidade 

autónoma. 
c) Un ministro do Goberno, que o preside, e os presidentes de cada comunidade autónoma. 

 
8. Segundo o artigo 147 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, a 
Conferencia Sectorial é un órgano de cooperación e de composición: 

a) Multilateral e ámbito sectorial xeneral. 
b) Bilateral e ámbito sectorial determinado. 
c) Multilateral e ámbito sectorial determinado. 

 
9. Segundo o artigo 148 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, cal 
das seguintes funcións exercerán as Conferencias Sectoriais?: 

a) Establecer mecanismos de intercambio de información, especialmente de contido estatístico. 
b) Deliberar de asuntos e adoptar acordos de interese para o Estado e as comunidades 

autónomas. 
c) Establecer plans específicos de cooperación entre corporacións locais na materia sectorial 

correspondente. 
 
10. Segundo o artigo 149 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, a 
convocatoria de reunións da Conferencia Sectorial será: 

a) Polo menos unha vez ao ano ou cando o soliciten, polo menos, a metade dos seus membros. 
b) Polo menos unha vez ao ano ou cando o soliciten, polo menos, a terceira parte dos seus 

membros. 
c) Polo menos unha vez ao semestre ou cando o soliciten, polo menos, a metade dos seus 

membros. 
 
11. Segundo o artigo 150 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, o 
secretario de cada Conferencia Sectorial é designado por: 

a) O presidente da Conferencia Sectorial. 
b) O conxunto dos membros da Conferencia Sectorial. 
c) A maioría simple dos membros da Conferencia Sectorial. 

 
12. Segundo o artigo 150 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, o 
secretario de cada Conferencia Sectorial terá como funcións: 

a) Preparar as reunións e asistir a elas con voz e voto. 
b) Convocar as reunións por iniciativa propia e asistir a elas con voz e voto. 
c) Preparar as reunións e asistir a elas con voz pero sen voto. 

 
13. Segundo o artigo 151 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, a 
votación para a adopción de decisións nas Conferencias Sectoriais producirase: 

a) Polo número de membros que teña cada Administración pública. 
b) Pola representación que teña cada Administración pública. 
c) Pola capacidade orzamentaria que teña cada Administración pública. 
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14. Segundo o artigo 151 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, a 
decisión dunha Conferencia Sectorial con forma de acordo implica que: 

a) Existe un compromiso de actuación no exercicio das respectivas competencias. 
b) Expresa a opinión da Conferencia Sectorial sobre un asunto que se somete á súa consulta. 
c) Existe unha intención de actuación no exercicio das respectivas competencias. 

 
15. Segundo o artigo 151 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, os 
acordos dunha Conferencia Sectorial: 

a) Son de obrigado cumprimento, pero non directamente esixibles na vía xudicial prevista na 
lei, mesmo para quen votase a favor. 

b) Son de obrigado cumprimento e directamente esixibles na vía xudicial prevista na lei, salvo 
para quen votase en contra mentres non decidan subscribilos con posterioridade. 

c) Non son de obrigado cumprimento e non son directamente esixibles na vía xudicial prevista 
na lei. 

 
16. Segundo o artigo 151 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, os 
acordos de Conferencia Sectorial nos que se adopten plans conxuntos, de carácter multilateral, 
entre a Administración xeral do Estado e a das comunidades autónomas: 

a) Publicaranse no diario oficial de cada comunidade autónoma. 
b) Publicaranse no boletín oficial da provincia. 
c) Publicaranse no Boletín Oficial do Estado. 

 
17. Segundo o artigo 151 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, o 
acordo que se adopte na Conferencia Sectorial será de obrigado cumprimento para todas as 
administracións públicas integrantes da Conferencia Sectorial, con independencia do sentido do seu 
voto: 

a) Cando a Administración xeral do Estado exerza funcións de coordinación, de acordo coa orde 
constitucional de distribución de competencias do ámbito material respectivo. 

b) Cando a Administración xeral do Estado exerza funcións de alta inspección, de acordo coa 
orde constitucional de distribución de competencias do ámbito material respectivo. 

c) Cando a Administración xeral do Estado exerza funcións de cooperación, de acordo coa orde 
constitucional de distribución de competencias do ámbito material respectivo. 

 
18. Segundo o artigo 151 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, 
coa adopción dunha recomendación, os membros que votan a favor desta na Conferencia Sectorial 
comprométense a: 

a) Orientar a súa actuación nesa materia de conformidade co previsto na recomendación, en 
todo caso e sen excepción. 

b) Orientar a súa actuación nesa materia de conformidade co previsto na recomendación, aínda 
que poderán apartarse desta se o motivan e se incorporan a súa xustificación no 
correspondente expediente. 

c) Orientar a súa actuación nesa materia de conformidade co previsto na recomendación, salvo 
quen votase en contra, que nunca poderá subscribila con posterioridade.  
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19. Segundo o artigo 152 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, as 
funcións de secretario nunha Comisión Sectorial serán exercidas por: 

a) Un funcionario do ministerio correspondente. 
b) Un funcionario da comunidade autónoma que se designe. 
c) Un funcionario da entidade local que se designe. 

 
20. Segundo o artigo 152 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, a 
Comisión Sectorial é, respecto da Conferencia Sectorial: 

a) O órgano de consulta e apoio de carácter especial. 
b) O órgano de investigación e consulta de carácter xeral. 
c) O órgano de traballo e apoio de carácter xeral. 

 
21. Segundo o artigo 152 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, 
poderán funcionar de forma electrónica as comisións sectoriais e grupos de traballo?: 

a) Si, se así se prevé no regulamento interno de funcionamento da Conferencia Sectorial. 
b) Si, se así se prevé no regulamento interno de funcionamento da Comisión Sectorial. 
c) Non, en ningún caso. 

 
22. Segundo o artigo 152 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, a 
Comisión Sectorial na preparación das reunións da Conferencia Sectorial: 

a) Tratará os asuntos incluídos na orde do día da convocatoria da Conferencia Sectorial. 
b) Tratará calquera asunto, incluído ou non na orde do día da convocatoria da Conferencia 

Sectorial. 
c) Só tratará os asuntos nos que se vaian tomar decisións e que estean incluídos na orde do día 

da convocatoria da Conferencia Sectorial. 
 
23. Segundo o artigo 152 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, os 
grupos de traballo das Conferencias Sectoriais estarán formados por:  

a) Presidente do Goberno e presidentes das comunidades autónomas. 
b) Ministros e conselleiros das diferentes administracións públicas. 
c) Directores xerais, subdirectores xerais ou equivalentes das diferentes administracións 

públicas. 
 
24. Segundo o artigo 152 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, a 
participación nun grupo de traballo dunha Conferencia Sectorial de organizacións representativas de 
intereses afectados, co fin de solicitar propostas ou formular consultas, require: 

a) O voto favorable da maioría dos membros do grupo de traballo. 
b) O voto favorable da maioría dos membros da Comisión Sectorial. 
c) O voto favorable da maioría dos membros da Conferencia Sectorial. 
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25. Segundo o artigo 153 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, as 
Comisións Bilaterais de Cooperación exercen funcións: 

a) Só de consulta, non de adopción de acordos, para a mellora da coordinación entre as 
respectivas administracións en asuntos que afecten de forma singular a comunidade 
autónoma. 

b) Consulta e adopción de acordos que teñan por obxecto a mellora da cooperación entre as 
respectivas administracións en asuntos que afecten de forma xeral as comunidades 
autónomas. 

c) Consulta e adopción de acordos que teñan por obxecto a mellora da coordinación entre as 
respectivas administracións en asuntos que afecten de forma singular a comunidade 
autónoma. 

 
26. Segundo o artigo 153 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, as 
decisións das Comisións Bilaterais de Cooperación revestirán a forma de:  

a) Recomendacións, que serán de obrigado cumprimento, cando así se prevexa expresamente, 
para as dúas administracións que o subscriban e, nese caso, serán esixibles. 

b) Acordos, que serán de obrigado cumprimento, cando así se prevexa expresamente, para as 
dúas administracións que o subscriban e, nese caso, serán esixibles. 

c) Acordos, que serán de obrigado cumprimento, en todo caso, para as dúas administracións 
que o subscriban, aínda que non serán esixibles en vía xudicial. 

 
27. Segundo o artigo 154 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, 
poderán crearse Comisións Territoriais de Coordinación, de composición multilateral, entre 
administracións cuxos territorios sexan: 

a) Coincidentes e limítrofes. 
b) Coincidentes ou limítrofes. 
c) Nin coincidentes, nin limítrofes. 

 
28. Segundo o artigo 154 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, a 
designación da persoa que exerza de secretario nas Comisións Territoriais de Coordinación 
realizarase: 

a) Segundo o seu regulamento interno de funcionamento. 
b) Polo ministro que integre a Comisión Territorial. 
c) Polo secretario de Estado que integre a Comisión Territorial. 

 
29. Segundo o artigo 154 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, as 
Comisións Territoriais de Coordinación poderán estar formadas por: 

a) Representantes das Cortes Xerais e representantes das entidades locais. 
b) Representantes das comunidades autónomas e representantes das entidades locais. 
c) Representantes da Unión Europea e representantes das entidades locais. 

 
30. Segundo o artigo 154 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, as 
Comisións Territoriais de Coordinación poderán crearse:  

a) Cando exista proximidade territorial e a concorrencia de funcións administrativas así o 
requira. 

b) Cando exista proximidade territorial e a concorrencia de funcións de vixilancia así o requira. 
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c) Cando exista proximidade territorial ou a concorrencia de funcións administrativas así o 
requira. 

 
31. Segundo o artigo 155 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, a 
dispoñibilidade para outra Administración pública dos datos relativos aos interesados que obren en 
poder das administracións públicas estará limitada estritamente a: 

a) Calquera dato que teñan as administracións, sexa ou non para a tramitación e resolución dos 
procedementos e actuacións da súa competencia. 

b) Os requiridos aos interesados polas administracións para a tramitación e resolución dos 
procedementos e actuacións da súa competencia. 

c) Os requiridos aos interesados polas administracións só para a tramitación e resolución de 
procedementos sancionadores ou actuacións da súa competencia. 

 
32. Segundo o artigo 155 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, a 
cal das seguintes entidades afecta a obrigación de adoptar as medidas necesarias para crear unha 
rede de comunicacións que interconecte os sistemas de información das administracións públicas?: 

a) Entidades locais. 
b) Cortes Xerais. 
c) Parlamentos autonómicos. 

 
33. Segundo o artigo 156 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, o 
Esquema Nacional de Seguridade ten por obxecto: 

a) Establecer a política de seguridade na utilización de medios electrónicos no ámbito do poder 
lexislativo. 

b) Establecer a política de seguridade na utilización de medios electrónicos no ámbito da 
presente lei. 

c) Establecer a política de seguridade na utilización de medios electrónicos no ámbito da 
seguridade nacional. 

 
34. Segundo o artigo 156 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, os 
contidos do Esquema Nacional de Interoperabilidade deberán ser tidos en conta por:  

a) As administracións públicas para a toma de decisións tecnolóxicas que garantan a 
interoperabilidade. 

b) Os poderes do Estado para a toma de decisións tecnolóxicas que garantan a 
interoperabilidade. 

c) As Cortes Xerais para a toma de decisións tecnolóxicas que garantan a interoperabilidade. 
 
35. Segundo o artigo 157 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, as 
administracións públicas poñerán á disposición de calquera delas que o solicite as aplicacións, 
desenvolvidas polos seus servizos:  

a) Si, en todo caso. 
b) Si, salvo que a información á que estean asociadas sexa obxecto de especial protección por 

unha norma. 
c) Si, salvo que o custo da aplicación fose plurianual e sexa obxecto de reserva de lei. 
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TEMA 5- LEI 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público 
 
1. De acordo co artigo 1.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, a 
presente lei ten por obxecto regular: 

a) A contratación da Administración pública. 
b) A contratación dos municipios. 
c) A contratación do sector público. 

 
2. De conformidade co artigo 1.3 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, 
facilitarase o acceso á contratación pública das pequenas e medianas empresas, así como das 
empresas: 

a) De economía sustentable. 
b) De carácter cooperativo. 
c) De economía social. 

 
3. O artigo 2.2 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, establece que 
están tamén suxeitos á presente lei, nos termos que nela se sinalan, os contratos subvencionados 
por entidades que teñan a consideración de: 

a) Poderes públicos. 
b) Poderes adxudicadores. 
c) Poderes privados. 

 
4. Segundo o artigo 3.1.i) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, 
considérase que forman parte do sector público: 

a) Os fondos con personalidade xurídica. 
b) Os fondos sen personalidade xurídica. 
c) Os fondos con algunha personalidade xurídica. 

 
5. De conformidade co artigo 4 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, as 
relacións xurídicas, negocios e contratos citados nesta sección quedan excluídos do ámbito da 
presente lei, e rexeranse polas súas normas especiais, aínda que se aplicarán os principios desta lei 
para: 

a) Resolver as dúbidas e lagoas que puidesen presentarse. 
b) Resolver soamente as dúbidas que puidesen producirse. 
c) O que se considere oportuno. 

 
6. De conformidade co artigo 7.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, 
exclúense do ámbito da presente lei os acordos que celebre o Estado: 

a) Con outros Estados ou con outros suxeitos de dereito internacional. 
b) Coas Illas Canarias. 
c) Coas sociedades cooperativas. 

 
7. De acordo co artigo 8 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, quedan 
excluídos da presente lei os contratos de: 

a) Só os contratos de investigación. 
b) Só os contratos de desenvolvemento de programas. 
c) Os contratos de investigación e desenvolvemento, coas excepcións previstas na propia lei. 
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8. Segundo o artigo 9.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, atópanse 
excluídos da presente lei: 

a) Os contratos de explotación de bens privativos. 
b) Os contratos de explotación de bens patrimoniais distintos aos definidos no artigo 14. 
c) Os contratos de explotación de bens gananciais. 

 
9. Segundo o artigo 11.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, queda 
excluída do ámbito da presente lei: 

a) A relación de servizo dos funcionarios públicos e os contratos regulados na lexislación 
laboral. 

b) Unicamente a relación de servizo dos funcionarios públicos. 
c) Unicamente os contratos regulados na lexislación laboral. 

 
10. De conformidade co artigo 11.3 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, quedan excluídos da presente lei: 

a) Os contratos relativos a servizos de arbitraxe e conciliación. 
b) Os contratos de obra. 
c) Os contratos de servizos. 

 
11. De conformidade co disposto no artigo 12.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do 
sector público, os contratos de obras, concesión de obras, concesión de servizos, subministración e 
servizos que celebren as entidades pertencentes ao sector público cualificaranse de acordo con: 

a) Os costumes do lugar. 
b) As normas contidas na presente sección. 
c) As normas do Código penal. 

 
12. E de acordo co establecido no artigo 12.2 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do 
sector público, os restantes contratos do sector público cualificaranssegundo: 

a) As normas de dereito administrativo ou de dereito privado que lles sexan de aplicación. 
b) As normas de dereito administrativo que non lles sexan de aplicación. 
c) As normas de dereito privado que non lles sexan de aplicación. 

 
13. Segundo o disposto no artigo 13.1.a) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, son contratos de obras aqueles que teñen por obxecto:  

a) A xestión dun servizo público. 
b) A compra de material de oficina. 
c) A execución dunha obra, illada ou conxuntamente coa redacción do proxecto, ou a 

realización dalgún dos traballos enumerados no anexo I. 
 
14. Segundo o disposto no artigo 13.1.b) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, son contratos de obras: 

a) A xestión dun servizo público. 
b) A realización, por calquera medio, dunha obra que cumpra os requisitos fixados pola 

entidade do sector público contratante que exerza unha influencia decisiva no tipo ou no 
proxecto da obra. 

c) A compra de material de oficina. 
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15. De acordo co artigo 13.2 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, por 
“obra” entenderase o resultado dun conxunto de traballos de construción ou de enxeñería civil, 
destinado a cumprir en por si unha función económica ou técnica, que teña por obxecto:  

a) Un ben moble. 
b) Un ben inmoble. 
c) Un ben moble ou inmoble. 

 
16. Segundo o artigo 14.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, que 
tipo de contrato é aquel que ten por obxecto a realización polo concesionario dalgunhas das 
prestacións a que se refire o artigo anterior, incluídas as de restauración e reparación de 
construcións existentes?: 

a) O contrato de servizos. 
b) O contrato de arrendamento. 
c) O contrato de concesión de obras. 

 
17. Segundo o artigo 15.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, que 
tipo de contrato é aquel en cuxa virtude un ou varios poderes adxudicadores encomendan a título 
oneroso a unha ou varias persoas, naturais ou xurídicas, a xestión dun servizo cuxa prestación sexa 
da súa titularidade ou competencia?: 

a) O contrato de concesión de servizos. 
b) O contrato de obra. 
c) O contrato de subministración. 

 
18. De conformidade co artigo 15.2 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, o dereito de explotación dos servizos implicará a transferencia ao concesionario: 

a) Do risco operacional. 
b) De todo tipo de risco. 
c) De ningún risco. 

 
19. Segundo o artigo 16.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, que 
tipo de contratos son aqueles que teñen por obxecto a adquisición, o arrendamento financeiro, ou o 
arrendamento, con ou sen opción de compra, de produtos ou bens mobles?: 

a) Contratos de obras. 
b) Contratos de concesión de obras. 
c) Contratos de subministración. 

 
20. Segundo o artigo 16.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, son 
contratos de subministración aqueles que teñen por obxecto a adquisición, o arrendamento 
financeiro, ou o arrendamento, con ou sen opción de compra, de produtos ou bens: 

a) Mobles. 
b) Inmobles. 
c) Mixtos. 
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21. De acordo co artigo 16.2 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, sen 
prexuízo do disposto na letra b) do apartado 3 deste artigo respecto dos contratos que teñan por 
obxecto programas de computador, non terán a consideración de contrato de subministración os 
contratos relativos a: 

a) Propiedades corporais. 
b) Propiedades incorporais ou valores negociables. 
c) Valores innegociables. 

 
22. De acordo co artigo 16.3.a) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, 
que tipo de contratos son aqueles nos que o empresario se obrigue a entregar unha pluralidade de 
bens de forma sucesiva e por prezo unitario sen que a contía total se defina con exactitude ao 
tempo de celebrar o contrato, por estar subordinadas as entregas ás necesidades do adquirente?: 

a) Os de obra. 
b) Os de servizos. 
c) Os de subministracións. 

 
23. Segundo o artigo 16.3.b) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, que 
tipo de contratos son aqueles que teñen por obxecto a adquisición e o arrendamento de equipos e 
sistemas de telecomunicacións ou para o tratamento da información, os seus dispositivos e 
programas, e a cesión do dereito de uso destes últimos, en calquera das súas modalidades de posta 
á disposición?: 

a) Os privados. 
b) Os mixtos. 
c) Os de subministracións. 

 
24. Segundo o artigo 16.3.b) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, os 
contratos de adquisición de programas de computador desenvolvidos a medida consideraranse: 

a) Contratos de obra. 
b) Contratos de servizos. 
c) Contratos de subministracións. 

 
25. Segundo o artigo 16.3.c) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, que 
tipo de contratos son os de fabricación, polos que a cousa ou cousas que haxan de ser entregadas 
polo empresario deban ser elaboradas de acordo cunhas características peculiares fixadas 
previamente pola entidade contratante, aínda cando esta se obrigue a achegar, total ou 
parcialmente, os materiais precisos?: 

a) Contratos de subministracións. 
b) Contratos de obra. 
c) Contratos de concesión de servizos. 

 
26. Segundo o artigo 16.3.d) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, que 
tipo de contratos son os que teñen por obxecto a adquisición de enerxía primaria ou enerxía 
transformada?: 

a) Contratos de subministracións. 
b) Contratos de obra. 
c) Contratos de servizos. 
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27. Segundo o artigo 17 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, que tipo 
de contratos son aqueles cuxo obxecto son prestacións de facer consistentes no desenvolvemento 
dunha actividade ou dirixidas á obtención dun resultado distinto dunha obra ou subministración, 
incluídos aqueles en que o adxudicatario se obrigue a executar o servizo de forma sucesiva e por 
prezo unitario?: 

a) Contratos de servizos. 
b) Contratos de obra. 
c) Contratos de subministración. 

 
28. De acordo co artigo 17 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, non 
poderán ser obxecto dos contratos de servizos os que impliquen: 

a) Exercicio da autoridade inherente aos poderes privados. 
b) Exercicio da autoridade inherente aos poderes públicos. 
c) Exercicio de calquera tipo de autoridade. 

 
29. De conformidade co artigo 18.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, entenderase por contrato mixto: 

a) Aquel que conteña prestacións correspondentes a outro ou outros de distinta clase. 
b) Aquel que conteña prestacións correspondentes a contratos da mesma clase. 
c) Aquel que non conteña ningún tipo de prestación. 

 
30. De acordo co artigo 18.1.a) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, 
para a determinación das normas que rexerán a adxudicación dos contratos mixtos cuxo obxecto 
conteña prestacións de varios contratos regulados nesta lei, estarase á seguinte regra: Cando un 
contrato mixto comprenda prestacións propias de dous ou máis contratos de obras, 
subministracións ou servizos atenderase: 

a) Ao carácter da prestación accesoria. 
b) Ao carácter da prestación principal. 
c) Ao carácter de todas as prestacións. 

 
31. De conformidade co artigo 18.1.b) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, cando o contrato mixto conteña prestacións dos contratos de obras, subministracións ou 
servizos, por unha banda, e contratos de concesións de obra ou concesións de servizos, doutra, e se 
as distintas prestacións non son separables atenderase: 

a) Ao carácter da prestación accesoria. 
b) Ao carácter da prestación principal. 
c) Ao carácter de todas as prestacións. 

 
32. De conformidade co artigo 18.2 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, cando o contrato mixto recolla prestacións de contratos regulados nesta lei con prestacións 
doutros contratos distintos dos regulados nesta, para determinar as normas aplicables á súa 
adxudicación atenderase á seguintes regra: 

a) Se as distintas prestacións non son separables, atenderase ao carácter da prestación 
principal. 

b) Se as distintas prestacións non son separables, atenderase ao carácter de todas as 
prestacións. 

c) Se as distintas prestacións non son separables, atenderase ao carácter da prestación 
accesoria. 
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33. De conformidade co artigo 18.2 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, cando o contrato mixto recolla prestacións de contratos regulados nesta lei con prestacións 
doutros contratos distintos dos regulados nesta, para determinar as normas aplicables á súa 
adxudicación atenderase á seguintes regra: 

a) Se as prestacións son separables e se decide celebrar un único contrato, aplicarase o 
disposto nesta lei. 

b) Se as prestacións son separables e se decide celebrar un único contrato, non se aplicará o 
disposto nesta lei. 

c) Se as prestacións son separables e se decide celebrar un único contrato, aplicarase o 
disposto na lei de patrimonio. 

 
34. Cal é a cantidade a que se refire o artigo 18.3 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos 
do sector público?: 

a) 5 euros. 
b) 50 euros. 
c) 50.000 euros. 

 
35. De conformidade co artigo 18.3 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, no caso de que o contrato mixto conteña elementos dunha concesión de obras ou dunha 
concesión de servizos, deberá acompañarse do correspondente: 

a) Estudo de impacto tecnolóxico. 
b) Estudo de impacto ambiental. 
c) Estudo de viabilidade. 

 
36. Segundo o artigo 19.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, son 
contratos suxeitos a unha regulación harmonizada os contratos de obras, os de concesión de obras, 
os de concesión de servizos, os de subministración e os de servizos cuxo valor estimado, calculado 
conforme ás regras que se establecen no artigo 101, sexa igual ou superior ás contías que se 
indican nos artigos seguintes, sempre que a entidade contratante teña o carácter de: 

a) Poder adxudicador. 
b) Poder absoluto. 
c) Poder total. 

 
37. Segundo o artigo 19.2.a) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, non 
se consideran suxeitos a regulación harmonizada, calquera que sexa o seu valor estimado, os 
contratos seguintes: 

a) Todo tipo de contrato de obra. 
b) Todo tipo de contrato de subministración. 
c) Os que teñan por obxecto a adquisición, o desenvolvemento, a produción ou a coprodución 

de programas destinados a servizos de comunicación audiovisual. 
 
38. Segundo o artigo 19.2.b) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, non 
se consideran suxeitos a regulación harmonizada, calquera que sexa o seu valor estimado, os 
contratos seguintes: 

a) Os incluídos dentro do ámbito definido polo artigo 346 do Tratado de Funcionamento da 
Unión Europea que se conclúan no sector da defensa. 

b) Todo tipo de contrato de obra. 
c) Todo tipo de contrato de subministración. 
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39. Segundo o artigo 19.2.c) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, non 
se consideran suxeitos a regulación harmonizada, calquera que sexa o seu valor estimado, os 
contratos seguintes: 

a) Todo tipo de contrato de obra. 
b) Todo tipo de contrato de subministración. 
c) Os declarados secretos ou reservados. 

 
40. Segundo o artigo 19.2.d) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, non 
se consideran suxeitos a regulación harmonizada, calquera que sexa o seu valor estimado, os 
contratos seguintes: 

a) Aqueles cuxo obxecto principal sexa permitir aos órganos de contratación a posta á 
disposición ou a explotación de redes públicas de comunicacións ou a prestación ao público 
dun ou varios servizos de comunicacións electrónicas. 

b) Todo tipo de contrato de obra. 
c) Todo tipo de contrato de subministración. 

 
41. Segundo o artigo 19.2.e) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, non 
se consideran suxeitos a regulación harmonizada, calquera que sexa o seu valor estimado, os 
contratos seguintes: 

a) Os servizos de certificación e autenticación de documentos que deban ser prestados por un 
notario público. 

b) Todo tipo de contrato de obra. 
c) Todo tipo de contrato de subministración. 

 
42. Segundo o artigo 19.2.e) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, non 
se consideran suxeitos a regulación harmonizada, calquera que sexa o seu valor estimado, os 
contratos seguintes: 

a) Outros servizos xurídicos que estean relacionados, mesmo de forma ocasional, co exercicio 
do poder público. 

b) Todo tipo de contrato de subministración. 
c) Todo tipo de contrato de obra. 

 
43. Segundo o artigo 19.2.f) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, non 
se consideran suxeitos a regulación harmonizada, calquera que sexa o seu valor estimado, os 
contratos seguintes: 

a) Os que teñan por obxecto servizos de defensa civil, protección civil e prevención de riscos 
laborais prestados por organizacións ou asociacións sen ánimo de lucro e incluídos en 
determinados códigos. 

b) Todo tipo de contrato de subministro. 
c) Todo tipo de contrato de obra. 

 
44. Segundo o artigo 19.2.g) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, non 
se consideran suxeitos a regulación harmonizada, calquera que sexa o seu valor estimado, os 
contratos seguintes: 

a) Os que teñan por obxecto servizos públicos de transporte de viaxeiros por ferrocarril ou en 
metro, así como as concesións de servizos de transporte de viaxeiros. 

b) Todo tipo de contrato de servizos. 
c) Todo tipo de contrato de concesión de obra. 
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45. De acordo co artigo 20.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, cal 
dos seguintes tipos de contratos está suxeito a regulación harmonizada sempre que o seu importe 
sexa igual ou superior a 5.548.000 euros?: 

a) Os contratos de obras. 
b) Os contratos de subministracións. 
c) Os contratos de xestión de servizos públicos. 

 
46. Segundo o artigo 20.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, cal dos 
seguintes tipos de contratos está suxeito a regulación harmonizada sempre que o seu importe sexa 
igual ou superior a 5.548.000 euros: 

a) Os contratos de subministracións. 
b) Os contratos de concesión de obras. 
c) Os contratos de xestión de servizos. 

 
47. Segundo o artigo 20.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, cal dos 
seguintes tipos de contratos está suxeito a regulación harmonizada sempre que o seu importe sexa 
igual ou superior a 5.548.000 euros?: 

a) Os contratos de subministracións. 
b) Os contratos de xestión de servizos. 
c) Os contratos de concesión de servizos. 

 
48. De conformidade co artigo 20.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, están suxeitos a regulación harmonizada os contratos de obras, de concesión de obras e de 
concesión de servizos cuxo valor estimado: 

a) Sexa igual ou superior a 5.548.000 euros. 
b) Sexa inferior a 5.548.000 euros. 
c) Sexa igual ou superior a 5.548 euros. 

 
49. De acordo co disposto no artigo 20.2 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, nos contratos de obras que se adxudiquen por lotes separados, cando o valor acumulado 
dos lotes en que se divida a obra iguale ou supere a cantidade de 5.548.000 euros: 

a) Aplicaranse as normas da regulación harmonizada á adxudicación só do primeiro lote. 
b) Aplicaranse as normas da regulación harmonizada á adxudicación de cada lote. 
c) Non se aplicarán as normas da regulación harmonizada á adxudicación de cada lote. 

 
50. De conformidade co segundo parágrafo do artigo 20.2 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de 
contratos do sector público, os órganos de contratación poderán exceptuar destas normas aos lotes 
cuxo valor estimado sexa inferior a un millón de euros, sempre que o importe acumulado dos lotes 
exceptuados: 

a) Non exceda o 20 por 100 do valor acumulado da totalidade destes. 
b) Exceda o 20 por 100 do valor acumulado da totalidade destes. 
c) Non exceda o 90 por 100 do valor acumulado da totalidade destes. 

 
51. Segundo o artigo 21.1.a) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, 
están suxeitos a regulación harmonizada os contratos de subministración cuxo valor estimado sexa 
igual ou superior á seguinte cantidade: 

a) 144.000 euros. 
b) 144 euros. 
c) 14 euros. 
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52. De conformidade co artigo 21.2 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, nos contratos que se adxudiquen por lotes separados, cando o valor acumulado dos lotes 
en que se divida a subministración iguale ou supere as cantidades indicadas no apartado anterior: 

a) Non se aplicarán as normas da regulación harmonizada á adxudicación de cada lote. 
b) Aplicaranse as normas da regulación harmonizada á adxudicación de cada lote. 
c) Aplicaranse as normas da regulación harmonizada á adxudicación só do primeiro lote. 

 
53. De acordo co artigo 22.1.a) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, 
están suxeitos a regulación harmonizada os contratos de servizos cuxo valor estimado sexa igual ou 
superior a 144.000 euros, cando os contratos haxan de ser adxudicados por: 

a) A Administración das comunidades autónomas. 
b) Os municipios. 
c) A Administración xeral do Estado. 

 
54. De acordo co artigo 22.1.a) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, 
están suxeitos a regulación harmonizada os contratos de servizos cuxo valor estimado sexa igual ou 
superior a 144.000 euros, cando os contratos haxan de ser adxudicados por: 

a) Os municipios. 
b) Os organismos autónomos da Administración xeral do Estado. 
c) A Administración das comunidades autónomas. 

 
55. De acordo co artigo 22.1.a) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, 
están suxeitos a regulación harmonizada os contratos de servizos cuxo valor estimado sexa igual ou 
superior a 144.000 euros, cando os contratos haxan de ser adxudicados por: 

a) As entidades xestoras e servizos comúns da Seguridade Social. 
b) A Administración das comunidades autónomas. 
c) Os municipios. 

 
56. De conformidade co artigo 22.1.b) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, están suxeitos a regulación harmonizada os contratos de servizos cuxo valor estimado sexa 
igual ou superior a 221.000 euros, cando os contratos haxan de adxudicarse por entidades do 
sector público distintas a: 

a) A Administración xeral do Estado. 
b) Os municipios. 
c) As deputacións provinciais. 

 
57. De conformidade co artigo 22.1.b) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, están suxeitos a regulación harmonizada os contratos de servizos cuxo valor estimado sexa 
igual ou superior a 221.000 euros, cando os contratos haxan de adxudicarse por entidades do 
sector público distintas a: 

a) A Administración das comunidades autónomas. 
b) As deputacións provinciais. 
c) Os organismos autónomos da Administración xeral do Estado. 
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58. De conformidade co artigo 22.1.b) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, están suxeitos a regulación harmonizada os contratos de servizos cuxo valor estimado sexa 
igual ou superior a 221.000 euros, cando os contratos haxan de adxudicarse por entidades do 
sector público distintas a: 

a) As entidades xestoras e servizos comúns da Seguridade Social. 
b) Os cabidos insulares. 
c) As parroquias. 

 
59. Segundo o artigo 22.1.c) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, 
están suxeitos a regulación harmonizada os contratos de servizos cuxo valor estimado sexa igual ou 
superior a 750.000 euros, cando se trate de contratos que teñan por obxecto: 

a) Os servizos sociais. 
b) A asistencia sanitaria gratuíta. 
c) O servizo doméstico. 

 
60. De acordo co artigo 22.2 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, nos 
contratos que se adxudiquen por lotes separados, cando o valor acumulado dos lotes en que se 
divida a contratación de servizos iguale ou supere os importes indicados no apartado anterior: 

a) Non se aplicarán as normas da regulación harmonizada á adxudicación de cada lote. 
b) Aplicaranse as normas da regulación harmonizada á adxudicación de cada lote. 
c) Aplicaranse as normas da regulación harmonizada á adxudicación só do primeiro lote. 

 
61. De acordo co artigo 22.2 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, os 
órganos de contratación poderán exceptuar destas normas os lotes cuxo valor estimado sexa 
inferior a 80.000 euros, sempre que o importe acumulado dos lotes exceptuados non exceda: 

a) O 20 por 100 do valor acumulado da totalidade destes. 
b) O 20 por 100 do valor acumulado da metade destes. 
c) O 90 por 100 do valor acumulado da totalidade destes. 

 
62. De conformidade co artigo 23.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, que tipos de contratos son contratos subvencionados suxeitos a unha regulación 
harmonizada?: 

a) Os contratos privados. 
b) Os contratos de obras e os contratos de servizos. 
c) Os contratos de subministracións. 

 
63. De acordo co artigo 23.2 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, 
cando o contrato subvencionado se adxudique por entidades do sector público que teñan a 
consideración de poder adxudicador, aplicaranse as normas de contratación previstas para estas 
entidades, de acordo coa súa natureza, salvo a relativa á determinación da competencia para 
resolver: 

a) O recurso de alzada. 
b) O recurso potestativo de reposición. 
c) O recurso especial en materia de contratación. 
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64. De conformidade co artigo 24 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, 
os contratos do sector público poderán estar sometidos a un réxime xurídico de:  

a) Dereito tributario. 
b) Dereito penal. 
c) Dereito administrativo ou de dereito privado. 

 
65. Segundo o artigo 25.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, terán 
carácter administrativo os contratos seguintes, sempre que se celebren por: 

a) Unha fundación privada. 
b) Unha sociedade anónima. 
c) Unha Administración pública. 

 
66. De acordo co artigo 25.1.a) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, 
terán carácter administrativo os contratos seguintes, sempre que se celebren por unha 
Administración pública: 

a) Os contratos de obra, concesión de obra, concesión de servizos, subministración e servizos, 
con algunhas excepcións que se recollen nese artigo. 

b) Os contratos de obra, concesión de obra, concesión de servizos, subministración e servizos 
sen ningunha excepción. 

c) Só os contratos de obra e de concesión de obra. 
 
67. De acordo co artigo 25.1.a) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, 
establécese que terán carácter privado os seguintes contratos: 

a) Os contratos de obra. 
b) Os contratos de concesión de obra. 
c) Os contratos de servizos que teñan por obxecto servizos financeiros con determinados 

números de referencia. 
 
68. De acordo co artigo 25.1.a) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, 
establécese que terán carácter privado os seguintes contratos: 

a) Os contratos de subministración. 
b) Os contratos de obra. 
c) Os que teñan por obxecto a creación e interpretación artística e literaria e os de espectáculos 

con determinados números de referencia. 
 
69. De acordo co artigo 25.1.a) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, 
establécese que terán carácter privado os seguintes contratos: 

a) Os contratos de concesión de obra. 
b) Os contratos de subministración. 
c) Aqueles cuxo obxecto sexa a subscrición a revistas, publicacións periódicas e bases de datos. 

 
70. De acordo co artigo 25.1.b) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, 
terán carácter administrativo os contratos seguintes, sempre que se celebren por unha 
Administración pública: 

a) Os contratos declarados así expresamente por unha lei. 
b) Ningún contrato pode ter carácter administrativo. 
c) Os contratos de arrendamento de propiedades urbanas. 
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71. De acordo co artigo 25.1.b) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, 
terán carácter administrativo, sempre que se celebren por unha Administración pública, os contratos 
declarados así expresamente por unha lei e aqueles de obxecto distinto aos expresados na letra 
anterior, pero que teñan natureza administrativa especial por: 

a) Estar vinculados ao xiro ou tráfico específico da Administración contratante. 
b) Estar vinculados ao xiro ou tráfico xeral da Administración contratante. 
c) Estar vinculados ao xiro ou tráfico específico da sociedade contratante. 

 
72. De acordo co artigo 25.1.b) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, 
terán carácter administrativo, sempre que se celebren por unha Administración pública, os contratos 
declarados así expresamente por unha lei e aqueles de obxecto distinto aos expresados na letra 
anterior, pero que teñan natureza administrativa especial por: 

a) Satisfacer de forma directa ou inmediata unha finalidade pública da específica competencia 
daquela. 

b) Satisfacer de forma indirecta unha finalidade pública da específica competencia daquela. 
c) Satisfacer de forma indirecta unha finalidade privada da específica competencia daquela. 

 
73. De conformidade co artigo 25.2 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, os contratos administrativos rexeranse, en canto á súa preparación, adxudicación, efectos, 
modificación e extinción, por: 

a) O Código civil. 
b) O Código penal. 
c) Esta lei e as súas disposicións de desenvolvemento. 

 
74. De conformidade co artigo 25.2 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, os contratos administrativos rexeranse por esta lei e as súas disposicións de 
desenvolvemento: 

a) En canto á súa preparación, adxudicación, efectos, modificación e extinción. 
b) Soamente en canto á súa preparación e adxudicación. 
c) Soamente en canto aos seus efectos e extinción. 

 
75. De conformidade co artigo 25.2 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, os contratos administrativos rexeranse, en canto á súa preparación, adxudicación, efectos, 
modificación e extinción, por esta lei e as súas disposicións de desenvolvemento e supletoriamente 
aplicaranse: 

a) Os costumes do lugar. 
b) As restantes normas de dereito administrativo e, na súa falta, as normas de dereito privado. 
c) Os usos e costumes do lugar. 

 
76. De conformidade co artigo 25.2 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, aos contratos administrativos especiais a que se refire a letra b) do apartado anterior 
seranlles de aplicación, en primeiro termo: 

a) As súas normas específicas. 
b) Os costumes do lugar. 
c) Os usos do lugar. 
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77. De acordo co artigo 26.1.b) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, 
terán a consideración de contratos privados: 

a) Os celebrados por entidades do sector privado que son poder adxudicador, pero non reúnen 
a condición de administracións públicas. 

b) Os celebrados por entidades do sector privado que son poder adxudicador, pero non reúnen 
a condición de administracións públicas. 

c) Os celebrados por entidades do sector público que son poder adxudicador, pero non reúnen 
a condición de administracións públicas. 

 
78. De acordo co artigo 26.1.c) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, 
terán a consideración de contratos privados: 

a) Os celebrados por entidades do sector público que non reúnan a condición de poder 
adxudicador. 

b) Os celebrados por entidades do sector público que reúnan a condición de poder adxudicador. 
c) Os celebrados por entidades do sector público. 

 
79. Segundo o disposto no artigo 26.2 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, os contratos privados que celebren as administracións públicas rexeranse en canto aos seus 
efectos, modificación e extinción: 

a) Polo dereito administrativo. 
b) Polo dereito privado. 
c) Pola Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público. 

 
80. De acordo co artigo 27.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, cal 
será a xurisdición competente para coñecer das cuestións relativas á preparación, adxudicación, 
efectos, modificación e extinción dos contratos administrativos?: 

a) A contencioso-administrativa. 
b) A social. 
c) A civil. 
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TEMA 6- LEI 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público 
 
1. De acordo co artigo 28.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, as 
entidades do sector público non poderán celebrar outros contratos que aqueles que sexan 
necesarios para: 

a) O cumprimento e a realización de todos os seus fins. 
b) O cumprimento e a realización dos seus fins institucionais. 
c) O cumprimento e a realización dos seus fins económicos. 

 
2. De conformidade co artigo 29.2 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, 
a prórroga acordarase polo órgano de contratación e será obrigatoria para o empresario, sempre 
que o seu aviso previo se produza polo menos con: 

a) Seis meses de antelación á finalización do prazo de duración do contrato, salvo que no prego 
que rexa o contrato se estableza un maior. 

b) Tres meses de antelación á finalización do prazo de duración do contrato, salvo que no 
prego que rexa o contrato se estableza un maior. 

c) Dous meses de antelación á finalización do prazo de duración do contrato, salvo que no 
prego que rexa o contrato se estableza un maior. 

 
3. Segundo o artigo 29.4 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, os 
contratos de subministracións e de servizos de prestación sucesiva terán un prazo máximo de 
duración de: 

a) Dez anos, incluídas as posibles prórrogas. 
b) Cinco anos, incluídas as posibles prórrogas. 
c) Oito anos, incluídas as posibles prórrogas. 

 
4. Segundo o artigo 29.8 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, os 
contratos menores definidos no apartado primeiro do artigo 118 non poderán: 

a) Ter unha duración superior a un ano nin ser obxecto de prórroga. 
b) Ter unha duración superior a catro anos nin ser obxecto de prórroga. 
c) Ter unha duración superior a oito anos nin ser obxecto de prórroga. 

 
5. De acordo co artigo 32.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, os 
poderes adxudicadores poderán organizarse executando de maneira directa prestacións propias dos 
contratos de obras, subministracións, servizos, concesión de obras e concesión de servizos, a 
cambio de: 

a) Unha compensación tarifaria. 
b) Unha compensación. 
c) Unha opción de compra. 

 
6. De conformidade co artigo 34.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, 
nos contratos do sector público poderá incluírse calquera pacto, cláusula e condición, sempre que 
non sexan contrarios: 

a) Ao ordenamento xurídico. 
b) Á lei. 
c) Ao costume. 
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7. Segundo o artigo 34.2 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, só 
poderán fusionarse prestacións correspondentes a diferentes contratos nun: 

a) Contrato plural. 
b) Contrato individual. 
c) Contrato mixto. 

 
8. De acordo co artigo 36.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, os 
contratos que celebren os poderes adxudicadores, con algunhas excepcións, perfecciónanse coa 
súa: 

a) Formalización. 
b) Lectura. 
c) Entrega. 

 
9. De acordo co artigo 36.4 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, salvo 
que se indique outra cousa no seu clausulado, os contratos do sector público entenderanse 
celebrados no lugar onde se atope a sede: 

a) Do órgano de contratación. 
b) Dunha das partes. 
c) Do empresario. 

 
10. Segundo o artigo 38.a) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, os 
contratos celebrados polos poderes adxudicadores, incluídos os contratos subvencionados a que se 
refire o artigo 23, serán inválidos cando concorra neles algunha das causas que os invalidan de 
conformidade coas disposicións do: 

a) Dereito civil. 
b) Dereito penal. 
c) Dereito político. 

 
11. De conformidade co artigo 42.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, a declaración de nulidade dos actos preparatorios do contrato ou da adxudicación, cando 
sexa firme, suporá a nulidade de: 

a) O mesmo contrato. 
b) Só unha parte do contrato. 
c) Só os actos preparatorios. 

 
12. De conformidade co artigo 42.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, con relación á declaración de nulidade, a parte que resulte culpable deberá indemnizar a 
contraria de: 

a) Os danos morais unicamente. 
b) Os danos e perdas que sufrise. 
c) Os danos e perdas que non sufrise. 

 
13. De conformidade co artigo 44.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación os contratos de obras 
cuxo valor estimado sexa superior a: 

a) Dez millóns de euros. 
b) Seis millóns de euros. 
c) Tres millóns de euros. 
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14. De conformidade co artigo 44.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación os contratos de 
subministracións cuxo valor estimado sexa superior a: 

a) 100.000 euros. 
b) 3.000.000 euros. 
c) 6.000.000 euros. 

 
15. De conformidade co artigo 44.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación os contratos de servizos 
cuxo valor estimado sexa superior a: 

a) 100.000 euros. 
b) 3.000.000 euros. 
c) 6.000.000 euros. 

 
16. De conformidade co artigo 44.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación os contratos de 
concesións de obras ou de servizos cuxo valor estimado sexa superior a: 

a) 100.000 euros. 
b) 3.000.000 euros. 
c) 6.000.000 euros. 

 
17. De conformidade co artigo 44.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, que tipo de contratos serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación 
cando, polas súas características, non sexa posible fixar o seu prezo de licitación ou, noutro caso, 
cando o seu valor estimado sexa superior ao establecido para os contratos de servizos?: 

a) Os contratos privados. 
b) Os contratos mercantís. 
c) Os contratos administrativos especiais. 

 
18. De acordo co artigo 44.4 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, non 
se dará este recurso en relación cos procedementos de adxudicación que se sigan polo trámite de: 

a) Emerxencia. 
b) Extrema rapidez. 
c) Necesidade. 

 
19. De acordo co artigo 44.4 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, a 
interposición do recurso especial en materia de contratación terá: 

a) Carácter obrigatorio e non será gratuíto para os recorrentes. 
b) Carácter potestativo e será gratuíto para os recorrentes. 
c) Carácter obrigatorio e será gratuíto para os recorrentes. 

 
20. De conformidade co artigo 45.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, o Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais estará adscrito ao: 

a) Ministerio de Deportes. 
b) Ministerio de Cultura. 
c) Ministerio de Facenda e Función Pública. 
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21. De conformidade co artigo 45.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, o Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais estará composto por: 

a) Un presidente e un mínimo de dous vogais. 
b) Un mínimo de dous vogais unicamente. 
c) Un presidente unicamente. 

 
22. De conformidade co artigo 45.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, en relación ao Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais, o incremento do 
número de vogais require: 

a) Acordo dun xefe de servizo. 
b) Acordo dun ministro. 
c) Acordo do Consello de Ministros. 

 
23. De acordo co artigo 45.4 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, a 
designación do presidente e dos vogais deste Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuais realizarase polo: 

a) Goberno. 
b) Rei. 
c) Senado. 

 
24. De conformidade co artigo 48 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, 
poderá interpoñer o recurso especial en materia de contratación calquera persoa física ou xurídica 
cuxos dereitos ou intereses lexítimos, individuais ou colectivos, se visen prexudicados ou poidan 
resultar afectados: 

a) De maneira directa ou indirecta, polas decisións obxecto do recurso. 
b) Só de maneira directa, polas decisións obxecto do recurso. 
c) Só de maneira indirecta, polas decisións obxecto do recurso. 

 
25. De acordo co artigo 49.2 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, que 
prazo ten o órgano de contratación para presentar as alegacións que estime oportunas sobre a 
solicitude de adopción de medidas cautelares: 

a) Dous días hábiles. 
b) Dez días hábiles. 
c) Quince días. 

 
26. De conformidade co artigo 50.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, o procedemento de recurso iniciarase mediante: 

a) Oficio. 
b) Nota interior. 
c) Escrito. 

 
27. De conformidade co artigo 50.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, o prazo de presentación do recurso é de: 

a) 1 día hábil. 
b) 15 días hábiles. 
c) 30 días hábiles. 
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28. De acordo co artigo 51.2 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, que 
prazo ten o interesado para emendar os defectos que poidan afectar o escrito de interposición do 
recurso?: 

a) 1 mes. 
b) 20 días hábiles. 
c) 3 días hábiles. 

 
29. De conformidade co artigo 52.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, se o interesado desexa examinar o expediente de contratación de forma previa á 
interposición do recurso especial, deberá solicitarllo ao: 

a) Rei. 
b) Valedor do Pobo. 
c) Órgano de contratación. 

 
30. De acordo co artigo 52.2 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, a 
presentación da solicitude de acceso ao expediente: 

a) Non paralizará en ningún caso o prazo para a interposición do recurso especial. 
b) Paralizará sempre o prazo de interposición do recurso especial. 
c) Paralizará nalgúns casos o prazo de interposición do recurso especial. 

 
31. De conformidade co artigo 54 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, 
as comunicacións e o intercambio de documentación entre os órganos competentes para a 
resolución dos recursos, os órganos de contratación e os interesados no procedemento faranse: 

a) Por medios electrónicos. 
b) Por correo ordinario. 
c) Por carta. 

 
32. Segundo o artigo 55 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, a que 
órgano lle corresponde, tras a reclamación e o exame do expediente administrativo, declarar a 
inadmisión do recurso: 

a) Ao órgano encargado de resolvelo. 
b) Ao órgano de contratación. 
c) Ao órgano de adxudicación. 

 
33. De conformidade co artigo 56.4 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, a práctica das probas anunciarase aos interesados: 

a) Cunha antelación de dous meses. 
b) Cunha antelación dun mes. 
c) Con antelación suficiente. 

 
34. De acordo co artigo 57.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, 
unha vez recibidas as alegacións dos interesados, ou transcorrido o prazo sinalado para a súa 
formulación, e o da proba, se é o caso, o órgano competente deberá resolver o recurso: 

a) Dentro dos tres meses seguintes. 
b) Dentro do mes seguinte. 
c) Dentro dos cinco días hábiles seguintes. 
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35. Segundo o artigo 57.5 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, unha 
vez transcorridos dous meses contados desde o seguinte á interposición do recurso sen que se 
notifique a súa resolución, o interesado poderá consideralo: 

a) Desestimado. 
b) Estimado. 
c) Estimado parcialmente. 

 
36. De conformidade co artigo 58.2 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, no caso de que o órgano competente aprecie temeridade ou mala fe na interposición do 
recurso ou na solicitude de medidas cautelares, poderá acordar a imposición dunha multa: 

a) Ao órgano de contratación. 
b) Ao que non fose responsable desta. 
c) Ao responsable desta. 

 
37. Segundo o artigo 59.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, contra 
a resolución ditada no recurso especial só caberá a interposición de: 

a) Recurso de reposición. 
b) Recurso de alzada. 
c) Recurso contencioso-administrativo. 

 
38. De conformidade co artigo 59.3 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, que órganos poderán rectificar en calquera momento, de oficio ou a instancia dos 
interesados, os erros materiais, de feito ou aritméticos existentes nos seus actos, incluída a 
resolución do recurso?: 

a) Os competentes para a resolución do recurso. 
b) Os competentes para a tramitación do recurso. 
c) Os competentes para a adxudicación do contrato. 

 
39. De acordo co artigo 61.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, a 
representación das entidades do sector público en materia contractual corresponde a: 

a) Os órganos de adxudicación. 
b) Os órganos de contratación. 
c) Os empresarios. 

 
40. De conformidade co artigo 62.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, o responsable do contrato será designado por:  

a) O órgano de contratación. 
b) O empresario. 
c) O órgano de adxudicación. 

 
41. De acordo co artigo 62.2 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, nos 
contratos de obras, as facultades do responsable do contrato serán exercidas por: 

a) O empresario. 
b) O director facultativo. 
c) O órgano de adxudicación. 
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42. De conformidade co artigo 63.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, a quen lle corresponde difundir exclusivamente a través de Internet o seu perfil de 
contratante?: 

a) Aos órganos de contratación. 
b) Aos empresarios. 
c) Aos órganos de adxudicación. 

 
43. Segundo o artigo 64.2 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, 
aquelas persoas ou entidades que teñan coñecemento dun posible conflito de interese deberán 
poñelo inmediatamente en coñecemento do: 

a) Ministerio Fiscal. 
b) Órgano de contratación. 
c) Órgano de adxudicación. 

 
44. De conformidade co artigo 65.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, só poderán contratar co sector público as persoas naturais ou xurídicas, españolas ou 
estranxeiras, que teñan plena: 

a) Capacidade xurídica. 
b) Capacidade física. 
c) Capacidade de obrar. 

 
45. Segundo o artigo 69.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, 
poderán contratar co sector público as unións de empresarios que se constitúan temporalmente 
para o efecto, sen que sexa necesaria a formalización destas en escritura pública ata que se 
efectúe: 

a) A adxudicación do contrato ao seu favor. 
b) A execución do contrato. 
c) A preparación da documentación necesaria para participar na poxa que se convoque. 

 
46. De acordo co artigo 69.3 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, os 
empresarios que concorran agrupados en unións temporais quedarán obrigados: 

a) Individualmente. 
b) Solidariamente. 
c) Mancomunadamente. 

 
47. De conformidade co artigo 71.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, cal das seguintes non é unha prohibición para contratar?: 

a) Solicitar a declaración de concurso voluntario. 
b) Ser sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia profesional que poña en 

dúbida a súa integridade. 
c) Atoparse ao corrente no cumprimento das obrigacións tributarias ou de Seguridade Social. 

 
48. Segundo o artigo 72 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, a quen 
lle corresponde a competencia para apreciar a existencia de prohibicións de contratar?: 

a) Ao órgano de contratación. 
b) Ao Ministerio Fiscal. 
c) Á Mesa. 
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49. De conformidade co artigo 73.2 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, as prohibicións de contratación, con algunha excepción, comunicaranse para a súa 
inscrición no: 

a) Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público ou o equivalente no 
ámbito das comunidades autónomas. 

b) Rexistro Central de Persoal ou o equivalente no ámbito das comunidades autónomas. 
c) Rexistro Mercantil. 

 
50. De acordo co artigo 74.2 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, os 
requisitos mínimos de solvencia que deba reunir o empresario e a documentación requirida para 
acreditar estes indicaranse: 

a) Na páxina web do órgano de contratación. 
b) No anuncio de licitación e especificaranse no prego do contrato. 
c) No anuncio de licitación, pero nunca se especificarán no prego do contrato. 

 
51. De conformidade co artigo 76.2 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, que órganos poderán esixirlles aos candidatos ou licitadores que, ademais de acreditar a 
súa solvencia ou, se é o caso, clasificación, se comprometan a dedicar ou adscribir á execución do 
contrato os medios persoais ou materiais suficientes para iso?: 

a) Os órganos de adxudicación. 
b) Os órganos de contratación. 
c) Os órganos competentes para a liquidación do contrato. 

 
52. De acordo co artigo 77.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, será 
esixible a clasificación nos contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior a: 

a) 5.000.000 euros. 
b) 50.000 euros. 
c) 500.000 euros. 

 
53. Segundo o artigo 77.3 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, 
mediante que tipo de norma se poderá exceptuar a necesidade de clasificación para determinados 
tipos de contratos de obras?: 

a) Real decreto. 
b) Orde ministerial. 
c) Instrución ministerial. 

 
54. De conformidade co artigo 78.2 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, excepcionalmente, cando así sexa conveniente para os intereses públicos, a contratación da 
Administración xeral do Estado e dos entes organismos e entidades dela dependentes con persoas 
que non estean clasificadas poderá ser autorizada polo Consello de Ministros: 

a) Co informe previo da mesa de contratación. 
b) Co informe previo do órgano de contratación. 
c) Co informe previo da Xunta Consultiva de Contratación Pública do Estado. 

 
55. Segundo o artigo 79.2 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, para 
proceder á clasificación será necesario que o empresario acredite: 

a) A súa personalidade e capacidade de obrar. 
b) A súa capacidade económica. 
c) Non precisa acreditar nada. 
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56. De acordo co artigo 80.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, os 
acordos relativos á clasificación das empresas adoptaranse, con eficacia xeral fronte a todos os 
órganos de contratación, por: 

a) As Xuntas de Persoal. 
b) As Comisións Clasificadoras da Xunta Consultiva de Contratación Pública do Estado. 
c) As mesas de contratación. 

 
57. De conformidade co artigo 81 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, 
os acordos relativos á clasificación das empresas adoptados polas Comisións Clasificadoras da Xunta 
Consultiva de Contratación Pública do Estado inscribiranse de oficio: 

a) No Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público. 
b) No Rexistro de Persoal. 
c) No Rexistro da Propiedade. 

 
58. De acordo co artigo 82.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, a 
clasificación das empresas terá, en tanto se manteñan polo empresario as condicións e 
circunstancias en que se baseou a súa concesión: 

a) Unha vixencia temporal de dous meses. 
b) Unha vixencia indefinida. 
c) Unha vixencia temporal de dous anos. 

 
59. De conformidade co artigo 82.3 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, a clasificación será revisable a petición dos interesados ou de oficio pola Administración: 

a) En canto varíen as circunstancias tomadas en consideración para concedela. 
b) Aínda cando non varíen as circunstancias tomadas en consideración para concedela. 
c) Cando se estime oportuno. 

 
60. De acordo co artigo 84.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, a 
capacidade de obrar dos empresarios que foren persoas xurídicas acreditarase mediante: 

a) Declaración xurada. 
b) Declaración responsable. 
c) A escritura ou o documento de constitución, os estatutos ou a acta fundacional. 

 
61. De conformidade co artigo 85 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, 
a proba por parte dos empresarios de non estar incursos en prohibicións para contratar poderá 
realizarse mediante: 

a) Testemuño xudicial ou certificación administrativa, segundo os casos. 
b) Correo electrónico. 
c) Correo postal. 

 
62. De acordo co artigo 86.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, que 
órgano determina que documentos se han de achegar para acreditar a solvencia económica e 
financeira e técnica ou profesional?: 

a) A mesa de contratación. 
b) A mesa de adxudicación. 
c) O órgano de contratación. 

 



   

SUBGRUPO A1-TEMA 6-LEI 9/2017-GALEGO 
 

10 
 

63. Segundo o artigo 96.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, a 
inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público acreditará 
fronte: 

a) A algún dos órganos de contratación do sector público. 
b) A todos os órganos de contratación do sector público. 
c) A todos os órganos de contratación do sector privado. 

 
64. De acordo co artigo 98.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, se 
non puidese producirse a subrogación por non reunir a entidade á que se lle atribúa o contrato as 
condicións de solvencia necesarias: 

a) Resolverase o contrato. 
b) Continuará a execución do contrato. 
c) Suspenderase temporalmente a execución do contrato. 

 
65. De conformidade co artigo 99.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, o obxecto dos contratos do sector público deberá ser: 

a) Imposible. 
b) Indeterminado. 
c) Determinado. 

 
66. Segundo o artigo 100.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, para 
os efectos desta lei, por orzamento base de licitación entenderase o límite máximo de gasto que en 
virtude do contrato pode comprometer o órgano de contratación, incluído: 

a) O imposto sobre actividades económicas. 
b) O imposto sobre o valor engadido, en todo caso. 
c) O imposto sobre o valor engadido, salvo disposición en contrario. 

 
67. Segundo o artigo 101.4 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, a 
elección do método para calcular o valor estimado non poderá efectuarse coa intención de subtraer 
o contrato: 

a) Á aplicación das normas de adxudicación que correspondan. 
b) Á aplicación das normas de publicación que correspondan. 
c) Á aplicación das normas de execución que correspondan. 

 
68. Segundo o artigo 101.5 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, o 
método de cálculo aplicado polo órgano de contratación para calcular o valor estimado deberá 
figurar, en todo caso, en:  

a) Os pregos de cláusulas administrativas particulares. 
b) Os pregos de cláusulas administrativas xerais. 
c) Os pregos de prescricións técnicas. 

 
69. De acordo co artigo 102.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, os 
contratos do sector público terán sempre un: 

a) Prezo incerto. 
b) Prezo certo. 
c) Prezo estimado. 
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70. De conformidade co artigo 103.6 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, a competencia para aprobar fórmulas tipo de revisión periódica e predeterminada 
corresponde: 

a) Ao órgano de contratación. 
b) Ao Consello de Ministros. 
c) Ao Ministerio da Presidencia. 

 
71. De acordo co artigo 106.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, no 
procedemento de contratación non procederá a esixencia de garantía provisional, salvo cando de 
forma excepcional o órgano de contratación, por motivos de: 

a) Interese público, o considere necesario e o xustifique motivadamente no expediente. 
b) Interese público, o considere necesario sen necesidade de xustificación no expediente. 
c) Interese particular, o considere necesario e o xustifique motivadamente no expediente. 

 
72. De acordo co artigo 106.2 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, nos 
casos en que o órgano de contratación acordase a esixencia de garantía provisional, nos pregos de 
cláusulas administrativas particulares determinarase o importe desta, que: 

a) Non poderá ser superior a un 20 por 100 do orzamento base de licitación do contrato. 
b) Poderá ser superior a un 3 por 100 do orzamento base de licitación do contrato. 
c) Non poderá ser superior a un 3 por 100 do orzamento base de licitación do contrato. 

 
73. De conformidade co artigo 107.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, a garantía definitiva será: 

a) Dun 5 por 100 do prezo final ofertado. 
b) Dun 10 por 100 do prezo final ofertado. 
c) Dun 3 por 100 do prezo final ofertado. 

 
74. De conformidade co artigo 323.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, os órganos de contratación de Administración xeral do Estado son: 

a) Os subdirectores xerais. 
b) Os ministros e os secretarios de Estado. 
c) Os subsecretarios de Estado. 

 
75. De conformidade co artigo 323.4 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, a composición das Xuntas de Contratación fixarase: 

a) Por lei orgánica. 
b) Por lei. 
c) Regulamentariamente. 

 
76. De acordo co artigo 324.2 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, a 
autorización para contratar realizada polo Consello de Ministros deberá obterse: 

a) Antes da aprobación do expediente. 
b) Despois da aprobación do expediente. 
c) Despois de realizada a execución do contrato. 
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77. Segundo o artigo 326.3 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, a 
composición da mesa de contratación publicarase: 

a) No Boletín Oficial do Estado. 
b) No perfil de contratante do órgano de contratación correspondente. 
c) Nos taboleiros de anuncios das dependencias administrativas. 

 
78. De conformidade co artigo 328.2 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, a Xunta Consultiva de Contratación Pública do Estado está adscrita ao: 

a) Ministerio de Facenda e Función Pública. 
b) Presidente do Goberno. 
c) Ministerio de Economía. 

 
79. De acordo co artigo 334.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, a 
Estratexia Nacional de Contratación Pública terá un horizonte temporal de: 

a) 4 anos. 
b) 4 meses. 
c) 8 anos. 

 
80. De conformidade co artigo 335.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector 
público, en que prazo deben remitirse os contratos ao Tribunal de Contas?: 

a) Dentro dos tres meses seguintes á formalización do contrato. 
b) Dentro dos cinco meses seguintes á formalización do contrato. 
c) Dentro dos seis meses seguintes á formalización do contrato. 
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TEMA 7- LEI 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da 
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia 
 
1. De acordo co disposto no artigo 1, da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e 
funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, no obxecto da lei 
recóllese:  

a) A regulación do exercicio da potestade regulamentaria. 
b) A regulación do exercicio de poderes da comunidade autónoma. 
c) O impulso da organización da participación da cidadanía nos asuntos públicos. 

 
2. Segundo o artigo 2 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da 
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, a Administración xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia: 

a) Está integrada por consellerías que actúan con personalidade xurídica única, dirixidas polo 
Consello da Xunta de Galicia. 

b) Está integrada por consellerías e entidades públicas instrumentais dependentes que 
desenvolven as funcións que determine a acción de goberno.  

c) Constituída por órganos xerarquicamente ordenados e dirixida pola Xunta de Galicia, actúa 
con personalidade xurídica única. 

 
3. De acordo co establecido no artigo 6 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e 
funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, no caso de que 
un órgano da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia delegue o exercicio de 
competencias nun órgano dunha entidade instrumental do sector autonómico, tal delegación: 

a) Deberá ser previamente aprobada, se os houbese, polos órganos dos que dependan o 
órgano delegante e o órgano delegado, agás que o delegante sexa o titular da consellería de 
adscrición da entidade instrumental, caso en que abondará coa decisión deste. 

b) Deberá ser previamente aprobada polo Consello da Xunta de Galicia. 
c) Deberá ser previamente informada polo titular da consellería con competencias en materia 

de administracións públicas e aprobada pola consellería de adscrición da entidade 
instrumental. 

 
4. De acordo co artigo 5 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da 
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, a encomenda de xestión, a 
delegación de sinatura e a suplencia:  

a) Non supoñen alteración da titularidade da competencia, aínda que si dos elementos 
determinantes do seu exercicio que se prevexan en cada caso.  

b) Non supoñen alteración da titularidade da competencia nin dos elementos determinantes do 
seu exercicio.  

c) Non supoñen alteración dos elementos determinantes do exercicio da competencia, aínda 
que si da súa titularidade.  
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5. De acordo co artigo 8 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da 
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, a encomenda de xestión 
intrasubxectiva formalizarase por medio da resolución de autorización e dos acordos que se asinen 
entre os órganos correspondentes unha vez autorizada a encomenda de xestión, e deberá:  

a) Ser publicada no Boletín Oficial do Estado, no Diario Oficial de Galicia e no Diario Oficial da 
Unión Europea, cando así o esixa o importe da encomenda. 

b) Ser publicada no Boletín Oficial do Estado e no Diario Oficial de Galicia. 
c) Ser publicada no Diario Oficial de Galicia. 

 
6. De acordo co artigo 11 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da 
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, os titulares dos órganos da 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia poderán, en materia da súa propia 
competencia, delegar a sinatura das súas resolucións e dos seus actos administrativos:  

a) Nos titulares dos órganos que dependan deles. 
b) Nos órganos que designe a persoa titular da consellería. 
c) Nos procedementos de carácter sancionador. 

 
7. Segundo o disposto no artigo 7 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e 
funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, contra o acordo 
de avocación:  

a) Non caberá recurso ordinario. 
b) Non caberá recurso, aínda que a posible ilegalidade da avocación poderá facerse valer, de 

ser o caso, no recurso que se interpoña contra a resolución do procedemento.  
c) Poderá interpoñerse reclamación con carácter previo ao recurso contra o acordo de 

avocación sobre a súa posible ilegalidade.  
 

8. Segundo o disposto no artigo 9 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e 
funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, a encomenda de 
xestión de actividades e servizos que sexan competencia doutras administracións públicas en favor 
de órganos da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ou entes públicos do 
sector público autonómico:  

a) Requirirá a aceptación previa da consellería competente por razón da materia e será 
formalizada mediante a sinatura do correspondente contrato. 

b) Requirirá a aceptación previa do Consello da Xunta e será formalizada mediante a sinatura 
do correspondente contrato. 

c) Requirirá a aceptación previa do Consello da Xunta e será formalizada mediante a sinatura 
do correspondente convenio. 

 
9. En base ao artigo 10 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da 
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, poderá encargarse a realización de 
tarefas a outras persoas físicas ou xurídicas de dereito privado por medio de convenios:  

a) Sempre que se respecten os contidos e os límites da lexislación básica sobre contratación do 
sector público. 

b) Sempre que se respecten os contidos e os límites da lexislación básica sobre convenios, 
cando se trate de persoas xurídicas, ou os contidos e límites da lexislación básica sobre 
contratación cando se trate de persoas físicas. 

c) Sempre que se trate de persoas físicas cando as tarefas teñan que realizarse con suxeición 
ao dereito administrativo.  
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10. Segundo o disposto no artigo 12 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e 
funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, os titulares dos 
órganos administrativos poderán ser suplidos temporalmente nos supostos de vacante, ausencia ou 
enfermidade por quen designe o órgano competente para o nomeamento daqueles. Se non se 
designa suplente:  

a) A competencia do órgano administrativo será exercida por quen designe o órgano 
administrativo inmediato superior do que dependa. 

b) A suplencia requirirá autorización previa da persoa titular da consellería competente. 
c) A competencia do órgano administrativo será exercida polo órgano en quen delegue a 

persoa titular da consellería competente. 
 

11. En base ao disposto no artigo 13 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e 
funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, en relación cos 
conflitos de atribucións:  

a) Só poderán producirse entre órganos dunha mesma consellería e serán resoltos polo 
superior xerárquico. Contra a resolución que resolva o conflito poderá interpoñerse recurso 
de alzada ante a consellería. 

b) Serán resoltos por acordo asinado conxuntamente cando se produzan entre órganos dunha 
mesma consellería, sen que caiba discrepancia ningunha. 

c) Os conflitos de atribucións positivos ou negativos entre órganos dunha mesma consellería 
serán resoltos polo superior xerárquico común no prazo de dez días hábiles sen que caiba 
recurso ningún. 

 
12. En base ao disposto no artigo 13 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e 
funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, en relación cos 
conflitos de atribucións positivos:  

a) O órgano que se considere competente requirirá de inhibición a aquel que coñeza do asunto, 
sen que poida suspenderse o procedemento. 

b) O órgano que se considere competente remitirá as actuacións ao seu superior xerárquico, 
que decidirá no prazo de dez días naturais. 

c) O órgano que se considere competente requirirá de inhibición a aquel que coñeza do asunto, 
o cal suspenderá o procedemento por un prazo de dez días hábiles. 

 
13. En base ao artigo 14 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da 
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, as normas contidas no título I, 
capítulo I, sección 3.ª, relativas aos órganos colexiados:  

a) Non lle serán aplicables ao Consello da Xunta nin ás súas comisións delegadas. 
b) Seranlle aplicables ao Consello da Xunta e ás súas comisións delegadas. 
c) Non lle serán aplicables ao Consello da Xunta, pero regularán o réxime de funcionamento 

das súas comisións delegadas. 
 

14. Atendendo ao disposto no artigo 15 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e 
funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, a constitución 
dun órgano colexiado terá como presuposto indispensable a determinación dos seguintes aspectos 
na súa norma de creación. Sinale a resposta incorrecta:  

a) As funcións de decisión, proposta, asesoramento, seguimento e control, así como calquera 
outra que se lle atribúa. 

b) A dotación dos créditos necesarios, de ser o caso, para o seu funcionamento. 
c) A determinación do persoal de apoio, se é o caso, para o seu funcionamento. 
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15. Segundo o disposto no artigo 16 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e 
funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, en cada órgano 
colexiado correspóndelle á presidenta ou ao presidente:  

a) Desempeñar a representación do órgano, sempre que así se aprobe por maioría cualificada 
dos membros nos termos que se establezan nos seus estatutos. 

b) Asegurar o cumprimento das leis. 
c) Expedir certificacións das consultas, ditames e acordos aprobados. 

 
16. Segundo o disposto no artigo 17 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e 
funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, os membros dun 
órgano colexiado:  

a) Non poderán atribuírse as funcións de representación recoñecidas a este, salvo que sexan 
autorizados para iso pola presidenta ou presidente. 

b) Non poderán atribuírse as funcións de representación recoñecidas a este en ningún caso. 
c) Non poderán atribuírse as funcións de representación recoñecidas a este, salvo que 

expresamente lles fosen outorgadas por unha norma ou por acordo validamente adoptado, 
para cada caso concreto, polo propio órgano. 

 
17. En base ao disposto no artigo 18 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e 
funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, a secretaria ou 
secretario dun órgano colexiado:  

a) Deberá ser un membro do propio órgano. 
b) Poderá ser un membro do propio órgano ou un empregado público ao servizo da 

Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ou da entidade pública na que se 
integre o órgano de que se trate. 

c) Deberá ser un membro do propio órgano que teña a condición de empregado público ao 
servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 
18. De conformidade co artigo 19 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e 
funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, poderá dirixirse 
ao secretario dun órgano colexiado para que lle sexa expedida certificación dos seus acordos:  

a) Quen acredite a titularidade dun interese lexítimo. 
b) Quen acredite a titularidade dun interese lexítimo, sempre que teña a condición de membro 

do órgano colexiado, e deberá xustificar que se trata de información precisa para o 
cumprimento das súas obrigas. 

c) Os membros dos órganos colexiados cando estean autorizados pola presidenta ou presidente 
do órgano. 

 
19. De conformidade co artigo 20 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e 
funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, cando os 
membros do órgano voten en contra ou se absteñan:  

a) Quedarán exentos de responsabilidade cando os estatutos do órgano establezan os 
mecanismos adecuados para acreditar o sentido do voto. 

b) Quedarán exentos de responsabilidade cando formulen por escrito o seu desacordo no prazo 
de vinte e catro horas desde o momento da votación. 

c) Quedarán exentos da responsabilidade que, de ser o caso, poida derivar dos acordos. 
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20. De conformidade co artigo 21 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e 
funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, os órganos 
colexiados:  

a) Non poderán constituírse nin adoptar acordos utilizando medios electrónicos. 
b) Non poderán constituírse utilizando medios electrónicos, pero poderán adoptar acordos 

utilizando medios electrónicos sempre que se garanta a dispoñibilidade de medios. 
c) Poderán constituírse e adoptar acordos utilizando medios electrónicos. 

 
21. En base ao establecido no artigo 22 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e 
funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, en relación cos 
órganos colexiados consultivos:  

a) Denominaranse consellos cando teñan carácter interdepartamental. 
b) Terán carácter interdepartamental cando a súa función sexa asesorar. 
c) Os seus informes non terán carácter vinculante, agás disposición legal en sentido contrario. 

 
22. Segundo o artigo 25 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da 
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, son órganos superiores da 
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia:  

a) A vicepresidencia, as consellerías, as secretarías xerais e as secretarías xerais técnicas. 
b) As secretarías xerais, as secretarías xerais técnicas e as direccións xerais. 
c) A Presidencia da Xunta de Galicia, as consellerías, a vicepresidencia ou vicepresidencias, de 

existiren estas, e as secretarías xerais. 
 
23. En base ao artigo 24 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da 
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, cando o desenvolvemento de 
competencias propias da Administración xeral da Comunidade Autónoma o faga necesario, poderán 
crearse órganos ou unidades administrativas que exerzan a súa competencia funcional fóra do 
territorio da Comunidade Autónoma de Galicia:  

a) Tanto no ámbito territorial estatal coma no exterior. 
b) No ámbito territorial estatal, coa denominación prevista no Estatuto de autonomía. 
c) No ámbito territorial estatal para a coordinación coa Administración xeral do Estado. 

 
24. En base ao artigo 26 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da 
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, as secretarías xerais:  

a) Desenvolven e executan os plans de actuación que establezan as direccións xerais que as 
integran. 

b) Dirixen e coordinan as direccións xerais baixo a súa dependencia e responden ante a 
conselleira ou conselleiro da execución dos obxectivos fixados. 

c) Coordinan as secretarías xerais técnicas e as dirección xerais baixo a súa dependencia, cuxa 
dirección corresponde ás consellerías. 
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25. En base ao artigo 26 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da 
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, as secretarías xerais integradas na 
Presidencia:  

a) Desenvolverán as súas competencias baixo a dependencia funcional da Presidencia e a 
dependencia orgánica da conselleira ou do conselleiro que se determine na norma de 
aprobación da estrutura correspondente. 

b) Desenvolverán as súas competencias baixo a dependencia orgánica da Presidencia e a 
dependencia funcional da conselleira ou do conselleiro que se determine na norma de 
aprobación da estrutura correspondente. 

c) Desenvolverán as súas competencias baixo a dependencia orgánica e funcional da 
conselleira ou do conselleiro que se determine na norma de aprobación da estrutura 
correspondente. 

 
26. En base ao artigo 28 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da 
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, corresponde o nomeamento das 
persoas titulares das vicesecretarías xerais, subdireccións xerais e secretarías territoriais, a través do 
procedemento de libre designación:  

a) Á persoa titular da consellería con competencias en materia de Función Pública. 
b) Á persoa titular da Dirección Xeral de Función Pública, por delegación da persoa titular da 

consellería con competencias na materia. 
c) Á persoa titular da consellería de que dependan. 

 
27. En base ao artigo 30 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da 
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, en cada consellería existirán unha 
ou varias direccións xerais con relación xerárquica:  

a) Directa coa persoa titular da consellería, en todo caso. 
b) Directa coa persoa titular da consellería ou da secretaría xeral, de ser o caso. 
c) Directa coa persoa titular da consellería e figurarán adscritas organicamente á secretaría 

xeral técnica da consellería. 
 

28. En base ao artigo 30 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da 
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, correspóndelles aos titulares das 
direccións xerais:  

a) Executar os plans de actuación encomendados pola secretaría xeral técnica da consellería. 
b) Nomear as persoas titulares dos órganos dependentes deles. 
c) Resolver os conflitos de atribucións que xurdan entre os órganos dependentes deles. 

 
29. En base ao artigo 31 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da 
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, as delegacións territoriais:  

a) Dependen organicamente da consellería competente en materia de administracións públicas 
e para o desenvolvemento das súas funcións contarán co apoio e coa coordinación da 
secretaría xeral técnica do devandito departamento. 

b) Dependen funcionalmente da consellería competente en materia de administracións públicas 
e para o desenvolvemento das súas funcións contarán co apoio e coa coordinación da 
secretaría xeral técnica do devandito departamento. 

c) En ningún caso poderán recibir directrices ou instrucións procedentes doutras consellerías. 
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30. En base ao artigo 32 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da 
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, en relación coas vicesecretarías 
xerais:  

a) Dependen orgánica e funcionalmente das secretarías xerais. 
b) Poderán existir unha ou varias baixo a directa dependencia xerárquica das persoas titulares 

das secretarías xerais ou das secretarías xerais técnicas. 
c) Poderá existir unha en cada secretaría xeral técnica, con nivel orgánico de subdirección 

xeral. 
 
31. En base ao artigo 33 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da 
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, en relación coas subdireccións 
xerais:  

a) Poderán existir unha ou varias baixo a directa dependencia xerárquica das persoas titulares 
das secretarías xerais, secretarías xerais técnicas e direccións xerais. 

b) Poderán existir unha ou varias baixo a directa dependencia xerárquica das persoas titulares 
das secretarías xerais ou das secretarías xerais técnicas. Cando dependan das secretarías 
xerais técnicas terán a denominación de vicesecretaría xeral. 

c) Poderán existir unha ou varias baixo a directa dependencia xerárquica das persoas titulares 
das direccións xerais ou das secretarías xerais técnicas. Cando dependan das secretarías 
xerais técnicas terán a denominación de vicesecretaría xeral. 

 
32. En base ao artigo 34 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da 
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, en relación coas secretarías 
territoriais:  

a) En cada delegación territorial existirá unha secretaría territorial baixo a dependencia orgánica 
e funcional dos delegados territoriais, con nivel orgánico de xefatura de servizo. 

b) En cada delegación territorial poderá existir unha ou varias secretarías territoriais baixo a 
directa dependencia xerárquica das persoas titulares das secretarías xerais.  

c) En cada delegación territorial existirá unha secretaría territorial baixo a dependencia orgánica 
e funcional dos delegados territoriais, con nivel orgánico de subdirección xeral. 

 
33. En base ao artigo 36 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da 
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, en relación cos servizos e outros 
órganos e unidades administrativas de nivel inferior:  

a) Corresponden aos servizos, ademais das competencias específicas que teñan atribuídas nos 
decretos de estrutura orgánica, as funcións de informe e proposta das cuestións 
pertencentes ao seu ámbito competencial, así como funcións de planificación, coordinación, 
dirección e control das unidades administrativas deles dependentes. 

b) Corresponden aos servizos e a outros órganos e unidades administrativas de nivel inferior as 
competencias específicas que teñan atribuídas nos decretos de estrutura orgánica. 

c) As unidades administrativas que conforman os servizos constitúen órganos de apoio aos 
órganos de dirección de cada consellería, ás que lles corresponden as competencias 
específicas que teñan atribuídas na norma reguladora en materia de emprego público. 

 
 
 
 



   

SUBGRUPO A1-TEMA 7-LOFAXGA-GALEGO 
 

8 
 

34. De acordo co artigo 37 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento 
da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, as instrucións emitidas polos 
órganos da Administración xeral de Galicia e polas entidades instrumentais públicas:  

a) Considéranse ditadas no exercicio da potestade regulamentaria. 
b) Non se consideran en ningún caso disposicións ditadas no exercicio da potestade 

regulamentaria. 
c) Consideraranse ditadas no exercicio da potestade regulamentaria cando sexan aprobadas 

por resolución dos órganos da Administración xeral. 
 
35. De acordo co artigo 38 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento 
da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, as ordes serán asinadas:  

a) Pola persoa titular da consellería que en cada caso corresponda. Cando interesen a máis 
dunha consellería, revestirán a forma de ordes e serán asinadas conxuntamente polos 
conselleiros afectados. 

b) Pola persoa titular da consellería que en cada caso corresponda. Cando interesen a máis 
dunha consellería revestirán a forma de decreto. 

c) Pola persoa titular da consellería ou pola persoa titular da entidade instrumental que en cada 
caso corresponda. 

 
36. En base ao artigo 38 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da 
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, os decretos serán asinados polo 
presidente da Xunta e referendados polo conselleiro competente por razón da materia. No suposto 
de competencias coincidentes:  

a) A proposta corresponderalle ao conselleiro da Presidencia ao que corresponde tamén 
designar as consellerías que deben participar na elaboración do respectivo proxecto. 

b) A proposta corresponderalle ao conselleiro da Presidencia, ao que corresponde tamén 
designar as consellerías que deben participar na comisión interdepartamental para a súa 
elaboración. 

c) A proposta corresponderalles aos conselleiros interesados, co referendo do conselleiro da 
Presidencia, ao que lle corresponde tamén designar as consellerías que deben participar na 
elaboración do respectivo proxecto ou, de ser o caso, propoñer ao Consello da Xunta a 
constitución dunha comisión interdepartamental para tales efectos. 

 
37. De acordo co artigo 39 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento 
da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, as resolucións administrativas 
non poderán vulnerar o establecido nun regulamento:  

a) Aínda que sexan ditadas por órganos de igual ou superior rango a aquel que ditou o 
regulamento. 

b) Salvo que sexan ditadas por órganos de igual ou superior rango ao que ditou o regulamento. 
c) Salvo que sexan ditadas por órganos de superior rango ao que ditou o regulamento. 

 
38. En base ao artigo 40 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da 
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, o impulso do procedemento para a 
elaboración de disposicións administrativas de carácter xeral:  

a) Correspóndelle á dirección xeral que tivese a iniciativa normativa. 
b) Correspóndelle a secretaría xeral técnica da consellería que tivese a iniciativa normativa. 
c) Correspóndelle á consellería que tivese a iniciativa normativa. 
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39. En base ao artigo 41 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da 
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, na fase inicial do procedemento de 
elaboración de disposicións administrativas de carácter xeral:  

a) Con carácter previo á elaboración do anteproxecto, substanciarase unha consulta pública a 
través do Portal de Transparencia e Goberno Aberto.  

b) Unha vez elaborado o anteproxecto, substanciarase unha consulta pública previa a través do 
Portal de Transparencia e Goberno Aberto.  

c) Substanciarase unha consulta pública a través do Portal de Transparencia e Goberno Aberto 
do anteproxecto para someter o proxecto ao trámite de audiencia. 

 
40. En base ao artigo 41 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da 
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, na fase inicial do procedemento de 
elaboración de disposicións administrativas de carácter xeral, a consulta pública a través do Portal 
de Transparencia e Goberno Aberto, solicitará a opinión:  

a) Da cidadanía acerca da necesidade de elaboración da norma, cando se trate de destinatarios 
da regulación proposta, e deberá alegarse a condición de interesados no procedemento. 

b) Da cidadanía e das organizacións e asociacións máis representativas potencialmente 
afectadas pola futura norma. 

c) Das organizacións e asociacións máis representativas potencialmente afectadas pola futura 
norma, que valorarán exclusivamente a necesidade da súa aprobación. 

 
41. En base ao artigo 42 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da 
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sinale a afirmación correcta en 
relación co trámite de audiencia da fase intermedia do procedemento de elaboración de disposicións 
administrativas de carácter xeral:  

a) A decisión sobre o procedemento escollido para a audiencia será debidamente motivada no 
expediente. 

b) Nos trámites de audiencia e información pública, promoverase a participación cidadá no caso 
de proxectos organizativos ou que teñan repercusións orzamentarias. 

c) O trámite de audiencia e de información pública poderá ser abreviado ata o mínimo de dez 
días naturais cando razóns debidamente motivadas así o xustifiquen. 

 
42. En base ao artigo 42 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da 
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sinale cal dos seguintes documentos 
no corresponde á fase intermedia do procedemento de elaboración de disposicións administrativas 
de carácter xeral:  

a) Informe da Asesoría Xurídica Xeral. 
b) Informe sobre o impacto por razón de xénero. 
c) Informe favorable da consellería, ou das consellerías, con competencia en materia de 

Administracións Públicas e Emprego Público, se se tratase de proxectos que afecten a 
estrutura orgánica, métodos de traballo, procedementos administrativos e burocráticos ou 
réxime de persoal da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia ou do sector 
público autonómico. 
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43. De acordo co artigo 43 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento 
da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, na fase final do procedemento de 
elaboración de disposicións administrativas de carácter xeral, o informe da secretaría xeral técnica 
da consellería impulsora do proxecto:  

a) Emitirase cando sexa preceptivo o ditame do Consello Consultivo de Galicia, de conformidade 
co esixido pola súa normativa reguladora.  

b) Pechará cronoloxicamente os correspondentes a esta etapa, agás cando sexa preceptivo o 
ditame da Asesoría Xurídica, caso no que se emitirá á vista deste último. 

c) Pechará cronoloxicamente os correspondentes a esta etapa, agás que sexa preceptivo o 
ditame do Consello Consultivo de Galicia conforme o esixido pola súa normativa reguladora, 
caso no que este será o derradeiro en solicitarse e emitirse. 

 
44. En base ao artigo 43 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da 
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, na fase final do procedemento de 
elaboración de disposicións administrativas de carácter xeral, no caso dos proxectos de ordes:  

a) A aprobación definitiva polo titular da consellería impulsora do proxecto comporta a 
aprobación da propia orde e, con iso, o remate do procedemento.  

b) Unha vez aprobados definitivamente polo titular da consellería impulsora do proxecto, 
enviarase a todas as consellerías con carácter previo á reunión da Comisión de Secretarios 
Xerais en cuxa orde do día se vaia tratar o tema, para a súa aprobación polo Consello da 
Xunta.  

c) Unha vez aprobados polo Consello da Xunta de Galicia, o presidente da Xunta dispoñerá a 
súa publicación oficial. 

 
45. En base ao artigo 44 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da 
Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, para que produzan efectos, os 
regulamentos autonómicos deberán:  

a) Publicarse integramente no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial do Estado, atendendo 
á materia de que se trate, e entrarán en vigor aos vinte días naturais da súa publicación. 

b) Publicarse integramente no Diario Oficial de Galicia, e entrarán en vigor aos vinte días 
naturais da súa publicación, salvo que se xustifique adecuadamente a urxencia, nese caso 
entrará en vigor aos sete días da súa publicación. 

c) Publicarse integramente no Diario Oficial de Galicia, e entrarán en vigor aos vinte días 
naturais da súa publicación, agás que neles se dispoña outra cousa. 
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TEMA 8- Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula o desenvolvemento 
da Administración electrónica na Xunta de Galicia 
 
1. De conformidade co establecido no artigo 2.A.e) do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo 
que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia, as medidas 
establecidas neste decreto teñen por finalidade: 

a) Ofrecer servizos aos cidadáns nas oficinas públicas, dentro das materias da súa competencia. 
b) Ofrecer servizos aos cidadáns nas oficinas integradas de atención á cidadanía. 
c) Ofrecer servizos aos cidadáns nas oficinas públicas, con independencia de cal sexa a 

Administración competente para coñecer o asunto. 
 
2. De conformidade co establecido no seu artigo 6.a), as previsións do Decreto 198/2010, do 2 de 
decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia 
son:  

a) Adopción das medidas técnicas necesarias, co fin de satisfacer o previsto na normativa sobre 
austeridade. 

b) Adopción das medidas técnicas necesarias, co fin de satisfacer o previsto na normativa sobre 
accesibilidade. 

c) Adopción das medidas técnicas necesarias, co fin de satisfacer o previsto na normativa sobre 
transparencia e eficiencia. 

 
3. De conformidade co establecido no seu artigo 6.b), as previsións do Decreto 198/2010, do 2 de 
decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia 
son:  

a) Na implantación dos sistemas previstos neste decreto, a Xunta de Galicia adoptará todas as 
medidas de austeridade e disciplina do gasto, garantindo os criterios de eficacia, eficiencia e 
transparencia. 

b) Na implantación dos sistemas previstos neste decreto, a Xunta de Galicia adoptará todas as 
medidas de austeridade, garantindo os criterios de eficiencia e eficacia. 

c) Na implantación dos sistemas previstos neste decreto, a Xunta de Galicia adoptará todas as 
medidas de austeridade e disciplina do gasto, garantindo os criterios de eficiencia e 
transparencia establecidos. 

 
4. De conformidade co establecido no seu artigo 7.2, as previsións do Decreto 198/2010, do 2 de 
decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia 
son:  

a) As administracións garantirán o acceso a servizos electrónicos ás persoas con algún tipo de 
discapacidade e á infancia. 

b) As administracións garantirán o acceso a servizos electrónicos ás persoas maiores e á 
infancia. 

c) As administracións garantirán o acceso a servizos electrónicos ás persoas maiores ou con 
algún tipo de discapacidade e á infancia. 
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5. Segundo o establecido no artigo 8.1 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula 
o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia: 

a) A sede electrónica é o enderezo electrónico a través do cal os cidadáns acceden á 
información, servizos e trámites electrónicos. 

b) A sede electrónica é o enderezo de Internet a través do cal os cidadáns e as empresas 
acceden á información e servizos. 

c) A sede electrónica é o enderezo de acceso web a través do cal os cidadáns e as empresas 
acceden á información e servizos. 

 
6. Segundo o establecido no artigo 8.2 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula 
o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia: 

a) O enderezo da páxina web da Xunta de Galicia alóxase na sede electrónica. 
b) O enderezo electrónico de referencia da sede electrónica da Xunta de Galicia configúrase 

como un conxunto de páxinas web. 
c) O enderezo electrónico da sede electrónica da Xunta de Galicia créase polo conxunto das 

páxinas web da Administración. 
 
7. Segundo o establecido no artigo 8.7 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula 
o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia, elaborará os estándares, 
normas, especificacións técnicas e guías de estilo: 

a) O Consello da Xunta de Galicia. 
b) O órgano de dirección con competencias xerais en materia de función pública. 
c) O órgano de dirección con competencias xerais en materia de desenvolvemento da 

Administración electrónica. 
 
8. Segundo o establecido no artigo 10 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se regula 
o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia, a creación doutras sedes 
electrónicas: 

a) Farase respectando os principios de accesibilidade que recoñece este decreto. 
b) Axustarase ao protocolo de creación de sedes electrónicas. 
c) Poderá ser accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia. 

 
9. Segundo o establecido no artigo 11.1 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se 
regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia, sobre o rexistro 
electrónico da Xunta de Galicia: 

a) O rexistro electrónico permitirá a recepción e a remisión de solicitudes e escritos. 
b) O rexistro electrónico permitirá a recepción de calquera tipo de escrito. 
c) O rexistro electrónico facilitará a recepción e a remisión de comunicacións. 

 
10. Segundo o establecido no artigo 11.2 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se 
regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia, o rexistro electrónico 
da Xunta de Galicia garantirá:  

a) A integración co rexistro da Administración xeral do Estado. 
b) A integración co rexistro xeral das demais comunidades autónomas. 
c) A integración co rexistro xeral. 
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11. Segundo o establecido no artigo 11.4 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se 
regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia, sobre o rexistro 
electrónico da Xunta de Galicia: 

a) Soamente se poderá interromper por motivos xustificados e polo tempo mínimo posible. 
b) Soamente se poderá interromper polo prazo máximo de 24 horas.  
c) Non se poderá interromper en ningún caso. 

 
12. Segundo o establecido no artigo 11.4 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se 
regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia, sobre o rexistro 
electrónico da Xunta de Galicia, no suposto de interrupción non planificada, visualizarase unha 
mensaxe no que se comunique esta circunstancia: 

a) Mensaxe que poderá servir como xustificante da presentación do escrito. 
b) Mensaxe que deberá de remitirse co documento que se presenta. 
c) Mensaxe que deberá servir de constancia documental para a presentación do escrito. 

 
13. Segundo o establecido no artigo 12.3 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se 
regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia, sobre a publicación no 
taboleiro de anuncios electrónico da Xunta de Galicia: 

a) Os actos e as comunicacións que deban publicarse no taboleiro de anuncios publicaranse na 
sede electrónica. 

b) Os actos e as comunicacións que deban publicarse no taboleiro de anuncios publicaranse no 
Diario Oficial de Galicia. 

c) Os actos e as comunicacións que deban publicarse no taboleiro de anuncios remitiranse 
simultaneamente ao Diario Oficial de Galicia e ao Boletín Oficial do Estado. 

 
14. Segundo o establecido no artigo 12.4 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se 
regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia, sobre a publicación no 
taboleiro de anuncios electrónico da Xunta de Galicia: 

a) Os procedementos en ningún caso poderán establecer que a publicación na sede electrónica 
substitúa a do taboleiro de anuncios. 

b) Os procedementos poderán establecer que a publicación no Diario Oficial de Galicia substitúa 
a do taboleiro de anuncios. 

c) Os procedementos poderán establecer que a publicación na sede electrónica substitúa a do 
taboleiro de anuncios. 

 
15. Segundo o establecido no artigo 14.7 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se 
regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia, sobre as formas de 
identificación e autenticación: 

a) As entidades das administracións públicas do artigo 3 recoñecerán eficacia xurídica á 
autenticación realizada polos empregados públicos doutras administracións. 

b) As entidades administracións públicas do artigo 3, mediante acordo, recoñecerán en calquera 
caso a eficacia xurídica á autenticación realizada polos empregados públicos doutras 
administracións. 

c) As entidades administracións públicas do artigo 3, mediante convenio, poderán recoñecer 
eficacia xurídica á autenticación realizada polos empregados públicos doutras 
administracións. 
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16. Segundo o establecido no artigo 17.1 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se 
regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia, sobre a identificación 
electrónica: 

a) As sedes electrónicas da Xunta de Galicia identificaranse coa aplicación conxunta dos 
sistemas de sinatura electrónica, entre os que non se atopa o certificado de sede. 

b) As sedes electrónicas da Xunta de Galicia identificaranse coa aplicación conxunta que se 
determine en cada caso. 

c) As sedes electrónicas da Xunta de Galicia identificaranse coa aplicación conxunta dos 
sistemas de sinatura electrónica, entre os que se atopa o certificado de sede. 

 
17. Segundo o establecido no artigo 18.1 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se 
regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia, sobre a identificación 
dos empregados públicos: 

a) A Xunta de Galicia proverá o seu persoal de sistemas de sinatura electrónica. Non será válido 
o sistema de sinatura incorporado ao documento nacional de identidade. 

b) A Xunta de Galicia proverá o seu persoal de sistemas de sinatura electrónica. Só será válido 
o sistema de sinatura incorporado ao certificado de empregado público. 

c) A Xunta de Galicia proverá o seu persoal de sistemas de sinatura electrónica. En todo caso, 
serán válidos os sistemas de sinatura incorporados ao documento nacional de identidade e 
ao certificado de empregado público. 

 
18. Segundo o establecido no artigo 24.2 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se 
regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia, sobre as 
comunicacións electrónicas: 

a) Este decreto só recolle a posibilidade de que a Xunta de Galicia se comunique 
obrigatoriamente por medios electrónicos con persoas xurídicas. 

b) Este decreto non recolle a posibilidade de que a Xunta de Galicia amplíe a obrigación de 
comunicarse por medios electrónicos a interesados distintos das persoas xurídicas. 

c) A Xunta de Galicia poderá establecer a obrigatoriedade de comunicación por medios 
electrónicos con persoas xurídicas e con outros colectivos de persoas físicas por razón da súa 
capacidade económica ou técnica, dedicación profesional ou outros motivos acreditados. 

 
19. Segundo o establecido no artigo 25.5 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se 
regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia, sobre a notificación 
electrónica: 

a) O medio electrónico sinalado para os efectos de notificación poderase revogar polo 
falecemento da persoa física ou pola extinción da persoa xurídica titular do medio 
electrónico. 

b) O medio electrónico sinalado para os efectos de notificación poderase revogar só por 
resolución do órgano directivo. 

c) O medio electrónico sinalado para os efectos de notificación non se poderá revogar. 
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20. Segundo o establecido no artigo 27.3 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se 
regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia, sobre os documentos 
electrónicos: 

a) A Xunta de Galicia garantirá a recepción por parte da persoa interesada dos documentos que 
emita por medios electrónicos. 

b) A persoa interesada deberá de garantir a recepción dos documentos que emita por medios 
electrónicos a Xunta de Galicia. 

c) A Xunta de Galicia só será responsable da remisión dos documentos electrónicos á persoa 
interesada. 

 
21. Segundo o establecido no artigo 27.4 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se 
regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia, sobre os documentos 
electrónicos: 

a) Se a persoa interesada presentase documentos electrónicos sen axustarse aos formatos e 
estándares aprobados, requiriráselle para que corrixa o defecto advertido. 

b) Se a persoa interesada presentase documentos electrónicos sen axustarse aos formatos e 
estándares aprobados, rexeitaranse de plano sen máis trámite. 

c) Se a persoa interesada presentase documentos electrónicos sen axustarse aos formatos e 
estándares aprobados, requiriráselle para que corrixa o defecto advertido no prazo de 15 
días. 

 
22. Segundo o establecido no artigo 28.5 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se 
regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia, sobre o arquivo de 
documentos electrónicos: 

a) Os empregados públicos poderán emitir e transmitir por medios electrónicos copias 
auténticas dos documentos orixinais que obren no arquivo. 

b) Os empregados públicos poderán transmitir copias auténticas dos documentos orixinais que 
obren no arquivo. 

c) Os empregados públicos responsables poderán emitir e transmitir por medios electrónicos 
copias auténticas dos documentos orixinais que obren no arquivo. 

 
23. Segundo o establecido no artigo 29.1 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se 
regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia, sobre as copias 
electrónicas dos documentos electrónicos, terán a consideración de copias auténticas sempre que 
cumpran os seguintes requisitos: 

a) Que o documento electrónico orixinal se atope en poder da Xunta de Galicia. 
b) Que o documento electrónico orixinal se atope en poder de calquera Administración. 
c) Que o documento electrónico orixinal se atope en poder da Xunta de Galicia e sexa obtido 

por quen sexa competente. 
 
24. Segundo o establecido no artigo 29.3 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se 
regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia, poderanse xerar 
copias electrónicas auténticas dos documentos electrónicos: 

a) A partir doutras copias electrónicas auténticas. 
b) A partir doutras copias electrónicas auténticas, sempre que se observen os requisitos 

establecidos nos apartados anteriores. 
c) Non se poden facer outras copias electrónicas auténticas, xa que a sinatura electrónica é 

única e para cada caso. 
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25. Segundo o establecido no artigo 29.5 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se 
regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia, no suposto de que o 
soporte orixinal do documento sexa papel: 

a) Requirirá a súa dixitalización previa. 
b) Requirirá a súa dixitalización previa, coa posterior comprobación por unha autoridade ou un 

funcionario. 
c) Deberá respectarse o formato orixinal sen cambios. 

 
26. Segundo o establecido no artigo 29.7 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se 
regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia, serán copias 
auténticas os documentos en soporte papel: 

a) Cando a emisión por medios electrónicos e asinados electronicamente inclúan un código de 
verificación. 

b) Cando a emisión por medios electrónicos sexa asinada electronicamente. 
c) Se o orixinal está en papel, carece de validez a emisión electrónica. 

 
27. Segundo o establecido no artigo 30.3 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se 
regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia, a expedición dun 
certificado administrativo por medios electrónicos realizarase: 

a) Exclusivamente a petición da persoa interesada. 
b) A petición da persoa interesada ou do propio órgano administrativo. 
c) Exclusivamente do propio órgano administrativo. 

 
28. Segundo o establecido no artigo 30.5 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se 
regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia, un certificado 
administrativo deberá: 

a) Poder ser impreso en soporte de papel e conter un código de verificación xerado 
electronicamente. 

b) Poder ser impreso en soporte de papel. 
c) Poder ser impreso en soporte de papel e conter unha sinatura electrónica. 

 
29. Segundo o establecido no artigo 31.3 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se 
regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia, sobre a compulsa 
electrónica: 

a) Realizarase mediante identificación dun funcionario. 
b) Realizarase mediante selo do persoal da Administración. 
c) Realizarase mediante selo da autoridade ou do persoal funcionario habilitado. 

 
30. Segundo o establecido no artigo 32.1 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se 
regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia, enténdese por 
dixitalización certificada: 

a) Converter a imaxe nunha imaxe dixital mediante un escáner. 
b) Converter un documento en papel nunha imaxe dixital mediante un escáner carece de 

validez. 
c) Converter un documento en papel nunha imaxe dixital fiel e íntegra mediante un escáner. 
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31. Segundo o establecido no artigo 33.3 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se 
regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia, respecto do 
expediente electrónico: 

a) Poderán almacenarse por medios electrónicos todos os expedientes administrativos, cando o 
orixinal sexa un documento electrónico. 

b) Poderán almacenarse por medios electrónicos todos os expedientes administrativos, con 
independencia do soporte que tivesen orixinariamente. 

c) En todo caso, almacenaranse por medios electrónicos todos os expedientes administrativos. 
 

32. Segundo o establecido no artigo 33.4 do Decreto 198/2010, do 2 de decembro, polo que se 
regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia, o expediente 
electrónico identificarase co: 

a) Código de clasificación, número de solicitude, asunto, órgano tramitador e a data de inicio da 
tramitación. 

b) Código de clasificación, número de solicitude, asunto e as datas de inicio e finalización da 
tramitación. 

c) Código de clasificación, número de solicitude, asunto, órgano produtor e as datas de inicio e 
finalización da tramitación. 
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TEMA 9- LEI 2/2015, do 29 de abril, de Emprego Público de Galicia 
 
 
1. Segundo o recollido no artigo 5 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, 
pódense ditar normas singulares para adecuar esta lei ás peculiaridades:  

a) Do persoal investigador. 
b) Do persoal docente dependente da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia 

e do persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, agás as materias recollidas no dito 
artigo. 

c) Do persoal docente dependente da Administración especial da Comunidade Autónoma de 
Galicia e do persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, agás as materias recollidas no 
dito artigo. 

 
2. Que persoal, segundo o recollido no artigo 11 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público 
de Galicia, se rexe pola súa normativa reguladora e, supletoriamente, por esta lei:  

a) O persoal dos órganos estatutarios da Comunidade Autónoma de Galicia. 
b) O persoal que presta servizos no Consello Consultivo de Galicia. 
c) O persoal funcionario de administración e servizos das universidades públicas galegas. 

 
3. Segundo o artigo 22 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, o exercicio das 
funcións que impliquen participación directa ou indirecta no exercicio de potestades públicas ou na 
salvagarda dos intereses xerais das administracións públicas correspóndelle exclusivamente:  

a) Ao persoal funcionario de carreira. 
b) Ao persoal funcionario. 
c) Aos empregados públicos. 

 
4. Segundo o recollido no artigo 25 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, a 
Administración pode nomear substitutos do persoal funcionario interino:  

a) Previa autorización das direccións xerais competentes en materia de función pública e de 
orzamentos.  

b) Nos supostos recollidos no mesmo artigo 25 da lei. 
c) A Lei 2/2015 non establece as substitucións do persoal funcionario interino. 

 
5. Segundo o recollido literalmente no artigo 27 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público 
de Galicia, incorrerán en responsabilidades, nos termos previstos por esta lei:  

a) As persoas que coa súa actuación irregular dean lugar á conversión en fixa dunha relación 
laboral de carácter temporal. 

b) As persoas que coa súa actuación irregular dean lugar á conversión en fixa dunha relación 
laboral de carácter temporal pola adopción de acordos manifestamente ilegais que causen 
prexuízo grave á Administración pública en que presten servizos ou aos cidadáns.  

c) As persoas que coa súa actuación irregular dean lugar á conversión en fixa dunha relación 
laboral de carácter temporal. As responsabilidades serán valoradas a través da tramitación 
do procedemento previamente establecido.  
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6. Con base no recollido no artigo 32 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, a 
quen correspondería o cesamento no caso do persoal eventual das axencias públicas autonómicas?: 

a) Ao mesmo órgano competente para o seu nomeamento. 
b) Á persoa que exerza a dirección da axencia. 
c) As entidades públicas instrumentais do sector público autonómico non poden nomear persoal 

eventual. 
 
7. O artigo 33 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, recolle que as 
características e o funcionamento do Rexistro de Persoal Directivo da Administración xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia se regulará mediante: 

a) Lei do Parlamento de Galicia. 
b) Decreto do Consello da Xunta. 
c) Orde da consellería competente en materia de Función Pública. 

  
8. Segundo o artigo 53 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, os requisitos e 
as condicións para o acceso ao emprego público nas administracións públicas incluídas no ámbito de 
aplicación desta lei do persoal funcionario de nacionalidade española ao servizo de organismos 
internacionais estableceranse: 

a) Por Lei do Parlamento de Galicia. 
b) Mediante Decreto do Consello da Xunta de Galicia. 
c) Regulamentariamente. 

 
9. Con base no artigo 59 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, poderá 
formar parte dos órganos de selección:  

a) O persoal funcionario interino. 
b) As persoas que nos cinco anos anteriores á publicación da convocatoria tivesen colaborado 

con centros de preparación de opositores. 
c) O persoal funcionario de carreira membro das organizacións sindicais a título individual. 

 
10. Segundo o artigo 63 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, a condición 
de persoal laboral adquírese:  

a) Pola superación do proceso selectivo. 
b) Pola sinatura do contrato de traballo, logo da acreditación de que se reúnen os requisitos e 

as condicións exixidas e da superación do correspondente proceso selectivo. 
c) Pola sinatura do contrato de traballo, logo da acreditación de que se reúnen os requisitos e 

as condicións exixidas e, de ser o caso, da superación do correspondente proceso selectivo. 
 
11. Segundo o artigo 66 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, a perda da 
nacionalidade daqueles Estados aos cales, en virtude de tratados internacionais subscritos pola 
Unión Europea e ratificados por España, lles sexa aplicable a libre circulación de traballadores, que 
fose tida en conta para o nomeamento:  

a) Determina a perda da condición de persoal funcionario.  
b) Determina a perda da condición de persoal funcionario, salvo que con posterioridade se 

adquira a nacionalidade dalgún dos devanditos Estados. 
c) Determina a perda da condición de persoal funcionario, salvo que simultaneamente se 

adquira a nacionalidade dalgún dos devanditos Estados. 
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12. Segundo o artigo 67 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, a pena 
accesoria de inhabilitación absoluta:  

a) Produce a perda da condición de persoal funcionario respecto de todos os empregos ou 
cargos que se desempeñasen, cando adquira firmeza a sentenza que se impoña.  

b) Produce a perda da condición de persoal funcionario respecto de todos os empregos ou 
cargos que se desempeñasen, cando se notifique a sentenza que a impoña. 

c) Produce a perda da condición de persoal funcionario respecto de todos os empregos ou 
cargos que se desempeñasen, cando se dite a sentenza que a impoña. 

 
13. Segundo a redacción do artigo 68 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, 
a xubilación do persoal funcionario pode ser, entre outras:  

a) Voluntaria, polo cumprimento da idade legalmente establecida. 
b) Forzosa, polo cumprimento da idade legalmente establecida. 
c) Ordinaria, polo cumprimento da idade legalmente establecida. 

 
14. Segundo a redacción do artigo 68 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, 
a xubilación do persoal funcionario pode ser, entre outras:  

a) Pola declaración de incapacidade permanente absoluta para o exercicio das funcións propias 
do seu corpo ou escala. 

b) Polo recoñecemento dunha pensión de incapacidade permanente absoluta en relación co 
exercicio das funcións do seu corpo ou escala. 

c) Polo recoñecemento dunha pensión de incapacidade permanente total en relación co 
exercicio das funcións do seu corpo ou escala. 

 
15. Segundo a redacción do artigo 68 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, 
o persoal funcionario docente que imparta as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de 
maio, de educación, ou na norma que a substitúa:  

a) Xubilarase á finalización do curso académico en que cumpra a idade legalmente establecida. 
b) Xubilarase ao cumprir a idade legalmente establecida. 
c) Pode optar por se xubilar á finalización do curso académico en que cumpra a idade 

legalmente establecida.  
 
16. De acordo coa redacción do artigo 69 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de 
Galicia, nos supostos de rehabilitación da condición de persoal funcionario, o persoal funcionario 
reincorporarase ao último posto de traballo que ocupase con carácter definitivo:  

a) Se a solicitude de rehabilitación se presenta antes de que transcorran dous anos desde a 
extinción da relación de servizo como consecuencia de perda da nacionalidade. 

b) Se a solicitude de rehabilitación se presenta antes de que transcorran dous anos desde a 
extinción da relación de servizo como consecuencia de xubilación por incapacidade 
permanente para o servizo. 

c) Se a solicitude de rehabilitación se presenta antes de que transcorran dous anos desde a 
extinción da relación de servizo como consecuencia de condena á pena principal ou 
accesoria de inhabilitación. 
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17. Conforme coa redacción do artigo 72 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de 
Galicia, as administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación desta lei deben elaborar e 
aplicar un plan de igualdade: 

a) Que se desenvolverá no convenio colectivo ou no acordo de condicións de traballo do 
persoal laboral que sexa aplicable, nos termos previstos por este. 

b) Que se desenvolverá no acordo de condicións de traballo do persoal laboral que sexa 
aplicable. 

c) Que se desenvolverá no convenio colectivo ou no acordo de condicións de traballo do 
persoal funcionario que sexa aplicable. 

 
18. Con base no recollido no artigo 73 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, 
os principios de actuación dos empregados públicos: 

a) Inspiran o código ético regulado nos artigos desta lei. 
b) Inspiran o código de conduta aprobado polo correspondente órgano de goberno. 
c) Inspiran o código de conduta regulado nos artigos desta lei. 

 
19. Segundo o recollido no artigo 75 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, a 
carreira horizontal consiste: 

a) No acceso a outro corpo ou escala do mesmo subgrupo ou grupo de clasificación profesional, 
no suposto de que este non teña subgrupo, consonte o establecido nesta sección. 

b) no ascenso na estrutura de postos de traballo polos procedementos de provisión 
establecidos nesta lei. 

c) No ascenso de grao e de categoría profesional sen necesidade de cambiar de posto de 
traballo, nos termos que se establezan regulamentariamente en desenvolvemento dos 
principios recollidos nesta sección. 

 
20. Conforme co recollido no artigo 76 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, 
para os efectos desta lei, considérase itinerario profesional: 

a) O conxunto dos distintos grupos e subgrupos de clasificación profesional do persoal 
funcionario que conforman unha área de competencias, capacidades, coñecementos e 
formación comúns. 

b) O conxunto de corpos e escalas dos distintos grupos e subgrupos de clasificación profesional 
do persoal funcionario que conforman unha área de competencias, capacidades, 
coñecementos e formación comúns. 

c) O conxunto de corpos e escalas dos distintos grupos e subgrupos de clasificación profesional 
do persoal funcionario de carreira que conforman unha área de competencias, capacidades, 
coñecementos e formación comúns. 

 
21. Segundo o artigo 79 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, as relacións 
de postos de traballo establecerán, de ser o caso:  

a) A categoría profesional mínima que o persoal funcionario deberá reunir para acceder a cada 
posto. 

b) A categoría profesional mínima que os empregados públicos deberán reunir para acceder a 
cada posto. 

c) A categoría profesional mínima que o persoal funcionario de carreira deberá reunir para 
acceder a cada posto. 
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22. O artigo 80 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia recolle que cando os 
procesos selectivos a que se refire este artigo comprendan a valoración de méritos das persoas que 
participen neles polo sistema de promoción interna preverase unha puntuación específica para quen 
estea a utilizar ou utilizase nos últimos cinco anos:  

a) Unha licenza de maternidade, un permiso de paternidade, unha redución de xornada, unha 
excedencia por agrupación familiar ou unha excedencia para o coidado de familiares. 

b) Unha licenza de maternidade, un permiso por adopción ou acollemento, un permiso de 
paternidade, unha redución de xornada ou unha excedencia para o coidado de familiares. 

c) Unha licenza de maternidade, un permiso de paternidade, unha redución de xornada ou 
unha excedencia para o coidado de familiares. 

 
23. O artigo 81 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, recolle literalmente 
que as convocatorias de procesos selectivos para a promoción interna horizontal do persoal 
funcionario de carreira poderán:  

a) Eximir total ou parcialmente dalgunha das probas selectivas, e/ou reducir parte do temario, 
ao persoal que proceda dun corpo ou escala que teña asignadas funcións substancialmente 
coincidentes no seu contido profesional e no seu nivel técnico coas do corpo ou escala a que 
desexa promover. 

b) Eximir total ou parcialmente dalgunha das probas selectivas ao persoal que proceda dun 
corpo ou escala que teña asignadas funcións substancialmente coincidentes no seu contido 
profesional e no seu nivel técnico coas do corpo ou escala a que desexa promover. 

c) Reducir parte do temario ao persoal que proceda dun corpo ou escala que teña asignadas 
funcións substancialmente coincidentes no seu contido profesional e no seu nivel técnico 
coas do corpo ou escala a que desexa promover. 

 
24. O artigo 84 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, recolle que a 
valoración da conduta profesional dos empregados públicos mediante a avaliación do desempeño 
terá en conta necesariamente os seguintes criterios (sinalar a opción incorrecta):  

a) O grao de implicación na actualización e no perfeccionamento da cualificación profesional da 
unidade administrativa en que presten os seus servizos os empregados públicos. 

b) O grao de interese, a iniciativa e o esforzo con que os empregados públicos realicen o seu 
traballo. 

c) O grao de cumprimento dos deberes profesionais. 
 

25. Segundo o artigo 89 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, cal é o 
procedemento normal de provisión de postos de traballo polo persoal funcionario de carreira?: 

a) O concurso. 
b) O concurso ordinario. 
c) O concurso específico. 

 
26. Segundo o artigo 89 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, as 
convocatorias para prover postos de traballo por concurso deben incluír, en todo caso, os seguintes 
datos e circunstancias (sinalar a incorrecta): 

a) A identificación alfanumérica dos postos que se oferten. 
b) Os requisitos necesarios para participar na convocatoria. 
c) O baremo de méritos. 
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27. Segundo o recollido no artigo 90 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, 
para poder participar nos concursos ordinarios: 

a) O persoal funcionario de carreira que ocupe con carácter definitivo un posto de traballo debe 
permanecer nel un mínimo de dous anos.  

b) O persoal funcionario de carreira que ocupe con carácter definitivo un posto de traballo 
obtido por concurso debe permanecer nel un mínimo de dous anos. 

c) O persoal funcionario de carreira que ocupe con carácter definitivo un posto de traballo 
obtido por concurso ou libre designación debe permanecer nel un mínimo de dous anos. 

 
28. Segundo o artigo 91 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, debe 
permanecer no posto de traballo un mínimo de seis meses para poder participar nos concursos 
específicos regulados neste artigo: 

a) O persoal funcionario de carreira que ocupe con carácter definitivo un posto de traballo 
obtido por concurso.  

b) O persoal funcionario de carreira que ocupe con carácter definitivo un posto de traballo.  
c) O persoal funcionario de carreira que ocupe con carácter definitivo un posto de traballo 

obtido por concurso ou libre designación. 
 
29. Segundo o artigo 92 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, soamente se 
poden proveer polo procedemento de libre designación con convocatoria pública entre persoal 
funcionario de carreira: 

a) As vicesecretarías xerais, as subdireccións xerais ou equivalentes, as secretarías de altos 
cargos e, excepcionalmente, aqueloutros postos de traballo de especial responsabilidade ou 
cualificación profesional que se determinen nas relacións de postos de traballo.  

b) As vicesecretarías xerais, as subdireccións xerais ou equivalentes, as secretarías de altos 
cargos, as secretarías de subdireccións e, excepcionalmente, aqueloutros postos de traballo 
de especial responsabilidade ou cualificación profesional que se determinen nas relacións de 
postos de traballo.  

c) As vicesecretarías xerais, as subdireccións xerais ou equivalentes e as secretarías de altos 
cargos.  

 
30. Con base no recollido no artigo 94 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, 
a competencia para a remoción dos postos de traballo provistos por concurso na Administración 
xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e nas entidades públicas instrumentais do sector público 
autonómico corresponde: 

a) Ao Consello da Xunta de Galicia. 
b) Á consellería ou á entidade en que estea destinada a persoa afectada, respectivamente. 
c) Á consellería competente en materia de función pública. 

 
31. Segundo o artigo 97 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, o persoal 
funcionario de carreira que cese nun posto de traballo sen obter outro polos procedementos 
ordinarios de provisión previstos no capítulo III do título VI da lei quedará: 

a) Á disposición da consellería competente en materia de función pública ou órgano 
equivalente. 

b) Á disposición do órgano competente en materia de persoal da consellería competente en 
materia de función pública. 

c) Á disposición do órgano competente en materia de persoal da Administración pública en que 
estea destinado. 
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32. Segundo o artigo 97 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, a 
conformidade da persoa afectada será necesaria: 

a) Para a adscrición provisional cando implique cambio de entidade. 
b) Para a adscrición provisional cando implique cambio de consellería. 
c) Para a adscrición provisional cando implique cambio de localidade. 
 

33. O persoal funcionario afectado por un traslado voluntario a sectores prioritarios de actividade 
pública con necesidades específicas de efectivos, recollido no artigo 100 da Lei 2/2015, do 29 de 
abril, de emprego público de Galicia: 

a) Percibirá as retribucións correspondentes ao posto de traballo de orixe. 
b) Percibirá as retribucións correspondentes ao posto de traballo que realmente desempeñe ou 

as do posto de orixe no caso de que o traslado sexa por atribución de tarefas. 
c) No caso de que o traslado sexa motivado pola existencia de sectores prioritarios da 

actividade pública con necesidades específicas de efectivos, percibirá as retribucións 
correspondentes ao posto de traballo de orixe. 

 
34. Segundo o artigo 102 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, para a 
mobilidade interadministrativa por motivos de violencia de xénero: 

a) No caso de que a relación de postos de traballo non permita a cobertura do posto por 
persoal doutras administracións públicas, será necesario realizar unha modificación da 
relación de postos de traballo que permita a cobertura. 

b)  É necesario que a relación de postos de traballo permita a cobertura do posto por persoal 
doutras administracións públicas. 

c) Non é necesario que a relación de postos de traballo permita a cobertura do posto por 
persoal doutras administracións públicas. 

 
35. Segundo o artigo 103 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, se o posto 
de traballo asignado por reasignación de efectivos está situado noutra localidade e, como 
consecuencia, o persoal funcionario afectado traslada o seu lugar de residencia, entre as cantidades 
que se percibirá figurará: 

a) Unha indemnización de tres mensualidades da totalidade das retribucións, agás o 
complemento específico. 

b) Unha indemnización de tres mensualidades da totalidade das retribucións, agás o 
complemento de desempeño. 

c) Unha indemnización de tres mensualidades da totalidade das retribucións, agás o 
complemento de posto de traballo. 

 
36. Segundo o artigo 108 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, nos casos 
de falecemento, accidente ou enfermidade grave, hospitalización ou intervención cirúrxica dun 
familiar, para o cómputo dos prazos nos casos de intervención cirúrxica sen hospitalización que 
requira repouso domiciliario, será: 

a) A localidade en que se realice o repouso domiciliario a que se debe tomar como referencia 
con respecto ao termo municipal da residencia da persoa funcionaria. 

b) A localidade en que se realice o repouso domiciliario a que se debe tomar como referencia 
con respecto ao termo municipal de destino da persoa funcionaria. 

c) A Lei 2/2015 non fai referencia a localidade de referencia neste artigo. 
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37. Segundo o artigo 111 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia:  
a) O persoal funcionario ten dereito a un permiso para concorrer a exames finais ou outras 

probas definitivas de aptitude. 
b) O persoal funcionario de carreira ten dereito a un permiso para concorrer a exames finais ou 

outras probas definitivas de aptitude. 
c) O persoal funcionario ten dereito a un permiso para concorrer a exames ou outras probas de 

aptitude. 
 
38. Segundo recolle o artigo 115 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, 
cando exista necesidade de desprazamento para recibir un tratamento de fecundación asistida, o 
persoal funcionario:  

a) Ten dereito a un permiso cunha duración de dous días hábiles. 
b) Ten dereito a un permiso cunha duración de dous días naturais. 
c) Ten dereito a acollerse a aqueles permisos adecuados á natureza do asunto nos termos 

establecidos no capítulo VI da lei.  
 
39. Con base no recollido no artigo 121 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de 
Galicia, no caso dun parto múltiple con dous fillos, a nai funcionaria ten dereito a un permiso 
retribuído de: 

a) Vinte e catro semanas. 
b) Vinte e dúas semanas. 
c) Dezaoito semanas. 

 
40. Conforme co sinalado no artigo 122 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de 
Galicia, nos casos de adopción ou acollemento, tanto preadoptivo coma permanente ou simple, o 
persoal funcionario ten dereito a un permiso retribuído de: 

a) Dezaseis semanas ininterrompidas. 
b) Vinte semanas ininterrompidas. 
c) Vinte e dúas semanas ininterrompidas. 

 
41. Segundo o artigo 129.2 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, as licenzas 
para a realización de estudos sobre materias directamente relacionadas coa Administración pública 
pódense concedérselle igualmente, durante o tempo que se prolongue o curso selectivo ou o 
período de prácticas, ao persoal funcionario en prácticas que xa estivese prestando servizos 
remunerados na Administración como: 

a) Empregado público. 
b) Persoal funcionario de carreira. 
c) Persoal funcionario. 

 
42. Segundo o artigo 129.2 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, nas 
licenzas para a realización de estudos sobre materias directamente relacionadas coa Administración 
pública, no caso de que os servizos como funcionario de carreira se prestasen na mesma 
Administración na que se adquiriu a condición de persoal funcionario en prácticas:  

a) Poderá optarse por percibir as retribucións que correspondan como persoal funcionario de 
carreira ou as retribucións previstas para o persoal funcionario en prácticas.  

b) Percibiranse as retribucións que correspondan como persoal funcionario de carreira. 
c) Percibiranse as retribucións previstas para o persoal funcionario en prácticas. 
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43. Segundo o recollido no artigo 134 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, 
non se poderán acordar incrementos retributivos que globalmente supoñan un incremento da masa 
salarial superior aos límites fixados anualmente: 

a) Na Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia. 
b) Na Lei de orzamentos xerais do Estado. 
c) Na Lei de medidas fiscais e administrativas do Estado. 

 
44. Segundo o literal do artigo 136 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, 
cando o persoal funcionario cambie de adscrición de subgrupo ou grupo antes de completar un 
trienio, a fracción de tempo transcorrido considerarase como: 

a) Tempo de servizos prestados no anterior subgrupo ou grupo. 
b) Tempo de servizos prestados no anterior subgrupo. 
c) Tempo de servizos prestados no novo subgrupo ou grupo. 

 
45. Segundo o recollido no artigo 138 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, 
o importe de cada unha das dúas pagas extraordinarias que ten dereito a percibir anualmente o 
persoal funcionario está composto de: 

a) Unha mensualidade das retribucións básicas e do complemento de carreira. 
b) Unha mensualidade das retribucións básicas e dos complementos de carreira e de posto de 

traballo. 
c) Unha mensualidade das retribucións básicas e dos complementos de destino e específico. 

 
46. Segundo o recollido no artigo 146.3 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de 
Galicia, as administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación desta lei aboarán o 
complemento retributivo desde o primeiro día en situación de incapacidade temporal ou de gozo da 
licenza por enfermidade que, sumado á prestación do réxime xeral da Seguridade Social, acade o: 

a) 100 % das retribucións fixas do mes do anterior ao do inicio da incapacidade temporal. 
b) 75 % das retribucións fixas do mes do inicio da incapacidade temporal. 
c) 100 % das retribucións fixas do mes do inicio da incapacidade temporal. 

 
47. Segundo o recollido no artigo 147.3 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de 
Galicia, o exercicio dos dereitos dos empregados públicos á negociación colectiva, á representación 
e á participación institucional para a determinación das condicións de traballo réxese: 

a) Polas disposicións contidas no título VII da Lei 2/2015. 
b) Polas disposicións contidas no Estatuto básico do empregado público. 
c) No caso do persoal funcionario, polas disposicións contidas no título VII da Lei 2/2015 e, no 

caso do persoal laboral, pola lexislación laboral, sen prexuízo dos preceptos do dito título que 
expresamente lle son aplicables. 

 
48. Segundo o recollido no artigo 148.5 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de 
Galicia, están lexitimados para a interposición de recursos en vía administrativa e xurisdicional 
contra as resolucións dos órganos de selección, nos termos establecidos pola lexislación aplicable: 

a) As organizacións sindicais máis representativas no ámbito da función pública. 
b) As organizacións sindicais máis representativas. 
c) As Xuntas de Persoal. 
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49. Segundo o recollido no artigo 150.3 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de 
Galicia, serán obxecto de negociación as cuestións relativas ao incremento das retribucións e á 
determinación e aplicación daqueles conceptos retributivos que afecten o conxunto do persoal 
funcionario da correspondente Administración pública en: 

a) As mesas xerais de negociación do persoal funcionario de carreira. 
b) As mesas xerais de negociación do persoal funcionario. 
c) As mesas xerais de negociación dos empregados públicos. 

 
50. Consonte ao recollido no artigo 151 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de 
Galicia, as mesas de negociación do persoal funcionario quedan validamente constituídas cando, 
ademais da representación da Administración correspondente, e sen prexuízo do dereito de todas as 
organizacións sindicais lexitimadas a participaren nelas en proporción á súa representatividade, tales 
organizacións sindicais representen, como mínimo: 

a) A maioría absoluta dos membros dos órganos unitarios de representación no ámbito de que 
se trate. 

b) A maioría dos membros dos órganos unitarios de representación no ámbito de que se trate. 
c) A maioría absoluta dos membros dos órganos de representación no ámbito de que se trate. 

 
51. Segundo o recollido no artigo 151 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, 
as variacións na representatividade sindical, para os efectos de modificación na composición das 
mesas de negociación, serán acreditadas polas organizacións sindicais interesadas, mediante o 
correspondente certificado da oficina pública de rexistro competente: 

a) Cada dous anos a partir da constitución das citadas mesas. 
b) Cada ano a partir da data inicial de constitución das citadas mesas. 
c) Cada dous anos a partir da data inicial de constitución das citadas mesas. 

 
52. Os acordos aos que se refire o artigo 154 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de 
Galicia, versarán sobre materias: 

a) Que sexan competencia dos órganos de goberno das administracións públicas, e para a súa 
validez e eficacia será necesaria a súa aprobación expresa e formal por eses órganos.  

b) Que se correspondan estritamente co ámbito competencial do órgano administrativo que o 
subscriba e aplicaranse directamente ao persoal do ámbito correspondente.  

c) Que sexan competencia dos órganos de goberno das administracións públicas, e para a súa 
validez e eficacia non será necesaria a súa aprobación expresa e formal por eses órganos.  

 
53. Segundo o artigo 155 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, logo de 
acordo coas organizacións sindicais lexitimadas nos artigos 6 e 7 da Lei orgánica 11/1985, do 2 de 
agosto, de liberdade sindical, ou nas normas que os substitúan, os órganos de goberno das 
administracións públicas poden modificar ou establecer unidades electorais en razón: 

a) Do número e das peculiaridades do seu persoal funcionario. 
b) Do número e das peculiaridades dos seus empregados públicos. 
c) Do número e das peculiaridades do seu persoal funcionario de carreira. 

 
54. Con base no sinalado no artigo 156 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de 
Galicia, nas unidades electorais onde o número do persoal funcionario sexa igual 5: 

a) Non existirá delegado de persoal. 
b) Elixirase un delegado de persoal. 
c) Elixiranse tres delegados de persoal. 
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55. Segundo o artigo 156 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, nas 
unidades electorais onde o número do persoal funcionario sexa igual a 50: 

a) Elixiranse tres delegados de persoal. 
b) Elixiranse cinco delegados de persoal. 
c) Constituiranse xuntas de persoal. 

 
505. Segundo o artigo 157 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, entre as 
funcións das xuntas de persoal e dos delegados de persoal nos seus respectivos ámbitos está:  

a) Ser informado de todas as sancións impostas. 
b) Ser informado de todas as propostas de sancións por faltas moi graves.  
c) Ser informado de todas as sancións impostas por faltas graves ou moi graves.  

 
56. Segundo o literal do artigo 159 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, o 
mandato dos membros das xuntas de persoal e dos delegados de persoal é de:  

a) Catro anos. 
b) Catro anos, e poden ser reelixidos.  
c) Catro anos, e poden ser reelixidos por outro período de catro anos. 

 
57. Segundo o artigo 160 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, poden 
promover a celebración de eleccións a delegados e xuntas de persoal, entre outros:  

a) O persoal funcionario da unidade electoral, por acordo maioritario de dous terzos da unidade 
electoral. 

b) O persoal funcionario da unidade electoral, por acordo maioritario de tres quintos da unidade 
electoral. 

c) O persoal funcionario da unidade electoral, por acordo maioritario.  
 

58. O artigo 161 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, recolle que os 
delegados de persoal se elixirán:  

a) Mediante listas pechadas a través dun sistema proporcional. 
b) Mediante listas abertas e sistema maioritario. 
c) Mediante listas abertas e sistema proporcional. 

 
59. Cal dos seguintes sistemas de solución extraxudicial de conflitos colectivos está previsto no 
artigo 162 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia?:  

a) A mediación, que será obrigatoria cando o solicite unha das partes e as propostas de 
solución que ofreza o mediador ou os mediadores deben ser aceptadas polas partes. 

b) A mediación, que será obrigatoria cando o solicite unha das partes, e as propostas de 
solución que ofreza o mediador ou os mediadores poden ser libremente aceptadas ou 
rexeitadas por elas. 

c) A mediación, mediante a que as partes poden acordar voluntariamente encomendarlle a un 
terceiro a resolución do conflito suscitado e comprométense de antemán a aceptar o contido 
da devandita resolución. 

 
60. O artigo 164 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia recolle as situacións 
administrativas nas que se pode encontrar o persoal funcionario de carreira. Cal das seguintes non 
aparece recollida neste artigo?:  

a) Servizo noutras administracións públicas. 
b) Excedencia forzosa. 
c) Excedencia por agrupación familiar. 
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61. Con base no recollido no artigo 167 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de 
Galicia, en cal dos seguintes casos non estará o persoal funcionario de carreira na situación de 
servizos especiais?:  

a) Cando sexa autorizado para realizar unha misión por un período determinado igual ou 
superior a seis meses en organismos internacionais, gobernos ou entidades públicas 
estranxeiras ou en programas de cooperación internacional. 

b) Cando desempeñe un posto de traballo de carácter directivo no Gabinete da Presidencia do 
Parlamento de Galicia. 

c) Cando sexa designado como persoal eventual para realizar funcións expresamente 
cualificadas como de confianza ou asesoramento especial e non opte por permanecer na 
situación de servizo activo.  

 
62. Segundo o recollido no artigo 171 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, 
o persoal funcionario de carreira na situación de servizos noutras administracións públicas:  

a) Conserva a condición de persoal funcionario da Administración de orixe. Nesta condición, ten 
dereito a participar nas convocatorias para a provisión de posto de traballo que efectúe a 
Administración de orixe. 

b) Conserva a condición de persoal funcionario da Administración de orixe. Nesta condición, as 
bases das convocatorias para a provisión de postos de traballo que efectúe a Administración 
de orixe fixarán o seu dereito ou non a participar nelas. 

c) Conserva a condición de persoal funcionario da Administración de orixe. Esta condición non 
leva aparellado o dereito a participar nas convocatorias para a provisión de posto de traballo 
que efectúe a Administración de orixe. 

 
63. Conforme co recollido no artigo 171 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de 
Galicia, no suposto de cesamento nun posto obtido por libre designación, o persoal funcionario na 
situación de servizos noutras administracións públicas deberá reingresar ao servizo activo na 
Administración de orixe:  

a) No prazo máximo dun mes contado desde o día do cesamento.  
b) No prazo máximo dun mes, logo de transcorrido o prazo máximo que ten a Administración 

de destino para acordar a súa adscrición a outro posto ou logo de recibida a comunicación 
de que non se vai facer efectiva. 

c) No prazo máximo de trinta días, logo de transcorrido o prazo máximo que ten a 
Administración de destino para acordar a súa adscrición a outro posto ou logo de recibida a 
comunicación de que non se vai facer efectiva. 

 
64. O artigo 172 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, recolle as distintas 
modalidades de excedencia voluntaria do persoal funcionario de carreira. Sinala cal das seguintes 
non figura recollida no dito artigo:  

a) Excedencia para o coidado de fillos menores de tres anos. 
b) Excedencia por interese particular. 
c) Excedencia por agrupación familiar. 

 
 
 
 



   

SUBGRUPO A1-TEMA 9-EMPREGO PÚBLICO-GALEGO 
 

13 
 

65. Con base ao recollido nos artigos 172 a 177 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público 
de Galicia, a cal das seguintes modalidades de excedencia voluntaria pode acceder o persoal 
funcionario interino?:  

a) Excedencia por agrupación familiar. 
b) Excedencia por razón de violencia de xénero. 
c) O persoal funcionario interino non pode acceder á situación de excedencia voluntaria. 

 
66. Segundo o literal do artigo 176 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, o 
tempo de permanencia na situación de excedencia por coidado de familiares: 

a) Compútase para os efectos de trienios, carreira e dereitos no réxime da Seguridade Social 
que sexa aplicable, e reservarase un posto de traballo correspondente ao seu corpo ou 
escala na mesma localidade do posto que se ocupase con carácter definitivo. 

b) Compútase para os efectos de trienios e reservarase un posto de traballo correspondente ao 
seu corpo ou escala na mesma localidade do posto que se ocupase con carácter definitivo. 

c) Compútase para os efectos de trienios, carreira e dereitos no réxime da Seguridade Social 
que sexa aplicable, e reservarase o posto de traballo que se ocupase con carácter definitivo. 

 
67. Segundo o recollido no artigo 178 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia: 

a) O reingreso ao servizo activo do persoal funcionario de carreira efectuarase por adscrición 
provisional a un posto de traballo, de acordo coas necesidades do servizo e sempre que se 
reúnan os requisitos exixidos para ocupar o posto. 

b) O reingreso ao servizo activo do persoal funcionario de carreira poderá efectuarse por 
adscrición provisional a un posto de traballo, de acordo coas necesidades do servizo e 
sempre que se reúnan os requisitos exixidos para ocupar o posto. 

c) O reingreso ao servizo activo do persoal funcionario de carreira que non teña reservado o 
posto de traballo terá que efectuarse mediante a participación nas convocatorias de 
concurso, ordinario ou específico, para a provisión de postos de traballo.  

 
68. En que situación será declarado o persoal funcionario de carreira, consonte o recollido no artigo 
179 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia, cando unha vez concluído o 
período de suspensión firme ou de suspensión provisional por condena a penas que non supoñan 
inhabilitación ou suspensión de emprego ou cargo público, pero determinen a imposibilidade de 
desempeñar o posto de traballo, solicite o reingreso ao servizo activo nos termos e prazos que se 
establecen nesta lei e non o poida obter por falta de posto vacante con dotación orzamentaria?:  

a) En situación de excedencia voluntaria. 
b) En situación de expectativa de destino. 
c) En situación de excedencia forzosa. 

 
69. O persoal funcionario que se atope na situación de suspensión de funcións por razón de 
procesamento ou condena penal, recollida no artigo 181 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego 
público de Galicia, ten dereito:  

a) A percibir durante o período de suspensión as retribucións e, de ser o caso, as prestacións 
familiares por fillo a cargo, e manterá en todo caso o posto de traballo que ocupase con 
carácter definitivo. 

b) Á suspensión de funcións motivada por razón de procesamento ou condena penal leva 
aparellada a perda das retribucións durante o período de suspensión. 

c) A percibir durante o período de suspensión as retribucións básicas e, de ser o caso, as 
prestacións familiares por fillo a cargo, e manterá en todo caso o posto de traballo que 
ocupase con carácter definitivo. 
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70. Con base no recollido no apartados 1 e 2 do artigo 185 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de 
emprego público de Galicia, cal das seguintes non está catalogada como unha falta moi grave dos 
empregados públicos?:  

a) A utilización indebida da documentación ou información a que teñan ou tivesen acceso por 
razón do seu cargo ou función. 

b) A desobediencia aberta ás instrucións dun superior, salvo que constitúan unha infracción 
manifesta do ordenamento xurídico. 

c) A realización de actos encamiñados a impedir a asistencia ao posto de traballo de quen non 
queira participar nunha folga. 

 
71. Con base no recollido nos artigos 188 a 190 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público 
de Galicia, cando un empregado público incorra en falsidade de carácter esencial en calquera 
documento que se incorpore a unha declaración responsable, poderáselle impoñer a sanción de:  

a) Suspensión firme de funcións, ou de emprego e soldo no caso do persoal laboral, por un 
período de tres anos e un día. 

b) Perda de dous graos no sistema de carreira horizontal. 
c) Imposibilidade de participar en procedementos de provisión de postos ou de promoción 

interna por un período de dous anos. 
 

72. Con base no recollido nos artigos 188 a 190 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público 
de Galicia, a perda de dous graos no sistema de carreira vertical e privación do dereito a ser 
avaliado para o ascenso de grao por un período de entre dous anos e un día e catro anos está 
catalogada dentro das sancións disciplinarias como:  

a) Sanción por faltas moi graves. 
b) Sanción por faltas graves. 
c) Non figura catalogada como sanción. 

 
73. Con base no recollido nos artigo 192 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de 
Galicia:  

a) No caso das faltas moi graves e das faltas graves, non se pode impoñer sanción disciplinaria 
ningunha sen a tramitación do procedemento previamente establecido.  

b) Para a imposición de faltas moi graves establecerase un procedemento agravado que 
garantirá en todo momento os dereitos de defensa dos empregados públicos. 

c) Se durante a substanciación dun procedemento disciplinario a persoa contra a cal se dirixe 
perde a condición de empregado público, declararase de oficio a finalización do 
procedemento e ordenarase o arquivo das actuacións. 

 
74. Segundo o artigo 194 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia:  

a) Durante a substanciación do procedemento disciplinario, o órgano competente para resolver 
pode adoptar, mediante resolución motivada, as medidas provisionais que estime oportunas. 

b) Con anterioridade á iniciación do procedemento disciplinario, o órgano competente para 
resolver pode adoptar, mediante resolución motivada, as medidas provisionais que estime 
oportunas. 

c) Durante a substanciación do procedemento disciplinario, o órgano competente para resolver 
pode adoptar, mediante resolución motivada, as medidas provisionais ou as actuacións 
previas que estime oportunas. 
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75. Con base no recollido no artigos 186 e 189 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de 
Galicia, o incumprimento das normas en materia de incompatibilidades cando non supoña o 
mantemento dunha situación de incompatibilidade pode dar lugar a unha sanción de:  

a) Suspensión firme de funcións, ou de emprego e soldo no caso do persoal laboral, por un 
período de entre tres anos e un día e seis anos. 

b) Suspensión firme de funcións, ou de emprego e soldo no caso do persoal laboral, por un 
período de entre quince días e tres anos. 

c) Suspensión firme de funcións, ou de emprego e soldo no caso do persoal laboral, por un 
período inferior a quince días. 

 
76. Con base no recollido no artigos 186 e 198 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de 
Galicia, unha falta disciplinaria derivada do incumprimento das normas en materia de 
incompatibilidades cando non supoña o mantemento dunha situación de incompatibilidade 
prescribe:  

a) Aos tres anos. 
b) Aos dous anos. 
c) Aos seis meses. 

 
77. Con base no recollido no artigos 186 e 199 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de 
Galicia, a anotación dunha sanción por falta disciplinaria derivada do incumprimento das normas en 
materia incompatibilidades cando non supoña o mantemento dunha situación de incompatibilidade 
no correspondente rexistro de persoal será cancelada cando transcorra:  

a) O prazo dun ano desde o cumprimento da sanción. 
b) O prazo de dous anos desde o cumprimento da sanción. 
c) O prazo de tres anos desde o cumprimento da sanción. 

 
78. Con base no recollido no artigo 198 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de 
Galicia, o prazo de prescrición das faltas comeza a contarse:  

a) Desde a emisión da resolución que poña fin ao procedemento disciplinario. 
b) Desde a firmeza da resolución sancionadora. 
c) Desde que a falta se cometese, ou desde o cesamento da súa comisión cando se trate de 

faltas continuadas. 
 

79. Con base ao recollido no artigo 198 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de 
Galicia, o prazo de prescrición das sancións comeza a contarse:  

a) Desde a emisión da resolución que poña fin ao procedemento disciplinario. 
b) Desde a firmeza da resolución sancionadora. 
c) Desde que a falta se cometese, ou desde o cesamento da súa comisión cando se trate de 

faltas continuadas. 
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80. Segundo o artigo 1 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao 
servizo das administracións públicas, o persoal comprendido no ámbito de aplicación da lei: 

a) Non poderá compatibilizar as súas actividades co desempeño, por si ou mediante 
substitución, dun segundo posto de traballo, cargo ou actividade no sector público nunha 
localidade distinta. 

b) Non poderá compatibilizar as súas actividades co desempeño, por si ou mediante 
substitución, dun segundo posto de traballo, cargo ou actividade no sector público, agás nos 
supostos previstos nesta. 

c) Non poderá compatibilizar as súas actividades co desempeño, por si ou mediante 
substitución, dun segundo posto de traballo, no sector público, agás nos supostos previstos 
nesta para os cargos públicos. 
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TEMA 10- LEI 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo 
das administracións públicas 
 
1. Segundo o artigo 1 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao 
servizo das administracións públicas, o persoal comprendido no ámbito de aplicación da lei: 

a) Non poderá compatibilizar as súas actividades co desempeño, por si ou mediante 
substitución, dun segundo posto de traballo, cargo ou actividade no sector público nunha 
localidade distinta. 

b) Non poderá compatibilizar as súas actividades co desempeño, por si ou mediante 
substitución, dun segundo posto de traballo, cargo ou actividade no sector público, agás nos 
supostos previstos nesta. 

c) Non poderá compatibilizar as súas actividades co desempeño, por si ou mediante 
substitución, dun segundo posto de traballo, no sector público, agás nos supostos previstos 
nesta para os cargos públicos. 

 
2. En base ao artigo 1 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao 
servizo das administracións públicas, para os sós efectos desta lei, a actividade dos membros 
electivos das asembleas lexislativas das comunidades autónomas: 

a) Considerarase actividade no sector público. 
b) Considerarase excluída do seu ámbito de aplicación.  
c) Non se considerará actividade no sector público. 

 
3. De acordo co establecido no artigo 2 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades 
do persoal ao servizo das administracións públicas, a lei será de aplicación:  

a) Ao persoal que desempeñe funcións públicas, salvo que perciba a súa retribución mediante 
arancel. 

b) Ao persoal ao servizo do Banco de España e das institucións financeiras públicas. 
c) Ao persoal que preste servizos en empresas nas que a participación de capital, directa ou 

indirectamente, das administracións públicas sexa superior ao 80 %. 
 

4. De acordo co establecido no artigo 2 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades 
do persoal ao servizo das administracións públicas, no ámbito de aplicación da lei, delimitado no 
apartado 1 deste artigo:  

a) Entenderase incluído todo o persoal, calquera que sexa a natureza xurídica da relación de 
emprego.  

b) Entenderanse incluídos os empregados públicos que teñan a condición de funcionario, de 
carreira ou interino, e o persoal laboral. 

c) Entenderase incluído todo o persoal funcionario de carreira e o persoal laboral fixo das 
administracións e entidades. 

 
5. De acordo co artigo 3 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao 
servizo das administracións públicas, o persoal comprendido no ámbito de aplicación desta lei 
poderá desempeñar un segundo posto de traballo ou actividade no sector público nos supostos 
previstos nesta para:  

a) As funcións docente e sanitaria, cando os dous postos teñan carácter non permanente. 
b) As funcións docente e sanitaria. 
c) As funcións docente e sanitaria, sen que nestes supostos se requira autorización expresa de 

compatibilidade. 
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6. De acordo co artigo 3 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao 
servizo das administracións públicas, para o exercicio da segunda actividade será indispensable:  

a) A expresa autorización de compatibilidade, que non suporá modificación de xornada de 
traballo dos dous postos e que se condiciona ao informe de cumprimento.  

b) A expresa autorización de compatibilidade, que non suporá modificación de horario dos dous 
postos e que se condiciona á valoración do rendemento en ambos. 

c) A previa e expresa autorización de compatibilidade, que non suporá modificación de xornada 
de traballo e horario dos dous postos e que se condiciona ao seu estrito cumprimento en 
ambos. 

 
7. De acordo co artigo 5 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao 
servizo das administracións públicas, por excepción, o persoal incluído no ámbito de aplicación desta 
lei poderá compatibilizar as súas actividades co desempeño dos cargos electivos seguintes:  

a) Membros das asembleas lexislativas das comunidades autónomas, agás que perciban 
retribucións periódicas polo desempeño da función ou que por estas se estableza a 
incompatibilidade.  

b) Membros das asembleas lexislativas das comunidades autónoma en cargos en réxime de 
dedicación exclusiva, sexan ou non retribuídos. 

c) Membros das corporacións locais en cargos en réxime de dedicación exclusiva, sexan ou non 
retribuídos. 

 
8. De acordo co artigo 6 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao 
servizo das administracións públicas, sen prexuízo do establecido para a dedicación do profesorado 
universitario, excepcionalmente poderá autorizarse o persoal incluído no ámbito desta lei a 
compatibilidade para o exercicio de actividades:  

a) De investigación de carácter permanente.  
b) De I+D de carácter permanente.  
c) De investigación de carácter non permanente. 

 
9. De acordo co artigo 7 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao 
servizo das administracións públicas, será requisito necesario para autorizar a compatibilidade de 
actividades públicas que a cantidade total percibida por ambos os postos ou actividades non supere 
a remuneración prevista nos orzamentos xerais do Estado para o cargo de director xeral, nin supere 
a correspondente ao principal, estimada en réxime de dedicación ordinaria, incrementada en:  

a) Un 40 por 100, para os funcionarios do grupo A ou persoal de nivel equivalente.  
b) Un 35 por 100, para os funcionarios do grupo A ou persoal de nivel equivalente.  
c) Un 30 por 100, para os funcionarios do grupo A ou persoal de nivel equivalente. 

 
10. De acordo co artigo 7 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao 
servizo das administracións públicas, os servizos prestados no segundo posto ou actividade:  

a) Non se computarán para efectos de trienios e de dereitos pasivos. 
b) Computaranse para efectos de trienios e de dereitos pasivos. 
c) Poderán computarse para efectos de trienios e de dereitos pasivos, agás no caso de que se 

suspenda a cotización.  
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11. De acordo co artigo 8 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao 
servizo das administracións públicas, o persoal incluído no ámbito de aplicación desta lei que, en 
representación do sector público, pertenza a consellos de administración ou órganos de goberno de 
entidades ou empresas públicas ou privadas:  

a) Percibirá as retribucións que lle correspondan pola súa pertenza e poderá percibir ademais 
as axudas de custo ou as indemnizacións que correspondan pola súa asistencia.  

b) Non poderá percibir as axudas de custo ou as indemnizacións que correspondan pola súa 
asistencia a estes. 

c) Só poderá percibir as axudas de custo ou as indemnizacións que correspondan pola súa 
asistencia a estes. 

 
12. De acordo co artigo 9 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao 
servizo das administracións públicas, a autorización de compatibilidade para un segundo posto ou 
actividade no sector público require:  

a) O informe previo favorable do órgano competente conforme á adscrición do segundo posto.  
b) A declaración responsable do interesado.  
c) A declaración responsable do interesado, co informe favorable do órgano competente 

conforme á adscrición do primeiro posto. 
 

13. Segundo o disposto no artigo 10 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do 
persoal ao servizo das administracións públicas, quen acceda por calquera título a un novo posto do 
sector público que conforme a esta lei resulte incompatible co que viñese desempeñando haberán 
de optar por un deles:  

a) No prazo de tres días desde a toma de posesión. 
b) No prazo de sete días desde a toma de posesión. 
c) Dentro do prazo de toma de posesión. 

 
14. Segundo o disposto no artigo 12 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do 
persoal ao servizo das administracións públicas, as actividades privadas que correspondan a postos 
de traballo que requiran a presenza efectiva do interesado durante un horario igual ou superior á 
metade da xornada semanal ordinaria de traballo nas administracións públicas:  

a) Só poderán autorizarse cando a actividade pública sexa unha das enunciadas nesta lei como 
de prestación a tempo parcial. 

b) Só poderán autorizarse cando para a actividade pública se modifique a xornada de traballo e 
horario na resolución de recoñecemento de compatibilidade. 

c) Non poderán autorizarse en ningún caso. 
 

15. En base ao artigo 12 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao 
servizo das administracións públicas, entre as actividades privadas prohibidas está incluída:  

a) O desempeño de actividades privadas por conta propia nos asuntos en que interviñese nos 
dez últimos anos.  

b) A pertenza ao consello de administración dunha empresa cuxa actividade estea directamente 
relacionada coas que xestione o organismo en que preste os seus servizos o persoal 
afectado. 

c) A participación superior ao 3 por 100 no capital das empresas ou sociedades contratistas de 
obras. 
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16. Segundo o disposto no artigo 13 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do 
persoal ao servizo das administracións públicas, non poderá recoñecerse compatibilidade ningunha 
para actividades privadas a quen se lle autorizou a compatibilidade para un segundo posto ou 
actividade públicos:  

a) En ningún caso. 
b) Sempre que a suma das xornadas de ambos os postos sexa igual ou superior á máxima nas 

administracións públicas, salvo que excepcionalmente a resolución que autorice a 
compatibilidade modifique a xornada e o horario para ambos os postos. 

c) Sempre que a suma de xornadas de ambos os postos sexa igual ou superior á máxima nas 
administracións públicas. 

 
17. En base ao disposto no artigo 14 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do 
persoal ao servizo das administracións públicas, a resolución motivada na que se recoñeza a 
compatibilidade ou se declare a incompatibilidade ditarase no prazo de:  

a) Un mes. 
b) Dous meses. 
c) Tres meses. 

 
18. En base ao disposto no artigo 14 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do 
persoal ao servizo das administracións públicas, os recoñecementos de compatibilidade para 
actividades profesionais laborais, mercantís ou industriais fóra das administracións públicas 
quedarán automaticamente sen efecto en caso de:  

a) Cambio de posto no sector público.  
b) Superación do prazo de tramitación. 
c) Cambio na estrutura organizativa da empresa. 

 
19. En base ao artigo 14 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao 
servizo das administracións públicas, quen estea autorizado para o desempeño dun segundo posto 
ou actividade públicos e desexe exercer unha actividade profesional fóra das administracións 
públicas:  

a) Deberá instar a compatibilidade no primeiro posto. 
b) Deberá previamente optar entre os dous postos, e quedará en excedencia forzosa no 

segundo posto en caso de que non realice a opción en prazo. 
c) Deberá instar o recoñecemento de compatibilidade con ambos. 

 
20. De acordo co disposto no artigo 16 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades 
do persoal ao servizo das administracións públicas, poderá recoñecerse compatibilidade para o 
exercicio de actividades privadas ao persoal que desempeñe postos de traballo que comporten a 
percepción de complementos específicos, ou concepto equiparable, cuxa contía non supere:  

a) O 30 por 100 da súa retribución básica, incluídos os conceptos que teñan a súa orixe na 
antigüidade. 

b) O 30 por 100 da súa retribución.  
c) O 30 por 100 da súa retribución básica, excluídos os conceptos que teñan a súa orixe na 

antigüidade. 
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21. Segundo o disposto no artigo 18 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do 
persoal ao servizo das administracións públicas, inscribiranse nos rexistros de persoal 
correspondentes:  

a) Todas as resolucións de compatibilidade para desempeñar un segundo posto ou actividade 
no sector público.  

b) Todas as resolucións de compatibilidade para desempeñar un segundo posto ou actividade 
no sector público ou o exercicio de actividades privadas.  

c) Todas as solicitudes de compatibilidade referidas á pertenza a consellos de administración ou 
órganos reitores de empresas ou entidades privadas. 

 
22. Segundo o disposto no artigo 19 de Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do 
persoal ao servizo das administracións públicas, quedan exceptuadas do réxime de 
incompatibilidades da presente lei as actividades seguintes:  

a) A participación ocasional en coloquios e programas en calquera medio de comunicación 
social.  

b) As actividades profesionais prestadas a persoas a quen se estea obrigado a atender no 
desempeño do posto público.  

c) O exercicio retribuído do cargo de presidente, vogal ou membro de xuntas reitoras de 
mutualidades ou padroados de funcionarios. 

 
23. En base ao disposto no artigo 20 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do 
persoal ao servizo das administracións públicas, o incumprimento do disposto nos artigos anteriores 
será sancionado:  

a) Conforme ao réxime disciplinario previsto na lei de incompatibilidades, atendendo ás 
sancións que nesta se establezan. 

b) Conforme ao réxime disciplinario establecido no Estatuto dos traballadores. 
c) Conforme ao réxime disciplinario de aplicación.  

 
24. En base ao disposto no artigo 19 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do 
persoal ao servizo das administracións públicas, a participación en tribunais cualificadores de probas 
selectivas para o ingreso nas administracións públicas:  

a) Queda exceptuada do réxime de incompatibilidades.  
b) Requirirá resolución motivada na que se recoñeza a compatibilidade ou se declare a 

incompatibilidade.  
c) Requirirá autorización de compatibilidade. 

 
25. En base ao artigo 10 da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao 
servizo das administracións públicas, a falta de opción no prazo legal establecido, quen acceda a un 
novo posto do sector público que resulte incompatible co que viñese desempeñando:  

a) Entenderase que opta polo posto que viñese desempeñando, e pasará á situación de 
excedencia voluntaria no novo posto. 

b) Entenderase que optan polo posto que viñese desempeñando, e pasará á situación de 
excedencia forzosa no novo posto.  

c) Entenderase que opta polo novo posto, e pasará á situación de excedencia voluntaria nos 
que viñese desempeñando.  

 
 
 



   

SUBGRUPO A1-TEMA 11-DISCAPACIDADE-GALEGO 
 

1 
 

 
TEMA 11- Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o 
texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa 
inclusión social 
 
1. En base ao artigo 1 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o 
texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, 
esta norma ten por obxecto a garantía de dereitos das persoas con discapacidade conforme a: 

a) Os artigos 9.2, 10, 14 e 49 da Constitución española, a Convención Internacional sobre os 
Dereitos das Persoas con Discapacidade e o Tratado da Unión Europea. 

b) Os artigos 9.2, 10, 14 e 49 da Constitución española, a Convención Internacional sobre os 
Dereitos das Persoas con Discapacidade e os acordos internacionais ratificados por España. 

c) Os artigos 9.2, 10, 14 e 49 da Constitución española e a Convención Internacional sobre os 
Dereitos das Persoas con Discapacidade. 
 

2. En base ao artigo 2 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o 
texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, 
atendendo ao principio de transversalidade das políticas en materia de discapacidade: 

a) As actuacións que desenvolven as administracións públicas comprenden as políticas e as 
liñas de acción de carácter xeral en calquera dos ámbitos de actuación pública, onde se 
terán en conta as necesidades e as demandas das persoas con discapacidade. 

b) As organizacións representativas de persoas con discapacidade e das súas familias 
participarán na elaboración e avaliación das políticas oficiais que se desenvolven na esfera 
das persoas con discapacidade. 

c) As actividades e servizos que prestan as administracións públicas deberán poder ser 
utilizados por todas as persoas, na maior extensión posible, sen necesidade de adaptación 
nin deseño especializado. 

 
3. De acordo co artigo 3 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba 
o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, a 
normalización: 

a) Non é unha definición contida na lei. 
b) É un principio desta lei. 
c) É unha estratexia de actuación no ámbito educativo. 

 
4. De acordo co artigo 4 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba 
o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, 
os servizos, prestacións e demais beneficios previstos nesta lei outorgaranse aos estranxeiros: 

a) Só cando se trate de menores de idade, de conformidade co previsto na Lei orgánica 4/2000, 
do 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración 
social, nos tratados internacionais e nos convenios de cooperación internacional. 

b) Só cando se trate de menores de idade, de conformidade co previsto nos tratados 
internacionais e nos convenios que se establezan co país de orixe. 

c) De conformidade co previsto na Lei orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro, sobre dereitos e 
liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social, nos tratados internacionais 
e nos convenios que se establezan co país de orixe. 
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5. De acordo co artigo 7 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba 
o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, 
as persoas con discapacidade: 

a) Teñen os mesmos dereitos ca os demais cidadáns, coas limitacións que se autoricen 
conforme ao previsto nesta lei. 

b) Teñen os mesmos dereitos ca os demais cidadáns, conforme ao noso ordenamento xurídico.  
c) Teñen os mesmos dereitos ca os demais cidadáns, conforme ao previsto na Constitución 

española. 
 
6. De acordo co artigo 7 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba 
o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, 
para facer efectivo o dereito á igualdade, as administracións públicas: 

a) Promoverán as medidas necesarias para que o exercicio en igualdade de condicións dos 
dereitos das persoas con discapacidade sexa real e efectivo en todos os ámbitos da vida. 

b) Promoverán as medidas necesarias para que o exercicio en igualdade de condicións dos 
dereitos das persoas con discapacidade sexa real e efectivo en todos os ámbitos regulados 
polo dereito administrativo. 

c) Autorizarán, no ámbito das súas competencias, as medidas promovidas pola Administración 
xeral do Estado para que o exercicio en igualdade de condicións dos dereitos das persoas 
con discapacidade sexa real e efectivo. 

 
7. En base ao artigo 8 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o 
texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, a 
acción protectora do sistema especial de prestacións sociais e económicas para as persoas con 
discapacidade que, por non desenvolver unha actividade laboral, non están incluídos no campo de 
aplicación do sistema de Seguridade Social comprende: 

a) A rehabilitación e a habilitación profesionais. 
b) A asistencia sanitaria, cando sexa necesaria para a recuperación profesional, sen limitación 

en canto á súa duración e condicións. 
c) O subsidio de mobilidade, cando sexa imprescindible para a recuperación profesional. 

 
8. De acordo co artigo 9 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba 
o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, 
os beneficiarios do sistema especial de prestacións asistenciais e económicas para as persoas con 
discapacidade que, por non desenvolver unha actividade laboral, non están incluídos no campo de 
aplicación do sistema de Seguridade Social: 

a) Deberán aboar a achega polo consumo de especialidades farmacéuticas. 
b) Estarán exentos da achega polo consumo de especialidades farmacéuticas. 
c) Poderán estar exentos da achega polo consumo de especialidades farmacéuticas, cun límite 

anual de gasto. 
 
9. En base ao artigo 11 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba 
o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, a 
prevención de deficiencias e de intensificación de discapacidades: 

a) Constitúe un dereito dos cidadáns, non un deber.  
b) Constitúe un deber dos cidadáns, non un dereito. 
c) Formará parte das obrigas prioritarias do Estado no campo da saúde pública e dos servizos 

sociais. 
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10. De acordo co artigo 13 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión 
social, os programas de atención integral poderán comprender: 

a) Toma de decisións en representación das persoas con discapacidade. 
b) Toma de decisións en representación das familias de persoas con discapacidade. 
c) Atención, tratamento e orientación psicolóxica. 

 
11. En base ao artigo 20 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba 
o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social, 
co fin de garantir o dereito a unha educación inclusiva das persoas con discapacidade, establécese 
como garantía adicional que as persoas que cursen estudos universitarios cuxa discapacidade lles 
dificulte gravemente a adaptación ao réxime de convocatorias establecido, con carácter xeral: 

a) Poderán solicitar a ampliación do número de convocatorias, na medida que compense a súa 
dificultade. 

b) Poderán solicitar a exención de probas ou a adaptación dos niveis de esixencia. 
c) Poderán solicitar ampliación de prazos para completar trámites administrativos. 

 
12. De acordo co artigo 32 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión 
social, nos proxectos de vivendas protexidas: 

a) Programarase un mínimo dun tres por cento coas características construtivas adecuadas que 
garantan o acceso seguro das persoas con discapacidade. 

b) Programarase un mínimo dun dous por cento coas características construtivas e de deseño 
adecuadas que garantan o acceso seguro das persoas con discapacidade. 

c) Programarase un mínimo dun catro por cento coas características construtivas e de deseño 
adecuadas que garantan o acceso e o desenvolvemento cómodo e seguro das persoas con 
discapacidade. 

 
13. De acordo co artigo 38 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión 
social, a orientación e a colocación en igualdade de condicións das persoas con discapacidade que 
se atopen en situación de busca de emprego corresponde a: 

a) Os servizos públicos de emprego, ben directamente ou ben a través de entidades 
colaboradoras, e ás axencias de colocación debidamente autorizadas.  

b) Os servizos públicos de emprego, sen prexuízo de que regulamentariamente se poida 
establecer a participación nestas actuacións de entidades colaboradoras e ás axencias de 
colocación.  

c) Os servizos públicos de emprego directamente. 
 

14. De acordo co artigo 42 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión 
social, as empresas públicas e privadas que empreguen un número de 50 ou máis traballadores 
estarán obrigadas a que, de entre eles, polo menos o 2 por 100 sexan traballadores con 
discapacidade. O cómputo mencionado anteriormente realizarase: 

a) Sobre o cadro de persoal de cada centro de traballo da empresa correspondente. 
b) Sobre o cadro de persoal total da empresa correspondente, sen que no devandito cómputo 

se inclúan os traballadores con discapacidade que se atopen en cada momento prestando 
servizos. 

c) Sobre o cadro de persoal total da empresa correspondente. 
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15. De acordo co artigo 45 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión 
social, os centros especiais de emprego para a inclusión laboral das persoas con discapacidade: 

a) Poderán ser creados tanto por organismos públicos e privados coma polas empresas. 
b) Só poderán ser creados por organismos públicos.  
c) Só poderán ser creados polos servizos públicos de emprego, ben directamente ou ben a 

través de entidades colaboradoras. 
 
16. De acordo co artigo 37 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión 
social, as persoas con discapacidade poden exercer o seu dereito ao traballo a través dos seguintes 
tipos de emprego: 

a) Emprego protexido, en centros especiais de emprego e en enclaves laborais. 
b) Emprego protexido nas empresas.  
c) Emprego protexido nas administracións públicas. 

 
17. De acordo co artigo 51 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión 
social, os servizos de centro de día e de noite: 

a) Poderán ser promovidos polas administración públicas, polas propias persoas con 
discapacidade e polas súas familias, así como polas súas organizacións representativas. 

b) Teñen como finalidade facilitar aloxamento e vivenda, así como previr a intensificación de 
discapacidades. 

c) Deben facilitar asistencia sanitaria ás persoas con discapacidade e ás súas familias, así como 
o coñecemento das prestacións e servizos ao seu alcance. 

 
18. De acordo co artigo 55 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión 
social, o Consello Nacional da Discapacidade: 

a) É o órgano colexiado interadministrativo, de carácter consultivo, no que se institucionaliza a 
colaboración entre as comunidades autónomas e a Administración xeral do Estado. 

b) É o órgano colexiado interministerial, de carácter consultivo, no cal se institucionaliza a 
colaboración do movemento asociativo das persoas con discapacidade e as súas familias e a 
Administración xeral do Estado. 

c) É o órgano colexiado de coordinación das políticas públicas en materia de discapacidade no 
ámbito da Administración xeral do Estado e as comunidades autónomas. 
 

19. De acordo co artigo 56 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión 
social, colaborarán coa Oficina de Atención á Discapacidade: 

a) As organizacións, entidades e asociacións de utilidade pública máis representativas das 
persoas con discapacidade e as súas familias. 

b) As comunidades autónomas e as entidades locais. 
c) As entidades locais e as organizacións, entidades e asociacións de utilidade pública máis 

representativas das persoas con discapacidade.  
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20. De acordo co artigo 58 do Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión 
social, o financiamento das distintas prestacións, subsidios, atencións e servizos contidos nesta lei 
efectuarase con cargo a: 

a) Os orzamentos xerais do Estado. 
b) Os orzamentos xerais do Estado, e aos das comunidades autónomas e entidades locais, de 

acordo coas competencias que lles correspondan respectivamente. 
c) Os orzamentos xerais do Estado, e aos das comunidades autónomas, de acordo coas 

competencias que lles correspondan respectivamente. 
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TEMA 12- Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno 
 
1. Segundo o establecido no artigo 2 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo 
goberno, entre os seus principios reitores atópase: 

a) Principio de transparencia, principio de accesibilidade universal e principios de integridade, 
honestidade, imparcialidade, obxectividade e respecto ao marco xurídico. 

b) Principio de transparencia, principio de accesibilidade universal e principios de integridade, 
honestidade, imparcialidade, obxectividade e respecto ao marco xurídico e á cidadanía. 

c) Principio de transparencia, principio de accesibilidade universal e principios de integridade, 
imparcialidade, obxectividade e respecto ao marco xurídico e á cidadanía. 

 
2. De conformidade co establecido no artigo 4.1 e 4.2 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de 
transparencia e bo goberno, están obrigadas a fornecer información á Administración: 

a) Todas as persoas físicas ou xurídicas, previstas no art. 3.1 desta lei. 
b) Todas as persoas físicas ou xurídicas que presten servizos públicos e as beneficiarias de 

subvencións. 
c) Todas as persoas físicas ou xurídicas que presten servizos públicos, exerzan potestades 

administrativas, as adxudicatarias de contratos e as beneficiarias de subvencións. 
 

3. De conformidade co establecido no artigo 8 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e 
bo goberno, sobre as obrigacións específicas de información sobre as relacións coa cidadanía, 
facilitarase información sobre: 

a) A relación de procedementos e servizos á disposición da cidadanía e os requisitos e 
condicións de acceso aos servizos públicos. 

b) A relación de procedementos e servizos á disposición da cidadanía. 
c) A relación de procedementos e servizos á disposición da cidadanía, os requisitos e condicións 

de acceso aos servizos públicos e as cartas de servizos aprobadas. 
 

4. De conformidade co establecido no artigo 9 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e 
bo goberno, sobre as obrigacións específicas de información de relevancia xurídica, facilitarase 
información sobre: 

a) A relación da normativa vixente na súa versión consolidada, a xurisprudencia que afecte as 
normas ou os actos ditados pola Administración pública competente e a relación de 
anteproxectos de lei e de disposicións administrativas de carácter xeral que estean en 
tramitación. 

b) A relación da normativa vixente na súa versión consolidada, a xurisprudencia que afecte a 
vixencia ou a interpretación das normas ditadas pola Administración pública competente e la 
relación de anteproxectos de lei que estean en tramitación. 

c) A relación da normativa vixente na súa versión consolidada, a xurisprudencia que afecte a 
vixencia ou a interpretación das normas ditadas pola Administración pública e a relación de 
anteproxectos de lei e de disposicións administrativas de carácter xeral que estean en 
tramitación. 
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5. De conformidade co establecido no artigo 15.2 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia 
e bo goberno, sobre as obrigacións específicas de información dos convenios, facilitarase 
información sobre: 

a) A relación dos convenios subscritos de cada cuadrimestre, que se remitirá por cada 
consellería para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia, dentro do primeiros vinte días 
dos meses de xaneiro, maio e setembro de cada ano. 

b) A relación dos convenios subscritos de cada semestre, que se remitirá por cada consellería 
para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia. 

c) A relación dos convenios subscritos de cada semestre, que se remitirá por cada consellería 
para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia, dentro do primeiros quince días dos 
meses de xaneiro e setembro de cada ano. 

 
6. De conformidade co establecido no artigo 17 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e 
bo goberno, sobre as obrigacións específicas de información de subvencións, facilitarase 
información sobre: 

a) O texto íntegro da convocatoria das subvencións e das concesións, agás que a existencia 
dun interese público aconselle non publicalo. 

b) O texto íntegro da convocatoria das subvencións e das concesións. 
c) O texto íntegro da resolucións de concesión das subvencións, agás que a existencia dun 

interese público aconselle non publicalo. 
 

7. De conformidade co establecido no artigo 21.4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia 
e bo goberno, en relación á reutilización da información do sector público autonómico: 

a) A aplicación da presente lei farase sen prexuízo da normativa aplicable ao dereito de acceso 
aos documentos. 

b) A aplicación da presente lei farase en todo caso con preferencia a outra normativa sobre o 
dereito de acceso aos documentos. 

c) Ao dereito de acceso aos documentos seralle de aplicación preferente e exclusiva a presente 
lei. 

 
8. De conformidade co establecido no artigo 24.3 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia 
e bo goberno, en relación ao acceso da información pública: 

a) O acceso á información pública por un deputado ou deputada do Parlamento de Galicia 
rexerase pola súa normativa específica. 

b) O acceso á información pública por un deputado ou deputada do Parlamento de Galicia será 
libre. 

c) O acceso á información pública por un deputado ou deputada do Parlamento de Galicia 
rexerase por esta lei. 

 
9. De conformidade co establecido no artigo 25.2 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia 
e bo goberno, en relación ao acceso da información pública: 

a) As limitacións ao acceso deberán de ser xustificadas e interpretaranse de maneira restritiva. 
b) As limitacións ao acceso deberán de ser proporcionadas e xustificadas. 
c) As limitacións ao acceso deberán de ser proporcionadas, xustificadas e interpretaranse de 

maneira restritiva. 
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10. De conformidade co establecido no artigo 26.4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de 
transparencia e bo goberno, en relación á solicitude de acceso á información pública: 

a) A ausencia de motivación da solicitude non será por si soa causa de rexeitamento. 
b) A ausencia de motivación da solicitude será por si soa causa de rexeitamento. 
c) A ausencia de motivación da solicitude poderá ser emendada con requirimento previo. 
 

11. De conformidade co establecido no artigo 27.2 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de 
transparencia e bo goberno, en relación á solicitude de acceso á información pública: 

a) Cando as solicitudes se refiran a información que afecte dereitos e intereses de terceiros, o 
órgano encargado de resolver concederalles un prazo de dez días para que poidan formular 
alegacións. 

b) Cando as solicitudes se refiran a información que afecte a dereitos e intereses de terceiros, o 
órgano encargado de resolver concederalles un prazo de quince días para que poidan 
formular alegacións. 

c) Cando as solicitudes se refiran a información que afecte a dereitos de terceiros, o órgano 
encargado resolverá o que proceda tendo en conta os intereses en xogo. 

 
12. De conformidade co establecido no artigo 28.2 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de 
transparencia e bo goberno, con relación á solicitude de acceso á información pública: 

a) Contra a resolución expresa ou presunta en materia de acceso poderá interpoñerse 
potestativamente unha reclamación ante o Valedor do Pobo, que substituirá os recursos 
administrativos. 

b) Contra a resolución expresa ou presunta en materia de acceso poderá interpoñerse unha 
reclamación ante o Valedor do Pobo que será previa aos recursos administrativos. 

c) Contra a resolución expresa ou presunta en materia de acceso só poderá interpoñerse unha 
reclamación ante o Valedor do Pobo. 

 
13. Segundo o establecido no artigo 30.2 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo 
goberno: 

a) Os órganos responsables da transparencia dependerán da Secretaría Xeral da Presidencia e 
da dirección xeral de cada consellería. 

b) Os órganos responsables da transparencia dependerán da Secretaría Xeral da Presidencia e 
da secretaría xeral técnica de cada consellería. 

c) Os órganos responsables da transparencia dependerán da Secretaría Xeral da Presidencia. 
 
14. Segundo o establecido no artigo 31.3 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo 
goberno, respecto da coordinación e o control interno en materia de transparencia: 

a) A Comisión Interdepartamental de Información e Avaliación só exercerá as funcións de 
coordinación no cumprimento das obrigacións previstas na presente lei. 

b) A Comisión Interdepartamental de Información e Avaliación exercerá as funcións de 
coordinación e control no cumprimento das obrigacións previstas na presente lei. 

c) A Comisión Interdepartamental de Información, Transparencia e Bo Goberno exercerá as 
funcións de coordinación e control no cumprimento das obrigacións previstas na presente lei. 
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15. Segundo o establecido no artigo 32.2 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo 
goberno, sobre o Comisionado da Transparencia: 

a) É o órgano dependente da Consellería de Facenda sobre o control do cumprimento das 
obrigacións comprendidas nesta lei. 

b) É o órgano independente de control do cumprimento das obrigacións comprendidas nesta 
lei. 

c) É o órgano dependente da consellería en materia de función pública sobre o control do 
cumprimento das obrigacións comprendidas nesta lei. 

 
16. Segundo o establecido no artigo 32.3 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo 
goberno, o Comisionado da Transparencia ten entre as súas funcións: 

a) Poderá efectuar requirimentos para a corrección dos incumprimentos en aplicación da 
presente lei, pero non asesorar nesta materia. 

b) Asesorar en materia de transparencia e efectuar requirimentos para a corrección dos 
incumprimentos en aplicación da presente lei. 

c) Poderá efectuar requirimentos para a corrección dos incumprimentos en aplicación da 
presente lei e informar sobre anteproxectos de lei en materia de transparencia e bo goberno, 
pero non asesorar nesta materia. 

 
17. Segundo o establecido no artigo 33.2 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo 
goberno, a Comisión de Transparencia estará composta por: 

a) Presidente ou presidenta, vicepresidente ou vicepresidenta e catro vogais. 
b) Presidente ou presidenta e catro vogais. 
c) Presidente ou presidenta, vicepresidente ou vicepresidenta e seis vogais. 

 
18. Segundo o establecido no artigo 37.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo 
goberno, sobre o bo goberno, o contido das obrigacións deste título será de aplicación a: 

a) Titulares das xefaturas de servizo. 
b) Titulares das direccións xerais e persoal eventual. 
c) Titulares das subdireccións xerais. 

 
19. Segundo o establecido no artigo 38.4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo 
goberno, sobre o bo goberno: 

a) Non se establece un tratamento oficial para os altos cargos. 
b) O tratamento oficial dos membros do Goberno será o de Ilustrísimo/a señor/a, seguido da 

denominación do cargo correspondente. 
c) O tratamento oficial dos membros do Goberno e dos altos cargos será o de señor/señora, 

seguido da denominación do cargo correspondente. 
 

20. Segundo o establecido no artigo 40.2 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo 
goberno, os altos cargos só poderán percibir unha remuneración, con cargo aos orzamentos das 
administracións públicas, sen prexuízo das indemnizacións por gastos que correspondan, e: 

a) As restantes cantidades que se devindiquen polo desenvolvemento dos seus cargos 
reteranse polo ente pagador. 

b) Non se devengarán máis importes polo desenvolvemento dos seus cargos. 
c) As restantes cantidades que se devindiquen polo desenvolvemento dos seus cargos serán 

ingresadas polo ente pagador na Tesourería Xeral da Xunta de Galicia. 
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21. Segundo o establecido no artigo 41.3 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo 
goberno, a compatibilidade da docencia co exercicio dos altos cargos: 

a) Requirirase a autorización expresa da persoa titular da consellería que nomeou o solicitante. 
b) Requirirase a autorización expresa da persoa titular da consellería de Presidencia. 
c) Requirirase a autorización expresa da persoa titular da consellería competente en materia de 

función pública. 
 
22. Segundo o establecido no artigo 42.2 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo 
goberno, para a compatibilidade de actividades privadas co exercicio dos altos cargos: 

a) A persoa interesada comunicarallo á Dirección Xeral da Función Pública con carácter previo. 
b) A persoa interesada comunicarallo á Consellería de Presidencia. 
c) A persoa interesada comunicarallo canto antes á Dirección Xeral da Función Pública. 

 
23. Segundo o establecido no artigo 43.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo 
goberno, sobre a compatibilidade de actividades privadas co exercicio dos altos cargos: 

a) Os altos cargos deberán evitar, na medida do posible, a influencia dos seus intereses 
persoais no exercicio das súas funcións e responsabilidades. 

b) Os altos cargos deberán evitar, en todo caso, a influencia dos seus intereses persoais no 
exercicio das súas funcións e responsabilidades. 

c) Os altos cargos non poderán exercer ningunha actividade privada. 
 
24. Segundo o establecido no artigo 43.4 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo 
goberno, sobre a compatibilidade de actividades privadas co exercicio dos altos cargos: 

a) O alto cargo que posúa participacións nunha empresa superiores ao límite legal, establecido 
no artigo 43.3 desta lei, terá que allealas ou cedelas, no prazo de seis meses computables 
desde o día seguinte ao do seu nomeamento. 

b) O alto cargo que posúa participacións nunha empresa superiores ao límite legal, establecido 
no artigo 43.3 desta lei, terá que allealas ou cedelas, no prazo de tres meses computables 
desde o día seguinte ao do seu nomeamento. 

c) O alto cargo que posúa participacións nunha empresa superiores ao límite legal, establecido 
no artigo 43.3 desta lei, terá que allealas ou cedelas, no prazo dun ano computable desde o 
día seguinte ao do seu nomeamento. 

 
25. Segundo o establecido no artigo 46.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo 
goberno, sobre a compatibilidade de actividades privadas co exercicio dos altos cargos: 

a) Durante o exercicio do seu cargo, así como nos dous anos seguintes ao seu cesamento, os 
altos cargos non poderán ter activos financeiros en países ou territorios con cualificación de 
paraíso fiscal. 

b) Durante o exercicio do seu cargo, así como nos tres anos seguintes ao seu cesamento, os 
altos cargos non poderán ter activos financeiros en países ou territorios con cualificación de 
paraíso fiscal. 

c) Durante o exercicio do seu cargo, os altos cargos non poderán ter activos financeiros en 
países ou territorios con cualificación de paraíso fiscal. 
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26. Segundo o establecido no artigo 48.1 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo 
goberno, o órgano competente para a xestión do réxime de incompatibilidades dos altos cargos está 
adscrito a: 

a) A consellería competente en materia de facenda.  
b) A consellería competente en materia de función pública. 
c) A consellería de Presidencia. 

 
27. Segundo o establecido no artigo 50.2 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo 
goberno, sobre o Goberno en funcións e o traspaso de poderes: 

a) O Goberno en funcións non poderá, salvo casos de urxencia ou cando existan razóns 
motivadas que o xustifiquen, adxudicar contratos que teñan unha vixencia plurianual ou 
cunha estimación económica superior aos 150.000 euros. 

b) O Goberno en funcións non poderá adxudicar contratos que teñan unha vixencia plurianual 
ou cunha estimación económica superior aos 150.000 euros. 

c) O Goberno en funcións só poderá adxudicar contratos dunha estimación económica inferior 
aos 200.000 euros. 
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TEMA 13- Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e 
garantía dos dereitos dixitais 
 
1. De conformidade co establecido no artigo 1 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de 
protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, esta lei ten por obxecto:  

a) O dereito fundamental das persoas físicas á protección de datos persoais, amparado polo 
artigo 18.4 da Constitución española. 

b) O dereito fundamental das persoas físicas á protección de datos persoais, amparado polo 
artigo 29 da Constitución española. 

c) O dereito fundamental das persoas físicas á protección de datos persoais, amparado polo 
artigo 8.4 da Constitución española. 

 
2. De conformidade co establecido no artigo 2.2.b) da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de 
protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, non será de aplicación: 

a) Aos tratamentos de datos de persoas incapacitadas xudicialmente. 
b) Aos tratamentos de datos de persoas falecidas. 
c) Non existen excepcións á aplicación desta lei orgánica. 
 

3. De conformidade co establecido no artigo 2.3 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de 
protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, os tratamentos realizados ao amparo 
da lexislación orgánica do réxime electoral xeral: 

a) Rexeranse polo disposto na súa lexislación específica e supletoriamente polo establecido na 
presente lei orgánica. 

b) Rexeranse polo disposto na presente lei orgánica. 
c) Rexeranse polo disposto na súa lexislación específica e supletoriamente polo establecido no 

Regulamento (UE) 2016/679 e na presente lei orgánica. 
 

4. De conformidade co establecido no artigo 2.3 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de 
protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, os tratamentos derivados do Rexistro 
Civil: 

a) Rexeranse polo disposto na súa lexislación específica e supletoriamente polo establecido no 
Regulamento (UE) 2016/679 e na presente lei orgánica. 

b) Rexeranse polo disposto na súa lexislación específica e supletoriamente polo establecido na 
presente lei orgánica. 

c) Rexeranse polo disposto na presente lei orgánica. 
 

5. De conformidade co establecido no artigo 2.3 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de 
protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, os tratamentos derivados dos Rexistros 
da Propiedade e Mercantís: 

a) Rexeranse polo disposto na súa lexislación específica e supletoriamente polo establecido na 
presente lei orgánica. 

b) Rexeranse polo disposto na súa lexislación específica e supletoriamente polo establecido no 
Regulamento (UE) 2016/679 e na presente lei orgánica. 

c) Rexeranse polo disposto na presente lei orgánica. 
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6. De conformidade co establecido no artigo 2.4 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de 
protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, os tratamentos derivados da xestión da 
oficina xudicial: 

a) Rexeranse polo disposto na súa lexislación específica e supletoriamente polo establecido na 
presente lei orgánica. 

b) Rexeranse polo disposto no Regulamento (UE) 2016/679 e pola presente lei orgánica. 
c) Rexeranse polo disposto no Regulamento (UE) 2016/679 e pola presente lei orgánica, sen 

prexuízo das disposicións da Lei orgánica 6/1985, de 1 xullo, do poder xudicial que lle sexan 
aplicables. 

 
7. De conformidade co establecido no artigo 3 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de 
protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, poderán solicitar o acceso aos datos 
persoais dunha persoa falecida e, se é o caso, a súa rectificación ou supresión: 

a) Os seus familiares, os seus herdeiros e as persoas ou institucións ás que o falecido 
designase expresamente. 

b) Os seus herdeiros e as persoas ou institucións ás que o falecido designase expresamente. 
c) Os seus herdeiros e familiares. 

 
8. De conformidade co establecido no artigo 4.1 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de 
protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, sobre a exactitude dos datos: 

a) Os datos serán exactos. 
b) Os datos serán exactos e, se for necesario, actualizados. 
c) Os datos serán exactos e, en calquera caso, actualizados. 

 
9. De conformidade co establecido no artigo 5.3 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de 
protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, sobre o deber de confidencialidade: 

a) A confidencialidade e o segredo profesional dos responsables e encargados do tratamento 
de datos non se manterán ao finalizar a relación do obrigado. 

b) A confidencialidade e o segredo profesional dos responsables e encargados do tratamento 
de datos manteranse aínda cando finalizase a relación do obrigado. 

c) O segredo profesional dos encargados do tratamento de datos manteranse aínda cando 
finalizase a relación do obrigado. 

 
10. De conformidade co establecido no artigo 6.1 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de 
protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, sobreenténdese por consentimento do 
afectado: 

a) Toda manifestación de vontade libre, específica, informada e inequívoca pola que este 
acepta o tratamento de datos persoais. 

b) Toda manifestación de vontade libre, informada e inequívoca pola que este acepta o 
tratamento de datos persoais. 

c) Toda manifestación de vontade libre, específica e informada pola que este acepta o 
tratamento de datos persoais. 
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11. De conformidade co establecido no artigo 7.1 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de 
protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, sobre o consentimento dos menores de 
idade: 

a) O tratamento dos datos persoais dun menor de idade unicamente poderá fundarse no seu 
consentimento cando sexa maior de 14 anos. 

b) O tratamento dos datos persoais dun menor de idade unicamente poderá fundarse no 
consentimento dos seus pais ou titores. 

c) O tratamento dos datos persoais dun menor de idade unicamente poderá fundarse no seu 
consentimento cando sexa maior de 16 anos. 

 
12. De conformidade co establecido no artigo 7.2 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de 
protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, sobre o consentimento dos menores: 

a) O tratamento dos datos dos menores de 16 anos só será lícito se consta o do titular da 
patria potestade ou tutela. 

b) O tratamento dos datos dos menores de 14 anos só será lícito se consta o do titular da 
patria potestade ou tutela e a audiencia ao Ministerio Fiscal. 

c) O tratamento dos datos dos menores de 14 anos só será lícito se consta o do titular da 
patria potestade ou tutela. 

 
13. De conformidade co establecido no artigo 8.2 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de 
protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, sobre o tratamento de datos por 
obrigación legal, interese público ou exercicio de poderes públicos: 

a) Só poderá considerarse fundado cando derive dunha competencia atribuída por unha orde. 
b) Só poderá considerarse fundado cando derive dunha competencia atribuída por unha norma 

ou resolución administrativa. 
c) Só poderá considerarse fundado cando derive dunha competencia atribuída por unha norma 

con rango de lei. 
 
14. De conformidade co establecido no artigo 9.1 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de 
protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, sobre as categorías especiais de datos 
persoais: 

a) O só consentimento do afectado bastará para levantar a prohibición do tratamento de datos 
cuxa finalidade principal sexa identificar a súa ideoloxía, afiliación sindical, relixión, 
orientación sexual, crenzas ou orixe racial ou étnica. 

b) O só consentimento do afectado non bastará para levantar a prohibición do tratamento de 
datos cuxa finalidade principal sexa identificar a súa ideoloxía, afiliación sindical, relixión, 
orientación sexual, crenzas ou orixe racial ou étnica. 

c) O só consentimento do afectado non bastará para levantar a prohibición do tratamento de 
datos cuxa finalidade principal sexa identificar a súa ideoloxía, afiliación sindical, orientación 
sexual ou orixe racial ou étnica. 
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15. De conformidade co establecido no artigo 10.1 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de 
protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, sobre o tratamento de datos de 
natureza penal: 

a) O tratamento de datos persoais relativos a condenas e infraccións penais só se poderá levar 
a cabo cando se atope amparado nesta lei orgánica. 

b) O tratamento de datos persoais relativos a condenas e infraccións penais só se poderá levar 
a cabo cando se atope amparado nunha norma de dereito da Unión, nesta lei orgánica ou 
noutras normas de rango legal. 

c) O tratamento de datos persoais relativos a condenas e infraccións penais só poderá levar a 
cabo cando se atope amparado nunha norma de dereito da Unión e nesta lei orgánica. 

 
16. De conformidade co establecido no artigo 10.3 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de 
protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, sobre o tratamento de datos de 
natureza penal: 

a) Fóra dos supostos sinalados nos apartados 1 e 2 deste artigo, os tratamentos de datos 
referidos a condenas e infraccións penais só serán posibles cando sexan levados a cabo por 
avogados e procuradores. 

b) Fóra dos supostos sinalados nos apartados 1 e 2 deste artigo, os tratamentos de datos 
referidos a condenas e infraccións penais só serán posibles cando sexan levados a cabo por 
avogados. 

c) Fóra dos supostos sinalados nos apartados 1 e 2 deste artigo, non serán posibles os 
tratamentos de datos referidos a condenas e infraccións penais. 

 
17. De conformidade co establecido no artigo 11.1 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de 
protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, sobre a transparencia e información ao 
afectado: 

a) Poderase dar cumprimento ao deber de información facilitándolle ao afectado a información 
básica á que se refire o apartado 2 deste artigo e indicándolle un enderezo electrónico que 
lle permita acceder de forma sinxela e inmediata á restante información. 

b) Poderase dar cumprimento ao deber de información facilitándolle ao afectado a información 
básica á que se refire o apartado 2 deste artigo e indicándolle un enderezo electrónico ou 
outro medio que lle permita acceder de forma sinxela e inmediata á restante información. 

c) Poderase dar cumprimento ao deber de información facilitándolle ao afectado a información 
básica á que se refire o apartado 2 deste artigo. 

 
18. De conformidade co establecido no artigo 12.1 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de 
protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, sobre as disposicións xerais sobre o 
exercicio dos dereitos: 

a) Os dereitos recoñecidos nesta lei só poderán exercerse directamente polo interesado. 
b) Os dereitos recoñecidos nesta lei só poderán exercerse por medio de representante legal ou 

voluntario. 
c) Os dereitos recoñecidos nesta lei poderán exercerse directamente ou por medio de 

representante legal ou voluntario. 
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19. De conformidade co establecido no artigo 12.7 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de 
protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, no referente ás disposicións xerais 
sobre o exercicio dos dereitos: 

a) Non serán gratuítas as actuacións levadas a cabo polo responsable do tratamento para 
atender as solicitudes de exercicio destes dereitos. 

b) Serán gratuítas as actuacións levadas a cabo polo responsable do tratamento para atender 
as solicitudes de exercicio destes dereitos. 

c) Serán gratuítas, en calquera caso, as actuacións levadas a cabo polo responsable do 
tratamento para atender as solicitudes de exercicio destes dereitos. 

 
20. De conformidade co establecido no artigo 13.3 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de 
protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, sobre o dereito de acceso: 

a) Poderase considerar repetitivo o exercicio do dereito de acceso en máis dunha ocasión 
durante o prazo de 1 ano. 

b) Poderase considerar repetitivo o exercicio do dereito de acceso en máis dunha ocasión 
durante o prazo de 6 meses. 

c) Non se poderá considerar nunca repetitivo o exercicio do dereito de acceso. 
 
21. De conformidade co establecido no artigo 13.4 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de 
protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, sobre o dereito de acceso: 

a) Cando o afectado elixa un medio distinto ao que se lle ofrece que supoña un custo 
desproporcionado, deberá adiantar o custo. 

b) Cando o afectado elixa un medio distinto ao que se lle ofrece que supoña un custo 
desproporcionado, deberá asumir o exceso de custos. 

c) Cando o afectado elixa un medio distinto ao que se lle ofrece, poderá ser rexeitada a 
petición se supón un custo desproporcionado. 

 
22. De conformidade co establecido no artigo 14 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de 
protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, sobre o dereito de rectificación: 

a) O afectado poderá indicar na súa solicitude a que datos se refire. 
b) O afectado deberá indicar na súa solicitude a que datos se refire e a corrección que haxa de 

realizarse. 
c) O afectado poderá indicar na súa solicitude a corrección que haxa de realizarse. 

 
23. Segundo o establecido no artigo 28.1 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección 
de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, sobre as obrigacións xerais do responsable e 
encargado do tratamento: 

a) Determinarán as medidas técnicas apropiadas que deben aplicar co fin de garantir e 
acreditar que o tratamento é conforme coa lexislación aplicable. 

b) Determinarán as medidas técnicas e organizativas apropiadas que deben aplicar co fin de 
garantir e acreditar que o tratamento é conforme exclusivamente con esta lei orgánica.  

c) Determinarán as medidas técnicas e organizativas apropiadas que deben aplicar co fin de 
garantir e acreditar que o tratamento é conforme coa lexislación aplicable. 
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24. Segundo o establecido no artigo 30.1 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección 
de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, sobre os representantes dos responsables ou 
encargados do tratamento non establecidos na Unión Europea: 

a) A presente lei orgánica aplicarase ao tratamento de datos persoais de interesados que se 
atopen na Unión Europea por parte dun responsable ou encargado non establecido na 
Unión, en todos os supostos. 

b) A presente lei orgánica non se aplicará ao tratamento de datos persoais de interesados que 
se atopen na Unión Europea por parte dun responsable ou encargado non establecido nesta. 

c) A presente lei orgánica aplicarase ao tratamento de datos persoais de interesados que se 
atopen na Unión Europea por parte dun responsable ou encargado non establecido nesta, 
nos supostos previstos legalmente. 

 
25. Segundo o establecido no artigo 30.2 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección 
de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, sobre os representantes dos responsables ou 
encargados do tratamento non establecidos na Unión Europea: 

a) Os responsables, encargados e representantes responderán mancomunadamente dos danos 
e perdas causados ao afectado residente en España. 

b) Aos responsables, encargados e representantes non lles será esixible responsabilidade polos 
danos e perdas causados ao afectado residente en España. 

c) Os responsables, encargados e representantes responderán solidariamente dos danos e 
perdas causados ao afectado residente en España. 

 
26. Segundo o establecido no artigo 31.1 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección 
de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, sobre o rexistro das actividades de tratamento: 

a) Non se establece a obrigación de que o responsable leve un rexistro das actividades de 
tratamento. 

b) Cada responsable e, se é o caso, o seu representante levarán un rexistro das actividades de 
tratamento efectuadas baixo a súa responsabilidade. 

c) Cada responsable e, se é o caso, o seu representante levarán un rexistro das actividades de 
tratamento efectuadas baixo a súa responsabilidade, sen excepción ningunha. 

 
27. Segundo o establecido no artigo 32.1 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección 
de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, sobre o bloqueo dos datos: 

a) O responsable do tratamento estará obrigado a bloquear os datos cando proceda a súa 
rectificación ou supresión. 

b) O responsable do tratamento poderá bloquear os datos cando proceda a súa rectificación ou 
supresión. 

c) O responsable do tratamento poderá bloquear os datos cando o teña por conveniente. 
 
28. Segundo o establecido no artigo 32.2 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección 
de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, sobre o bloqueo dos datos: 

a) O bloqueo dos datos consiste na adopción de medidas para impedir o seu tratamento, 
excluída a súa visualización. 

b) O bloqueo dos datos consiste na adopción de medidas para impedir o seu tratamento, 
incluída a súa visualización. 

c) O bloqueo dos datos consiste na adopción de medidas para permitir o seu tratamento de 
forma limitada. 
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29. Segundo o establecido no artigo 32.2 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección 
de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, sobre o bloqueo dos datos: 

a) Esta lei permite o bloqueo dos datos, excepto para a posta á disposición dos datos aos 
tribunais e ao Ministerio Fiscal. 

b) Este lei non permite o bloqueo dos datos. 
c) Esta lei permite o bloqueo dos datos sen excepcións. 

 
30. Segundo o establecido no artigo 33.1 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección 
de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, sobre o encargado do tratamento dos datos: 

a) O acceso por parte dun encargado de tratamento aos datos persoais non se considerará 
comunicación de datos, sempre que se cumpra o establecido na presente lei orgánica. 

b) O acceso por parte dun encargado de tratamento aos datos persoais considerarase 
comunicación de datos, en todo caso. 

c) O encargado de tratamento aos datos persoais non poderá acceder aos datos.  
 
31. Segundo o establecido no artigo 33.5 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección 
de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, sobre o encargado do tratamento dos datos: 

a) No ámbito do sector público, non poderán atribuírse as competencias propias dun encargado 
do tratamento a un determinado órgano. 

b) No ámbito do sector público, poderán atribuírse as competencias propias dun encargado do 
tratamento a un órgano, instituto ou empresa privada. 

c) No ámbito do sector público, poderán atribuírse as competencias propias dun encargado do 
tratamento a un determinado órgano. 

 
32. Segundo o establecido no artigo 34.1 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección 
de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, sobre a designación dun delegado de protección 
de datos: 

a) Os responsables e encargados do tratamento deberán designar un delegado de protección 
de datos nos supostos previstos nesta lei orgánica. 

b) Os responsables e encargados do tratamento non terán que designar un delegado de 
protección de datos en ningún caso. 

c) Os responsables e encargados do tratamento designarán un delegado de protección de 
datos en todo caso. 

 
33. Segundo o establecido no artigo 34.2 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección 
de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, sobre a designación dun delegado de protección 
de datos: 

a) Os responsables ou encargados do tratamento, fóra dos casos previstos na lei, non poderán 
designar un delegado de protección de datos. 

b) Os responsables ou encargados do tratamento, fóra dos casos previstos na lei, poderán 
designar de maneira voluntaria un delegado de protección de datos. 

c) Os responsables ou encargados do tratamento, en todo caso, terán que designar un 
delegado de protección de datos. 
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34. Segundo o establecido no artigo 34.3 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección 
de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, sobre a designación dun delegado de protección 
de datos: 

a) Os responsables e encargados do tratamento comunicarán, no prazo de 10 días, ao 
ministerio que asuma as competencias de Función Pública, as designacións, nomeamentos e 
cesamentos dos delegados de protección de datos. 

b) Os responsables e encargados do tratamento comunicarán, no prazo de 10 días, á Axencia 
Española de Protección de Datos, as designacións, nomeamentos e cesamentos dos 
delegados de protección de datos. 

c) Os responsables e encargados do tratamento comunicarán, no prazo de 2 meses, á Axencia 
Española de Protección de Datos, as designacións, nomeamentos e cesamentos dos 
delegados de protección de datos. 

 
35. Segundo o establecido no artigo 36.1 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección 
de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, sobre a posición do delegado de protección de 
datos: 

a) O delegado poderá inspeccionar os procedementos relacionados co obxecto da presente lei 
orgánica e emitir recomendacións no ámbito das súas competencias. 

b) O delegado non poderá inspeccionar os procedementos relacionados co obxecto da presente 
lei orgánica. 

c) O delegado poderá inspeccionar os procedementos relacionados co obxecto da presente lei 
orgánica, pero non poderá dar instrucións ou recomendacións. 

 
36. Segundo o establecido no artigo 36.2 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección 
de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, sobre a posición do delegado de protección de 
datos, cando se trate dunha persoa física integrada na organización do responsable ou encargado 
do tratamento: 

a) Non poderá ser removido, pero si sancionado, polo responsable ou polo encargado por 
desempeñar as súas funcións. 

b) Non poderá ser removido nin sancionado polo responsable ou polo encargado por 
desempeñar as súas funcións, en ningún caso. 

c) Non poderá ser removido nin sancionado polo responsable ou polo encargado por 
desempeñar as súas funcións, salvo que incorrese en dolo ou neglixencia grave no seu 
exercicio. 

 
37. Segundo o establecido no artigo 37.1 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección 
de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, sobre a intervención do delegado de protección 
de datos en caso de reclamación ante as autoridades de protección de datos: 

a) Con carácter previo á presentación dunha reclamación contra o responsable ou o encargado, 
ante a Axencia Española de Protección de Datos, o afectado poderá dirixirse ao delegado de 
protección de datos da entidade contra a que se reclame. 

b) Con carácter previo á presentación dunha reclamación contra o responsable ou o encargado, 
ante a Axencia Española de Protección de Datos, o afectado deberá dirixirse ao delegado de 
protección de datos da entidade contra a que se reclame. 

c) Con carácter previo á presentación dunha reclamación contra o responsable, ante a Axencia 
Española de Protección de Datos, o afectado deberá dirixirse ao encargado de protección de 
datos da entidade contra a que se reclame. 
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38. Segundo o establecido no artigo 37.1 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección 
de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, sobre a intervención do delegado de protección 
de datos en caso de reclamación ante as autoridades de protección de datos: 

a) As decisións das reclamacións presentadas ao delegado de protección de datos previas á 
reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos deberán de adoptarse no prazo 
de 2 meses desde a súa recepción. 

b) As decisións das reclamacións presentadas ao delegado de protección de datos previas á 
reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos deberán de adoptarse no prazo 
de 6 meses desde a súa recepción. 

c) As decisións das reclamacións presentadas ao delegado de protección de datos previas á 
reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos deberán de adoptarse no prazo 
máis breve posible. 

 
39. Segundo o establecido no artigo 39 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de 
datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, sobre a acreditación de institucións de certificación 
ás que se refire o artigo 43.1 do Regulamento (UE) 2016/679: 

a) Non poderá ser levada a cabo pola Entidade Nacional de Acreditación (ENAC). 
b) Poderá ser levada a cabo pola Asociación Española de Normalización e Certificación 

(AENOR). 
c) Poderá ser levada a cabo pola Entidade Nacional de Acreditación (ENAC). 
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TEMA 14- Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que aproba o texto 
refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade 
 
 
1. Segundo o disposto no artigo 1 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que aproba 
o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, a igualdade de oportunidades entre as persoas de ambos os sexos é un principio: 

a) Estatutario. 
b) Constitucional. 
c) Establecido nun decreto lei.  

 
2. Segundo o disposto no artigo 1 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se 
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, na adopción e execución das políticas dirixidas á eliminación de todo tipo de 
discriminacións contra as mulleres, a Xunta de Galicia tomará en consideración o traballo realizado 
por: 

a) A Comisión para a Igualdade e para os Dereitos das Mulleres. 
b) O Consello Galego das Mulleres. 
c) A Secretaría Xeral de Igualdade. 
 

3. Segundo o disposto no artigo 1 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se 
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, a procura e a eliminación absoluta das discriminacións por razóns de sexo, sexan directas 
ou indirectas, é: 

a) Unha medida de acción positiva. 
b) Unha medida para erradicar prexuízos. 
c) Un principio de actuación. 

 
4. Segundo o disposto no artigo 2 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se 
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, a situación en que unha persoa sexa, fose ou puidese ser tratada por razón de sexo de 
maneira menos favorable ca outra en situación comparable defínese como: 

a) Discriminación indirecta. 
b) Discriminación directa. 
c) Acoso moral por razón de xénero. 

 
5. Segundo o disposto no artigo 2 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se 
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, a situación en que unha disposición, criterio ou práctica aparentemente neutros sitúan 
persoas dun sexo determinado en desvantaxe particular con respecto a persoas do outro sexo 
defínese como: 

a) Discriminación directa. 
b) Acoso moral por razón de xénero. 
c) Discriminación indirecta. 
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6. Segundo o disposto no artigo 2 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se 
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, a situación en que se produce calquera comportamento verbal, non verbal ou físico non 
desexado de índole sexual, co propósito ou efecto de atentar contra a dignidade dunha persoa, en 
particular cando se crea unha contorna intimidatoria, hostil, degradante, humillante ou ofensiva, 
defínese como: 

a) Acoso sexual. 
b) Acoso moral por razón de xénero. 
c) Discriminación directa. 

 
7. Segundo o disposto no artigo 2 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se 
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, a situación en que se produce un comportamento non desexado relacionado co sexo 
dunha persoa, co propósito ou co efecto de atentar contra a dignidade da persoa e de crear unha 
contorna intimidatoria, hostil, degradante, humillante ou ofensiva, defínese como: 

a) Acoso moral por razón de xénero.  
b) Acoso sexual. 
c) Discriminación directa. 

 
8. Segundo o disposto no artigo 2 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se 
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, para os efectos da presente norma, o concepto de discriminación non incluirá: 

a) O acoso ou acoso moral por razón de xénero e o acoso sexual, así como calquera trato 
menos favorable baseado no rexeitamento de tal comportamento por parte dunha persoa ou 
o seu sometemento a este. 

b) O trato menos favorable a unha muller en relación co embarazo ou co permiso por 
maternidade. 

c) A orde de discriminar persoas por razón da súa raza. 
  

9. Segundo o disposto no artigo 3 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se 
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, polo que respecta ao acceso ao emprego, unha diferenza de trato baseada nunha 
característica relacionada co sexo, debido á natureza das actividades profesionais concretas ou ao 
contexto no que se leven a cabo, e a devandita característica constitúa un requisito profesional 
esencial e determinante, a condición de que o seu obxectivo sexa lexítimo e o requisito 
proporcionado: 

a) Non constituirá discriminación.  
b) Considerarase como unha discriminación indirecta. 
c) Considerarase acoso laboral. 

 
10. Segundo o disposto no artigo 4 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se 
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, as medidas especiais encamiñadas a acelerar a igualdade de oportunidades entre 
mulleres e homes: 

a) Non están previstas na lei. 
b) Consideraranse discriminatorias. 
c) Son medidas de acción positiva. 
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11. Segundo o disposto no artigo 4 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se 
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, as medidas especiais encamiñadas a acelerar a igualdade de oportunidades entre 
mulleres e homes: 

a) Manteranse indefinidamente.  
b) Manteranse mentres non estean plenamente logrados os obxectivos de igualdade de 

oportunidades. 
c) Manteranse durante un prazo mínimo de 5 anos desde a entrada en vigor da presente lei. 

 
12. Segundo o disposto no artigo 5 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se 
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, a integración da dimensión da igualdade de oportunidades na elaboración, execución e 
seguimento de todas as políticas e de todas as accións desenvolvidas no exercicio das competencias 
asumidas pola Xunta de Galicia lévase a cabo en función do: 

a) Principio de transversalidade. 
b) Principio de coordinación. 
c) Principio de igualdade.  

 
13. Segundo o disposto no artigo 5 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se 
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, en aplicación do principio de integración da dimensión da igualdade de oportunidades en 
todas as políticas da súa competencia, a Xunta de Galicia establece, entre outros, o seguinte criterio 
xeral de actuación: 

a) O fomento dunha participación desequilibrada das mulleres e homes na toma de decisións.  
b) A conciliación do emprego e da vida familiar das mulleres e homes e o fomento da 

individualización dos dereitos tendentes a esa conciliación.  
c) A consecución da igualdade de oportunidades das mulleres e homes na política económica, 

laboral e social, salvo no suposto das diferenzas salariais por razón de sexo.  
  

14. Segundo o disposto no artigo 6 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se 
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, o órgano colexiado e institucional de Galicia, ao que lle corresponden, entre outras, as 
funcións de seguimento da aplicación da Lei 11/2007, de 27 de xullo, galega para a prevención e o 
tratamento integral da violencia de xénero e dos correspondentes plans para a igualdade de 
oportunidades e de loita contra a violencia de xénero denomínase: 

a) Comisión Autonómica de Igualdade. 
b) Consello Galego das Mulleres.  
c) Comisión Interdepartamental de Igualdade.  

 
15. Segundo o disposto no artigo 6 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se 
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, o órgano colexiado e institucional de Galicia, de carácter consultivo, de participación e 
asesoramento en materia de políticas de igualdade denomínase: 

a) Comisión Autonómica de Igualdade. 
b) Consello Galego das Mulleres.  
c) Comisión Interdepartamental de Igualdade.  

 
 
 



   

SUBGRUPO A1-TEMA 14-IGUALDADE-GALEGO 
 

4 
 

16. Segundo o disposto no artigo 6 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se 
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, a difusión dos valores da igualdade de oportunidades e a defensa dos dereitos e 
intereses das mulleres para erradicar a discriminación no ámbito do emprego e das relacións 
laborais corresponderá a: 

a) O Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA). 
b) A Consellería de Economía, Emprego e Industria. 
c) O Consello Galego das Mulleres.  

 
17. Segundo o disposto no artigo 7 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se 
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, aos proxectos de lei presentados no Parlamento galego pola Xunta de Galicia achegarase 
o seguinte documento elaborado polo órgano competente en materia de igualdade: 

a) Informe sobre o seu impacto de xénero.  
b) Memoria xustificativa sobre o seu impacto de xénero. 
c) Memoria económica e xustificativa sobre o seu impacto de xénero. 

  
18. Segundo o disposto no artigo 7 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se 
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, o prazo no que a Xunta de Galicia deberá ditaminar, a requirimento do Parlamento de 
Galicia, antes da discusión parlamentaria, no caso de que non achegase o informe de impacto de 
xénero ou ben se se tratase dunha proposición de lei será de: 

a) 15 días hábiles. 
b) Tres meses. 
c) Un mes.  

 
19. Segundo o disposto no artigo 8 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se 
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, o informe sobre o impacto de xénero emitido polo órgano competente en materia de 
igualdade para a elaboración dos regulamentos con repercusión en cuestións de xénero terá 
carácter: 

a) Facultativo e vinculante. 
b) Non vinculante. 
c) Vinculante.  

 
20. Segundo o disposto no artigo 29 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se 
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, a consellería competente en materia de traballo promoverá a revisión e a mellora da lista 
de cualificacións profesionais, incorporando a perspectiva de xénero a través do seguinte órgano: 

a) Instituto Galego das Cualificacións. 
b) Consello Galego de Relacións Laborais. 
c) Consello Galego das Mulleres. 
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21. Segundo o disposto no artigo 30 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se 
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, a consellería competente en materia de traballo elaborará un documento único, coas 
actuacións programadas en relación coa política de emprego destinada a promover a inserción 
laboral efectiva das mulleres, que se denominará:  

a) Plan galego de igualdade laboral. 
b) Plan de emprego do Reino de España. 
c) Plan galego de emprego feminino.  

  
22. Segundo o disposto no artigo 48 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se 
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, no conxunto da oferta pública de emprego, tanto se se trata de acceso a emprego coma 
se se trata de promoción interna, a composición dos tribunais de selección do persoal da 
Administración pública galega será: 

a) Proporcional. 
b) Paritaria. 
c) Por sorteo.  

 
23. Segundo o disposto no artigo 49 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se 
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, enténdese que existe infrarrepresentación nun determinado corpo, escala, grupo ou 
categoría da Administración pública galega cando nestes exista unha diferenza porcentual entre o 
número de mulleres e o número de homes de polo menos: 

a) 20 puntos. 
b) 10 puntos. 
c) 5 puntos.  

 
24. Segundo o disposto no artigo 52 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se 
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, a igualdade de retribucións salariais e extrasalariais entre mulleres e homes no ámbito do 
emprego público baséase no principio de:  

a) Igual retribución por traballo de distinto valor.  
b) Distinta retribución por traballo de igual valor. 
c) Igual retribución por traballo de igual valor. 

 
25. Segundo o disposto no artigo 56 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se 
aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de 
igualdade, para previr o acoso sexual adoptarase, entre outras, a seguinte medida: 

a) A elaboración dun regulamento disciplinario.  
b) O establecemento dun procedemento informal de solución.  
c) O establecemento dun procedemento formal de solución.  
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TEMA 15- Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais 
 
1. De conformidade co establecido no artigo 1 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de 
riscos laborais, a normativa sobre prevención de riscos laborais está constituída por: 

a) A presente lei, as súas disposicións de desenvolvemento ou complementarias e outras 
normas, legais ou convencionais. 

b) A presente lei e o Estatuto dos traballadores. 
c) A presente lei, as súas disposicións de desenvolvemento e outras normas. 
 

2. De conformidade co establecido no artigo 2.1 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención 
de riscos laborais, esta lei establece como principios xerais relativos á prevención dos riscos 
profesionais: 

a) A eliminación ou diminución dos riscos derivados do traballo, a consulta e a formación dos 
traballadores. 

b) A eliminación ou diminución dos riscos derivados do traballo, a información, a participación 
equilibrada e a formación dos traballadores. 

c) A eliminación ou diminución dos riscos derivados do traballo, a información, a consulta, a 
participación equilibrada e a formación dos traballadores. 

 
3. De conformidade co establecido no artigo 2.1 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención 
de riscos laborais, para o cumprimento dos seus fins, a presente lei regula: 

a) As actuacións que han desenvolver os empresarios, os traballadores e as súas respectivas 
organizacións representativas. 

b) As actuacións que han desenvolver as administracións públicas, os empresarios, os 
traballadores e as súas respectivas organizacións representativas. 

c) As actuacións que han desenvolver as administracións públicas, os empresarios e os 
traballadores. 

 
4. De conformidade co establecido no artigo 3 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de 
riscos laborais, esta lei será de aplicación a: 

a) As relacións laborais reguladas no Estatuto dos traballadores, ao persoal ao servizo das 
administracións públicas e ás sociedades cooperativas. 

b) As relacións laborais reguladas no Estatuto dos traballadores e ao persoal ao servizo das 
administracións públicas. 

c) As relacións laborais reguladas no Estatuto dos traballadores e ás sociedades cooperativas. 
 

5. De conformidade co establecido no artigo 4.4 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención 
de riscos laborais, entenderase como “risco laboral grave e inminente”: 

a) O que resulte probable racionalmente nun futuro e supoña un dano para a saúde dos 
traballadores. 

b) O que resulte probable nun futuro inmediato e poida supoñer un dano para a saúde dos 
traballadores. 

c) O que resulte probable nun futuro inmediato e poida supoñer un dano grave para a saúde 
dos traballadores. 
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6. Segundo o establecido no artigo 5.1 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos 
laborais, os obxectivos da política en materia de prevención son: 

a) A promoción da mellora das condicións de traballo para diminuír os accidentes no traballo e 
mellorar a saúde dos traballadores. 

b) A promoción da mellora das condicións de traballo dirixida a elevar o nivel de protección da 
seguridade e a saúde dos traballadores no traballo. 

c) A promoción da mellora das condicións de traballo, elevar a protección e as medidas de 
seguridade no traballo e conseguir unha mellora da saúde dos traballadores. 

 
7. Segundo o establecido no artigo 6.2 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos 
laborais, as normas regulamentarias en materia de prevención de riscos laborais respectarán: 

a) A debida coordinación coa normativa sanitaria e de seguridade industrial e serán obxecto de 
avaliación e, de ser o caso, de revisión periódica. 

b) A debida coordinación coa normativa laboral e de seguridade persoal e a revisión periódica. 
c) A debida coordinación coa normativa laboral e de seguridade industrial. 
 

8. Segundo o establecido no artigo 7.1 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos 
laborais, as administracións públicas competentes en materia laboral desenvolverán as seguintes 
funcións: 

a) Promoción da prevención, asesoramento técnico, vixilancia e control do cumprimento das 
normas e sanción das infraccións.  

b) Promoción da prevención, vixilancia e control do cumprimento das normas e sanción das 
infraccións. 

c) Promoción da prevención, asesoramento técnico, control do cumprimento normativo.  
 

9. Segundo o establecido no artigo 12 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos 
laborais, a participación de empresarios e traballadores farase a través de: 

a) As organizacións empresariais e sindicais. 
b) As organizacións empresariais e sindicais máis representativas. 
c) As organizacións sindicais máis representativas. 
 

10. Segundo o establecido no artigo 13.2 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de 
riscos laborais, a Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo está constituída por: 

a) Dous representantes de cada unha das comunidades autónomas e por igual número de 
membros da Administración xeral do Estado e, paritariamente con todos os anteriores, por 
representantes das organizacións empresariais e sindicais máis representativas. 

b) Un representante de cada unha das comunidades autónomas e por igual número de 
membros da Administración xeral do Estado e, paritariamente con todos os anteriores, por 
representantes das organizacións empresariais e sindicais máis representativas. 

c) Catro representantes das comunidades autónomas e por igual número de membros da 
Administración xeral do Estado e, paritariamente con todos os anteriores, por representantes 
das organizacións empresariais e sindicais máis representativas. 
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11. Segundo o establecido no artigo 13.4 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de 
riscos laborais, a Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo adoptará os seus acordos 
por maioría: 

a) Os representantes das administracións públicas terán cada un un voto, dous os das 
organizacións sindicais e un os das organizacións empresariais. 

b) Os representantes das administracións públicas terán cada un un voto e dous os das 
organizacións empresariais. 

c) Os representantes das administracións públicas terán cada un un voto e dous os das 
organizacións empresariais e sindicais. 

 
12. Segundo o establecido no artigo 14.2 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de 
riscos laborais, sobre o dereito á protección fronte aos riscos laborais: 

a) O empresario deberá garantir a seguridade e a saúde dos traballadores ao seu servizo en 
todos os aspectos máis gravosos do seu traballo. 

b) O empresario deberá garantir a seguridade e a saúde dos traballadores ao seu servizo en 
todos os aspectos relacionados co traballo. 

c) O empresario deberá garantir a seguridade dos traballadores ao seu servizo nos aspectos 
relacionados co traballo. 

13. Segundo o establecido no artigo 14.5 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de 
riscos laborais, sobre os dereitos á protección fronte aos riscos laborais: 

a) O custo das medidas relativas á seguridade e á saúde no traballo poderá recaer nalgún caso 
sobre o traballador infractor. 

b) O custo das medidas relativas á seguridade e á saúde no traballo deberá recaer sobre as 
administracións públicas. 

c) O custo das medidas relativas á seguridade e á saúde no traballo non deberá recaer de 
ningún xeito sobre os traballadores. 

 
14. De conformidade co establecido no artigo 15.3 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de 
prevención de riscos laborais, sobre os principios da acción preventiva: 

a) O empresario adoptará as medidas necesarias co fin de garantir que só os traballadores que 
recibisen información adecuada poidan acceder ás zonas de risco. 

b) O empresario adoptará as medidas necesarias co fin de garantir que só os traballadores que 
recibisen formación adecuada poidan acceder ás zonas de risco grave e específico. 

c) O empresario adoptará medidas co fin de garantir que só os traballadores que recibisen 
información suficiente poidan acceder ás zonas de risco grave e específico. 

 
15. De conformidade co establecido no artigo 15.4 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de 
prevención de riscos laborais, sobre os principios da acción preventiva: 

a) A efectividade das medidas preventivas deberá prever as imprudencias non temerarias que 
puidese cometer o traballador. 

b) A efectividade das medidas preventivas deberá prever as distraccións ou imprudencias non 
temerarias que puidese cometer o traballador. 

c) A efectividade das medidas preventivas deberá prever as distraccións ou imprudencias 
temerarias que puidese cometer o traballador. 
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16. De conformidade co establecido no artigo 15.5 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de 
prevención de riscos laborais, os traballadores autónomos respecto a eles mesmos e as sociedades 
cooperativas respecto aos seus socios: 

a) Poderán concertar operacións de seguro que teñan como fin garantir a previsión de riscos 
derivados do traballo. 

b) Deberán concertar operacións de seguro que teñan como fin garantir a previsión de riscos 
derivados do traballo. 

c) Deberán concertar operacións de seguro que teñan como fin garantir os posibles riscos 
derivados do traballo. 

 
17. De conformidade co establecido no artigo 16.2 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de 
prevención de riscos laborais, sobre o plan de prevención de riscos laborais, avaliación dos riscos e 
planificación da actividade preventiva: 

a) Poderán ser levados a cabo en dúas fases, a avaliación de riscos laborais e a planificación da 
actividade preventiva. 

b) Levarase a cabo en dúas fases, a avaliación de riscos laborais e a planificación da actividade 
preventiva. 

c) Poderán ser levados a cabo en tres fases, a avaliación de riscos laborais, a formación 
preventiva e a planificación da actividade preventiva. 

 
18. De conformidade co establecido no artigo 16.2.a) da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de 
prevención de riscos laborais, o empresario deberá realizar unha avaliación inicial dos riscos para a 
seguridade e a saúde dos traballadores: 

a) Tendo en conta a actividade e as características dos postos de traballo existentes e dos 
traballadores que deban desempeñalos. 

b) Tendo en conta a actividade, as características dos postos de traballo existentes e a 
selección dos equipos individuais de traballo necesarios. 

c) Tendo en conta a actividade, as características dos postos de traballo existentes e o 
acondicionamento do posto. 

 
19. De conformidade co establecido no artigo 16.2.a) da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de 
prevención de riscos laborais, o empresario deberá realizar unha avaliación actualizada dos riscos 
para a seguridade e a saúde dos traballadores cando: 

a) Cambien as condicións de traballo e con ocasión dos danos para a saúde que se producisen 
que sexan graves e previsibles. 

b) Cambien as condicións de traballo e sempre con ocasión dos danos para a saúde que se 
producisen. 

c) Cambie o traballador que o desempeñe e con ocasión dos danos para a saúde que se 
producisen.  

 
20. De conformidade co establecido no artigo 16.2.bis da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de 
prevención de riscos laborais, o empresario poderá realizar a planificación da actividade preventiva 
de forma simplificada cando: 

a) Non supoña unha redución do nivel de protección da seguridade e da saúde dos 
traballadores e nos termos que regulamentariamente se determinen. 

b) Só nos termos que regulamentariamente se determinen. 
c) En ningún caso. 
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21. De conformidade co establecido no artigo 17.2 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de 
prevención de riscos laborais, o empresario deberá proporcionarlles aos seus traballadores equipos 
de protección individual que: 

a) Sexan axeitados para o desempeño das funcións e velará polo uso efectivo destes. 
b) Sexan axeitados para o desempeño das funcións e velará, en todos os casos, polo uso 

efectivo destes. 
c) Sexan necesarios para o desempeño das funcións. 
 

22. De conformidade co establecido no artigo 18.1 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de 
prevención de riscos laborais, nas empresas que conten con representantes dos traballadores, a 
información: 

a) Facilitarase polo empresario aos traballadores a través dos devanditos representantes e a 
cada traballador informaráselle dos riscos específicos que afecten o seu posto de traballo. 

b) Facilitarase polo empresario exclusivamente a través dos devanditos representantes. 
c) Facilitarase polo empresario aos traballadores exclusivamente e a cada traballador 

informaráselle dos riscos específicos que afecten o seu posto de traballo. 
 

23. De conformidade co establecido no artigo 19.1 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de 
prevención de riscos laborais, sobre a formación aos traballadores: 

a) O empresario deberá garantir que cada traballador reciba unha formación necesaria. 
b) O empresario deberá garantir que cada traballador reciba unha formación práctica e 

suficiente en materia preventiva. 
c) O empresario deberá garantir que cada traballador reciba unha formación teórica e práctica, 

suficiente e adecuada, en materia preventiva. 
24. De conformidade co establecido no artigo 19.2 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de 
prevención de riscos laborais, sobre a formación aos traballadores: 

a) Deberá impartirse dentro da xornada de traballo. 
b) Deberá impartirse dentro da xornada de traballo ou, na súa falta, noutras horas pero co 

desconto naquela do tempo investido nesta. 
c) Deberá impartirse fóra da xornada de traballo. 
 

25. De conformidade co establecido no artigo 19.2 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de 
prevención de riscos laborais, sobre a formación aos traballadores: 

a) Deberase impartir na empresa. 
b) Poderase impartir pola empresa con medios propios ou concertándoa con servizos alleos. 
c) Poderase impartir na empresa. 
 

26. De conformidade co establecido no artigo 20 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención 
de riscos laborais, sobre as medidas de emerxencia: 

a) O empresario designará o persoal encargado de poñer en práctica estas medidas. 
b) O empresario designará o persoal formado encargado de poñer en práctica estas medidas e 

comprobará o seu correcto funcionamento. 
c) O empresario poderá designar o persoal encargado de poñer en práctica estas medidas. 
 
 

27. De conformidade co establecido no artigo 21.2 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de 
prevención de riscos laborais, sobre o risco grave e inminente: 

a) O traballador terá dereito a interromper a súa actividade e a abandonar o lugar de traballo 
cando considere que esta actividade entraña un risco. 
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b) O traballador terá dereito a interromper a súa actividade o lugar de traballo cando considere 
que esta actividade entraña un risco grave e inminente para a súa vida ou a súa saúde, pero 
non poderá abandonar o seu posto. 

c) O traballador terá dereito a comunicar o cesamento da súa actividade e a abandonar o lugar 
de traballo cando considere que esta actividade entraña un risco grave e inminente para a 
súa vida ou a súa saúde. 

 
28. De conformidade co establecido no artigo 21.3 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de 
prevención de riscos laborais, sobre o risco grave e inminente, se o empresario non adopta as 
medidas necesarias para garantir a seguridade e a saúde dos traballadores: 

a) Os representantes legais destes poderán acordar, por maioría dos seus membros, a 
paralización da actividade dos traballadores afectados polo devandito risco. 

b) Os representantes legais destes poderán acordar, por unanimidade dos seus membros, a 
paralización da actividade dos traballadores afectados polo devandito risco. 

c) os representantes legais destes poderán acordar, por maioría dos seus membros, a 
paralización da actividade empresarial. 

 
29. De conformidade co establecido no artigo 21.3 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de 
prevención de riscos laborais, se o empresario non adopta as medidas necesarias para garantir a 
seguridade e a saúde dos traballadores, poderase paralizar a actividade empresarial: 

a) O acordo será comunicado á autoridade e á empresa que, no prazo de vinte e catro horas, 
poderá revogar a paralización acordada. 

b) O acordo será comunicado á autoridade laboral que, no prazo de vinte e catro horas, anulará 
ou ratificará a paralización acordada. 

c) O acordo será comunicado á autoridade laboral que, no prazo de corenta e oito horas, 
anulará ou ratificará a paralización acordada. 

 
30. De conformidade co establecido no artigo 22 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención 
de riscos laborais, sobre a vixilancia da saúde: 

a) Será de carácter voluntario, agás que poida constituír un perigo para o traballador. 
b) Será sempre de carácter voluntario. 
c) Será de carácter obrigatoria. 
 

31. De conformidade co establecido no artigo 23.1 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de 
prevención de riscos laborais, o empresario deberá elaborar e conservar á disposición da autoridade 
laboral a seguinte documentación: 

a) Plan de prevención de riscos laborais e avaliación dos riscos para a seguridade e a saúde no 
traballo, sen incluír a planificación da actividade preventiva. 

b) Plan de prevención de riscos laborais e avaliación dos riscos para a seguridade e a saúde no 
traballo, sen incluír a práctica dos controis do estado de saúde dos traballadores. 

c) Plan de prevención de riscos laborais e avaliación dos riscos para a seguridade e a saúde no 
traballo e a planificación da actividade preventiva. 

 
32. De conformidade co establecido no artigo 23.1 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de 
prevención de riscos laborais, o empresario deberá elaborar e conservar á disposición da autoridade 
laboral a seguinte documentación: 

a) Relación de accidentes de traballo e enfermidades profesionais que causasen ao traballador 
unha incapacidade laboral superior a un día de traballo. 
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b) Relación de accidentes de traballo e enfermidades profesionais que lle causasen ao 
traballador unha incapacidade laboral superior a tres días de traballo. 

c) Relación de accidentes de traballo e enfermidades profesionais que lle causasen ao 
traballador unha incapacidade laboral superior a catro días de traballo. 

 
33. De conformidade co establecido no artigo 24.3 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de 
prevención de riscos laborais, as empresas que contraten ou subcontraten con outras a realización 
de obras ou servizos: 

a) Deberán informar sobre o cumprimento polos devanditos contratistas e subcontratistas da 
normativa de prevención de riscos laborais. 

b) Deberán vixiar o cumprimento polos devanditos contratistas e subcontratistas da normativa 
de prevención de riscos laborais. 

c) Poderán comprobar o cumprimento polos devanditos contratistas e subcontratistas da 
normativa de prevención de riscos laborais. 

 
34. Segundo o establecido no artigo 30.5 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de 
riscos laborais, o empresario poderá asumir persoalmente as funcións sobre o deber de prevención 
de riscos profesionais: 

a) Nas empresas de ata 10 traballadores, sempre que desenvolva de forma habitual a súa 
actividade no centro de traballo e teña a capacidade necesaria. 

b) Nas empresas de ata 25 traballadores, sempre que desenvolva de forma habitual a súa 
actividade no centro de traballo e teña a capacidade necesaria. 

c) Nas empresas de ata 100 traballadores, sempre que desenvolva de forma habitual a súa 
actividade no centro de traballo e teña a capacidade necesaria. 

 
35. Segundo o establecido no artigo 30.5 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de 
riscos laborais, o empresario poderá asumir persoalmente as funcións sobre o deber de prevención 
de riscos profesionais: 

a) Cando ocupe ata 10 traballadores, a condición de que a empresa dispoña dun único centro 
de traballo. 

b) Cando ocupe ata 50 traballadores, a condición de que a empresa dispoña dun único centro 
de traballo. 

c) Cando ocupe ata 25 traballadores, a condición de que a empresa dispoña dun único centro 
de traballo. 
 

 
 
 
 
 
 
 


