
CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE, POLO SISTEMA SELECTIVO DE CONCURSO
OPOSICIÓN EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA , DE CATRO PRAZAS DE TÉCNICO DE XESTIÓN,
ENCADRADAS NA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA DE XESTIÓN, DO SUBGRUPO
A2, SEGUNDO AS BASES DA OFERTA DE EMPREGO CORRESPONDENTE AOS ANOS 2015-2016 DO
CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA  E AS BASES ESPECÍFICAS, PUBLICADAS NO BOLETÍN
OFICIAL DA PROVINCIA (BOP) DA CORUÑA DE 2 DE XUÑO DE 2017

TEST 60 PREGUNTAS

1. A  formulación  de  conflitos  de  competencias  a  outras  entidades  locais  e  demais
Administracións Públicas é unha atribución: 

a. Da Xunta de Goberno Local
b. Do Pleno e é indelegable
c. Do Pleno pero pode delegarse no Alcalde e na Xunta de Goberno Local

2. Nos municipios  de  gran poboación,  a  formulación de  conflitos  de  competencia  a  outras
entidades locais: 

a. É delegable a favor das Comisións do Pleno
b. É indelegable
c. É delegable a favor da Xunta de Goberno

3. As  resolucións  ditadas  polo  Tribunal  Económico-Administrativo  Central  en  materia  de
tributos cedidos, é competencia de: 

a. Salas do Contencioso-Administrativo dos Tribunais Superiores de Xustiza
b. Sala da Audiencia Nacional
c. Xulgados Centrais do Contencioso-Administrativo

4. O sistema normal de provisión das xefaturas de servizo é o:
a. Concurso ordinario
b. Libre designación
c. Concurso específico

5. O funcionario declarado en situación de suspensión provisional ten dereito a percibir: 
a. Só o soldo e, no seu caso, as prestacións familiares por fillo a cargo
b. As retribucións básicas e, no seu caso, as prestacións familiares por fillo a cargo
c. Ningunha das anteriores

6. En réxime de gran poboación, que órgano local determina o número e réxime do persoal
eventual das Corporacións Locais? 

a. A Xunta de Goberno delegable nos Tenentes de Alcalde
b. A Xunta de Goberno
c. O Pleno ou o Presidente, segundo os casos

7. Cal das seguintes materias quedan excluídas da obrigatoriedade da negociación colectiva?:
a. A determinación de condicións de traballo do persoal directivo
b. As  normas  que  fixen  os  criterios  e  mecanismos  xerais  en  materia  de  avaliación  do

desempeño
c. Os criterios xerais de acción social

8. Sinala a afirmación falsa: 
a. As  leis  de  armonización  establecen  os  principios  necesarios  para  as  disposicións

normativas das Comunidades Autónomas
b. As leis de transferencia son orgánicas
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c. As leis de transferencia do mesmo xeito que o marco son orgánicas 

9. Para que o Consello de Ministros poida proceder, mediante real decreto, á disolución dos
órganos nas Corporacións Locais, requírese en todo caso, previo acordo favorable: 

a. Do Congreso dos Deputados
b. Do Consello de Goberno da Comunidade Autónoma respectiva
c. Do Senado

10. O Alcalde poderá expor ao Pleno unha cuestión de confianza vinculada á aprobación ou
modificación de calquera dos seguintes asuntos: 

a. O regulamento orgánico
b. A aprobación que poña fin á tramitación dos instrumentos de plan de ámbito municipais
c. En ambos os casos

11. Cal das seguintes afirmacións é correcta: 
a. O portal de internet é aquela dirección electrónica, dispoñible para os cidadáns a través de

redes de comunicacións, cuxa titularidade corresponde a unha Administración Pública, ou
ben a unha ou varios organismos públicos ou entidades de Dereito Público no exercicio das
súas competencias

b. A sede electrónica é aquela dirección electrónica, dispoñible para os cidadáns a través de
redes de telecomunicacións, cuxa titularidade corresponde a unha Administración Pública,
ou ben a unha ou varios organismos públicos ou entidades de Dereito Público no exercicio
das súas competencias

c. A sede electrónica é o punto de acceso electrónico  cuxa titularidade corresponde a unha
Administración Pública,  ou ben a unha ou varios organismos públicos ou entidades de
Dereito Público que permite o acceso a través de internet á información publicada e, no seu
caso ao portal electrónico correspondente

12. En  relación  á  concorrencia  de  sanciones,  cando  un  órgano  da  Unión  Europea houbese
imposto unha sanción polos mesmos feitos: 

a. O órgano competente para resolver deberá tela en conta a efectos de graduar a que, no seu
caso, deba impor, podendo minorala, sen prexuízo de declarar a comisión da infracción.

b. e sempre que non concorra a identidade de suxeito e fundamento, o órgano competente
para resolver deberá tela en conta a efectos de graduar a que, no seu caso, deba impor,
podendo minorala, sen prexuízo de declarar a comisión da infracción.

c. e sempre que non concorra a identidade de suxeito e fundamento, o órgano competente
para resolver deberá tela en conta a efectos de graduar a que, no seu caso, deba impor,
debendo minorara, sen prexuízo de declarar a comisión da infracción.

13. O artigo 25 da Lei 40/2015, no que se refire á vertente subxectiva da extensión da potestade
sancionadora da administración, dispón que:

a. As  disposicións  deste  Título  non  son  de  aplicación  ao  exercicio  polas  Administracións
públicas da súa potestade disciplinaria respecto do persoal ao seu servizo e de quen estean
vinculados a elas por unha relación contractual.

b. As  disposicións  deste  Capítulo  serán  extensivas  ao  exercicio  polas  Administracións
Públicas da súa potestade disciplinaria respecto do  persoal ao seu servizo, calquera que
sexa a natureza xurídica da relación de emprego

c. As  disposicións  deste  capítulo  serán  de  aplicación  ao  exercicio  polas  Administracións
Públicas  da  potestade  sancionadora  respecto  de  quen  estean  vinculados  a  elas  por
relacións  reguladas  pola  lexislación  de  contratos  do  sector  público  ou  pola  lexislación
patrimonial das Administracións Públicas
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14. Para atender necesidades transitorias de tesouraría, as entidades locais poderán concertar
operacións de crédito a curto prazo, que non exceda dun ano, sempre que: 

a. no seu conxunto non superen o 30 por cento dos seus ingresos liquidados por operacións
correntes  no  exercicio  anterior,  salvo  que  a  operación  haxa  de  realizarse  no  primeiro
trimestre do ano sen que se produciu a liquidación do orzamento de tal exercicio, nese caso
tomarase en consideración a liquidación do exercicio anterior a este último

b. no seu conxunto non superen o 30 por cento dos seus ingresos liquidados no exercicio
anterior, salvo que a operación haxa de realizarse no primeiro semestre do ano sen que se
produciu a liquidación do orzamento de tal exercicio, nese caso tomarase en consideración
a liquidación do exercicio anterior a este último

c. no seu conxunto non superen o 30 por cento dos seus ingresos liquidados por operacións
correntes  no  exercicio  anterior,  salvo  que  a  operación  haxa  de  realizarse  no  primeiro
semestre do ano sen que se produciu a liquidación do orzamento de tal exercicio, nese
caso tomarase en consideración a liquidación do exercicio anterior a este último

15. As  entidades  poderán  establecer  taxas  por  calquera  suposto  de  utilización  privativa  ou
aproveitamento especial do dominio público local, e en particular por:

a. Tránsito de gandos sobre vías públicas ou terreos de dominio público local
b. Ocupación  do  subsolo  de  terreos  de  uso  público  local,  alumado  de  vías  públicas  e

instalacións de quioscos na vía pública.
c. Limpeza da vía públicas

16. No  caso  dous  acordos  provisionais  adoptados  polas  Corporacións  locais  para  o
establecemento de tributos: 

a. Unha vez terminado o prazo de exposición pública, entenderase definitivamente aprobado o
acordo.

b. Exporase no taboleiro de anuncios da Entidade durante trinta días como mínimo.
c. Exporase no taboleiro de anuncios da Entidade durante quince días como mínimo

17. En materia do Imposto sobre Bens Inmobles:
a. Estarán exentos as estradas, os camiños e demais vías terrestres, sempre que sexan de

aproveitamento público e gratuíto.
b. Previa solicitude, estarán exentos os bens comunais e os montes veciñais en man común.
c. Estarán exentos os terreos ocupados por liñas de ferrocarrís e os edificios situados nos

mesmos terreos, que están dedicados a estacións, almacéns ou a calquera outro servizo
indispensable para a explotación dás ditas liñas.

18. Que comisión é obrigatoria en todos os municipios?
a. A Comisión de Goberno Local
b. A Comisión especial de contas
c. A Comisión especial de Suxestións e Reclamacións

19. Estarán exentos no Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: 
a. Os vehículos oficiais do Concello
b. Os remolques e semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuxa carga

útil non sexa superior a 750 quilogramos
c. Os vehículos oficiais do Estado adscritos a seguridade cidadá

20. En materia de xestión de orzamento de gastos:
a. Corresponde  ao  Pleno  da  entidade  a  autorización  e  disposición  dos  gastos  dentro  do

importe do crédito autorizado.
b. As facultades para o recoñecemento ou liquidación de obrigacións de pago corresponden

ao Presidente da corporación que poderá delegalo, nos termos previstos no artigo 23 da lei
7/1985, de 2 de abril, noutro concelleiro mediante un Decreto.
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c. As facultades de autorización do gasto poderán desconcentrarse e delegarse nos termos
previstos  no  artigo  23  da  lei  7/1985,  de  2  de  abril,  que  deberán  recollerse  para  cada
exercicio nas bases de execución do orzamento 

21. Aprobado inicialmente o orzamento xeral, exporase ao público, previo anuncio no Boletín
Oficial da Provincia ou, no seu caso, da comunidade autónoma uniprovincial por:

a. Quince días, durante os cales os interesados poderán examinalos e presentar reclamacións
ao Pleno

b. Vinte días, durante os cales os interesados poderán examinalos e presentar reclamacións
ao Pleno

c. Trinta días, durante os cales os interesados poderán examinalos e presentar reclamacións
ao Pleno

22. A  aplicación  orzamentaria  cuxa  expresión  cifrada  constitúe  o  crédito  orzamentario  virá
definida, polo menos pola:

a. Conxunción das clasificacións por programas e económica, a nivel de grupo de programa
ou programa, e de artigo respectivamente.

b. Conxunción das clasificacións por programas e económica, a nivel de grupo de programa
ou programa, e de partida respectivamente

c. Conxunción das clasificacións por programas e económica, a nivel de grupo de programa
ou programa, e de concepto ou subconcepto respectivamente.

23. O remanente de tesouraría da entidade local estará configurado por:
a. As obrigacións recoñecidas e liquidadas non satisfeitas, os dereitos pendentes de cobro e

os fondos líquidos ao peche do exercicio
b. As  obrigacións  recoñecidas  e  liquidadas  non  satisfeitas  o  último  día  do  exercicio,  os

dereitos pendentes de cobro e os fondos líquidos a 31 de decembro
c. As obrigacións  recoñecidas  e  liquidadas,  os  dereitos  pendentes  de  cobro  e  os  fondos

líquidos a 31 de decembro

24. As ordenanzas fiscais poderán regular as seguintes bonificacións sobre a cota do Imposto
sobre Construcións, Instalacións e Obras:

a. Unha bonificación de ata o 95% a favor das construcións, instalacións ou obras vinculadas
aos plans de fomento dos investimentos privados en infraestruturas.

b. Unha bonificación de ata o 95% a favor das construcións, instalacións ou obras referentes
as vivendas de protección oficial.

c. Unha  bonificación  de  ata  o  90%  a  favor  das  construcións,  instalacións  ou  obras  que
favorezan as condicións de acceso e habitabilidade dos discapacitados.

25. O número de exercicios a que poden aplicarse os gastos de carácter plurianual son:
a. No caso de arrendamentos de bens inmobles non será superior a catro exercicios.
b. No caso de investimentos de capital non será superior a catro exercicios e o gasto que se

impute a cada un dos exercicios futuros autorizados non poderá exceder da cantidade que
resulte de aplicar ao crédito correspondente do ano en que a operación se comprometeu as
seguintes porcentaxes: no exercicio inmediato seguinte o 80%; no segundo exercicio o 60%
e no terceiro  cuarto o 50%.

c. No caso de investimentos de capital non será superior a catro exercicios e ou gasto que se
impute a cada un dos exercicios futuros autorizados non poderá exceder da cantidade que
resulte de aplicar ao crédito correspondente do ano en que a operación se comprometeu as
seguintes porcentaxes: no exercicio inmediato seguinte, o 70% ; no segundo exercicio, o
60%, e no terceiro e cuarto, o 50% 

26. Dentro do prazo de trinta días, os Decretos Leis:
a. Poderán ser  tramitados polo  Goberno como proposicións de Lei  polo  procedemento de

urxencia
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b. Poderán  ser  tramitados  polo  Congreso  dos  Deputados  como  proxectos  de  Lei  polo
procedemento ordinario

c. Poderán ser tramitados polas Cortes como proxectos de Lei polo procedemento de urxencia

27. En relación ás leis de bases:
a. Teñen por obxecto a formación de textos refundidos 
b. Delimitarán con precisión o obxecto da delegación lexislativa
c. Delimitarán con precisión o custo de tal delegación. 

28. Segundo o artigo 39.2 da Lei 39/2015 de Procedemento Administrativo Común , a eficacia dos
actos administrativos quedará demorada ...

a. Non quedará demorada en ningún caso.
b. Si,  quedará demorada cando así  o esixa o contido do acto ou estea supeditado á súa

notificación, publicación ou aprobación superior.
c. Si, quedará demorada só cando así o esixa o contido do acto.

29. Segundo os  artigos 54 e 55  da  Lei  39/2015 de  Procedemento Administrativo  Común,  os
procedementos  poderán  iniciarse  de  oficio  ou  a  solicitude  do  interesado  pero  Pode  a
Administración  con  anterioridade  ao  comezo  do  procedemento  abrir  un  período  de
información ou facer actuacións previas para coñecer as circunstancias do caso concreto  e
a conveniencia ou non de iniciar o procedemento?

a. Si pode facer as dúas cousas.
b. Non pode facer ningunha das dúas cousas.
c. Pode  abrir  un  período  de  información  pero  non  facer  actuacións  previas  xa  que  as

actuacións só poden facerse dentro do procedemento administrativo.

30. Segundo o artigo 43 da Lei 39/2015 de Procedemento Administrativo Común, A notificación
electrónica  cando sexa  obrigatoria  ou  fóra  elixida  expresamente  polo  interesado  poderá
entenderse rexeitada?:

a. En ningún caso poderá entenderse rexeitada.
b. Só poderá entenderse rexeitada no caso de que transcorresen dez días naturais desde a

súa posta a disposición.
c. Só poderá entender rexeitada no caso de que transcorresen dez días naturais desde a

posta a disposición sen que se acceda ao seu contido.

31. En canto á revisión de actos nulos segundo o artigo 106.1 da Lei 39/2015 de Procedemento 
Administrativo Común, Os requisitos que deben cumprirse para que a Administración

declare de oficio a nulidade dun acto administrativo son?
a. Que concorran os supostos do artigo 47. 1 da Lei 39/2015.
b.  Ademais do anterior, que se conseguiu ditame favorable do Consello de Estado ou órgano

consultivo equivalente da Comunidade Autónoma si houbéseo.
c. Ademais dos anteriores, que o acto poña fin á vía administrativa ou que non fose recorrido

en prazo.

32. Segundo  o  artigo  117.3  da  Lei  39/2015  de  Procedemento  Administrativo  Común,  a
interposición dun recurso administrativo non suspende, excepto disposición en contra,  a
execución  do  acto  recorrido  impugnado.  Non  obstante     o  recorrente  poderá  pedir  a
suspensión da súa execución. Si o recorrente pedise dita suspensión e a  Administración
non  resolve Entenderase producida a suspensión?

a. Si, no caso de que transcorresen tres meses desde que a solicitude de suspensión teña
entrada no rexistro electrónico da Administración ou órgano competente para resolvela sen
que a resolveu e notificado.

b.  Si, no caso de que transcorrese un mes desde que a solicitude de suspensión teña entrada
no rexistro electrónico da Administración ou órgano competente para resolvela sen que a
resolveu e notificado.
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c.  Non, o silencio administrativo neste caso é sempre desestimatorio.

33. Segundo o artigo 67 da Lei 39/2015 de Procedemento Administrativo Común, a solicitude dos
interesados    de que se inicie un procedemento de responsabilidade patrimonial poderá
facerse:

a. En calquera tempo porque non están suxeita a prazo de prescrición algún.
b. Deberá facerse no prazo de catro anos a contar con carácter xeral desde o momento no

que se produciu o feito ou o acto que motive a indemnización ou se manifeste o seu efecto
lesivo.

c. Deberá facerse no prazo dun ano a contar con carácter xeral desde o momento no que se
produciu o feito ou o acto que motive a indemnización ou se manifeste o seu efecto lesivo.

34. Segundo  o  artigo  70  da  Lei  39/2015  de  Procedemento  Administrativo  Común,  as
comunicacións e informes internos emitidos:

a.  Só forman parte do expediente cando sexan preceptivos ou facultativos.
b.  Para  que  formen  parte  do  expediente  ademais  de  ser  preceptivos  ou  facultativos  é

necesario que fosen solicitados antes da resolución  administrativa  que  poña  fin  ao
procedemento.

c. Sempre forman parte do expediente administrativo.

35. Segundo o artigo 24.3 da Lei 39/2015 de Procedemento Administrativo Común, a resolución
expresa ditada pola Administración transcorrido o prazo para resolver Está vinculada polo
sentido do silencio?

a. Non, a Administración poderá resolver como estime pertinente, sen vinculación ao sentido
do silencio.

b.  Si,  porque nos casos de estimación por silencio administrativo a resolución deberá ser
estimatoria  e  nos  casos  de  desestimación  por  silencio  administrativo  deberá  ser
desestimatoria.

c.  Si está vinculada no caso de que o sentido do silencio sexa estimatorio xa que nestes
casos deberá de ser estimatoria, e non o está no caso de que o sentido do silencio sexa
desestimatorio xa que nestes casos a resolución expresa poderá ser tanto estimatoria como
desestimatoria.

36. Segundo o artigo 24.1 da Lei 39/2015 de Patrimonio Administrativo Común, nos supostos de
procedementos relativos ao exercicio do dereito de petición a que se refire o artigo 29 da
Constitución , o silencio terá efectos …

a. Estimatorios.
b. Desestimatorios
c. Segundo os casos pode ter efectos estimatorios ou desestimatorios.

37. En materia de Patrimonio, e segundo dispón o artigo 41.1 da Lei 33/2003 de Patrimonio das
Administracións  Públicas,  as  prerrogativas  que  teñen  as  Administracións  Públicas  en
relación cos seus bens son:

a. A de investigar a situación dos bens e dereitos que presumiblemente pertenzan ao seu
patrimonio e a de deslindar en vía administrativa as súas inmobles.

b. Ademais das anteriores a de recuperar a posesión indebidamente perdida dos seus bens e
dereitos.

c. Ademais das anteriores a de desaloxar en vía administrativa aos posuidores de inmobles
demaniales unha vez extinguido o título que amparaba a tenencia.

38. Cales son os servizos que conforme ao artigo 26.1 da Lei 7/1985 Reguladora das Bases de
Réxime Local deben prestar todos os municipios?
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a.  Iluminación  pública,  cemiterio,  recollida  de  residuos,  limpeza  viaria,  abastecemento
domiciliario  de  auga  potable,  rede  de  sumidoiros,  acceso  aos  núcleos  de  poboación  e
pavimentación de vías públicas.

b.  Os anteriores, excepto cemiterio.
c.  Os anteriores e ademais o de parque público.

39. Segundo o artigo 26.1 da Lei 7/1985 de 2 de abril Reguladora das Bases de Réxime Local os
municipios de máis de 20.000 habitantes ademais dos servizos obrigatorios para todos os
municipios deberán prestar os de:

a. Parque público, biblioteca pública e tratamento de residuos.
b.  Ademais  dos  anteriores:  protección  civil,  avaliación  e  información  de  situacións  de

necesidade social e atención inmediata a persoas en situación ou risco de exclusión social,
prevención e extinción de incendios e instalacións deportivas de uso público.

c. Ademais dos anteriores, transporte colectivo urbano de viaxeiros e medio ambiente urbano.

40. Segundo o artigo 26.1 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases de Réxime Local os servizos que
obrigatoriamente deben prestar os municipios veñen establecidos  seguindo  os
seguintes criterios de poboación:

a.  Servizos obrigatorios para todos os municipios (con independencia da súa poboación),
para os de máis de 5.000     habitantes, e para os de máis de 20.000 habitantes.

b. Servizos obrigatorios para todos os municipios (con independencia da súa poboación), para
os de máis de 5.000 habitantes, para os de máis  de 20.000 habitantes e para os de máis
de 50.000 habitantes.

c. Servizos obrigatorios para todos os municipios (con independencia da súa poboación), para
os de máis de 5.000 habitantes, para os de máis de 20.000 habitantes, para os de máis de
50.000 habitantes e para os de máis de 100.000 habitantes.

41. Segundo o artigo 85.2.a) da Lei 7/1985 Reguladora das Bases de Réxime Local,  entre as
formas  de  xestión  directa  dos  servizos  públicos  figura  a  xestión  por  Entidade  pública
empresarial local e xestión por Sociedade mercantil  local  cuxo  capital  social  sexa  de
titularidade pública. A pregunta é: Para poder facer uso destas dúas  formas  de  xestión
son necesarios requisitos especiais?. Elixe a resposta correcta :

a. Non fai falta requisitos especias porque as Entidades Locais poden elixir libremente e sen
ningún requisito especial a forma de xestión dos seus servizos.

b. Si fan falta requisitos especiais nesas dúas formas de xestión directa.
c. Só fan falta requisitos especiais no caso de Sociedade mercantil local cuxo capital social

sexa de titularidade pública.

42. Ademais  da  revisión  de  oficio  de  actos  nulos  e  da  declaración  de  lesividade  de  actos
anulables  Existen,  segundo  o  CAPITULO  I  do  título  V  da  Lei  39/2015  de  Procedemento
Administrativo Común, outros supostos de revisión pola Administración dos seus propios
actos?

a. Non, só existen eses dous casos.
b. Si, existen eses dous casos máis o de rectificación de erros materiais, aritméticos ou de

feito.
c. Si, ademais do tres anteriores existe un suposto de revogación de actos de gravame ou

desfavorables  sempre que se dean determinados requisitos.

43. Segundo o artigo 81 da Lei 7/1985 de 2 de abril reguladora das Bases de Réxime Local, a
alteración da cualificación xurídica dos bens das Entidades Locais require expediente no que
se acredite a súa oportunidade e legalidade, pero existe algún suposto no que esa alteración
se produce automaticamente e en consecuencia non é necesario tramitar ese expediente? :

a. Non existe ningún.
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b. Si existen dous supostos de alteración automática da cualificación xurídica dos bens das
Entidades Locais : a) Aprobación definitiva de plans de ordenación urbana e proxectos de
obras e servizos e b) Adscrición de bens patrimoniais por máis de 25 anos a un uso ou
servizo público.

c. Só a aprobación definitiva de plans de ordenación urbana e proxectos de obras e servizos,
dá lugar á alteración automática da cualificación xurídica dos bens das Entidades Locais.

44. De conformidade co artigo 4 da Lei 10/1995 de 23 de novembro , de Ordenación do Territorio
de Galicia , é un instrumento de  ordenación territorial de Galicia:

a. Plan básico autonómico
b. Plan parcial
c. Plans e proxectos sectoriais

45. Segundo o artigo 31 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia, dentro do solo
rústico se distinguira:

a. O solo rústico tradicional e o solo rústico común.
b. O solo rústico de protección ordinaria e o solo rústico de especial protección.
c. O solo rústico consolidado e o solo rústico non consolidado

46. O solo rústico de protección de espazos naturais está constituído polos terreos (sinálese a
incorrecta):

a. Sometidos a algún réxime de protección por aplicación da lexislación de conservación da
natureza.

b. Sometidos  a  algún  réxime  de  protección  por  aplicación  da  lexislación  reguladora  dos
espazos naturais, flora e a fauna.

c. Incluídos nos espazos naturais recollidos nas normas subsidiarias e complementarias de
plan de ámbito provincial vixentes.

47. O uso característico das edificacións nos núcleos rurais será ( artigo 25.1 da Lei 2/2016):
a. O residencial.
b. Os que dean resposta ás necesidades da poboación residente neles.
c. O agropecuario , con uso compatible residencial.

48. De conformidade co artigo 20 da Lei 2/2016, de 10 d febreiro, do solo de Galicia, non é un
deber dos propietarios de solo urbano consolidado

a. Ceder gratuitamente á administración titular da vía os terreos destinados a viarios fose das
aliñacións  establecidas  no  plan  cando  pretendan  parcelar,  edificar  ou  rehabilitar
integralmente

b. Completar pola súa conta a urbanización necesaria para que os terreos alcancen , si aínda
non a tivesen, a condición de solar, nos supostos de edificar ou rehabilitar integralmente

c. Ceder obrigatoria e gratuitamente ao concello o solo destinado ao sistema local de espazos
libres, zonas verdes e equipamentos e á administración titular correspondente , o destinado
a viarios.

49. A Lei 2/2016 do solo de Galicia distingue no solo urbanizable  as categorías de:
a. Programado e non programado
b. Delimitado e non delimitado.
c. Non é certa ningunha das anteriores

50. De acordo coa disposición transitoria 1ª da Lei 2/2016, no solo urbanizable non delimitado
dun plan adaptado á Lei 9/2002, de ordenación urbanística e protección do medio rural de
Galicia:

a. Aplicarase integramente o disposto no plan respectivo.
b. Aplicarase o disposto na Lei 2/2016 para o solo urbanizable.
c. Aplicarase o disposto na Lei 2/2016 para o solo rústico.

51. Sinale cal é o instrumento de plan de menor rango normativo dos seguintes:
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a. O estudo de detalle 
b. O plan parcial
c. O plan especial

52. Os plans especiais de reforma interior teñen por obxecto:
a. A realización de operacións de reforma interior en solo urbanizable
b. A ordenación estructurante  do solo urbanizable
c. A ordenación de operacións de reforma interior en solo urbano non consolidado ou solo de

núcleo rural

53. Un plan parcial  é clasificado pola Lei  2/2016 do solo de Galicia  e polo seu regulamento
aprobado por Decreto 143/2016 como:

a. Plan de desenvolvemento do plan xeral de ordenación municipal.
b. Plan de desenvolvemento do plan básico autonómico.
c. Plan xeral.

54. Respecto  dos  plans  xerais  dos  municipios  de  máis  de   50.000  habitantes,  a  consellería
competente en materia de urbanismo ( artigo 60.15 Lei 2/2016):

a. Resolverá sobre a súa aprobación definitiva no prazo de 2 meses.
b. Emitirá un informe preceptivo e vinculante no prazo de 2 meses.
c. Emitirá un informe preceptivo e vinculante no prazo de 3 meses.

55. Cal  destes  procedementos  non  é  utilizable  para  a  obtención  dun  sistema xeral  en  solo
urbano consolidado? ( art. 129 Lei 2/2016):

a. Permuta forzosa 
b. Expropiación forzosa
c. Cesión obrigatoria derivada da súa inclusión nun polígono.

56. Sinale o sistema de actuación indirecto:
a. Cooperación
b. Expropiación 
c. Compensación.

57. A ocupación directa consiste na obtención de terreos destinados a sistemas xerais e locais
mediante (artigo 131 Lei 2/2016) 

a. O recoñecemento ao titular dun dereito ao aproveitamento no polígono ao que se vincule.
b. A ocupación gratuíta para a administración do terreo.
c. Non é certa ningunha das anteriores.

58. Que prazo ten que transcorrer sen que se expropien os terreos destinados a sistemas xerais
e locais que non deban ser obxecto de cesión gratuíta para que o titular dos bens poida
advertir á administración do seu propósito de iniciar o expediente de xustiprezo de acordo co
artigo 86 dá Lei 2/2016?

a. Cinco anos desde a aprobación definitiva do plan.
b. Cinco anos desde a entrada en vigor do plan.
c. Dous anos desde a entrada en vigor do plan.

59. Sinale cal das seguintes respostas se corresponde cunha característica propia das licenzas
urbanísticas:

a. As licenzas urbanísticas teñen carácter constitutivo do dereito  a edificar.
b. As licenzas urbanísticas teñen carácter regulado
c. Todas as  respostas  anteriores  correspóndense  con  características  propias  das  licenzas

urbanísticas.

60. As  ordes  de  execución  de  obras  necesarias  para   cumprir  ou  deber  de  conservación
reguladas no artigo 136 da Lei 2/2016 ditaranse

a. De oficio.
b. De oficio ou a instancia de calquera interesado.
c. De oficio ou a instancia da administración competente para a protección do ben afectado,
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PREGUNTAS DE RESERVA

61. O prazo para resolver un expediente de reposición da legalidade urbanística é:
a. 1 ano contado desde a data do acordo da súa iniciación.
b. 1 ano contado desde a data da notificación da súa incoación.
c. 1 ano desde que se comezan as dilixencias informativas

62. Cal das seguintes actividades atópase tipificada como infracción urbanística moi grave?
a. A demolición  de  bens  inmobles  que  o  plan  urbanístico  inclúa  nos  catálogos  de  bens

protexidos.
b. O incumprimento do réxime establecido pola Lei para as edificacións fóra de ordenación.
c. O incumprimento da normativa relativa a parcelaciones en solo urbano consolidado.

63. As infraccións urbanísticas graves serán sancionadas como mínimo:
a. Co 25% do valor da obra, terreos, exceso de edificación ou actuación realizada.
b. Co 20% do valor da obra, terreos, exceso de edificación ou actuación realizada.
c. Co 30% do valor da obra, terreos, exceso de edificación ou actuación realizada.

64. As infraccións urbanísticas, desde a finalización das obras ou actividade prescribirán:
a. Algunhas moi graves aos 15 anos e outras aos 6.
b. As moi graves aos 15 anos, as graves aos 4 anos e as leves ao ano.
c. As moi graves aos 6 anos, as graves aos 4 anos e as leves aos 2 anos.

65. O prazo que ten o concello para resolver sobre unha solicitude de licenza é de:
a. 3 meses desde a solicitude
b. 1 mes desde a solicitude
c. 3 meses desde a presentación da documentación completa 
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