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PRIMEIRO EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN DO PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA
A  COBERTURA  DE  3  PRAZAS  DE    ADMINISTRATIVA/O  (SUBGRUPO  C1) (BOP núm. 176 DO
15/09/2021)

1.  Conforme dispón o artigo 26 do Real Decreto 1372/1986, do 13 de xuño, polo que se aproba o
Regulamento de Bens das Entidades Locais, o inventario dos bens semovientes consignará: 
a)  Especie,  título  de  adquisición,  destino,  número  de  cabezas,  marcas  e  persoa  encargada  da
custodia.
b)Especie,  número  de  cabezas,  marcas,  e  persoa  encargada  da  custodia.
c) Especie, número de cabezas e marcas.
d) Especie, título de adquisición, número de cabezas e persoa encargada da custodia.

2.  Segundo  o  punto  4  do  artigo  4 da  Ordenanza  Municipal  para  a  Regulación  da  Administración
Electrónica, a sede electrónica municipal dispoñerá do seguinte contido mínimo  (sinalar a resposta
incorrecta): 
a) Identificación da sede, así como do órgano ou órganos titulares e responsables da xestión e dos 
servizos postos a disposición na mesma.
b) Sistema de verificación dos certificados da sede, que estará accesible de forma directa e gratuíta.
c) Acceso, no seu caso, á relación de expedientes do cidadán e aos trámites que se iniciaron de forma 
telemática. 
d)  Relación  de  sistemas  de  firma  electrónica  que,  conforme  ao  previsto  nesta  ordenanza,  sexan
admitidos ou utilizados na sede.

3. Segundo o artigo 5 da Orde EHA/3565/2008 pola que se aproba a estrutura dos orzamentos das
entidades locais, no relativo á clasificación económica:
a) A estrutura por conceptos e subconceptos é aberta, polo que poderán crearse os que se consideren
necesarios.
b)  A estrutura por  artigos  e conceptos  é aberta,  polo  que poderán crearse os que se consideren
necesarios.
c) A estrutura por conceptos e subconceptos é pechada. 
d) A estrutura por artigos, conceptos e subconceptos é aberta, polo que poderán crearse os que se
consideren necesarios. 

4. Segundo o artigo 34 TREBEP, no ámbito da Administración Xeral do Estado:
a)É  obrigatorio  constituír  tanto  unha  Mesa  Xeral  de  Negociación  como  Mesas  Sectoriais.
b)A  constitución  de  calquera  Mesa  de  Negociación  é  facultativa.
c)É  obrigatorio  tanto  unha  Mesa  Xeral  de  Negociación  como  Mesas  Sectoriais  e  é  facultativa  a
creación de Mesas de Traballo. 
d)É obrigatorio constituír unha Mesa Xeral de Negociación e facultativo constituír Mesas Sectoriais. 

5. En base ao establecido no Real Decreto 1372/1986, en ningún caso poderá outorgarse concesión
ou licenza por tempo indefinido, cal é o prazo máximo de duración das concesións? 
a)75  anos,  a  non  ser  que  pola  normativa  especial  sinálese  outro  menor.
b)50  anos,  a  non  ser  que  pola  normativa  especial  sinálese  outro  maior.
c)100 anos, a non ser que pola normativa especial sinálese outro maior. 
d)99 anos, a non ser que pola normativa especial sinálese outro menor.

6.  En base ao establecido no Real  Decreto 1372/1986, que maioría será necesaria para a cesión
gratuíta dun ben? 
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a) Voto favorable da terceira parte dos membros da Corporación,  previa instrución do expediente.
b)  Voto favorable  dos  dous terzos dos  membros  da Corporación,  previa  instrución  do expediente.
c) Voto favorable da maioría simple do número legal de membros da Corporación, previa instrución do
expediente.
d) Voto favorable da maioría absoluta do número legar de membros da Corporación, previa instrución
do expediente. 
7. Segundo o disposto polo artigo 80 TREBEP, a libre designación con convocatoria pública do persoal
funcionario de carreira consiste:
a) Na apreciación discrecional polo órgano competente da idoneidade dos candidatos en relación cos 
requisitos esixidos para o desempeño do posto.
b) Na valoración dos méritos e capacidades e, no seu caso, aptitudes dos candidatos polo órgano 
competente.
c) Na apreciación discrecional por órganos colexiados de carácter técnico da idoneidade dos 
candidatos en relación cos requisitos esixidos para o desempeño do posto. 
d) Ningunha resposta é correcta.

8. Segundo o artigo 50 da Lei de expropiación forzosa do 16 de decembro de 1954 ( LEF) cando o
propietario rexeitar recibir o prezo ou cando existir calquera litixio ou cuestión entre o interesado e a
Administración, consignarase o prezo xusto pola cantidade que sexa obxecto de discordia: 
a)  Na  Caixa  Xeral  de  Depósitos  da  Administración  expropiadora.
b)  Na  Caixa  Xeral  de  Depósitos,  ao  dispor  da  autoridade  ou  Tribunal  competente.
c) Na entidade bancaria indicada pola Administración expropiadora. 
d)Non será necesaria a consignación.

9. Sinale a opción correcta en relación co permiso por coidado de fillo menor afectado por cancro ou
outra enfermidade grave regulado no artigo 49.e) do TREBEP: 
a) O funcionario ten dereito a percibir  a prestación da Seguridade Social establecida para este fin.
b) O funcionario ten dereito á redución de xornada percibindo as retribucións íntegras en todo caso.
c) O funcionario ten dereito á redución de xornada. 
d)O funcionario púbico manterá as súas retribucións íntegras unicamente cando reduza a súa xornada
nun terzo ou menos.

10. Segundo o artigo 60 do Real Decreto 203/2021, do 30 de marzo o Sistema de Interconexión de
Rexistros está xestionado por:
a)O  Ministerio  de  Asuntos  Económicos  e  Transformación  Dixital.
b)O  Ministerio  da  Presidencia,  Relacións  coas  Cortes  e  Memoria  Democrática.
c)O Ministerio de Política Territorial e Función Pública. 
d)O Ministerio de Facenda.

11.  De acordo coa Lei  Reguladora  das  Facendas Locais,  no relativo  aos estados de gastos,  nos
créditos para gastos de capital incluiranse: 
a)  Os  de  investimentos  reais,  as  transferencias  de  capital  e  as  variacións  de  activos  e  pasivos
financeiros.
b)  Os  de  funcionamento  dos  servizos,  os  de  intereses  e  as  transferencias  de  capital.
c) Os intereses, as transferencias de capital e as variacións de activos e pasivos financeiros. 
Os de funcionamento dos servizos, os de intereses e as transferencias correntes.

12. Segundo o artigo 3.2 do Real Decreto 203/2021, do 30 de marzo, os efectos da comunicación
dirixida á Administración expresando a vontade de relacionarse electronicamente con ela ou, no seu
caso, de deixar de facelo, produciranse:
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 a) A partir do terceiro día hábil seguinte a aquel en que o órgano competente para tramitar o 
procedemento tivese constancia da mesma.
b) A partir do quinto día hábil seguinte a aquel en que o órgano competente para tramitar o 
procedemento tivese constancia da mesma.
c) A partir do día hábil seguinte a aquel en que o órgano competente para tramitar o procedemento 
tivese constancia da mesma. d) A partir do mesmo día en que o órgano competente para tramitar o 
procedemento tivese constancia da mesma. 
13. A efectos do establecido no artigo 83 do Real Decreto 1372/1896, do 13 de xuño, polo que se
aproba  o  Regulamento  de  Bens  das  Entidades  Locais,  admitida  a  conveniencia  da  ocupación,  a
Corporación Local encargará aos seus técnicos a redacción do proxecto correspondente ou convocará
concurso de proxectos. Neste último caso, nas bases de concurso poderá ofrecer: 
a) Adquirir o proxecto mediante permuta.
b) Obrigar ao que resultar adxudicatario da execución do proxecto para pagar o importe do mesmo.
c) Dereito de retracto sobre a adxudicación. 
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta.

14.  Segundo a Orde EHA/3565/2008 pola que se aproba a estrutura dos orzamentos das entidades 
locais, no relativo á clasificación económica do ingreso, as previsións incluídas nos estados de ingreso 
do orzamento da entidade local clasificaranse separando: 
a) As operacións correntes e as de capital, de acordo coa estrutura por capítulos, artigos, programas e 
subprogramas.
b) As operacións correntes, as de capital e as financeiras, de acordo coa estrutura por capítulos, 
artigos, conceptos e subconceptos.
c) As operacións correntes, as de capital e as financeiras, de acordo coa estrutura por políticas de 
gasto, áreas de gasto, grupos de programas e programas. 
d) As operacións correntes e as de capital, de acordo coa estrutura por políticas de gasto, áreas de 
gasto, grupos de programas e programas. 

15. De acordo co artigo 25 do Texto Refundido das Facendas Locais aprobado por Real Decreto 
Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, os acordos de establecemento de taxas pola utilización privativa ou 
o aproveitamento especial do dominio público, ou para financiar total ou parcialmente os novos 
servizos, deberán adoptarse á vista de: 
a) Informes de calidade-prezo nos que se poña de manifesto o valor de mercado ou a previsible 
cobertura do custo daqueles, respectivamente.
b) Informes xurídico-financeiros nos que se poña de manifesto o valor de mercado ou a previsible 
cobertura do custo daqueles, respectivamente.
c) Informes técnico-xurídicos nos que se poña de manifesto o valor de mercado ou a previsible 
cobertura do custo daqueles, respectivamente.
d) Informes técnico-económicos nos que se poña de manifesto o valor de mercado ou a previsible 
cobertura do custo daqueles, respectivamente. 

16.  Sinale cal é a resposta correcta conforme o Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, 
polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público. Pasarán á 
situación de servizos especiais dos funcionarios de carreira: 
a) Cando adquiran a condición de funcionarios ao servizo de Organizacións Internacionais.
b) Cando sexan autorizados para realizar unha misión porperiodo de tempo determinado superior a 
tres meses en programas de cooperación internacional.
c) Cando obteñan cargos electivos a niel estatal nas Organizacións Sindicais máis representativas no 
citado ámbito. 
d)Cando accedan á condición de membros das Asembleas Lexislativas das Comunidades Autónomas, 
perciban ou non retribucións periódicas pola realización da súa función.
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17.  Segundo a Lei de Bases de Réxime Local, cal das seguintes atribucións non corresponden ao 
Alcalde? 
a) Aprobar a oferta de emprego público de acordo co Orzamento e o persoal aprobados polo Pleno.
b) Sancionar as faltas de desobediencia á súa autoridade ou por infracción das ordenanzas municipais.
c) O desenvolvemento da xestión económica de acordo co Orzamento aprobado, dispoñer gastos 
dentro dos límites da súa competencia, concertar operacións de crédito, sempre que aquelas estean 
previstas no Orzamento e o seu importe acumulado dentro de cada exercicio económico supere o 10 
por cento dos seus recursos ordinarios, salvo as de tesourería que lle corresponderán cando o importe 
acumulado das operacións vivas en cada momento supere o 15 por cento dos ingresos correntes 
liquidados no exercicio anterior, ordenar pagos e render contas.
d)Ditar bandos.

18. O artigo 32 da Lei de Bases de Réxime Local establece que a organización provincial está formada
por: 
a) O Presidente, a Xunta de Goberno e o Pleno.
b) O Presidente, os Vicepresidentes, os Deputados, a Xunta de Goberno e o Pleno.
c) O Presidente, os Vicepresidentes e o Pleno. 
d) O Presidente, os Vicepresidentes, a Xunta de Goberno e o Pleno. 

19.  Segundo o Estatuto de Autonomía de Galicia, cal das seguintes materias non é de competencia 
exclusiva da Comunidade Autónoma galega?
a) Ordenación do territorio e do litoral, urbanismo e vivenda.
b) Réxime xurídico dos montes veciñais en man común.
c) A artesanía. 
d) Fomento e coordinación da investigación científica e técnica. 

20.  A iniciativa da reforma do Estatuto de Autonomía de Galicia correspóndelle a: 
a) Xunta, ao Parlamento galego, a proposta das tres cuartas partes dos seus membros, ou ás Cortes 
Xerais. 
b) Xunta, ao Parlamento galego, a proposta dunha quinta parte dos seus membros, ou ás Cortes 
Xerais. 
c) Xunta, ao Parlamento galego, a proposta dunha décima parte dos seus membros, ou ás Cortes 
Xerais.
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta.

21.  Cando terá lugar a solemne sesión de apertura da lexislatura do Parlamento de Galicia? 
a) Ao día seguinte á celebración da sesión constitutiva.
b) Ao mes seguinte á celebración da sesión constitutiva
c) Aos quince días seguintes á celebración da sesión constitutiva. 
d) Aos corenta días seguintes á celebración da sesión constitutiva. 

22.  O Valedor do pobo de Galicia poderá: 
a) Iniciar e proseguir de oficio ou a pedimento de parte, calquera investigación conducente ao 
esclarecemento dos actos e resolucións das Administracións públicas e os seus axentes.
b) Iniciar e proseguir, de oficio ou a instancia de parte, calquera investigación sobre os actos e 
resolucións da Administración Pública da Comunidade Autónoma e os seus axentes. 
c) Iniciar e proseguir a instancia de parte calquera investigación sobre os actos e resolucións da 
Administración Pública da Comunidade Autónoma e os seus axentes. 
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta. 
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23.  Segundo o Regulamento Orgánico Municipal do Concello de Betanzos: 
a) As intervencións no Pleno teñen unha duración máxima total de 10 minutos por grupo municipal.
b) As intervencións no Pleno teñen unha duración máxima de 10 minutos nunha primeira quenda e de 
5 minutos nunha segunda quenda de réplica por grupo municipal.
c) As intervencións no Pleno teñen unha duración máxima de 5 minutos nunha primeira quenda e de 3 
minutos nunha segunda quenda de réplica por grupo municipal. 
d)As intervencións no Pleno teñen unha duración máxima total de 15 minutos por grupo municipal.

24.  Entre a convocatoria e a celebración das sesións ordinarias da Xunta de Goberno Local, segundo 
o Regulamento Orgánico Municipal do Concello de Betanzos, non poderán transcorrer: 
a) Menos de 48 horas.
b) Menos de 72 horas.
c) Menos de 24 horas. 
d)Ningunha das respostas anteriores é correcta.

25.  Son órganos superiores da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia: 
a) A Presidencia da Xunta de Galicia, as consellerías e a vicepresidencia ou vicepresidencias, de 
existir estas.
b) A Presidencia da Xunta de Galicia, as consellerías e as secretarías xerais.
c) A Presidencia da Xunta de Galicia, as consellerías, a vicepresidencia ou vicepresidencias, de existir 
estas, e as secretarías xerais. 
d)Ningunha das anteriores respostas é correcta.

26. Cales dos seguintes cargos públicos non son considerados altos cargos, segundo a Lei 1/2016, de 
transparencia e bo goberno? 
a) Membros do Consello da Xunta.
b) O presidente ou presidenta do Consello Económico e Social.
c) As delegadas e delegados territoriais. 
d)O Valedor do pobo.

27. Segundo o RD 2568/1986, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e 
Réxime Xurídico das Entidades Locais, non serían órganos complementarios dos entes locais 
territoriais: a) Comisión Especial de Contas.
b) Consellos Sectoriais.
c) Comisión de Goberno. d) Comisións Informativas.

28.  Cal foi o Tratado da Unión Europea polo que a CEE se converteu en CE?
a) Niza.
b) Ámsterdam.
c) Maastricht. 
d) Roma. 

29. A institución da Unión Europea que reúne aos Xefes de Estado ou de Goberno dos Estados 
membro é: 
a) Consello Europeo.
b) Comisión Europea.
c) Consello da Unión Europea. 
d) Parlamento Europeo.
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30. A celebración de contratos por parte das Administracións Públicas requirirá a previa tramitación do
correspondente expediente, tal e como establece o artigo 116 da Lei 9/2017 de Contratos do Sector
Público, que se iniciará polo órgano de contratación motivando a necesidade do contrato nos termos
previstos no artigo 28 desta Lei, e contemplará, entre outros:
a) O expediente deberá referirse á totalidade do obxecto do contrato, sen prexuízo do previsto no 
apartado 7 do artigo 99 para os contratos adxudicados por lotes.
b) Ao expediente incorporaranse o prego de cláusulas administrativas particulares e o de prescricións 
técnicas que haxan de rexer o contrato. No caso de que o procedemento elixido para adxudicar o 
contrato sexa o de diálogo competitivo regulado na subsección 5.ª, da Sección 2.ª, do Capítulo I, do 
Título I, do Libro II, os pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas serán  
substituídos polo documento descritivo a que fai referencia o apartado 1 do artigo 174. No caso de 
procedementos para adxudicar os contratos baseados en acordos marco convidando a unha nova 
licitación ás empresas parte do mesmo, regulados no artigo 221.4, unicamente os pregos de cláusulas 
administrativas serán substituídos polo documento de licitación a que fai referencia o artigo 221.5 
último parágrafo.
c)A certificado existencia de crédito ou, no caso de entidades do sector público estatal con orzamento 
estimativo, documento equivalente que acredite a existencia de financiamento, incorporarase ao 
expediente cando se adxudique, momento en que intervención procederá á fiscalizacion do gasto. 
d)Todas as respostas son correctas 

31. A execución directa de obras pola Administración Pública a través de medios propios ou coa 
colaboración de empresas particulares, segundo o establecido no artigo 30 da Lei 9/2017 poderá 
realizarse cando concorra algunha destas circunstancias:
a)Cando a Administración posúa elementos auxilares utilizables, cuxo emprego supoña unha 
economía superior ao 5% do importe do orzamento do contrato ou unha maior celeridade na súa 
execución, xustificándose, neste caso as vantaxes que se seguen da mesma.
b)Excepcionalmente, a execución de obras definidas en virtude dun anteproxecto, cando se aplique o 
artigo 146.2 relativo á valoración das ofertas con máis de uñn criterio de adxudicación.
c)Cando a Administración teña servicos técnicos aptos para calquera tipo de prestación, nese caso 
deberá utilizarse este sistema de execución de obras, coa finalidade do aproveitamento de recursos 
propios. 
d)Cando se trate dun suposto de emerxencia, de acordo co previsto no artigo 121 da LCSP.

32. Con relación ás garantías esixibles nos contratos celebrados polas Administracións Públicas O 
título IV do libro I da Lei 9/2017, establece con relación ás garantías esixibles na contratación do sector
público: 
a)Nos casos en que o órgano de cotratación acordase a esixencia da garantía provisional, nos pregos 
de cláusulas administrativas particulares determinarase o importe da mesma, que non poderá ser 
superior ao 5% do orzamento basee de licitación do contrato.
b)Cando a oferta presentada pola empresa adxudicataria resultase incursa en anormalidade, o órgano 
de contratación poderá esixir a constitución dunha garantía complementaria por un importe dun 10% 
do prezo do contrato.
c)A acreditación da constitución da garantía definitiva nunca poderá facerse por medios electrónicos 
d)A esixencia das garantías provisional, complementaria e definitiva está regulada polo establecido no 
libro I, título IV da Lei 9/2017 de Contratos do sector público.

33. A Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público, na disposición adicional terceira. Normas específicas 
de contratación nas Entidades Locais, establece con relación á actuación do órgano interventor na 
recepción dun contrato:
a).- O órgano interventor, no exercicio da súa función fiscalizadora, asistirá á recepción material de 
todo tipo de contratos no exercicio da función de fiscalización material dos investimentos que esixe o 
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artigo 214.2.d) do Real Decreto Legislativoa 2/2004 do 5 de marzo polo que se aproba o texto 
refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais 
b).- O órgano interventor terá que asistir ao acto de recepción dun contrato, sempre acompañado por 
un técnico especializado no obxecto do contrato, que deberá ser diferente do dieretor da obra e do 
responsable do contrato.
c)-Os servizos de asistencia das Deputacións Provinciais asistirán aos pequenos municipios para estes
efectos e os demais previstos na Lei. 
d)Nos contratos menores de obra a intervención poderá ir acompañada pola dirección de obra ou 
polo/a responsable do contrato 

34. As modificacións non previstas no prego de cláusulas administrativas particulares ou que, sendo 
previstas, non se axusten ao establecido no artigo 204 dá LCSP, só poderán realizarse cando a 
modificación en cuestión cumpra, entre outros, os seguintes requisitos, segundo o establecido no 
artigo 205 da Lei 9/2017: 
a) Que o cambio de contratista non fose posible por razóns de tipo económico ou técnico, por exemplo 
que obrigase ao órgano de contratación a adquirir obras, servizos ou subministracións con 
características técnicas diferentes aos inicialmente contratados, cando estas diferenzas dean lugar a 
incompatibilidades ou a dificultades técnicas de uso ou de mantemento que resulten 
desproporcionadas; e, así mesmo, que o cambio de contratista xerase inconvenientes significativos ou 
un aumento substancial de custos para o órgano de contratación. En ningún caso considerarase un 
inconveniente significativo a necesidade de celebrar unha nova licitación para permitir o cambio de 
contratista.
b) Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía que non exceda, illada ou 
conxuntamente con outras modificacións acordadas conforme a este artigo, do 50 por cento do seu 
prezo inicial, IVE incluído.
c)Cando as modificacións sexan substanciais. Neste caso terase que xustificar especialmente a 
necesidade das mesmas, indicando as razóns polas que esas prestacións non se incluíron no contrato 
inicial. 
d)Todas as respostas son correctas 

35. As causas de resolución do contrato de concesión de obras está regulado na Lei 9/2017 de 
Contratos do Sector Público ( LCSP) polos seguintes artigos:
a)Libro 2º, Título II, Capítulo II, Sección 1ª, artigo 247
b)Libro 2º, Título II, Capítulo II, Sección 4ª, artigo 257
c)Libro 2º, Título II, Capítulo 2, Sección 7ª, artigo 279 
d)Libro 2º, Titulo II, Capítulo 2, Sección 7ª, artigo 289

36. As autoridades e o persoal ao servizo das Administracións en quen se dea algunhas das 
circunstancias sinaladas no apartado seguinte absteranse de intervir no procedemento e comunicarano
ao seu superior inmediato, quen resolverá o procedente; segundo o establecido no artigo 23 da Lei 
40/2015, son motivos de abstención, entre outros, os seguintes: 
a) Ter interese empresarial no asunto de que se trate ou noutro en cuxa resolución puidese influír a 
daquel; ser administrador de sociedade ou entidade interesada, ou ter cuestión litixiosa pendente con 
algún interesado.
b) Ter un vínculo matrimonial, parentesco de consanguinidade dentro do terceiro grao ou de afinidade 
dentro do segundo, con calquera dos interesados, cos administradores de entidades ou sociedades 
interesadas e tamén cos asesores, representantes legais ou mandatarios que interveñan no 
procedemento, así como compartir despacho profesional ou estar asociado con estes para o 
asesoramento, a representación ou o mandato.
c) Ter amizade íntima con algunha das persoas mencionadas no apartado anterior. 
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d) Ter relación de servizo con persoa natural ou xurídica interesada directamente no asunto, ou 
prestarlle nos dous últimos anos servizos profesionais de calquera tipo e en calquera circunstancia ou 
lugar. 

37. Os órganos das diferentes Administracións Públicas poderán delegar o exercicio das competencias
que teñan atribuídas noutros órganos da mesma Administración, aínda cando non sexan 
xerárquicamente dependentes, ou nos Organismos públicos ou Entidades de Dereito Público 
vinculados ou dependentes daquelas .En ningún caso poderán ser obxecto de delegación as 
competencias relativas a: 
a)No ámbito da Administración Xeral do Estado, a delegación de competencias deberá ser aprobada 
previamente pola presidencia de quen dependa o órgano delegante e no caso dos Organismos 
públicos ou Entidades vinculados ou dependentes, polo órgano jerarquicamente superior, de acordo 
coas súas normas de creación. Cando se trate de órganos non relacionados jerárquicamente será 
necesaria a aprobación previa do superior común, ou do órgano superior de quen dependa o órgano 
delegado, se o delegante e o delegado pertencen a diferentes Ministerios.
b)Os órganos da Administración Xeral do Estado poderán delegar o exercicio das súas competencias 
propias nos seus Organismos públicos e Entidades vinculados ou dependentes, cando resulte 
conveniente para alcanzar os fins que teñan asignados e mellorar a eficacia da súa xestión. A 
delegación deberá ser aprobada polo órgano competente sexa o órgano máximo de dirección do 
Organismo público ou Entidade vinculado ou dependente.
c) En ningún caso poderán ser obxecto de delegación a adopción de disposicións adicionais de 
carácter xeral 
d) As materias en que así se determine por norma con rango de Decreto-Lei.

38. A interposición de calquera recurso, excepto nos casos en que unha disposición estableza o 
contrario, non suspenderá a execución do acto impugnado. Non obstante o disposto no apartado 
anterior, o órgano a quen competa resolver o recurso, previa ponderación, suficientemente razoada, 
entre o prexuízo que causaría ao interese público ou a terceiros a suspensión e o ocasionado ao 
recorrente como consecuencia da eficacia inmediata do acto recorrido, poderá suspender, de oficio ou 
a solicitude do recorrente, a execución do acto impugnado cando concorran algunha das seguintes 
circunstancias: a) Que a execución puidese causar prexuízos de imposible ou difícil reparación en 
bens de interese público.
b) Que a impugnación se fundamente nalgunha das causas de nulidade de pleno dereito previstas no 
artigo 47.1 desta Lei.
c)Cando poidan adoptarse as medidas cautelares para asegurar a protección do interese público ou de
terceiros e a eficacia da resolución ou o acto impugnado.
d) Cando da suspensión poidan derivarse prexuízos de calquera natureza que afecten a unha 
pluralidade indeterminada de persoas, nos termos establecidos regulamentariamente.

39. Un dos principio básicos polos que se rexe o ordenamento xurídico, segundo establece o artigo 9.3
da Constitución Española, é o principio de legalidade, que se traduce xurídicamente: 
a) Na prohibición de toda actuación carente de xustificación dos poderes públicos. A diferenza dos 
suxeitos particulares, os poder públicos só poden actuar en beneficio do interese público, cada un 
dentro do ámbito da súa competencia, de acordo cos procedementos que a lei marca e con respecto 
aos principios e valores constitucionais e legais.
b) Na primacía da lei, mediante a cal se expresa a vontade do titular da soberanía, representado polo 
Parlamento. Así, todos os poderes públicos atópanse suxeitos á CE e á lei, como establece o artigo 
9.1 CE. Expresión específica deste principio é a submisión á lei da actividade administrativa que 
proclama o artigo 103 CE.
c) No deber de que os poder públicos están obrigados a suxeitar a súa actuación ao ordenamento 
xurídico, polo que unha actuación inadecuada neste sentido xera responsabilidade. Como 
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manifestacións singulares deste principio, a Constitución sinala as seguintes: a) responsabilidade polas
lesións patrimoniais como consecuencia do funcionamento dos servizos públicos ─artigo 106.2─; b) 
danos causados por erro xudicial ou funcionamento anormal da Administración de Xustiza (artigo 121).
d) En que as normas que integran o noso ordenamento xurídico teñen unha estrutura jerarquizada (ou 
piramidal), na cúspide da cal se sitúa a CE, como norma suprema que se impón a todas as demais, e 
implica que as normas de rango superior prevalecen sobre as de rango inferior. O respecto deste 
principio é condición de validez das normas xurídicas. 

40. Respecto dos dereitos fundamentais á liberdade sindical e de folga, sancionados polo artigo 28 da 
Constitución Española:
a) O dereito de sindicación por lei poderase limitar ou exceptuar o seu exercicio ás forzas ou institutos 
armados ou aos demais corpos sometidos a disciplina militar; e no cuanto ao recoñecemento do 
dereito de folga, indícase que, para asegurar o mantemento dos servizos esenciais da comunidade, a 
lei que regule o exercicio deste dereito establecerá as garantías precisas (artigo 28). 
b) O dereito de sindicación non se pode limitar nin exceptuar o seu exercicio; e no cuanto ao 
recoñecemento do dereito de folga, indícase que, para asegurar o mantemento dos servizos esenciais 
da comunidade, a lei que regule o exercicio deste dereito establecerá as garantías precisas (artigo 28).
c) O dereito de sindicación por lei poderase limitar ou exceptuar o seu exercicio ás forzas ou institutos 
armados ou aos demais corpos sometidos a disciplina militar; e no cuanto ao recoñecemento do 
dereito de folga, está exceptuado nos servizos esenciais da comunidade.
d)Ningunha das respostas é correcta.

41. O artigo 53 da Constitución Española, que leva por título “Das garantías das liberdades e dereitos 
fundamentais”, diferencia tres niveles de protección que, de maior a menor medida, poden ser 
clasificados da seguinte maneira: 
a) 1º. Protección máxima: respecto a todos os dereitos do capítulo II do mesmo título (“Dos dereitos e 
liberdades”); 2º Protección media: para os dereitos recoñecidos na sección 1ª do capítulo II do título I, 
o principio de igualdade do artigo 14 CE e, cun réxime particular, o dereito á obxección de conciencia 
do artigo 30.2 da CE; e 3º. Protección mínima: para os dereitos proclamados como principios e 
incluídos no capítulo III do título I (“Principios reitores da política social e económica”)
b) 1º. Protección máxima: para os dereitos recoñecidos na sección 1ª do capítulo II do título I, o 
principio de igualdade do artigo 14 CE e, cun réxime particular, o dereito á obxección de conciencia do 
artigo 30.2 da CE; 2º Protección media: para os dereitos proclamados como principios e incluídos no 
capítulo III do título I (“Principios reitores da política social e económica”); e 3º. Protección mínima: 
respecto a todos os dereitos do capítulo II do mesmo título (“Dos dereitos e liberdades”).
c) 1º. Protección máxima: para os dereitos recoñecidos na sección 1ª do capítulo II do título I, o 
principio de igualdade do artigo 14 CE e, cun réxime particular, o dereito á obxección de conciencia do 
artigo 30.2 da CE; 2º Protección media: respecto a todos os dereitos do capítulo II do mesmo título 
(“Dos dereitos e liberdades”); e 3º. Protección mínima: para os dereitos proclamados como principios e
incluídos no capítulo III do título I (“Principios reitores da política social e económica”). 
d)Ningunha das respostas é correcta

42. Os principios reitores da política social e económica regulados no Capítulo III do Título I da 
Constitución Española
a) Non son dereitos subxectivos directamente alegables ante os tribunais, non teñen o amparo xudicial 
especial, non están reservados á lei orgánica, nin existe un “contido esencial” que o lexislador deba 
cumprir.
b) Son dereitos subxectivos directamente alegables ante os tribunais.
c) Son dereitos subxectivos directamente alegables ante os tribunais, e teñen amparo xudicial especial.
d) Son dereitos subxectivos directamente alegables ante os tribunais, tendo amparo xudicial especial, 
estando reservados algúns deles á lei orgánica.
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43. As formas de establecer a rexencia poden ser:
a) 1º. Por chamamento da propia Constitución, que lle encomenda a rexencia, no caso da minoría de 
idade, ao pai ou á nai do rei e, na súa falta, ao parente maior de idade máis próximo a suceder na 
Coroa; e, no suposto de incapacidade recoñecida polas Cortes, ao príncipe herdeiro se fose maior de 
idade, e, se non o fose, ao pai do rei ou á súa nai e, na súa falta, ao parente maior de idade mais 
próximo na orde de sucesión. 2º. Por elección polas Cortes Xerais, para o caso de que non houbese 
ningunha persoa chamada a exercer a rexencia conforme as regras anteriores. 
b) Por chamamento da propia Constitución exclusivamente, que lle encomenda a rexencia, no caso da 
minoría de idade, ao pai ou á nai do rei e, na súa falta, ao parente maior de idade máis próximo a 
suceder na Coroa; e, no suposto de incapacidade recoñecida polas Cortes, ao príncipe herdeiro se 
fose maior de idade, e, se non o fose, ao pai do rei ou á súa nai e, na súa falta, ao parente maior de 
idade mais próximo na orde de sucesión. 
c) Por elección polo Congreso dos Deputados, para o caso de que non houbese ningunha persoa 
chamada a exercer a rexencia conforme as regras anteriores. 
d)As respostas b) e c) son correctas

44. As mocións son: 
a) Acordos sen carácter normativo, consistentes na expresión dun mandato ou dunha aspiración dunha
cámara para que o Goberno actúe nun determinado sentido. 
b) Teñen a forza de obrigar das leis e poden invocarse ante terceiros.
c) Preguntas e interpelacións que os parlamentarios lle formulan ao Goberno. 
d) Acordos con carácter normativo para que o Goberno actúe nun determinado sentido.

45. Conforme se establece na Constitución Española e na Lei 50/1997, do 27 de novembro, do 
Goberno, este conta cos seguintes órganos de colaboración e apoio:
a) A Comisión Xeral de Subsecretarios de Estado, presidida por un vicepresidente do Goberno ou, na 
súa falta, o ministro da Presidencia; e o secretario do Goberno.
b) A Comisión Xeral de Secretarios de Estado e Subsecretarios, presidida por un vicepresidente do 
Goberno ou, na súa falta, o ministro da Presidencia; o secretariado do Goberno; e os gabinetes.
c) A Comisión Xeral de Subsecretarios de Estado, presidida por un vicepresidente do Goberno ou, na 
súa falta, o ministro da Presidencia; o secretario do Goberno; e os gabinetes dos Ministerios. 
d) A Comisión Xeral de Secretarios de Estado e Subsecretarios, presidida polo presidente do Goberno 
ou, na súa falta, un vicepresidente ou na súa falta o ministro da Presidencia; o secretario do Goberno; 
e o gabinete da Presidencia.

46. A función xurisdicional do Tribunal de Contas, exércese:
a) Respecto das contas que deban render os que recaden, interveñan, administren, custodien, 
manexen ou utilicen bens, caudais ou efectos públicos. Este esténdese aos alcances de caudais ou 
efectos públicos, así como aos deberes accesorios constituídas en garantía da súa xestión.
b) Respecto das cuestións sometidas á xurisdición contencioso-administrativa, e das cuestións de 
índole civil, laboral ou doutra natureza encomendadas ao coñecemento dos órganos do poder xudicial.
c) Respecto dos asuntos atribuídos á competencia do Tribunal Constitucional; das cuestións sometidas
á xurisdición contencioso-administrativa; dos feitos constitutivos de delito ou falta; das cuestións de 
índole civil, laboral ou doutra natureza encomendadas ao coñecemento dos órganos do poder xudicial. 
d) Respecto das contas que deba render o Goberno.

47. A Constitución Española esixe para ser maxistrado do Tribunal Constitucional o cumprimento dos 
seguintes requisitos:
a) 1º. Unha cualificación profesional: ser xurista, das categorías de maxistrados e fiscais; 2º. Unha 
antigüidade mínima de 15 anos de exercicio profesional; e 3º. Esíxese «recoñecida competencia».
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b) 1º. Unha cualificación profesional: ser xurista, das categorías de maxistrados, fiscais e profesores de
universidade; 2º. Unha antigüidade mínima de 10 anos de exercicio profesional; e 3º. Esíxese 
«recoñecida competencia».
c) 1º. Unha cualificación profesional: ser xurista, das categorías de maxistrados, fiscais, profesores de 
universidade, funcionarios públicos e avogados; 2º. Unha antigüidade mínima de 15 anos de exercicio 
profesional; e 3º. Esíxese «recoñecida competencia» 
d) 1º. Unha cualificación profesional: ser xurista, das categorías de maxistrados, fiscais, profesores de 
universidade e avogados; 2º. Unha antigüidade mínima de 10 anos de exercicio profesional; e 3º. 
Esíxese «recoñecida competencia»

48. As bases do sistema electoral son: 
a) A circunscrición provincial (art. 68. 2 CE), a distribución inicial de escanos por provincia (fixada polo 
lexislador en dous, aínda cando a Constitución refírese só a un mínimo inicial), o número total de 
deputados que forman a Cámara (que o art. 68.1 fixa entre 300 e 400 e a Lei Orgánica do Réxime 
Electoral Xeneral sitúa en 350) e a fórmula electoral (respecto da cal o constituínte sinala que se 
atenderá «a criterios de representación proporcional» e que concreta a Lei Orgánica do Réxime 
Electoral Xeneral no método de d’ Hondt ou do maior cociente).
b) A circunscrición provincial (art. 68. 2 CE), a distribución inicial de escanos por provincia (fixada polo 
lexislador nun, aínda cando a Constitución refírese só a un mínimo inicial), o número total de 
deputados que forman a Cámara (que o art. 68.1 fixa entre 300 e 350 e a Lei Orgánica do Réxime 
Electoral Xeneral sitúa en 300) e a fórmula electoral respecto da cal o constituínte opta polo método de
d’ Hondt ou do maior cociente.
c) A circunscrición provincial (art. 68. 2 CE), a distribución inicial de escanos por provincia (fixada pola 
Constitución Española en dúas), o número total de deputados que forman a Cámara (que o art. 68.1 
fixa entre 300 e 400 e a Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeneral sitúa en 325) e a fórmula electoral. 
d) A circunscrición provincial (art. 68. 2 CE), a distribución inicial de escanos por provincia (fixada polo 
lexislador nun como mínimo inicial), o número total de deputados que forman a Cámara (que o art. 
68.1 fixa entre 300 e 350 e a Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeneral sitúa en 325) e a fórmula 
electoral (respecto da cal o constituínte sinala que se atenderá «a criterios de representación 
proporcional» 

49. O Tribunal Constitucional conceptúa aos estatutos de autonomía como.
a) Disposicións normativas que son expresión dun poder soberano.
b) Normas subordinadas á Constitución, expresión dun poder soberano.
c) Normas subordinadas á Constitución, como corresponde a disposicións normativas que son 
expresión dun poder soberano, e fundamentado na Constitución.
d)Normas subordinadas á Constitución, como corresponde a disposicións normativas que non son 
expresión dun poder soberano, senón dunha autonomía fundamentada na Constitución, e por ela 
garantida, para o exercicio da potestade lexislativa no marco da Constitución mesma

50. Conforme co artigo 147.2 da Constitución Española, cada estatuto de autonomía debe ter un 
contido material mínimo:
a) A denominación de Comunidade Autónoma que mellor se corresponda coa súa identidade histórica; 
a delimitación do seu territorio; a denominación, sede e organización das súas institucións de 
autogoberno; e as competencias para asumir e as bases para o traspaso dos servizos 
correspondentes a estas.
b) A denominación de Comunidade Autónoma que mellor se corresponda coa súa identidade histórica; 
a delimitación do seu territorio; e a denominación, sede e organización das súas institucións de 
autogoberno.
c) A denominación de Comunidade Autónoma que mellor se corresponda coa súa identidade histórica; 
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a delimitación do seu territorio; e as competencias para asumir e as bases para o traspaso dos 
servizos correspondentes a estas. 
d) A denominación de Comunidade Autónoma que mellor se corresponda coa súa identidade histórica; 
a denominación, sede e organización das súas institucións de autogoberno; e as competencias para 
asumir e as bases para o traspaso dos servizos correspondentes a estas.

51. A delimitación de competencias autonómicas que, en xeral, realizan os distintos estatutos de 
autonomía responde á clásica distinción entre competencias exclusivas e competencias compartidas. 
Un exemplo de competencias compartidas... 
a) É o establecido polo artigo 148.1.4 da Constitución Española, que lles atribúe como competencia ás 
comunidades autónomas a de “obras públicas de interese da Comunidade Autónoma no seu propio 
territorio”, mentres que, pola súa banda, o artigo 149.1.24 atribúelle ao Estado a competencia sobre 
obras públicas de interese xeral ou cuxa realización lle afecte a máis dunha Comunidade Autónoma.
b) É o establecido polos artigos 38, 131 e 149, 1, 11 e 13, da Constitución Española.
c) Son as actividades relacionadas coa economía e os diversos sectores que a compoñen, como o 
fomento e planificación da actividade económica xeral, a industria, a agricultura, a gandería, o 
comercio interior, etc.
d) Ningunha das respostas é correcta.

52. A repartición de competencias en materia de educación figura no artigo 149.1.3 da Constitución 
Española, que lle reserva para o Estado a regulación das condicións de obtención, expedición e 
homologación de títulos académicos e profesionais e normas básicas para o desenvolvemento do 
artigo 27 da Constitución, o fin de garantir o cumprimento das obrigacións dos poder públicos nesta 
materia; e para as comunidades autónomas, o artigo 148.1.17 da Constitución Española reserva o 
fomento da cultura, da investigación e, se for o caso, do ensino da lingua da comunidade autónoma. E 
a Lei 7/1985, artigo 25.2, recolle como competencia propia municipal
a) Garantir a educación infantil, construción de novos centros docentes, conservación, mantemento e 
vixilancia dos centros educativos.
b) A vixilancia do cumprimento da escolaridade obrigatoria, a conservación, mantemento e vixilancia 
dos centros públicos de educación.
c) Participar na vixilancia do cumprimento da escolaridade obrigatoria e cooperar coas administracións 
educativas correspondentes na obtención dos predios necesarios para a construción de novos centros 
docentes. A conservación, mantemento e vixilancia dos edificios de titularidade local destinados a 
centros públicos de educación infantil, de educación primaria ou de educación especial. 
d) Ningunha resposta é correcta. 

53. Conforme co Regulamento (UE) nº 1303/2013, do 17 de decembro, que establece os principios 
xerais comúns aos Fondos Estruturais e de Investimento, a finalidade principal dos mesmos é: 
a) A coherencia, complementariedade e coordinación da axuda dos Fondos EIE coas correspondentes 
políticas, principios horizontais e prioridades da Unión.
b) O crecemento intelixente, sostible e integrador, así como as misións específicas dos Fondos 
conforme os seus obxectivos baseados nos Tratados, incluíndo a cohesión económica, social e 
territorial.
c) A Responsabilidade dos Estados membros de elaborar e executar os programas e realizar as 
tarefas dos Fondos. 
d) A Execución do orzamento da Unión asignado aos Fondos EIE no marco da xestión compartida 
entre os Estados membros e a Comisión.

54. O Fondo de Cohesión da Unión Europea: 
a) Inviste en crecemento ecolóxico e desenvolvemento sostible, e mellora a conectividade nos Estados
membros cun PIB por baixo do 90 % da media da UE-27. O seu obxectivo é reducir as disparidades 
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socioeconómicas e promover o desenvolvemento sostible.
b) Aspira a reforzar a cohesión económica e social rexional a través do investimento en sectores que 
fomentan o crecemento para mellorar a competitividade e a creación de emprego.
c) Céntrase na resolución de problemas específicos das zonas rurais da Unión Europea e contribúe a 
que as devanditas zonas poidan facer fronte aos retos económicos, ambientais e sociais. 
d) Inviste nas persoas e céntrase en mellorar as oportunidades de emprego e educación. Tamén tenta 
axudar ás persoas desfavorecidas que están ao bordo da pobreza ou a exclusión social.

55. O silencio administrativo terá efectos desestimatorios nos seguintes supostos: 
a) Procedementos relativos ao exercicio do dereito de petición, a que se refire o artigo 28 da 
Constitución Española; aqueles cuxa estimación tivese como consecuencia que se transferisen ao 
solicitante ou a terceiros facultades relativas bens patrimoniais das Administracións Públicas; que 
impliquen o exercicio de actividades que poidan danar a saúde pública; e nos procedementos de 
sancionadores das Administracións Públicas.
b) Nos procedementos iniciados a solicitude do interesado, sen prexuízo da resolución que a 
Administración debe ditar na forma prevista no artigo 24.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.
c) Procedementos relativos ao exercicio do dereito de petición, a que se refire o artigo 29 da 
Constitución Española; aqueles cuxa estimación tivese como consecuencia que se transferisen ao 
solicitante ou a terceiros facultades relativas ao dominio público ou ao servizo público; que impliquen o 
exercicio de actividades que poidan danar o medio ambiente; nos procedementos de responsabilidade 
patrimonial das Administracións Públicas; nos procedementos de impugnación de actos e disposicións;
e nos procedementos de revisión de oficio iniciados a solicitude dos interesados. 
d)Ningunha das respostas é correcta.

56. Conforme ao disposto no parágrafo terceiro do artigo 24.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, cando 
o recurso de alzada interpúxose contra a desestimación por silencio administrativo dunha solicitude 
polo transcurso do prazo 
a) Entenderase estimado o mesmo si, chegado o prazo de resolución, o órgano administrativo 
competente non ditase e notificase resolución expresa, sempre que non se refira ás seguintes 
materias: o exercicio do dereito de petición, aqueles que teñan como consecuencia a transferencia de 
facultades relativas ao dominio ou ao servizo público, actividades cuxo exercicio poida danar o medio 
ambiente, e responsabilidade patrimonial da Administración.
b) Entenderase estimado o mesmo si, chegado o prazo de resolución, o órgano administrativo 
competente non ditase e notificase resolución expresa.
c) Entenderase desestimado o mesmo si, chegado o prazo de resolución, o órgano administrativo 
competente non ditase e notificase resolución expresa, agás que se refira ás seguintes materias: o 
exercicio do dereito de petición, aqueles que teñan como consecuencia a transferencia de facultades 
relativas ao dominio ou ao servizo público, actividades cuxo exercicio poida danar o medio ambiente, e
responsabilidade patrimonial da Administración.
d) O artigo 24.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, non regula ese aspecto do silencio administrativo. 

57. Conforme co artigo 45.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, os actos administrativos serán obxecto 
de publicación, fornecendo esta os efectos da notificación, nos seguintes casos: 
a) Cando o acto teña por destinatario únaa pluralidade indeterminada de persoas ou cando a 
Administración estime que a notificación efectuada a un só interesado é insuficiente para garantir a 
notificación a todos, sendo, neste último caso, adicional á individualmente realizada.
b) Cando a Administración estime que a notificación efectuada a un só interesado non é suficiente.
c) Cando se trate de normas regulamentarias. 
d)Cando a Administración así o considere oportuno.
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58. Pode a Administración non publicar o acto administrativo cos elementos previstos no artigo 40.2 da
Lei 39/2015, do 1 de outubro?
a) Si, cando se trate de notificacións de actos derivados do exercicio por parte do interesado dos seus 
dereitos fundamentais.
b) Si, cando o órgano competente apreciase que a notificación por medio de anuncios ou a publicación
dun acto lesiona dereitos ou intereses lexítimos, limitarase a publicar no Diario oficial que corresponda 
unha superficial indicación do contido do acto e do lugar onde os interesados poderán comparecer, no 
prazo que se estableza, para coñecemento do contido íntegro do mencionado acto e constancia de tal 
coñecemento.
c) Non. O órgano competente sempre ten que publicar na súa integridade o acto administrativo. d) 
Ningunha das respostas é correcta 

59. A revisión de oficio dos actos administrativos pódese acordar pola Administración: 
a) Cando os actos administrativos están incursos en nulidade radical, absoluta ou de pleno só poden 
ser anulados pola Administración, si o Consello de Estado ditamina que a infracción da Lei é 
manifesta.
b) Sen límites: cando os actos administrativos foron ditados con infracción manifesta da lei; nos demais
supostos, para conseguir a anulación dos estes actos, a Administración deberá impugnalos diante da 
Xurisdición contencioso-administrativa.
c) Cando os actos administrativos foron ditados con infracción manifesta da lei deberá impugnalos 
diante da Xurisdición contencioso-administrativa. 
d) Sen límites: cando os actos administrativos están incursos en nulidade radical, absoluta ou de pleno 
dereito; cando os actos administrativos foron ditados con infracción manifesta da lei: só poden ser 
anulados pola Administración, si o Consello de Estado ou órgano consultivo equivalente da 
Comunidade Autónoma, ditamina que a infracción da Lei é manifesta, e dentro do prazo de caducidade
de catro anos; nos demais supostos, para conseguir a anulación dos estes actos, a Administración 
deberá previamente declaralos lesivos para o interese público e impugnalos diante da Xurisdición 
contencioso-administrativa. 

60. No procedemento para a declaración de oficio da nulidade de pleno dereito dunha disposición 
administrativa (artigo 106.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro)
a) Recoñécese a lexitimación para iniciar o procedemento aos interesados.
b) Recoñécese a lexitimación para iniciar o procedemento aos interesados, e tamén pode iniciarse de 
oficio.
c) Non se recoñece a lexitimación para iniciar o procedemento aos interesados. 
d)Unha disposición administrativa non pode ser obxecto dun procedemento de revisión de oficio.

RESERVA: 
1. O orzamento de ingresos adopta unha estrutura denominada económica, mentres que o orzamento 
de gastos debe adoptar ademais outra denominada por programa e opcionalmente unha terceira 
chamada orgánica. Destas tres estruturas posibles do orzamento de gastos, a económica é a máis 
importante, podendo servirse, cada vez con maior detalle, de ata cinco díxitos que, lidos de esquerda a
dereita, facilítannos a seguinte información: 
a) Os tres primeiros díxitos expresan o Artigo.
b) Os dous primeiros díxitos indican o Capítulo ao que pertence o gasto ou ingreso.
c) Os tres últimos díxitos representan o Concepto.
d) Os cinco primeiros díxitos indícannos o Subconcepto.

 2. A Xunta de Goberno Local, segundo a Lei de Bases de Réxime Local, intégrase por: 
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a) O Alcalde e todos os Concelleiros.
b) O Alcalde e un número de Concelleiros non superior ao terzo do número legal dos mesmos.
c) O Alcalde e un número de Concelleiros non superior á metade do número legal dos mesmos. 
d)Ningunha das respostas anteriores é correcta.

3. Segundo a Lei 16/2010 de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público
autonómico de Galicia, cales dos seguintes principios non se observa na súa organización?
a) Xerarquía.
b) Concentración.
c) Coordinación. 
d)Descentralización.

4. O texto constitucional de 1978: 
a) Foi aprobado polas Cortes, foi ratificado polo pobo español mediante referendo o día 6 de decembro
de 1978, posteriormente foi sancionado polo rei o día 27 do mesmo mes e, finalmente, publicado no 
BOE o 29 de decembro de 1978.
b) Foi aprobado polas Cortes o día 6 de decembro de 1978, sancionado polo rei o día 26 do mesmo 
mes e, finalmente, publicado no BOE o 29 de decembro de 1978.
c) Foi sometido a referendo do pobo español o día 6 de decembro de 1978, posteriormente foi 
sancionado polo rei o día 27 do mesmo mes e, finalmente, publicado no BOE o 30 de decembro de 
1978. 
d)Foi aprobado polas Cortes, foi ratificado polo pobo español mediante referendo o día 6 de decembro 
de 1978, posteriormente foi sancionado polo rei o día 27 do mesmo mes e, finalmente, publicado no 
BOE o 30 de decembro de 1978.

5. O título I da CE (“Dos dereitos e deberes fundamentais”) estrutúrase nos seguintes capítulos: 
a) Capítulo I: “Dos españois e estranxeiros”; Capítulo II: “Das garantías das liberdades e dereitos 
fundamentais”; Capítulo III: “Dos principios reitores da política social e económica”; Capítulo IV: “Dos 
dereitos e liberdades”; Capítulo V: “Da suspensión dos dereitos e liberdades”.
b) Capítulo I: “Dos españois e estranxeiros”; Capítulo II: “Dos dereitos e liberdades”; Capítulo III: “Da 
suspensión dos dereitos e liberdades”; Capítulo IV: “Das garantías das liberdades e dereitos 
fundamentais”; Capítulo V: “Dos principios reitores da política social e económica”.
c) Capítulo I: “Dos españois e estranxeiros”; Capítulo II: “Dos dereitos e liberdades”; Capítulo III: “Dos 
principios reitores da política social e económica”; Capítulo IV: “Da suspensión dos dereitos e 
liberdades”; Capítulo V: “Das garantías das liberdades e dereitos fundamentais”. 
d) Capítulo I: “Dos españois e estranxeiros”; Capítulo II: “Dos dereitos e liberdades”; Capítulo III: “Dos 
principios reitores da política social e económica”; Capítulo IV: “Das garantías das liberdades e dereitos

fundamentais”; Capítulo V: “Da suspensión dos dereitos e liberdades”. 
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