
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de 

carreira do corpo superior de Administración xeral y do corpo facultativo 

superior de Administración especial, subgrupo A1, do persoal laboral fixo 

de determinadas categorías e postos pertencentes ao grupo I do V 

Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu 

cambio de vínculo xurídico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo B 

 
NON abra o exame ata que o tribunal llo indique 

 
 



   

 

 
 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. 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 

 

4. 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. 

 

5. 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 

 

6. 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. 

 

7. 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. 

 



   

 

 
 

 

8. 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. 

 

9. 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. 

 

10. 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. 

 

11. 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. 

 

12. 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. 

 

13. 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. 

 

14. 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. 



   

 

 
 

 

 

15. 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. 

 

16. 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. 

 

17. 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. 

 

18. 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. 

 

19. 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. 

 

20. 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. 

 

21. 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. 

 



   

 

 
 

 

22. 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. 

 

23. 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. 

 

24. 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. 

 

25. 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 menor de catorce 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. 

 

26. 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. 

 

27. 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. 

 

28. 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. 

 



   

 

 
 

 

29. 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 

 

30. 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. 

 

31. 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 

competente e a relación de anteproxectos de lei e de disposicións administrativas de 

carácter xeral que estean en tramitación. 

 



   

 

 
 

 

32. 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 

 

33. 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. 

 

34. 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. 

 

35. 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. 

 

36. 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. 

 

37. 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. 

 

38. 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. 

 



   

 

 
 

 

39. 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. 

 

40. 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. 

 

41. 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. 

 

42. 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 

 

43. 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. 

 

44. 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 

 

45. De conformidade co establecido no artigo 9 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de 

administración dixital de Galicia, a Xunta de Galicia determinará as medidas 

necesarias para garantir:  

a) Que os cidadáns e cidadás galegas residentes fóra de Galicia que residan no ámbito 

da Unión Europea, e as entidades galegas asentadas fóra de Galicia, teñan acceso por 

medios electrónicos aos servizos públicos dixitais que lles sexan de aplicación.  



   

 

 
 

 

b) Que os cidadáns e cidadás galegas residentes fóra de Galicia, excluíndo as 

entidades galegas asentadas fóra de Galicia, teñan acceso por medios electrónicos 

aos servizos públicos dixitais que lles sexan de aplicación.  

c) Que os cidadáns e cidadás galegas residentes fóra de Galicia e as entidades galegas 

asentadas fóra de Galicia teñan acceso por medios electrónicos aos servizos públicos 

dixitais que lles sexan de aplicación. 

 

46. 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 

 

47. 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 

 

48. 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. 



   

 

 
 

 

49. 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. 

 

50. 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. 

 

51. 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. 

 



   

 

 
 

 

52. 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. 

 

53. Segundo o establecido no artigo 47.1 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de 

administración dixital de Galicia, as persoas interesadas obrigadas a 

relacionarse a través de medios electrónicos coa administración:  

a) Deberan crear e manter o seu enderezo electrónico habilitado único a través de 

calquera sistema de notificacións.  

b) Deberán crear pero non manter o seu enderezo electrónico habilitado único a 

través de Notifica.gal.  

c) Deberán crear e manter o seu enderezo electrónico habilitado único a través de 

Notifica.gal. 

 

54. 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. 

 



   

 

 
 

 

55. 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. 

 

56. 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. 

 

57. 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. 

 

58. 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. 

 

59. 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. 

 

60. 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. 

 

61. 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 



   

 

 
 

 

62. 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. 

 

63. 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. 

 

64. 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. 

 

65. 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. 

 

66. 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. 

 

67. 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. 

 

68. 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. 

 

69. 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. 

 

70. 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. 

 

71. 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. 

 

72. 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. 

 

73. 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. 

 

74. Segundo o establecido no artigo 65.1 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de 

administración dixital de Galicia, as comunicacións que se realicen entre os 

órganos ou entidades do sector público autonómico serán efectuadas:  

a) De xeito indistinto en papel ou electronicamente.  

b) Obrigatoriamente por medios electrónicos.  

c) Obrigatoriamente en papel. 

 

75. 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. 

 

76. 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. 

 

77. 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. 

 

78. Segundo o establecido no artigo 65.1 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de 

administración dixital de Galicia, as comunicacións que se realicen entre os 

órganos ou entidades do sector público autonómico serán efectuadas:  

a) De xeito indistinto en papel ou electronicamente.  

b) Obrigatoriamente por medios electrónicos.  

c) Obrigatoriamente en papel. 

 

79. 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. 

 

80. 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 

 

81. Segundo o establecido no artigo 42 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de 

administración dixital de Galicia, as persoas, nas súas relacións co sector público 

autonómico, poderán identificarse de xeito electrónico a través de:  

a) Sistemas baseados en certificados electrónicos recoñecidos ou cualificados de 

sinatura electrónica expedidos por prestadores incluídos ou non na Lista de confianza 

de prestadores cualificados de servizos electrónicos de confianza.  

b) Sistemas de clave concertada e calquera outro sistema que a administración 

estatal considere válido, nos termos e condicións que se establezan.  

c) Sistemas baseados en certificados electrónicos recoñecidos ou cualificados de selo 

electrónico expedidos por prestadores incluídos na Lista de confianza de prestadores 

cualificados de servizos electrónicos de confianza 

 

82. 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 

 

83. 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. 

 

84. 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. 

 

85. 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. 

 

86. 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. 

 

87. 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. 

 

88. 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. 

 

89. 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. 



   

 

 
 

 

 

90. 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. 

 

91. 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.  

c) Cando exista proximidade territorial ou a concorrencia de funcións administrativas 

así o requira. 

 

92. 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. 

 

93. 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. 

 

94. 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 

cualificaranse segundo:  

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. 

 

95. 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. 

 

96. 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. 

 

97. 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. 

 

98. De conformidade co establecido no artigo 73.4 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, 

de administración dixital de Galicia, os certificados electrónicos con pseudónimo 

poderán ser habilitados:  

a) Nunca se poderán habilitar certificados electrónicos con pseudónimo.  

b) Cando se trate de actuacións que afecten á información clasificada, á seguridade 

pública ou á defensa nacional.  

c) Cando así o solicite o empregado público para o que se habilite. 

 

99. De conformidade co establecido no artigo 16.2 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, 

de administración dixital de Galicia, relativo ao ámbito de aplicación da sede 

electrónica da Xunta de Galicia:  

a) Abarca ao conxunto de órganos e entidades que configuran o sector público 

autonómico de Galicia.  

b) Abarca ao conxunto de órganos e entidades que configuran o sector público 

autonómico de Galicia e as entidades privadas que así o soliciten.  

c) Abarca ao conxunto de órganos e entidades que configuran o sector público 

autonomico de Galicia exceptuando aos entes instrumentais da administración da 

Xunta de Galicia. 

 

100. 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. 

 

101. 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. 

 

102. Segundo o establecido no artigo 46.1 da Lei 44/2019, do 17 de xullo, de 

administración dixital de Galicia, as persoas interesadas, que non estean 

obrigadas a relacionarse por medios electrónicos coa administración, poderán 

solicitar a creación o seu enderezo habilitado único coa finalidade de recibir as 

notificacións a través de medios electrónicos:  

a) A través dun escrito de solicitude presentado por rexistro dirixido ao órgano 

competente para a tramitación do procedemento do que se trate.  

b) Mediante comparecencia persoal ante o órgano competente para a tramitación do 

procedemento do que se trate.  

c) A través do sistema de notificacións electrónicas de Galicia, mediante os modelos 

normalizados dispoñibles para estes efectos no sistema. 

 

103. 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. 

 

104. 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. 

 

105. 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. 

 

106. 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. 

 

107. 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. 

 

108. 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. 



   

 

 
 

 

109. 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. 

 

110. 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. 

 

111. 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. 

 

112. 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. 

 

113. 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 

 

114. 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. 

 

115. 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. 

 



   

 

 
 

 

116. 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. 

 

117. 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. 

 

118. 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. 

 

119. 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. 

 

120. 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 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 
 

5. 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. 

 


