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TEMA 1- Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
administracións públicas 
 
1. Segundo o disposto no artigo 1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, esta ten por obxecto regular: 

a) Os procedementos administrativos especiais de todas as administracións públicas. 
b) Os requisitos de validez e eficacia dos actos administrativos. 
c) O procedemento tributario da Administración xeral do Estado. 

 
2. Segundo o disposto no artigo 2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, o sector público institucional intégrase por: 

a) Calquera organismo público e entidade de dereito público vinculado ou dependente das 
administracións públicas. 

b) A Administración xeral do Estado. 
c) As administracións das comunidades autónomas. 

  
3. Segundo o disposto no artigo 2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, non teñen a consideración de administracións 
públicas: 

a) A Administración xeral do Estado. 
b) A entidades que integran a Administración local. 
c) As corporacións de dereito público. 

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

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

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

atribuídas. 
 

5. Segundo o disposto no artigo 3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, teñen capacidade de obrar: 

a) As persoas físicas ou xurídicas que teñan capacidade de obrar consonte as normas 
administrativas. 

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

c) Os grupos de afectados, as unións e entidades sen personalidade xurídica e os patrimonios 
independentes ou autónomos, en todo caso. 
 

6. Segundo o disposto no artigo 4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, considéranse interesados no procedemento 
administrativo: 

a) Os que, sen iniciaren o procedemento, carezan de dereitos que poidan resultar afectados 
pola decisión que neste se adopte. 

b) Aqueles cuxos intereses lexítimos, individuais ou colectivos, poidan resultar afectados pola 
resolución e se presenten no procedemento unha vez que recaia resolución definitiva. 

c) Os que o promovan como titulares de dereitos ou intereses lexítimos individuais ou 
colectivos. 
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7. Segundo o disposto no artigo 5 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, deberase acreditar a representación: 

a) Para interpor recursos. 
b) En todo caso. 
c) Só para os actos e xestións de mero trámite. 

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

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

 
9. 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. 

 
10. A falta ou insuficiente acreditación da representación non impedirá que se teña por realizado o 
acto de que se trate, sempre que se achegue aquela ou se emende o defecto dentro do prazo de 
(artigo 5 da LPAC): 

a) Cinco días ou dun prazo inferior cando as circunstancias do caso así o requiran. 
b) Dez días ou dun prazo superior cando as circunstancias do caso así o requiran. 
c) Sete días ou dun prazo inferior cando as circunstancias do caso así o requiran. 

 
11. 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. 
 

12. Segundo o disposto no artigo 6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, os asentos que se realicen nos rexistros 
electrónicos xerais e particulares de apoderamentos deberán conter, polo menos, a seguinte 
información: 

a) Data de nacemento e nacionalidade do poderdante. 
b) Estado civil do apoderado. 
c) Documento nacional de identidade do poderdante.  
 

13. Segundo o disposto no artigo 6 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, os poderes inscritos no rexistro electrónico de 
apoderamentos terán unha validez determinada máxima computable desde a data de inscrición: 

a) De cinco anos.  
b) De dez anos. 
c) Será valorada a súa validez en cada suposto concreto. 
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14. 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. 

 
15. Comunicaráselles a tramitación dun procedemento ás persoas que sexan titulares de dereitos ou 
intereses lexítimos e directos cuxa identificación resulte do expediente e que poidan resultar 
afectados pola resolución que se dite (artigo 8 da LPAC): 

a) En calquera momento anterior ao trámite de audiencia. 
b) Durante a instrución dun procedemento que non tivese publicidade. 
c) Durante a tramitación de calquera clase de procedemento. 

 
16. 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. 

 
17. Segundo o disposto no artigo 11 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, con carácter xeral, para realizar calquera 
actuación prevista no procedemento administrativo: 

a) Requirirase aos interesados o uso obrigatorio de sinatura electrónica. 
b) Requirirase aos interesados o uso obrigatorio de sinatura ou selo electrónico. 
c) Será suficiente con que os interesados acrediten previamente a súa identidade a través de 

calquera dos medios de identificación previstos na devandita lei. 
 
18. Segundo o disposto no artigo 13 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, os que teñen capacidade de obrar ante as 
administracións públicas son titulares, nas súas relacións con elas, do seguinte dereito: 

a) A ser tratados con respecto e deferencia polas autoridades e empregados públicos. 
b) A utilizar as linguas oficiais da súa comunidade autónoma ante a Administración de calquera 

comunidade autónoma.  
c) Ao uso obrigatorio de medios electrónicos nas súas relacións coas administracións públicas.

  
19. Un dos dereitos recoñecidos a quen ten capacidade de obrar ante as administracións públicas no 
artigo 13 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
administracións públicas é o de comunicarse coas administracións públicas a través de: 

a) Un punto de contacto electrónico da Administración. 
b) Un punto de acceso xeral electrónico da Administración. 
c) Un punto de comunicación electrónico da Administración. 
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20. Segundo o disposto no artigo 14 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, en todo caso, estarán obrigados a relacionarse a 
través de medios electrónicos coas administracións públicas para a realización de calquera trámite 
dun procedemento administrativo, polo menos, os seguintes suxeitos: 

a) As persoas físicas, en todo caso.  
b) As persoas xurídicas.  
c) As persoas que representen un interesado que non estea obrigado a relacionarse 

electronicamente coa Administración.   
 
21. Segundo o disposto no artigo 15 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, nos procedementos tramitados polas 
administracións das comunidades autónomas e das entidades locais, o uso da lingua axustarase ao 
previsto en: 

a) Unha lei orgánica.  
b) A lexislación básica do Estado. 
c) A lexislación autonómica correspondente.  

 
22. Segundo o artigo 15 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común 
das administracións públicas, se concorresen varios interesados no procedemento e existise 
discrepancia en canto á lingua, o procedemento tramitarase en:  

a) Galego. 
b) Castelán. 
c) En ambas as dúas linguas por duplicado. 

 
23. Os documentos electrónicos deberán conservarse nun formato que permita garantir a 
autenticidade, integridade e conservación do documento, así como a súa consulta, con 
independencia do tempo transcorrido desde a súa emisión. A eliminación dos devanditos 
documentos (artigo 17 da LPAC): 

a) Deberá ser autorizada de acordo co disposto na normativa aplicable. 
b) Deberá ser comunicada de acordo co disposto na normativa aplicable. 
c) Deberá ser xustificada de acordo co disposto na normativa aplicable. 

 
24. Segundo o disposto no artigo 19 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, a comparecencia das persoas ante as oficinas 
públicas, xa sexa presencialmente ou por medios electrónicos, só será obrigatoria: 

a) Cando así o acorde o órgano instrutor do procedemento. 
b) Cando así estea previsto nunha norma con rango de lei. 
c) Cando así estea previsto nun regulamento. 

 
25. Aclara o artigo 19 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
administracións públicas que as administracións públicas lle entregarán ao interesado certificación 
acreditativa da comparecencia: 

a) Cando así o solicite. 
b) Unicamente cando esta comparecencia fose presencial. 
c) En todo caso. 
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26. Segundo o disposto no artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, o prazo máximo no que debe notificarse a 
resolución expresa: 

a) Será de catro meses. 
b) Será de dous meses. 
c) Será fixado pola norma reguladora do correspondente procedemento. 

 
27. Segundo o artigo 21 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común 
das administracións públicas, a Administración está obrigada a ditar resolución expresa en todos os 
procedementos e a notificala calquera que sexa a súa forma de iniciación. Cando as normas 
reguladoras dos procedementos non fixen o prazo máximo para recibir a devandita notificación, esta 
será de: 

a) Un ano. 
b) Seis meses. 
c) Tres meses. 

 
28. A Administración está obrigada a ditar resolución expresa e a notificala en todos os 
procedementos calquera que sexa a súa forma de iniciación, excepto (artigo 21 da LPAC): 

a) Os supostos de terminación do procedemento por pacto ou convenio. 
b) Os procedementos de responsabilidade patrimonial. 
c) Os procedementos sancionadores. 

 
29. Cando se soliciten informes preceptivos a un órgano da mesma ou distinta Administración, 
poderase suspender o transcurso do prazo máximo legal para resolver un procedemento e notificar 
a resolución, por un prazo que non poderá exceder en ningún caso de (artigo 22 da LPAC): 

a) Dous meses. 
b) Tres meses 
c) Un mes. 

 
30. Excepcionalmente, cando se esgoten os medios persoais e materiais dispoñibles, o órgano 
competente para resolver poderá acordar de maneira motivada a ampliación do prazo máximo de 
resolución e notificación, sen que poida ser este con carácter xeral (artigo 23 da LPAC): 

a) Superior ao establecido para a tramitación do procedemento. 
b) Superior a tres meses. 
c) Superior a seis meses. 

 
31. Segundo o disposto no artigo 24 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, nos procedementos de responsabilidade 
patrimonial das administracións públicas o silencio administrativo terá efecto: 

a) Desestimatorio.  
b) Estimatorio. 
c) Ten para todos os efectos a consideración de acto administrativo finalizador do 

procedemento.  
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32. Segundo o disposto no artigo 24 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, nos casos de desestimación por silencio 
administrativo, a resolución expresa posterior ao vencemento do prazo:  

a) Só poderá ditarse de ser confirmatoria do silencio administrativo. 
b) Adoptarase pola Administración só no suposto de ser desestimatoria da solicitude do 

interesado. 
c) Adoptarase pola Administración sen vinculación ningunha ao sentido do silencio. 

 
33. Segundo o artigo 25 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común 
das administracións públicas, nos procedementos iniciados de oficio nos que a Administración 
exercite potestades sancionadoras, o vencemento do prazo máximo establecido sen que se ditase e 
notificase resolución expresa:  

a) Producirá a desestimación por silencio administrativo. 
b) Producirá a caducidade. 
c) Producirá a prescrición. 

 
34. Segundo o disposto no artigo 30 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, cando os prazos se sinalen por horas, enténdese 
que estas son: 

a) Naturais. 
b) Hábiles, en todo caso. 
c) Hábiles, salvo que por lei ou no dereito da Unión Europea se dispoña outro cómputo. 

 
35. Segundo o disposto no artigo 30 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, os prazos expresados por horas non poderán ter 
unha duración superior a: 

a) Corenta e oito horas. 
b) Vinte e catro horas. 
c) Doce horas.  

 
36. Segundo o disposto no artigo 30 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, 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: 

a) Hábiles, e exclúense do cómputo só os domingos e os declarados festivos. 
b) Hábiles, e exclúense do cómputo os sábados, os domingos e os declarados festivos. 
c) Naturais. 

 
37. Segundo o disposto no artigo 32 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, a Administración, salvo precepto en contrario, 
poderá conceder de oficio ou a petición dos interesados unha ampliación dos prazos establecidos 
sempre que non exceda de: 

a) A metade destes, se as circunstancias o aconsellan e con iso non se prexudican dereitos de 
terceiros. 

b) Un terzo destes, se as circunstancias o aconsellan e con iso non se prexudican dereitos de 
terceiros. 

c) Non cabe unha ampliación de prazos establecidos. 
 


