
TEST  DO  PRIMEIRO  EXERCICIO  DO  EXAME  PARA ARQUITECTO  TÉCNICO  DO  CONCELLO  DE
ABEGONDO.

CÓDIGO ASPIRANTE/OPOSITOR:

1 Segundo a IT 1.3.4.1.2.2.k do Real decreto 1027/2007, do 20 de xullo, polo que se aproba o 
Regulamento de instalacións térmicas nos edificios, o nivel de iluminación medio en 
servizo na sala de máquinas será suficiente para realizar os traballos de condución e 
inspección, e como mínimo será de:

A 200 lux, cunha uniformidade media de 0,5.

B 150 lux, cunha uniformidade media de 0,5.

C 100 lux, cunha uniformidade media de 0,5.

D Ningunha das anteriores é correcta.

02 Segundo a exposición de motivos da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, a 
entrada en vigor desta provocou entre outras:

A A derrogación da disposición adicional segunda da Lei 7/1998, do 30 de decembro, de 
medidas tributarias, de réxime orzamentario, función pública e xestión.

B As respostas A, C e D son correctas.

C A supresión do Observatorio Galego da Paisaxe e a atribución das súas funcións ao 
Instituto de Estudos do Territorio.

D A derrogación da disposición adicional sexta da Lei 14/2004, do 29 de decembro, de 
medidas tributarias e de réxime administrativo.

03 En relación o artigo 4 da Ordenanza para a regulación da administración electrónica 
municipal (publicación definitiva BOP núm. 49 de 12/03/2012), cal das seguintes respostas
non é correcta:

A A sede electrónica municipal disporá do contido mínimo establecido no RD 1671/2009.

B A data e hora oficial da sede electrónica corresponde á da España peninsular confor-
me ao que establece o Esquema Nacional de Interoperabilidade (art. 15 do Real de-
creto 4/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabi-
lidade no ámbito da administración electrónica).

C A sede electrónica estará dispoñible para todos os cidadáns de forma gratuíta e per-
manente. En particular, tamén será accesible a través do punto de acceso xeral da 
Administración Xeral do Estado previsto no artigo 15 da Lei 10/2007, do 12 de xuño.

D A sede electrónica municipal é o enderezo dispoñible para os cidadáns, corresponden-
te ao enderezo de referencia https://sede.abegondo.es. Esta é accesible directamente,
a través do portal do Concello http://www.abegondo.es, así como a través da sede 
electrónica dos c0oncellos da Deputación da Coruña https://sede.dicoruna.es, que se 
atopa no portal da Deputación Provincial http://www.dicoruna.es.
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04 Segundo o punto 4.2 do documento básico SE A do Código Técnico da Edificación cal 
destas non é unha características común a todos os aceiros.

A Módulo de Elasticidade: E = 210.000 N/mm²

B Módulo de Rixidez: G = 81.000 N/mm²

C Coeficiente de Poisson: ν= 0,3

D Densidade: ρ= 5.500 kg/m3

05 Segundo o punto I.A.1.2.e do anexo I do Decreto 29/2010, do 4 de marzo do 2010, polo que 
se aproban as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia. Cando a peza vivideira se 
ilumine a través dunha terraza cuberta de profundidade superior a 2,00 m, cal das 
seguintes esixencias figura neste anexo.

A A superficie mínima de iluminación natural será 1/8 da superficie útil da peza.

B A profundidade máxima da citada terraza non poderá superar os 3,00 m.

C A profundidade será sempre maior ou igual á súa lonxitude.

D As tres anteriores.

06 Segundo o artigo 167 da Constitución Española de 1978, os proxectos de reforma 
constitucional poden chegar a ser aprobados por :

A Dous terzos no Senado e maioría simple no Congreso.

B Maioría simple no Senado e dous terzos no Congreso.

C Maioría absoluta do Senado e dous terzos no Congreso.

D Maioría absoluta nas dúas Cámaras.

07 Segundo o artigo 52.3 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, para xustificar a 
necesidade dunha vivenda para residencia habitual dos titulares dunha explotación, pola 
súa íntima vinculación coa explotación agropecuaria, deberá acreditarse que concorren 
os seguintes requisitos:

A O titular da explotación deberá acreditar tal condición, ben dirixíndoa ou ben 
traballándoa directamente. Así mesmo, deberá presentar certificado de estar dado de 
alta no réxime da Seguridade Social correspondente pola súa actividade agraria, cando
menos, durante os cinco anos anteriores.

B Os requisitos A, C e D son esixibles.

C A explotación agropecuaria deberá proporcionar anualmente ao seu titular, como míni-
mo, o 50 % da súa renda anual. Para estes efectos deberá xuntar copias da declara-
ción do IRPF dos últimos catro anos, onde se especifiquen os rendementos por activi-
dades económicas agropecuarias.

D Que a explotación se configure como unha unidade económica desde a vertente da 
lexislación fiscal e sectorial ou ben, forme parte dun conxunto integrado de unidades 
económicas baixo unha dirección empresarial común, e que a dimensión física ou 
económica produtiva da explotación xustifique a implantación excepcional do uso de 
vivenda, sen que poidan existir varias edificacións residenciais vinculadas á mesma 
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explotación, nin usos residenciais colectivos.

08 Segundo o artigo 58.8.1 da EHE-08, en relación aos cantos e dimensións mínimas das 
cimentacións, cal dos seguintes requisitos é esixible:

A O canto total mínimo no bordo dos elementos de cimentación de formigón armado non 
será inferior a 25 cm se se apoian sobre o terreo, nin a 40 cm se se trata de encepados
sobre pilotes. Ademais, neste último caso o espesor non será, en ningún punto, inferior 
ao diámetro do pilote.

B O canto mínimo no bordo das zapatas de formigón en masa non será inferior a 30 cm.

C A distancia existente entre calquera punto do perímetro do pilote e o contorno exterior 
da base do encepado non será inferior a 15 cm.

D Os tres requisitos anteriores son esixibles.

09 Segundo o artigo 129.1 da  Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo 
común das administracións públicas. As administracións públicas, no exercicio da 
iniciativa lexislativa e a potestade regulamentaría, actuarán de acordo cos principios de:

A Seguridade xurídica, proporcionalidade, eficacia, necesidade e transparencia.

B Necesidade, eficacia, proporcionalidade, seguridade xurídica, transparencia, eficiencia 
e executividade.

C Transparencia, eficiencia, seguridade xurídica, proporcionalidade, eficacia e 
necesidade.

D Proporcionalidade, eficacia, transparencia, eficiencia e seguridade xurídica.

10 Cales dos usos non domésticos da auga poderán ser asimilados a usos domésticos 
segundo o artigo 2.43 da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia.

A Ningunha das seguintes respostas é correcta.

B Os que usen un volume total de auga nun ano natural inferior aos 1.000 metros 
cúbicos, a non ser que da súa carga contaminante vertida resulte unha cota do canon 
da auga nesta modalidade superior nun 10% da resultante de o aplicar na modalidade 
de volume.

C Os que usen un volume total de auga nun ano natural inferior aos 3.000 metros 
cúbicos, a non ser que da súa carga contaminante vertida resulte unha cota do canon 
da auga nesta modalidade superior nun 30% da resultante de o aplicar na modalidade 
de volume.

D Os que usen un volume total de auga nun ano natural inferior aos 2.000 metros 
cúbicos, a non ser que da súa carga contaminante vertida resulte unha cota do canon 
da auga nesta modalidade superior nun 20% da resultante de o aplicar na modalidade 
de volume.
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11 Segundo o artigo 203 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. Cando transcorran 
…………1)…………desde a entrada en vigor do plan sen que se leve a efecto a 
expropiación dos terreos que estean destinados a sistemas xerais ou locais que non 
deban ser obxecto de cesión obrigatoria por non resultar posible a xusta distribución de 
beneficios e cargas, a persoa titular dos bens poderá advertir á Administración do seu 
propósito de iniciar o expediente de xustiprecio, que poderá levarse a cabo por 
ministerio da lei se transcorren outros…………2)……..…desde o momento de efectuar a 
advertencia. Para iso, o propietario poderá presentar a correspondente folla de 
valoración, e, se transcorresen………..3)……….. sen que a Administración a acepte, aquel
poderá dirixirse ao Xurado de Expropiación de Galicia, que fixará o xustiprezo. ¿Cal das 
respostas é correcta substituíndo o numero polo período correspondente?.

A 1) cinco anos,  2) dous anos,  3) tres meses.

B 1) cinco anos,  2) tres anos,  3) seis meses.

C 1) cinco anos,  2) dous anos,  3) seis meses.

D 1) cinco anos,  2) tres anos,  3) tres meses.

12 Segundo o artigo 278 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público, o contrato de xestión de 
servizos públicos non poderá exceder do prazo total, incluídas prórrogas dos seguintes 
períodos. Sinale a resposta incorrecta.

A Cincuenta anos nos contratos que comprendan a execución de obras e a explotación 
de servizo público, salvo que este sexa de mercado ou lonxa central almacenista de 
artigos alimenticios xestionados por sociedade de economía mixta municipal.

B Quince anos nos contratos que comprendan a explotación dun servizo público cuxo 
obxecto consista na prestación de servizos sanitarios.

C Vinte e cinco anos nos contratos que comprendan a explotación dun servizo público 
non relacionado coa prestación de servizos sanitarios.

D Sesenta anos nos contratos que comprendan a execución de obras e a explotación de 
servizo público de mercado ou lonxa central almacenista de artigos alimenticios 
xestionados por sociedade de economía mixta municipal.

13 Segundo o punto 2.2.1.2 do DB HE 1 do Código Técnico da Edificación en Abegondo a 
transmitancia térmica e a permeabilidade o aire dunha carpintería exterior dunha vivenda
familiar non debe superar:

A 3,90 W/m²·K e ≤ 20 m3/h· m² respectivamente.

B 2,20 W/m²·K e ≤ 18 m3/h· m² respectivamente.

C 2,00 W/m²·K e ≤ 15 m3/h· m² respectivamente.

D 3,10 W/m²·K e ≤ 27 m3/h· m² respectivamente.

14 Segundo o artigo 23 da Lei 3/2013, do 20 de maio, de impulso e ordenación das 
infraestruturas de telecomunicacións de Galicia, cal das seguintes non figura coma 
infracción grave neste artigo:

A A comisión de máis dunha infracción leve da mesma natureza, cando así fose 
declarado por resolución firme, no prazo de tres anos.

B O incumprimento das obrigacións de información para a ordenación de infraestruturas 
establecidas na presente lei.

C O incumprimento por parte dos operadores das obrigacións de coubicación e uso 
compartido das infraestruturas de telecomunicacións.
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D O incumprimento das condicións de utilización e instalación das infraestruturas de 
telecomunicacións e redes públicas de comunicacións electrónicas que se establezan 
na planificación sectorial que resulte de aplicación.

15 Segundo a información actual recollida na páxina web do Parlamento de Galicia cales 
son os órganos do Parlamento de Galicia:

A A Deputación Permanente, as comisións parlamentarias, o Pleno, a Xunta de 
Portavoces e a Mesa do Parlamento.

B O Pleno, a Deputación Permanente, as comisións parlamentarias, a Xunta de 
Portavoces, os grupos parlamentarios e a Mesa do Parlamento.

C A Mesa do Parlamento, os grupos parlamentarios, as comisións parlamentarias, o 
Plenos e a Xunta de Portavoces.

D Ningunha das respostas anteriores é correcta.

16 Segundo o artigo 173.2.b),do  /2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febrerio, do solo de Galicia, na redacción dun plan 
parcial, os planos de información do ámbito, referida ao estado dos terreos…

A Elaboraranse, como mínimo, a escala 1:2.000 sobre plano topográfico ou cartografía 
catastral.

B Elaboraranse, como mínimo, a escala 1:2.000 sobre plano topográfico.

C Elaboraranse, como mínimo, a escala 1:2.000 sobre cartografía catastral dixital.

D Elaboraranse, como mínimo, a escala 1:2.000 sobre ortofoto.

17 Atendendo o artigo 35 da Lei 31/1995 de prevención de riscos laborais, sinala o número 
de delegados de prevención que lle corresponde ter a unha empresa que ten 503 
traballadores.

A 4

B 3

C 2

D 5

18 De conformidade co artigo 92 do Real decreto 1372/1986, do 13 de xuño, polo que se 
aproba o Regulamento de bens das entidades locais. O arrendamento e calquera outra 
forma de cesión de uso de bens patrimoniais das entidades locais rexerase, en todo 
caso, en canto á súa preparación e adxudicación pola normativa reguladora de 
contratación das entidades locais. Será necesaria a realización de poxa sempre que a 
duración da cesión fose superior a ……..1)…….. ou o prezo estipulado exceda do …….2)
….…. dos recursos ordinarios do orzamento. En todo caso, o usuario haberá de 
satisfacer un canon non inferior ao ….…3)……. do valor en venda dos bens. ¿Cal das 
respostas é correcta substituíndo o numero polo dato correspondente?.

A 1)  5 anos, 2)  5%, 3)  5%.

B 1)  5 anos, 2)  5%, 3)  6%.

C 1)  10 anos, 2)  5%, 3)  5%.

D 1)  5 anos, 2)  10%, 3)  6%.
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19 Segundo o artigo 136.4 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, no caso de 
incumprimento da orde de execución, a administración municipal procederá á execución 
forzosa...

A Mediante a imposición de multas coercitivas de 1.000 a 10.000 euros, reiterables 
semestralmente, sen que en ningún caso poidan superar individualmente ou no seu 
conxunto o 75 % do custo de reposición da edificación ou dunha nova construción con 
características similares, excluído o valor do solo.

B Mediante a imposición de multas coercitivas de 1.000 a 10.000 euros, reiterables 
semestralmente, sen que en ningún caso poidan superar individualmente ou no seu 
conxunto o 50 % do custo de reposición da edificación ou dunha nova construción con 
características similares, excluído o valor do solo.

C Mediante a imposición de multas coercitivas de 1.000 a 10.000 euros, reiterables 
trimestralmente, sen que en ningún caso poidan superar individualmente ou no seu 
conxunto o 75 % do custo de reposición da edificación ou dunha nova construción con 
características similares, excluído o valor do solo.

D Ningunha das respostas anteriores é correcta.

20 O artigo 43 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, concédelles ás 
Declaracións de Impacto Ambiental unha vixencia, dende a data da súa publicación no 
BOE, de:

A 5 anos.

B 3 anos mais unha prorroga adicional de 1 ano.

C 2 anos mais unha prorroga adicional de 2 anos.

D 4 años mais unha prorroga adicional de 2 anos.

21 O artigo 26 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, enumera entre outras as 
actuacións prohibidas en solo de núcleo rural común. ¿Cales destas actuacións están 
prohibidas neste solo?

A Os novos tendidos aéreos.

B As parcelacións que determinen a desfiguración da tipoloxía do núcleo.

C A execución de actuacións integrais.

D As tres anteriores.
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22 Segundo o artigo 77 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, os plans xerais deberán
prever unhas reservas de solo para a vivenda suxeita a algún réxime de protección 
pública que, como mínimo, comprenderán os terreos necesarios para realizar o ….…1)
…….da edificabilidade residencial prevista pola ordenación urbanística no solo 
urbanizable e no solo urbano non consolidado nos terreos nos que sexan necesarios 
procesos de urbanización. Esta proporción será do ….…2)……. no suposto do solo 
urbano non consolidado para terreos nos que sexan necesarios procesos de reforma 
interior ou renovación urbana. No suposto do solo urbano non consolidado en terreos 
nos que se desenvolvan actuacións de dotación, non será obrigatorio. Estarán exentos 
das reservas de solo aqueles concellos que conten con menos de ……..3)…….. inscritos 
no padrón municipal no momento da aprobación inicial do plan xeral, cando este non 
conteña previsión para novos desenvolvementos urbanísticos en solos clasificados 
como urbanos non consolidados e urbanizables que na totalidade do municipio superen 
as …….4)……... ¿Cal das respostas é correcta substituíndo o numero polo dato 
correspondente?.

A 1) 30%, 2) 10%, 3) 5.000 habitantes, 4) 500 vivendas.

B 1) 30%, 2) 10%, 3) 10.000 habitantes, 4) 500 vivendas.

C 1) 30%, 2) 10%, 3) 5.000 habitantes, 4) 300 vivendas.

D 1) 30%, 2) 15%, 3) 10.000 habitantes, 4) 500 vivendas.

23 Segundo o anexo A do DB HR do Código Técnico da Edificación, fachada lixeira e unha 
fachada continua e ancorada a unha estrutura auxiliar, cuxa masa por unidade de 
superficie é menor que …..

A Ningunha das respostas seguintes é correcta.

B 100 kg/m2.

C 150 kg/m2.

D 200 kg/m2.

24 Segundo o artigo 25 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo 
común das administracións públicas. En canto aos procedementos de oficio:

A As tres respostas seguintes son correctas.

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

C Nos procedementos en que a Administración exercite potestades sancionadoras ou, en
xeral, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables ou de gravame, 
producirase a caducidade. Nestes casos, a resolución que declare a caducidade 
ordenará o arquivo das actuacións.

D No caso de procedementos dos que puidese derivarse o recoñecemento ou, no seu 
caso, a constitución de dereitos ou outras situacións xurídicas favorables, os 
interesados que comparecesen poderán entender desestimadas as súas pretensións 
por silencio administrativo.

25 Segundo os artigos 121 e 69 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba
o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, no solo urbano non 
consolidado e solo urbanizable o PXOM debe fixar as reservas mínimas de solo para 
sistemas locais, ¿cal destas reservas non é correcta?
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A Sistema de espazos libres públicos destinados a parques, xardíns, áreas de lecer, ex-
pansión e recreo da poboación, en ámbitos de uso residencial ou hoteleiro: 18 metros 
cadrados de solo por cada 100 metros cadrados edificables e como mínimo o 10 % da 
superficie total do ámbito.

B Prazas de aparcadoiros de vehículos: unha praza de aparcadoiro por cada 100 metros 
cadrados edificables, das cales, como mínimo, a cuarta parte debe ser de dominio 
público.

C Sistema de equipamentos públicos destinados á prestación de servizos sanitarios,asis-
tenciais, docentes, culturais, deportivos e outros que sexan necesarios, en ámbitos de 
uso residencial ou hoteleiro: 18 metros cadrados de solo por cada 100 metros cadrados
edificables.

D Para arboredo, en ámbitos de uso residencial ou hoteleiro: a plantación ou conserva-
ción dunha árbore por cada 100 metros cadrados edificables.

26 Segundo o artigo 36 do Real decreto lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana, cal das seguintes 
respostas é correcta en relación a valoración cando o solo sexa rural.

A Ningunha das respostas seguintes é correcta.

B Os terreos taxaranse mediante a capitalización da renda do período real ou potencial, a 
que sexa superior, da explotación segundo o seu estado no momento ao que deba 
entenderse referida a valoración.

C As edificacións, construcións e instalacións, cando deban valorarse con independencia 
do solo, taxaranse polo método de comparación segundo o seu estado e antigüidade no
momento ao que deba entenderse referida a valoración.

D As plantacións e os sementados preexistentes, así como as indemnizacións por razón 
de arrendamentos rústicos ou outros dereitos, taxaranse con arranxo aos criterios das 
leis de Expropiación Forzosa e de Arrendamentos Rústicos.

27 Segundo o artigo 68.6 da Constitución Española de 1978. As eleccións terán lugar entre 
os ……1)…….. días e …….2)…… días desde a terminación do mandato. O Congreso electo
deberá ser convocado dentro dos…….3)…….días seguintes á celebración das eleccións. 
¿Cal das respostas é correcta substituíndo o numero polo dato correspondente?.

A 1)  30,   2) 60,  3) 25.

B 1)  15,   2) 30,  3) 30.

C 1)  30,   2) 60,  3) 30.

D 1)  15,   2) 30,  3) 25.

28 O Tribunal de Contas da Unión Europea está formado:

A Por un membro de cada país da Unión Europea designado pola Comisión por un 
período renovable de 5 anos.

B Por un membro de cada país da Unión Europea designado pola Comisión por un 
período renovable de 6 anos.

C Por un membro de cada país da Unión Europea designado polo Consello por un período
renovable de 5 anos.

D Por un membro de cada país da Unión Europea designado polo Consello por un período
renovable de 6 anos.
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29 Segundo a ITC-BT-04 do Real decreto 842/2002 polo que se aproba o Regulamento 
electrotécnico para baixa tensión. ¿Para novas instalacións, cal das seguintes non 
necesita proxecto para a súa execución?

A Unha instalación de iluminación exterior de potencia prevista de 6 KW.

B Unha piscina de potencia prevista de 7 KW.

C Un garaxe que dispoña de ventilación natural de 10 prazas de aparcamento.

D Unha instalacións de carácter temporal nun emprazamento aberto de potencia prevista 
de 40 KW.

30 Segundo o punto 2.1 do artigo 51 do Convenio colectivo do persoal do Concello de 
Abegondo (BOP 03/12/2012) os traballadores poderán ter dereito a excedencia voluntaria 
sen necesidade de alegar causa para o que deberán cumprirse unha serie de requisitos. 
¿Cal dos seguintes requisitos non se axusta ao sinalado no artigo e punto antes 
mencionado?

A Non poderá solicitase outra excedencia ata que transcorran polo menos cinco anos 
dende o final da anterior excedencia do mesmo traballador.

B A excedencia terá unha duración mínima dun ano e máxima de cinco anos.

C O traballador debe ter unha antigüidade mínima dun ano.

D O período durante o que o/a traballador/a permanece en situación de excedencia 
voluntaria sen alegar causa non é computable para efectos de antigüidade.

31 De acordo co punto 12 do documento básico SE M do Código Técnico da Edificación, as 
esixencias relativas ás dimensións e ás tolerancias de fabricación dos elementos 
estruturais poden establecerse no proxecto, de forma específica, en función das 
condicións de fabricación e montaxe. Se non se especifica no proxecto, cal dos seguintes
supostos non cumpre co especificado neste punto.

A Despois da montaxe, a desviación máxima dunha cercha respecto da vertical non debe 
exceder o valor de 10 + 5·(H - 1) mm, cun valor máximo de 25 mm; onde H é a altura 
(diferenza de cota entre apoios e punto máis alto), expresada en metros.

B Despois da montaxe, admítese unha combadura máxima de 25 mm en calquera peza da
cercha sempre que se afiance de maneira segura na cuberta terminada de forma que se 
evite o momento provocado pola dita distorsión.

C A combadura de columnas e vigas medida no punto medio do van, naqueles casos nos
que poidan presentarse problemas de inestabilidade lateral, ou en barras de pórticos, 
debe limitarse a 1/300 da lonxitude do van en pezas de madeira maciza.

D A combadura de columnas e vigas medida no punto medio do van, naqueles casos nos
que poidan presentarse problemas de inestabilidade lateral, ou en barras de pórticos, 
debe limitarse a 1/500 da lonxitude do van en pezas de madeira laminada e 
microlaminada.

32 Segundo o artigo 11 do Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de 
Galicia. As persoas titulares de actividades que se pretendan desenvolver en edificacións 
deberán dispoñer, con carácter previo ao comezo da actividade, dun informe que cumpra 
os requisitos indicados no artigo 12,  non sendo obrigatorio a achega deste informe no 
caso de que as persoas titulares das actividades fagan constar expresamente, no 
momento de presentar a comunicación previa ou a solicitude de licenza de actividade, 
cando esta sexa preceptiva, que as ditas actividades producirán un nivel sonoro igual ou 
inferior a……..

A En calquera horario, a 75 dB.

B En calquera horario, a 60 dB.
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C En calquera horario, a 75 dB, ou a 70 dB no caso de que se desenvolvan en áreas 
acústicas clasificadas como sectores do territorio con predominio de solo de uso 
sanitario, docente e cultural.

D En calquera horario, a 60 dB, ou a 75 dB no caso de que se desenvolvan en áreas 
acústicas clasificadas como sectores do territorio con predominio de solo de uso 
sanitario, docente e cultural.

33 Segundo o artigo 4 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento 
da administración xeral e do sector público autonómico de Galicia. ¿Cales son os 
principios na organización e actividade da administración xeral e das entidades que 
integran o sector público autonómico?

A Xerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, eficacia e eficiencia, 
simplificación, claridade, boa fe, imparcialidade, confianza lexítima e proximidade aos 
cidadáns.

B Xerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, eficacia e eficiencia, sim-
plificación, claridade, boa fe, imparcialidade, confianza.

C Xerarquía, descentralización,desconcentración, eficacia e eficiencia, simplificación, 
claridade, boa fe, imparcialidade, confianza lexítima e proximidade aos cidadáns.

D Xerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación, eficacia e eficiencia, 
simplificación, boa fe, imparcialidade, confianza lexítima e proximidade aos cidadáns.

34 Tendo en conta o artigo 68.3.d) do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se apro-
ba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, que versa sobre a 
xustificación dos desenvolvementos residenciais propostos polo plan xeral no solo ur-
banizable. ¿Cal sería a taxa anual de crecemento da poboación residente (TAP 
habitantes/ano) se no ano inicial había 5.000 habitantes e no ano final 6.600 habitantes?

A 110

B 100

C 60

D 30

35 Segundo o artigo 51 da Ordenanza para a redacción de proxectos de urbanización, 
control das obras e recepción destas polo Concello de Abegondo. Para a implantación 
das luminarias na vía pública serán preferibles as seguintes disposicións:

A Tresbolillo: cando o ancho da vía sexa superior a 1,5 veces a altura de montaxe.

B Pareada: cando o ancho da vía se encontre entre 1 e 1,5 veces a altura de montaxe.

C Unilateral: cando o ancho da vía sexa inferior á altura de montaxe.

D As tres respostas anteriores son correctas.

36 Conforme ao previsto nos artigos 79 e 80 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de 
procedemento administrativo común das administracións públicas, os informes que se 
soliciten dentro do procedemento administrativo:

A Teñen o carácter de facultativos, se así o resolve o órgano que iniciou o procedemento.

B Como regra xeral teñen o carácter de facultativos, pero unha vez solicitados son 
vinculantes.

C Teñen carácter de preceptivos, se así o establece unha norma legal ou regulamentaria.

D Teñen carácter de preceptivos, se así o resolve o órgano que iniciou o procedemento.
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37 O artigo 38 la Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade 
económica de Galicia, está dedicado ás modificacións substanciais de actividades 
sometidas a declaración de incidencia ambiental, considerándose substanciais as 
modificacións das instalacións ou procesos vinculados á actividade de cuxa realización 
se derive a superación dos seguintes limites. ¿Cal dos seguintes limites non é correcto?

A O incremento superior ao 50 % da capacidade produtiva da instalación.

B O incremento superior ao 50 % das emisións de contaminantes atmosféricos ou a 
implantación de novos focos de emisión catalogados.

C O incremento superior ao 50 % da vertedura de augas residuais.

D O incremento superior ao 50 % das materias primas empregadas no proceso produtivo.

38 Segundo o artigo 315 do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o 
Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, os terreos destinados 
polo planeamento a sistemas xerais en solo urbano non consolidado, en solo urbanizable
ou, se é o caso, en solo rústico incluído nunha área de repartición e os destinados a 
sistemas locais en solo urbano non consolidado, actuacións integrais en solo de núcleo 
rural e en solo urbanizable obteranse por:

A Permuta forzosa, cesión obrigatoria, expropiación forzosa ou por convenio urbanístico.

B Convenio urbanístico, expropiación forzosa, permuta forzosa ou cesión obrigatoria.

C Expropiación forzosa, ocupación directa, permuta forzosa, cesión obrigatoria ou por 
convenio urbanístico.

D Ocupación directa, expropiación forzosa, permuta forzosa, cesión obrigatoria, convenio 
urbanístico ou cesión voluntaria.

39 Segundo a disposición adicional segunda do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de 
novembro, polo que se aproba o texto da Lei de contratos do sector público, sinale a 
resposta correcta entre as seguintes en relación os órganos de contratación das 
entidades locais:

A As tres respostas seguintes son correctas.

B Nos municipios de réxime común a Xunta de Goberno Local propoñeralle ao Pleno ou 
ao alcalde segundo as contías, as características e importes de competencia das 
mesas de contratación.

C A Xunta de Contratación poderá delegar na Mesa de Contratación aqueles contratos de 
duración inferior ao ano.

D Para os contratos de obras que teñan por obxecto traballos de reparación simple, de 
conservación e de mantemento será potestativa a constitución de Xuntas de 
Contratación.

40 Segundo o artigo 38 do Regulamento do servizo municipal de abastecemento de auga 
potable e saneamento do Concello de Abegondo publicado no BOP do 20 de setembro de 
2000. ¿Que produtos dos seguintes queda literalmente prohibido verter directa ou 
indirectamente á rede de saneamento pública?.

A Disolventes orgánicos ou pinturas, substancias químicas tales como carburo cálcico, 
sulfuros, cianuros, formaldehidos, etc, nas concentracións marcadas por lei.

B Materias graxas ou aceites cuxa concentración exceda de 50 ppm (partes por millón).

C Augas con colorantes naturais.

D As tres son correctas
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41 Cal destas respostas non é correcta atendendo ao artigo 38 da Lei 5/2016, do 4 de maio, 
do patrimonio cultural de Galicia que di que para os monumentos, zonas arqueolóxicas e 
vías culturais declarados de interese cultural ou catalogados nos que non se establecese 
o seu contorno de protección de modo específico, os contornos de protección 
subsidiarios nos solos rústicos, nos de núcleo rural histórico-tradicional ou nos 
urbanizables estarán constituídos, de forma subsidiaria, por unha franxa cunha anchura, 
medida desde o elemento ou vestixio máis exterior do ben que se protexe, de..

A Cen metros cando se trate de bens integrantes do patrimonio arquitectónico, xa sexa 
relixioso, civil ou militar, e do patrimonio industrial.

B Cincuenta metros cando se trate de bens integrantes da arquitectura tradicional.

C Trinta metros para os elementos singulares do patrimonio etnolóxico como hórreos, 
cruceiros e petos de ánimas, pombais, alvarizas, pesqueiras, muíños, foxos de lobo ou 
chozos.

D Douscentos metros en bens integrantes do patrimonio arqueolóxico.

42 Segundo o artigo 17.4 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. 
¿A que órgano está adscrito o “Consejo de Empadronamiento”?.

A Ao INE

B Ao Ministerio del Interior

C Ao Ministerio de Administracións Públicas

D Ao Ministerio de Economía e Facenda

43 Segundo o artigo 3 do Plan de inspección urbanístico municipal de Abegondo publicado 
no BOP do 24 de novembro de 2015 co fin de lograr a maior eficiencia, cal das seguintes 
actuacións terá prioridade.

A Actuacións a adoptar en expedientes de ruína e ordes de execución que revistan perigo 
para a seguridade das persoas.

B Actuacións respecto de solos cualificados polo planeamento como zonas verdes, espa-
zos libres, dotacións, equipamentos públicos e solos rústicos, nas que se estean desen-
volvendo usos prohibidos ou carentes de autorización autonómica preceptiva ou sen 
axustarse ás condicións sinaladas nelas.

C Actuacións respecto de obras maiores de edificación de nova planta destinadas a usos 
distintos de vivenda e grandes movementos de terra que alteren a topografía natural 
dos terreos

D Actuacións respecto de actividades especialmente cualificadas incluídas nos grupos 2 e 
3 do ANEXO I do Decreto 133/2008, do 12 de xuño (“Actividades potencialmente conta-
minadoras da atmosfera incluídas no grupo B do anexo IV da Lei 34/2007, do 15 de no-
vembro, de calidade do aire e protección da atmosfera”).

44 Segundo o artigo 9 da Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza. Cal ou 
cales das seguintes son categorías de espazos naturais protexidos?

A Espazo privado de interese natural.

B As respostas A, C e D son espazos naturais protexidos.
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C Paisaxe protexida.

D Espazo natural de interese local.

45 O artigo primeiro.1 da Lei de 16 de decembro de 1954 sobre expropiación forzosa di …
que se entenderá comprendida calquera forma de privación singular da propiedade 
privada ou de dereitos ou intereses patrimoniais lexítimos, calquera que foren as 
persoas ou entidades a que pertenzan, acordada imperativamente, ……..

A Xa ocupe venda, permuta, censo, arrendamento, ocupación temporal ou mera cesación 
do seu exercicio.

B Xa ocupe venda, permuta, censo, arrendamento, ocupación temporal, mera cesación do
seu exercicio ou calquera outro de análoga situación.

C Xa implique venda, permuta, censo, arrendamento, ocupación temporal, usufruto ou 
mera cesación do seu exercicio.

D Xa implique venda, permuta, censo, arrendamento, ocupación temporal ou mera 
cesación do seu exercicio.

46 Segundo o punto 2.1.3 do documento básico HS 4 do Código Técnico da Edificación o 
caudal instantáneo mínimo de auga fría de 0,20 dm3/s e de ACS de 0,15 dm3/s 
corresponde a:

A Lavadora doméstica.

B Lavabo

C Ducha.

D Lavalouzas doméstico.

47 Co fin de limitar o risco de propagación exterior do incendio pola cuberta, xa sexa entre 
dous edificios lindeiros, xa sexa nun mesmo edificio, esta terá unha resistencia ao lume 
REI 90, como mínimo,

A Nunha franxa de 0,50 m de anchura medida desde o edificio lindeiro.

B Ningunha resposta é correcta.

C Nunha franxa de 1,00 m de anchura situada sobre o encontro coa cuberta de todo 
elemento compartimentador dun sector de incendio ou dun local de risco especial alto.

D Pode optarse por prolongar a medianería ou o elemento compartimentador 0,60 m por 
encima do acabado da cuberta.

48 O Comité das Rexións foi creado:

A En 1952 en virtude do Tratado da CECA

B No ano 2001.

C No ano 1994.

D En 1957 ao amparo do Tratado de Roma
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49 Segundo o artigo 36 da Lei 10/2014, do 3 de decembro, de accesibilidade, cal das 
seguintes respostas e correcta en relación o deseño, estilo, forma e proporción do 
símbolo internacional de accesibilidade….

A Corresponderase co indicado pola norma internacional ISO 7000, que regula unha figura
en cor branca sobre fondo azul Pantone Reflex Blue.

B Corresponderase co indicado pola norma internacional ISO 6000, que regula unha figura
en cor branca sobre fondo azul Pantone Reflex Blue.

C Corresponderase co indicado pola norma internacional ISO 6000, que regula unha figura
en cor branca fondo azul Pantone Reflex Blue mirando a dereita.

D Corresponderase co indicado pola norma internacional ISO 7000, que regula unha figura
en cor branca sobre fondo azul mirando a dereita.

50 En relación aos efectos da resolución dos contratos de obras que se enumeran no artigo 
239 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto da 
Lei de contratos do sector público. ¿Cal destes efectos non se axusta ao preceptuado 
neste artigo?. 

A Se se demorase a comprobación do reformulo, segundo o artigo 229, dando lugar á 
resolución do contrato, o contratista só terá dereito a unha indemnización equivalente ao
2 por 100 do prezo da adxudicación.

B En caso de desistencia ou suspensión das obras iniciadas por prazo superior a seis 
meses, o contratista terá dereito ao 6 por 100 do prezo das obras deixadas de realizar 
en concepto de beneficio industrial, entendéndose por obras deixadas de realizar as que
resulten da diferenza entre as reflectidas no contrato primitivo e as súas modificacións e 
as que ata a data de notificación da suspensión se executaron.

C No suposto de suspensión da iniciación das obras por parte da Administración por tempo
superior a seis meses o contratista terá dereito a percibir por todos os conceptos unha 
indemnización do 3 por 100 do prezo de adxudicación.

D A resolución do contrato dará lugar á comprobación, medición e liquidación das obras 
realizadas con arranxo ao proxecto, fixando os saldos pertinentes a favor ou en contra 
do contratista. Será necesaria a citación deste, no domicilio que figure no expediente de 
contratación, para a súa asistencia ao acto de comprobación e medición.

51 De conformidade co artigo 68.1 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo 
que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público. ¿En 
que casos se pode producir a rehabilitación da condición de funcionario?

A Xubilación voluntaria e sanción disciplinaria de separación de servizo.

B Xubilación voluntaria e pena principal para cargo público que tivese carácter firme.

C Perda da nacionalidade e xubilación por incapacidade permanente para o servizo.

D Perda da nacionalidade y xubilación voluntaria.

52 Segundo o punto 2.3.1 das Directrices de ordenación do territorio publicadas no DOG do 
22 de febreiro de 2011. ¿Cal destas vilas se propón como nodo para o equilibrio do 
territorio?

A Carballo

B Abegondo

C Arteixo

D Ordes
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53 Segundo o artigo 71.3.2.2 da EHE-08, na dosificación do cemento para a fabricación dun 
formigón a tolerancia será de:

A ±2 por 100 do volume do cemento.

B ±3 por 100 do peso do cemento.

C ±3 por 100 do peso dos áridos.

D ±2 por 100 do peso do cemento.

54 Cal das seguintes atribucións non pode ser exercida plenamente polo alcalde ou 
alcaldesa do Concello de Abegondo atendendo o artigo 27 do Regulamento orgánico 
municipal do Concello de Abegondo (BOP 16/02/2012) :

A A iniciativa para propor ao Pleno a declaración de lesividade en materias da 
competencia da Alcaldía.

B O outorgamento das licenzas, salvo que as leis sectoriais o atribúan expresamente ao 
Pleno ou a Xunta de Goberno Local.

C A adquisición de bens e dereitos, así como o alleamento de bens inmobles, sempre que 
estea prevista no orzamento.

D A aprobación dos proxectos de obras e de servizos cando sexa competente para a súa 
contratación ou concesión e estean previstos no orzamento.

55 Segundo o artigo 70 da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia o prazo de 
prescrición das sancións será de:

A Cinco anos para as correspondentes a infraccións moi graves.

B As respostas A, C e D son correctas.

C Seis meses para as correspondentes a infraccións leves.

D Dous anos para as correspondentes a infraccións graves.

56 Segundo o punto 7.3.1.1 do documento DB SE F do Código Técnico da Edificación cando 
un forxado carga sobre un muro, a lonxitude de apoio será a estruturalmente necesaria 
pero nunca menor de:

A 65 milímetros (tendo en conta as tolerancias de fabricación e de montaxe).

B 35 centímetros (tendo en conta as tolerancias de fabricación e de montaxe).

C 95 milímetros (tendo en conta as tolerancias de fabricación e de montaxe).

D 25 centímetros (tendo en conta as tolerancias de fabricación e de montaxe).

57 ¿O Defensor do Pobo pode ser detido?

A En calquera caso, previa autorización das Cortes Xerais.

B Non, goza de inviolabilidade.

C Si, nun só caso.

D Non, salvo que fose expedientado.
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58 Na técnica de programación  PERT, a folgura libre é:

A A cantidade de folgura dispoñible se todas as actividades comezaron no seu tempo last.

B Tempo en que pode atrasarse unha actividade para que non se atrase o proxecto.

C Tempo que pode atrasarse unha actividade sen afectar o resto de actividades.

D Ningunha das anteriores.

59 Segundo o apartado 1 do documento básico SUA 1 do Código Técnico da Edificación en 
función da esvaradicidade, en cal dos seguintes supostos estaría mal elixida a clase de 
chan:

A Para un chan nunha terraza cuberta con pendente do 8% elixiría clase 2.

B Para un chan nunha ducha exterior elixiría clase 3.

C Para un chan en zona interior seca con pendente do 10% elixiría clase 2.

D Para unha escaleira interior elixiría clase 2.

60 De acordo co artigo 27 da Lei orgánica 1/1981, de 6 de abril, do Estatuto de Autonomía 
para Galicia. ¿Cal das seguintes non é competencia exclusiva da Comunidade Autónoma 
galega?.

A Casinos, xogos e apostas con exclusión das apostas mutuas deportivo benéficas.

B Comercio exterior de interese para Galicia.

C Aeroportos deportivos.

D Os centros de contratación de mercadorías e valores de conformidade coas normas 
xerais de dereito mercantil.
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Orde preguntas Resposta Orde preguntas Resposta Orde pregunta Resposta

1 A 26 D 51 C

2 B 27 A 52 D

3 C 28 B 53 B

4 D 29 D 54 C

5 B 30 A 55 D

6 C 31 B 56 A

7 D 32 C 57 C

8 A 33 A 58 D

9 C 34 B 59 A

10 D 35 C 60 B

11 A 36 D

12 B 37 B

13 D 38 C

14 A 39 D

15 B 40 A

16 C 41 C

17 A 42 D

18 B 43 A

19 C 44 B

20 D 45 D

21 B 46 A

22 C 47 B

23 D 48 C

24 A 49 A

25 C 50 B
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