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

CÓDIGO ASPIRANTE/OPOSITOR:

1.-  Segundo o artigo 15.6 do Real decreto 1027/2007, do 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de
instalacións térmicas nos edificios, cando haxa un cambio do uso previsto dun edificio:

a) Non será necesario realizar  proxecto ou memoria,  sempre que a variación da potencia  útil  nominal non
supere o 25 % da inicial.
b) Haberá  de  realizarse  proxecto  ou  memoria  que  analice  e  xustifique  a  súa  explotación  enerxética  e  a
idoneidade das instalacións existentes, así como a necesidade de modificacións que obriguen a contemplar a
zonificación e o fraccionamento das demandas, de acordo coas esixencias técnicas do RITE e a normativa vixente
que lle afecte.
c) Haberá de realizarse proxecto ou memoria,  que xustifique a adaptación dos equipos xeradores,  os seus
novos rendementos enerxéticos e as medidas de seguridade complementarias que demande o local para a nova
fonte de enerxía, de acordo co RITE e a normativa vixente que lle afecte.
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta.

2.-  Segundo o artigo 6 do Real decreto 1071/2007, do 27 de xullo, polo que se regula o sistema xeodésico de
referencia oficial en España, en relación ao corte de follas e numeración de cartografía. ¿Cal das seguintes
afirmacións é incorrecta?:

a) As designacións numéricas das follas do MTN50 do Instituto Xeográfico Nacional (numeración correlativa) e
a da serie 1:50.000 da Cartografía Militar do Centro Xeográfico do Exército de Terra (numeración columna-fila)
terán a mesma consideración oficial, debendo rotularse ambas numeracións nas devanditas series.
b) As follas do MTN50 terán un tamaño de 5’ en latitude e 10’ en lonxitude seguindo os meridianos e paralelos.
A súa distribución será a que figura no Anexo.
c) Para a representación planimétrica terrestre, o Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000 ( MTN50) é a
serie fundamental no que a división de follas refírese.
d) As follas a escala 1:25.000 terán un tamaño de 5’ x 10’ que resultará de dividir a correspondente folla do
MTN50 en catro cuartos. As follas a escala 1:10.000 terán un tamaño de 2’ 30’’ x 5’ que resultará de dividir a
correspondente folla do MTN50 en dezaseis partes. As follas a escala 1:5.000 terán un tamaño de 1’ 15’’ x 2’ 30’’
que resultará de dividir a correspondente folla do MTN50 en sesenta e catro partes.
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3.-  Segundo o apartado definicións da Ordenanza para a regulación da administración electrónica municipal
(publicación  definitiva  BOP n.º  49  do  12-03-2012)  cal  e  a  sinatura  que  se  cingue  á  seguinte  definición:
“Permite identificar ao asinante e detectar calquera cambio ulterior dos datos asinados, que está vinculada
ao asinante de maneira única e aos datos a que se refire e que foi creada por medios que o asinante pode
manter baixo o seu exclusivo control”:

a) Sinatura electrónica.
b) Sinatura electrónica avanzada.
c) Sinatura electrónica recoñecida.
d) Sinatura electrónica controlada.

4.-  Segundo o punto 3.4 do documento básico HS 4 do Código Técnico da Edificación cal das seguintes
esixencias é correcta en relación á separación das instalacións de fontanería respecto doutras instalacións:

a) As tres respostas seguintes son correctas.
b) Con respecto ás conducións de gas gardarase polo menos unha distancia de 4 cm.
c) O tendido das tubaxes de auga fría debe facerse de tal modo que non resulten afectadas polos focos de calor
e por conseguinte deben discorrer sempre separadas das canalizacións de auga quente (ACS ou calefacción) a
unha distancia de 3 cm, como mínimo. Cando as dúas tubaxes estean nun mesmo plano vertical, a de auga fría
debe ir sempre por baixo da de auga quente.
d) As tubaxes deben ir por baixo de calquera canalización ou elemento que conteña dispositivos eléctricos ou
electrónicos,  así  como de calquera rede de telecomunicacións,  gardando unha distancia  en paralelo de polo
menos 30 cm.

5.-  Segundo o articulo 11.4 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 dos seguintes actos non será expreso con silencio
administrativo negativo?

a) Actos de división de fincas cando formen parte dun proxecto de reparcelamento.
b) As obras de edificación, construción e implantación de instalacións de nova planta.
c) A corta de masas arbóreas cando dita talla derívese da lexislación de protección do dominio público. 
d) A localización de casas prefabricadas e instalacións provisionais.

6.-  Segundo o artigo 50 do convenio colectivo do persoal do Concello de Abegondo (BOP do 03/12/2012)
os/as traballadores/as do Concello de Abegondo terán dereito a permisos e licenzas retribuídos. ¿Cal dos
seguintes supostos non se axusta ao sinalado no artigo antes citado?

a) Por asuntos particulares, cinco días.
b) Por matrimonio, quince días.
c) Por traslado do domicilio sen cambio de residencia, un día.
d) Polo falecemento, accidente ou enfermidade grave dun familiar dentro do primeiro grao de consanguinidade
ou afinidade, tres días hábiles cando o suceso se produza na mesma localidade, e cinco días hábiles cando sexa
en distinta localidade.

Documento asinado electrónicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na  https://sede.abegondo.es (O Código de Verificación garante,

mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns

aos Servizos Públicos).

mailto:correo@abegondo.es
smb://sede.abegondo.es/
smb://www.abegondo.es/
https://sede.abegondo.es/


San Marcos, 1
15318 Abegondo
A Coruña
Tfno.: 981 647 909 Fax: 981 673 050

web: www.abegondo.es
sede electrónica: sede.abegondo.es 
enderezo electrónico: correo@abegondo.es

7.-  De acordo coa ITC-BT-28 do Real Decreto 842/2002 polo que se aproba o Regulamento electrotécnico para
baixa tensión,  cal  das seguintes esixencias non é correcta en relación ao alumeado de evacuación nas
instalacións en locais de pública concorrencia:

a) A relación entre a iluminancia máxima e a mínima no eixo dos pasos principais será menor de 40.
b) En rutas de evacuación, a iluminación de evacuación debe proporcionar, a nivel do chan e no eixo dos pasos
principais, unha iluminancia horizontal mínima de 2 lux.
c) Nos puntos nos que estean situados os equipos das instalacións de protección contra incendios que esixan
utilización manual e nos cadros de distribución da iluminación, a iluminancia mínima será de 5 lux.
d) A iluminación de evacuación deberá poder funcionar, cando se produza o fallo da alimentación normal, como
mínimo durante unha hora, proporcionando a iluminancia prevista.

8.-   Segundo  os  artigos  109.2  e  66.2  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 na redacción do novo PXOM de Abegondo
os sistemas xerais serán, como mínimo, ¿cal destas respostas é correcta?

a) As tres respostas seguintes son correctas.
b) Deberá prever as reservas de solo adecuadas para satisfacer as necesidades da poboación, tendo en conta
a capacidade máxima residencial deste, e valorando as dotacións existentes e as características concretas do
municipio.
c) Sistema xeral  de equipamento comunitario de titularidade pública:  en proporción non inferior  a 5 metros
cadrados por cada 100 metros cadrados edificables de uso residencial.
d) Sistema xeral de espazos libres e zonas verdes de dominio e uso públicos: en proporción non inferior a 10
metros cadrados por cada 100 metros cadrados edificables de uso residencial.

9.-   Segundo o capítulo  1  do Inventario  de  Patrimonio Municipal  que está  publicado na  páxina  web do
Concello de Abegondo, en que parroquia está situado o “centro social A Cerca”?

a) Vizoño
b) Figueroa
c) Meangos
d) Cullergondo

10.-  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 unha escaleira interior elixiría clase 2.
b) Para un baño interior elixiría clase 2.
c) Para unha piscina de 1,20 metros de profundidade elixiría clase 3.
d) Para unha terraza cuberta con pendente do 5% elixiría clase 2.
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11.-   Segundo  o  artigo  165.1  e  69.1  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 na redacción dun plan parcial deberanse
garantir as seguintes reservas de solo en ámbitos de uso residencial e hoteleiro, cal destas reservas non é
correcta?:

a) Prazas de aparcadoiros de vehículos: unha praza de aparcadoiro por cada 100 metros cadrados edificables,
das cales, como mínimo, a terceira parte debe ser de dominio público.
b) Sistema de equipamentos públicos destinados á prestación de servizos sanitarios, asistenciais, docentes,
culturais, deportivos e outros que sexan necesarios, 10 metros cadrados de solo por cada 100 metros cadrados
edificables.
c) Sistema de espazos libres públicos destinados a parques, xardíns, áreas de lecer, expansión e recreo da
poboación, 18 metros cadrados de solo por cada 100 metros cadrados edificables e como mínimo o 10 % da
superficie total do ámbito.
d) Para arboredo, a plantación ou conservación dunha árbore por cada 100 metros cadrados edificables.

12.-  Cal dos seguintes nomes de parques non figura no capítulo 3 do Inventario de Patrimonio Municipal que
está publicado na páxina web do Concello de Abegondo?

a) Cos
b) Limiñón
c) Guitia/Viós
d) Vilacoba

13.-  Segundo o punto 2.3 da sección SI2 (propagación exterior) do DB SI do Código Técnico da Edificación,
os materiais que ocupen máis do .…1)…. do revestimento ou acabado exterior das zonas de cuberta situadas
a menos de….2)…. de distancia da proxección vertical de calquera zona de fachada, do mesmo ou doutro
edificio, cuxa resistencia ao lume non sexa polo menos ….3)…., incluída a cara superior dos voladizos cuxo
saínte exceda de 1 m, así  como os lucernarios,  claraboias e calquera outro elemento de iluminación ou
ventilación, deben pertencer á clase de reacción ao lume BROOF ( t1). Cal das respostas é correcta substituíndo
o número polo dato correspondente?

a) 1) 5%, 2) 3 m, 3) EI 30.
b) 1) 5%, 2) 5 m, 3) EI 60.
c) 1) 10%, 2) 5 m, 3) EI 60.
d) 1) 10%, 2) 3 m, 3) EI 90.

14.-  Segundo o artigo 194.2 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 estudos de detalle serán aprobados inicialmente polo
órgano municipal  competente e sometidos a información pública polo prazo mínimo ……1)…… mediante
anuncio que se publicará no……2)……. Así mesmo, notificaráselles individualmente a todas as persoas ….…
3)……..  dos  terreos  afectados.  Cal  das  respostas  é  correcta  substituíndo  o  número  polo  dato
correspondente?.

a) 1) de dous meses, 2) Diario Oficial de Galicia e nun dos xornais de maior difusión na provincia, 3) titulares.
b) 1) de dous meses, 2) Diario Oficial de Galicia e nun dos xornais de maior difusión na provincia, 3) titulares
catastrais.
c) 1)  dun  mes,  2)  Diario  Oficial  de  Galicia e  nun  dos  xornais  de  maior  difusión  na  provincia,  3)  titulares
catastrais.
d) 1) dun mes, 2) Diario Oficial de Galicia e en dous dos xornais de maior difusión na provincia, 3) titulares.
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15.-  Segundo o artigo 22 da Lei do 16 de decembro de 1954 sobre expropiación forzosa, contra o acordo de
necesidade  de  ocupación  darase  ….1)….  ante  o  Ministerio  correspondente,  que  poderán  interpoñer  os
interesados no procedemento expropiatorio, así como as persoas que comparecesen na información pública.
O prazo para a interposición do recurso será de ….2)…., a contar desde a notificación persoal ou desde a
publicación nos «Boletíns Oficiais», segundo os casos. O recurso haberá de resolverse no prazo de ….3)…..
¿Cal das respostas é correcta substituíndo o número polo dato correspondente?.

a) 1) recurso de alzada, 2) un mes, 3) tres meses.
b) 1) recurso potestativo de reposición, 2) un mes, 3) un mes.
c) 1) recurso extraordinario de reposición, 2) un mes, 3) tres meses.
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta.

16.-  Segundo o punto 7.3.2.3 do documento DB SE F do Código Técnico da Edificación as dúas follas dun
muro dobrado...

a) enlazaranse eficazmente mediante conectores capaces de transmitir as accións laterais entre as dúas follas,
cunha área mínima de 300 mm2/m2, con conectores de aceiro dispostos uniformemente en número non menor
que 2 conectores/m2 de muro.
b) enlazaranse eficazmente mediante conectores capaces de transmitir as accións laterais entre as dúas follas,
cunha área mínima de 200 mm2/m2, con conectores de aceiro dispostos uniformemente en número non menor
que 1 conector/m2 de muro.
c) enlazaranse eficazmente co mesmo material da propia fábrica cunha área mínima de 300 mm2/m2 disposto
uniformemente en número non menor de 3 cada m2 de muro.
d) non se deben enlazar para evitar transmitir as accións laterais entre as dúas follas.

17.-  Segundo o artigo 46 da  Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, serán obxecto de avaliación
ambiental estratéxica ordinaria os seguintes instrumentos de planeamento urbanístico, así como as súas
modificacións:

a) As modificacións menores dos plans xerais de ordenación municipal, cando así o decida o órgano ambiental
no informe ambiental estratéxico ou cando así o solicite o promotor.
b) As respostas a), c) e d) son correctas.
c) O  planeamento  de  desenvolvemento,  por  establecer  o  uso,  a  nivel  municipal,  de  zonas  de  reducida
extensión, cando así o decida o órgano ambiental no informe ambiental  estratéxico ou cando así o solicite o
promotor.
d) Os plans que requiran unha avaliación por afectar de xeito apreciable espazos da Rede Natura 2000, nos
termos previstos na súa lexislación reguladora.

18.-  O artigo 36 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público versa sobre a esixencia
da responsabilidade patrimonial das autoridades e persoal ao servizo das Administracións Públicas, fixando
no punto 4 un procedemento para a esixencia da responsabilidade, cal dos seguintes prazos non se axusta a
este procedemento: 

a) Alegacións durante un prazo de quince días.
b) Práctica das probas admitidas e calquera outras que o órgano competente estime oportunas durante un
prazo de dez días.
c) Audiencia durante un prazo de dez días e formulación da proposta de resolución nun prazo de cinco días a
contar desde a finalización do trámite de audiencia. 
d) Resolución polo órgano competente no prazo de cinco días.
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19.-  Segundo o artigo 59.2.1 da EHE-08 para os forxados unidireccionais con viguetas e lousas alveolares a
sección transversal do forxado cumprirá o ou os requisitos seguintes:

a) Dispoñer dunha lousa superior formigonada en obra, cuxo espesor mínimo, será de 30 mm sobre viguetas,
pezas  de  entrevigado  cerámicas  ou  de  formigón  e  laxas  alveolares  pretensadas  e  40  mm sobre  pezas  de
entrevigado doutro tipo ou sobre calquera tipo de peza de entrevigado no caso de zonas con aceleración sísmica
de cálculo maior que 0,16 g.
b) O perfil da peza de entrevigado será tal que a calquera distancia c do seu eixo vertical de simetría, o espesor
de formigón da laxa superior formigonada en obra non será menor que c/6 no caso de pezas de entrevigado
colaborante e c/4 no caso de pezas de entrevigado alixerantes.
c) No caso de forxados de viguetas sen armaduras transversais de conexión co formigón vertido en obra, o
perfil da peza de entrevigado deixará a ambos os dous lados da cara superior da vigueta un paso de 30 mm,
como mínimo.
d) Os tres requisitos anteriores son esixibles.

20.-  A data de hoxe nunha parcela que reúna os requisitos para poder considerala solo urbano consolidado
no Concello de Abegondo, cal das seguintes condicións de edificación non sería correcto aplicar?:

a) Parcela mínima 100 m2.
b) Lonxitude máxima dos voos será do 10% do ancho da rúa, con límite de 1.00 metros.
c) Ancho mínimo de fachada 8 metros.
d) Pendente máxima de cuberta 40 graos, cunha altura máxima de cumio de 3.60 m.

21.- Segundo o punto IV do preámbulo da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público coa
entrada en vigor desta lei créase:

a) O Comité de Cooperación en materia de contratación.
b) O procedemento aberto simple.
c) A Oficina Auditora de Contratación. 
d) As tres respostas anteriores son correctas.

22.-  Segundo o punto 4.1 do documento básico SE M do Código Técnico da Edificación a madeira serrada,
para o seu uso en estruturas, estará clasificada quedando asignada a unha clase resistente.  Cal destas
clases non figura na clasificación para coníferas e chopo?

a) C10
b) C20
c) C30
d) C40
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23.-  Segundo o artigo 68.2 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 as necesidades residenciais do concello e a
capacidade residencial derivada das edificabilidades asignadas polo plan aos diferentes sectores de solo
urbanizable propostos, o plan xeral  considerará,  polo menos, os seguintes datos de partida.  Cal destas
respostas non é correcta?:

a) O tamaño medio da vivenda no momento da redacción do plan (dato dispoñible no IGE para cada concello).
No caso de non xustificarse outro dato considerarase una superficie media de 100 metros cadrados edificables de
uso residencial por cada vivenda.
b) A porcentaxe de vivenda de segunda residencia. Dentro da previsión de solo para uso residencial, o plan
xeral  poderá  prever,  a  maiores  da  resultante  das necesidades derivadas do  incremento  da poboación,  unha
porcentaxe de vivenda de segunda residencia. Esta previsión non poderá ser superior ao 10 % do número de
vivendas novas necesarias.
c) O plan xeral deberá establecer un horizonte temporal para o desenvolvemento das súas previsións. Salvo
que xustificadamente se estableza outro diferente, considerarase un horizonte de 16 anos.
d) O tamaño medio do fogar, no momento da redacción do plan (Dato dispoñible no IGE para cada concello). No
caso de non xustificarse outro dato, considerarase un rateo de 2,5 persoas/vivenda.

24.-  Segundo o artigo 107.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
Administracións Públicas a declaración de lesividade non poderá adoptarse unha vez transcorrido:

a) 6 meses desde que se ditou o acto administrativo.
b) 1 ano desde que se ditou o acto administrativo.
c) 4 anos desde que se ditou o acto administrativo.
d) 2 anos desde que se ditou o acto administrativo.

25.-   Segundo  o  punto  4.2  do  documento  básico  SE  A do  Código  Técnico  da  Edificación,  cal  destas
designacións de aceiros non se considera neste DB SE A.

a) S355 J2
b) S355 K2
c) S275 J2
d) S275 K2

26.-  Segundo o artigo 191 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 a tramitación dos expedientes de delimitación do solo de
núcleo rural o Concello someterá o expediente de delimitación a información pública por un prazo mínimo de
…..1)….., mediante anuncio que se publicará no….2)….. Así mesmo, notificaráselles individualmente a todas
as persoas ….3)…dos terreos afectados. ¿Cal das respostas e correcta substituíndo o número polo dato
correspondente?.

a) 1) un meses,  2)  Diario  Oficial  de Galicia e  nun dos xornais  de maior  difusión na provincia,  3)  titulares
catastrais.
b) 1) dous meses, 2) Diario Oficial de Galicia e dous dos xornais de maior difusión na provincia, 3) titulares.
c) 1) un mes, 2) Diario Oficial de Galicia e nun dos xornais de maior difusión na provincia, 3) titulares.
d) 1) dous meses, 2) Diario Oficial de Galicia e en dous dos xornais de maior difusión na provincia, 3) titulares
catastrais.
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27.-  Segundo o artigo 40.3 de Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
Administracións Públicas. As notificacións que, contendo o texto íntegro do acto, non se cursasen dentro do
prazo de dez días a partir da data en que o acto fose ditado, ou non conteñan o texto íntegro da resolución,
con indicación de se pon fin ou non á vía administrativa, a expresión dos recursos que procedan, no seu
caso,  en  vía  administrativa  e  xudicial,  o  órgano  ante  o  que  houbesen  de  presentarse  e  o  prazo  para
interpoñelos, sen prexuízo de que os interesados poidan exercitar, no seu caso, calquera outro que estimen
procedente, fornecerán efecto a partir da data en que o interesado...

a) As respostas b) e c) son correctas.
b) realice  actuacións que supoñan o coñecemento do contido e alcance da resolución ou acto obxecto da
notificación.
c) interpoña calquera recurso que proceda. 
d) realice  actuacións que supoñan o coñecemento do contido e alcance da resolución ou acto obxecto da
notificación ou interpoña calquera recurso procedente ou non.

28.-  Segundo o articulo 50.2 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,  con  carácter
específico,  as  verteduras  á  rede  de  sumidoiros  axustaranse  na  súa  composición  e  características  ás
condicións e requisitos que se indican, cal / es destas prohibicións se recollen neste artigo?

a) Ausencia de compoñentes susceptibles de dar lugar a mesturas inflamables ou explosivas. Para ese efecto,
as medidas efectuadas cun exposímetro no punto de descarga de verteduras á rede de rede de sumidoiros
deberán dar sempre valores inferiores ao 20% do límite inferior de explosividade.
b) Verteduras  periódicas  ou  esporádicas  cuxa  concentración,  caudal  horario  ou  cantidade  horaria  de
plucionantes exceda durante calquera período maior de 15 minutos e en máis de 5 veces o valor promedio en 24
horas da concentración, caudal horario ou cantidade horaria de polucionantes, e que poidan causar perturbacións
no proceso de tratamento das augas residuais.
c) Con carácter xeral, quedará prohibido a vertedura das substancias ou materias sinaladas no anexo 1 deste
regulamento.
d) Todas as respostas anteriores son correctas.

29.-  Cantas categorías de solo rústico especialmente protexido distingue o artigo 34 da Lei 2/2016, de 10 de
febreiro, do solo de Galicia?

a) Dez
b) Nove
c) Oito
d) Sete

30.-  Cal destes fondos non pertence aos fondos europeos estruturais e de cohesión?:

a) FSE
b) FC
c) FEADER
d) FEDER
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31.-  Segundo o artigo 37.2.4 da EHE-08, a marxe de recubrimento para unha armadura pasiva en función do
control  de execución ten como valor,  para o caso de elementos executados in situ con nivel  intenso de
control de execución:

a)  0 mm.
b)  2 mm.
c)  3 mm.
d)  5 mm.

32.-  No artigo 58 da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de
Galicia,  fíxanse unhas sancións para  as  infraccións graves que poderán ser  sancionadas alternativa  ou
acumulativamente con…

a) As tres respostas seguintes son correctas.
b) multa de 300,52 a 30.050.61 euros.
c) suspensión ou prohibición da actividade por un período máximo dun ano.
d) clausura do local ou establecemento por un período máximo dun ano.

33.-  Cantas lecturas se fan no procedemento de Codecisión?, segundo o capítulo 3 do Regulamento Interno
do Parlamento Europeo.

a) Ningunha.
b) Tres.
c) Dúas.
d) Unha.

34.-  Segundo a táboa A.4.3.1 do anexo 4º da EHE-08, cal dos seguintes cementos recomenda como moi
adecuados para uso en cimentacións de formigón armado?

a) CEM III / C 
b) CEM II / A
c) CEM IV / B
d) CEM III / B

35.-  Segundo o artigo 136.4 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia, no caso de incumprimento da
orde de execución, a administración municipal  procederá á execución forzosa mediante a imposición de
multas coercitivas ….1)…., reiterables ….2)…., sen que en ningún caso poidan superar individualmente ou no
seu  conxunto  o  ….3)….  de  reposición  da  edificación  ou  dunha  nova  construción  con  características
similares,  excluído  o  valor  do  solo.  Cal  das  respostas  é  correcta  substituíndo  o  número  polo  dato
correspondente?.

a) 1) de 1.000 a 10.000 euros, 2) trimestralmente, 3) 50 % do custo.
b) 1) de 1.000 a 10.000 euros, 2) semestralmente, 3) 50 % do custo.
c) 1) de 1.000 a 10.000 euros, 2) trimestralmente, 3) 75 % do custo.
d) 1) de 1.000 a 10.000 euros, 2) semestralmente, 3) 75 % do custo.
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36.-  A mesa do Parlamento Europeo está composta polo Presidente do Parlamento, ...

a) os 14 vicepresidentes e 4 cuestores.
b) os 15 vicepresidentes e 4 cuestores.
c) os 15 vicepresidentes e 5 cuestores. 
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta.

37.-  Segundo o artigo 19 da Ordenanza para a redacción de proxectos de urbanización, control das obras e
recepción destas polo Concello de Abegondo publicada no BOP do 27 de maio de 2013, os estacionamentos
que se establezan nas vías públicas unidireccionais (a un ou a ambos os lados) non interferirán o tránsito por
estas, cumprindo as condicións dimensionais mínimas que se sinalan a continuación:

a) Aparcamento en liña, dous con vinte e cinco (2,25) metros
b) Aparcamento en batería, cinco con cincuenta (5,50) metros
c) Aparcamento en espiña, catro con cincuenta (4,50) metros
d) As tres respostas anteriores son correctas.

38.-   O artigo 3 do Plan de inspección urbanístico municipal  de Abegondo publicado no BOP do 24 de
novembro de 2015,  atendendo á gravidade das infraccións urbanísticas que se cometan, ao volume das
obras ou natureza da actividade que se desenvolva e ás molestias que poidan ocasionar aos cidadáns, á
agresión da obra ou actividade sobre o medio físico, á protección cultural ou medioambiental do espazo e/ou
inmobles sobre os que se actúe, á inescusable colaboración e auxilio necesario que se debe prestar pola
Policía Local e aos medios cos que conta o Servizo de Urbanismo, co fin de lograr a maior eficiencia, fíxase
unha orde de prioridades, así coma os criterios de actuación, na tramitación dos expedientes. A que tipo de
actuacións das seguintes se refire o grao 7º?:

a) Obras maiores de reestruturación ou grandes aumentos da superficie edificada en edificacións destinadas a
vivenda.
b) Obras que impliquen aumentos de volume de escasa entidade.
c) Actuacións en solo rústico sen a preceptiva licenza municipal ou sen axustarse ás condicións impostas na
mesma.
d) Actuacións obxecto de expedientes de ruína e ordes de execución que non revistan perigo para a seguridade
das persoas.

39.-  Segundo o artigo 44.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. Que requisitos,
entre outros, deberán reunir aqueles que se mancomunen?

a) Que exista entre eles continuidade territorial.
b) Que se exprese nos Estatutos da Mancomunidade o prazo de duración.
c) Que os municipios pertenzan á mesma provincia.
d) Que asuman a totalidade das competencias asignadas aos Municipios.
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40.-  En relación aos efectos da resolución dun contrato de obras que se enumeran no artigo 246 da Lei
9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público. Cal destes efectos non se axusta ao preceptuado
neste artigo?

a) En caso de desestimento unha vez iniciada a execución das obras, ou de suspensión das obras iniciadas por
prazo  superior  a  oito  meses,  o  contratista  terá  dereito  por  todos  os  conceptos  ao  6  por  cen  do  prezo  de
adxudicación  do  contrato  das  obras  deixadas  de  realizar  en  concepto  de  beneficio  industrial,  IVE  excluído,
entendéndose  por  obras  deixadas  de  realizar  as  que  resulten  da  diferenza  entre  as  reflectidas  no  contrato
primitivo e as súas modificacións aprobadas e as que ata a data de notificación da desistencia ou da suspensión
se executaran.
b) Se se demorase inxustificadamente a comprobación do reformulo, dando lugar á resolución do contrato, o
contratista só terá dereito por todos os conceptos a unha indemnización equivalente ao 2 por cen do prezo da
adxudicación, IVE excluído.
c) Cando as obras haxan de ser continuadas por outro empresario ou pola propia Administración, con carácter
de urxencia, por motivos de seguridade ou para evitar a ruína do construído, o órgano de contratación, unha vez
que notificase ao contratista a liquidación das executadas, poderá acordar a súa continuación, sen prexuízo de
que o contratista poida impugnar a valoración efectuada ante o propio órgano. O órgano de contratación resolverá
o que proceda no prazo dun mes.
d) No suposto de desistencia antes da iniciación das obras, ou de suspensión da iniciación das mesmas por
parte  da Administración  por  prazo  superior  a  catro  meses,  o  contratista  terá  dereito  a  percibir  por  todos os
conceptos unha indemnización do 3 por cen do prezo de adxudicación, IVE excluído.

41.-  Segundo o artigo 393 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,  cal  destas  non  figura  coma  circunstancia  que  agrava  a
responsabilidade dos culpables dunha infracción urbanística:

a) Aproveitar en beneficio propio unha grave necesidade pública ou dos particulares que resulten prexudicados.
b) Falsificar documentos que acrediten o fundamento legal da actuación ou alterar os supostos de feito que
presuntamente lexitimen a súa actuación urbanística.
c) Utilizar  o  suborno,  a  violencia  ou  calquera  outro  tipo  de  coacción  contra  funcionarios  encargados  da
protección da legalidade urbanística.
d) O incumprimento dos requirimentos efectuados pola Administración verbo da demolición das obras.

42.-  Segundo o artigo 18 de la Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, no prazo de vinte días
hábiles dende a recepción da solicitude de inicio da avaliación ambiental estratéxica ordinaria, o órgano
ambiental por cal destas razóns poderá resolver a súa inadmisión?:

a) Por estimar de modo inequívoco que o plan ou programa é manifestamente inviable por razóns ambientais.
b) Por estimar que o documento inicial estratéxico non reúne condicións de calidade suficientes.
c) Se xa tiver inadmitido ou xa tiver ditado unha declaración ambiental estratéxica desfavorable nun plan ou
programa substancialmente análogo ao presentado.
d) As tres respostas anteriores son correctas.
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43.-  Segundo o artigo 243.1 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público no caso de
obras  cuxo valor  estimado supere  os  ….1)….  millóns de  euros nas que as  operacións de  liquidación e
medición fosen especialmente complexas, os pregos poderán prever que o prazo de ….2)…. meses para a
aprobación da certificación final, poderá ser ampliado, sempre que non supere en ningún caso os ….3)….
meses. Cal das respostas é correcta substituíndo o número por dato correspondente?

a) 1) doce, 2) tres, 3) cinco meses
b) 1) dez, 2) tres, 3) seis meses 
c) 1) oito, 2) dous, 3) seis meses 
d) Ningunha das respostas anteriores é correcta.

44.-  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:

a) Por ocupación directa, por convenio urbanístico entre a Administración e o propietario, por cesión obrigatoria
derivada da súa inclusión ou adscrición nunha área de repartición e no correspondente polígono ou mediante
expropiación forzosa.
b) Por  convenio  urbanístico  entre  a  Administración  e  o  propietario,  por  cesión obrigatoria  derivada da súa
inclusión  ou  adscrición  nunha área  de  repartición  e  no  correspondente  polígono,  por  ocupación  directa,  por
permuta forzosa ou mediante expropiación forzosa.
c) Mediante expropiación forzosa, por convenio urbanístico entre a Administración e o propietario, por cesión
obrigatoria derivada da súa inclusión ou adscrición nunha área de repartición e no correspondente polígono, por
ocupación directa, cesión voluntaria ou por permuta forzosa.
d) Por permuta forzosa, por convenio urbanístico entre a Administración e o propietario, por cesión obrigatoria
derivada da súa inclusión ou adscrición nunha área de repartición e no correspondente polígono ou por ocupación
directa.

45.-  Segundo o artigo 153 b) da Constitución Española de 1978, o control da actividade dos órganos das
Comunidades  Autónomas  nas  competencias  do  Estado  transferidas  ou  delegadas  nas  Comunidades
Autónomas, mediante lei orgánica será do:

a) Consello de Estado.
b) Goberno.
c) Goberno previo ditame do Consello de Estado.
d) Consello de Ministros.

46.-  Segundo o artigo 40 do Real decreto lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto
refundido da  Lei  do solo  e  rehabilitación urbana,  no caso de  propietarios que non poidan participar  na
adxudicación de parcelas resultantes dunha actuación de urbanización por causa da insuficiencia da súa
achega, o chan taxarase polo valor que lle correspondería se estivese terminada a actuación, descontados …

a) Os gastos de xestión e urbanización correspondentes.
b) Os gastos de urbanización correspondentes.
c) Os gastos de urbanización correspondentes incrementados pola taxa libre de risco e a prima de risco.
d) Os gastos de urbanización correspondentes incrementados pola taxa libre de risco.
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47.-   Segundo o artigo 90 da Lei  5/2016,  do 4 de  maio,  do patrimonio cultural  de  Galicia  en relación á
conservación do patrimonio arquitectónico, cal dos seguintes non se contempla neste artigo coma plan de
conservación?:

a) O plan director de conservación.
b)  Os proxectos ou plans integrais de conservación.
c) Os plans de conservación preventiva ou plans de mantemento.
d) O plan preventivo integral de conservación.

48.-   Segundo o punto 10.1.16 das directrices  de  ordenación do territorio  publicadas no DOG do 22 de
febreiro de 2011, como se chaman os plans que establecen as determinacións e actuacións necesarias para a
ordenación  e  xestión  dos  recursos  naturais,  nos  seus  respectivos  ámbitos,  atendendo os  obxectivos  e
características  morfolóxicas,  agrícolas,  gandeiras,  forestais,  mineiras,  paisaxísticas  ou  ecolóxicas
diferenciadas que esixan tratamento unitario.

a) Plans de ordenación do medio físico
b) Plans de ordenación do medio natural
c) Plans de ordenación da paisaxe
d) Ningunha das tres respostas anteriores é correcta 

49.-  Segundo o artigo 37.2 do Real decreto lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto
refundido da Lei do Solo e Rehabilitación Urbana, na taxación dun terreo edificado que se atope na situación
básica de chan urbanizado procede a utilización…

a) do método residual estático, exclusivamente.
b) dos métodos residual estático e de comparación.
c) do método de comparación, exclusivamente.
d) doutro método distinto os anteriores.

50.-  Atendendo o artigo 88 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia, cal das seguintes
tipoloxías non ten a consideración de patrimonio arquitectónico?

a) Un edificio relacionado co culto relixioso católico e doutras confesións construído no ano 1830.
b) Un ben propio da arquitectura defensiva construído no ano 1875.
c) Un edificio propio da arquitectura civil que servise para uso público comunitario construído no ano 1920.
d) Un edificio destinado ao uso privado de carácter rural construído o ano 1800.

51.-   Segundo  o  artigo  69.3  da  Constitución  Española  de  1978,  nas  provincias  insulares,  cada  illa  ou
agrupación delas, con Cabildo ou Consello Insular, constituirá unha circunscrición a efectos da elección de
Senadores,  correspondendo  ….1)….  a  Mallorca  e  ….2)….  a  Lanzarote.  ¿Cal  das  respostas  é  correcta
substituíndo o número polo dato correspondente?.

a) 1) dous, 2) dous.
b) 1) tres, 2) dous.
c) 1) tres, 2) un.
d) 1) dous, 2) un.
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52.-  Segundo o artigo 12 da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, cales dos seguintes son
órganos de goberno de Augas de Galicia?

a) O Consello de Administración.
b) A Dirección.
c) A Presidencia.
d) Os tres anteriores.

53.-  Segundo o artigo 1 do Real Decreto 314/2006, do 17 de marzo, polo que se aproba o Código Técnico da
Edificación, o Código Técnico da Edificación, é o marco normativo polo que se regulan as esixencias básicas
de ….1)….  que deben cumprir  os  edificios,  incluídas  as  súas instalacións,  para  satisfacer  os  requisitos
básicos  de  ….2)….,  en  desenvolvemento  do  previsto  na  ….3)….  da  Lei  38/1999,  do  5  de  novembro,  de
Ordenación da Edificación, en diante LOE. Cal das respostas é correcta substituíndo o numero polo dato
correspondente?

a) 1) calidade, 2) seguridade e habitabilidade, 3) disposición adicional segunda.
b) 1) seguridade e habitabilidade, 2) calidade, 3) disposición adicional segunda.
c) 1) calidade, 2) seguridade e habitabilidade, 3) disposición adicional primeira.
d) 1) seguridade e habitabilidade, 2) calidade, 3) disposición adicional primeira.

54.-  Segundo o artigo 25.2 da Lei 3/2013, do 20 de maio, de impulso e ordenación das infraestruturas de
telecomunicacións de Galicia, o prazo de prescrición das sancións será de …1)…. para as sancións impostas
pola comisión de infraccións moi graves, ….2)…. para as sancións impostas pola comisión de infraccións
graves  e  ….3)….  para  as  sancións  impostas  pola  comisión  de  infraccións  leves.  ¿Cal  das  respostas  é
correcta substituíndo o número por dato correspondente?.

a) 1) catro anos, 2) dous anos, 3) un ano
b) 1) cinco anos, 2) tres anos, 3) un ano
c) 1) dez anos, 2) cinco anos, 3) dous anos 
d) 1) seis anos, 2) tres anos, 3) un ano

55.-  Cal dos seguintes non esta incluído no catálogo de protección natural do PXOM de Abegondo coma
Espazo Natural?

a) EN-04 Rego Fontao
b) EN-05 Rego de Agrolongo
c) EN-06 Carballeira de Figueiroa
d) EN-07 Rego de Roufrío

56.-  Segundo o artigo 8 do Decreto 29/2010, do 4 de marzo de 2010, polo que se aproban as normas de
habitabilidade de vivendas de Galicia. Cal destas obras se pode considerar de remodelación de vivenda?

a) A apertura de ocos nos seus tabiques.
b) A supresión dalgún tabique dos existentes.
c) Nin as respostas anteriores nin a posterior son correctas.
d) A substitución da cuberta da edificación.
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57.-  De acordo co artigo 122.3 da Constitución Española de 1978, dos membros do Consello Xeral do Poder
Xudicial, o Senado propón a:

a) Cinco membros.
b) Tres membros.
c) Seis membros.
d) Catro membros.

58.-  O anexo VI da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, fixa o contido mínimo do estudo
de impacto ambiental, que incluirá:

a) Obxecto e descrición do proxecto..; exame de alternativas..; inventario ambiental e descrición dos procesos..;
se for  o  caso,  avaliación das repercusións do proxecto  na Rede Natura 2000..;  establecemento de medidas
preventivas, correctoras e compensatorias..; programa de vixilancia e seguimento ambiental.
b) Obxecto e descrición do proxecto..; exame de alternativas..; inventario ambiental e descrición dos procesos..;
identificación e valoración de impactos..; se for o caso, avaliación das repercusións do proxecto na Rede Natura
2000..;  establecemento  de  medidas  preventivas,  correctoras  e  compensatorias..;  programa  de  vixilancia  e
seguimento ambiental..; plano de situación a escala 1:25.000...
c) Obxecto e descrición do proxecto..; exame de alternativas..; identificación e valoración de impactos..; se for o
caso, avaliación das repercusións do proxecto na Rede Natura 2000..; establecemento de medidas preventivas,
correctoras e compensatorias..; programa de vixilancia e seguimento ambiental.., documento de síntese.
d) Obxecto e descrición do proxecto..; exame de alternativas..; inventario ambiental e descrición dos procesos..;
identificación e valoración de impactos..; se for o caso, avaliación das repercusións do proxecto na Rede Natura
2000..;  establecemento  de  medidas  preventivas,  correctoras  e  compensatorias..;  programa  de  vixilancia  e
seguimento ambiental.., documento de síntese.

59.-  Segundo o anexo do Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia, a que
grupo pertencen as actividades que teñen un nivel sonoro L (dB) de entre 81 e 90?:

a) Grupo 2 e 5
b) Grupo 1 e 4
c) Grupo 3
d) Grupo 0

60.-  Segundo a Constitución Española de 1978, que disposicións son irretroactivas?

a) As sancionadoras que limiten dereitos individuais exclusivamente.
b) Nin a resposta anterior nin as posteriores son correctas.
c) As normas de rango inferior á Lei que establezan unha limitación ás liberdades individuais.
d) As disposicións favorables que limiten dereitos adquiridos.

Abegondo, 23 de maio de 2018
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