
TEST DO PRIMEIRO EXERCICIO DO EXAME PARA  UNHA PRAZA DE TÉCNICO DE MEDIO AMBIENTE
DO  CONCELLO   DE ABEGONDO.

CÓDIGO ASPIRANTE/OPOSITOR

1 Atendendo  aos  artigos  7  e  8  do  regulamento  de  ordenación  da  pesca  fluvial  e  dos
ecosistemas  acuáticos  continentais,  cando o  tramo no  que  se  desexe  pescar  se  atope
acoutado ou sometido a un réxime especial de pesca fluvial, ademais da licenza de pesca,
requirirase  estar  en  posesión  do  oportuno  permiso  para  pescar. Se  queremos  pescar
ciprínidos e demais especies, agás salmónidos, teremos que sacar o:

A Permiso de quinta categoría.

B Permiso de terceira categoría.

C Permiso de segunda categoría.

D Permiso de cuarta categoría.

2 Segundo a Orde do 28 de marzo de 2001 pola que se aproba a carta galega de calidade dos
centros de educación ambiental, non é un criterio de calidade que deban cumprir os centros
de educación ambiental en Galicia:

A As instalacións deberían ser, na medida do posible, acordes coa arquitectura do contorno
e estaren integradas na paisaxe.

B O proxecto de educación ambiental do centro debe actualizarse cunha frecuencia mínima
de tres anos.

C A actitude e hábitos das persoas que integran o equipo educativo deben ser coherentes
cos principios recollidos no proxecto de educación ambiental do centro.

D O  centro  deberá  ofertar  actividades  de  educación  ambiental  de  cara  ao  público  nun
período non inferior a 240 días ao ano, salvo causas xustificadas.



3 Segundo o artigo 9 do Decreto 10/2015, do 22 de xaneiro, que modifica o Decreto 67/2007 o
cal regula o Catálogo galego de árbores senlleiras, a realización de actuacións de podas ou
tratamentos fitosanitarios cando sexan necesarias para a conservación do propio exemplar
e que conte co correspondente plan de xestión aprobado precisarán:

A dunha autorización administrativa previa da Dirección Xeral de Conservación da Natureza.

B dunha comunicación á Dirección Xeral de Conservación da Natureza.

C dunha  autorización  administrativa  da  xefatura  territorial  da  consellería  competente  en
materia de conservación da natureza.

D dunha comunicación previa á xefatura territorial da consellería competente en materia de
conservación da natureza.

4 O sistema xeral de alleamento dun ben patrimonial é:

A A poxa.

B A concesión.

C A permuta.

D O alleamento directo.

5 Segundo o artigo 46.2 do Real Decreto 1311/2012, do 14 de setembro, que establece o marco
de  actuación  para  acadar  un  uso  sostible  dos  produtos  fitosanitarios,  a  autoridade
competente  velará porque se minimice ou prohiba  o  uso de  praguicidas,  para o  cal  se
adoptarán medidas adecuadas de xestión do risco e se concederá prioridade ao uso de
produtos fitosanitarios de baixo risco naquelas zonas que teñen a consideración de zonas
específicas, como son:

A Redes de servizos de condución de augas de rega.

B Hortas familiares.

C Xardíns confinados.

D Todas as respostas son correctas.



6 Segundo o artigo 61 do Decreto 37/2014,  do 27  de  marzo,  polo  que se declaran zonas
especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o
Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia, non está recollida como directriz nos usos de
uso público e actividades deportivas:

A Adecuar a intensidade de uso do espazo á súa capacidade de acollida.

B Controlar a circulación dos vehículos relacionados coas actividades recreativas e de uso
público, fóra das vías de libre tránsito ou das instalacións habilitadas para o seu efecto.

C Promover  coa Administración estatal,  autonómica e  provincial,  así  como cos concellos
integrados na zona de influencia socioeconómica, o uso público, turístico e recreativo de
carácter sustentable no espazo natural.

D Impulsar o uso público como elemento dinamizador do desenvolvemento socioeconómico
da poboación residente na área de influencia do espazo natural

7 A Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia, establece que non é unha infracción
grave:

A Instalar cercados electrificados con fins cinexéticos.

B Cazar aproveitándose de maquinaria agrícola ou forestal.

C Destruír, alterar ou cambiar os sinais indicadores da condición cinexética dun terreo.

D Negarse á entrega da arma ou doutros medios de caza cando a persoa presuntamente
infractora sexa requirida para iso por un axente da autoridade.

8 A  Lei  27/2006,  do  18  de  xullo,  que  regula  os  dereitos  de  acceso  á  información,  de
participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente, dispón no seu
artigo  23.1  que  están  lexitimadas  para  exercer  a  acción  popular  regulada  no  artigo  22
calquera  persoas  xurídicas  sen  ánimo  de  lucro  que  acrediten  o  cumprimento  de  certos
requisitos. Sinala o que non está entre eses requisitos:

A Que teñan entre os fins acreditados nos seus estatutos a protección do medio ambiente en
xeral ou a dalgún dos seus elementos en particular.

B Que se constituísen legalmente ao menos un ano antes do exercicio da acción.

C Que segundo os seus  estatutos  desenvolvan a súa actividade  nun ámbito  territorial  que
resulte afectado pola actuación.

D Todas as respostas anteriores son correctas.



9 O artigo 85 da Constitución de 1978, indica que as disposicións do Goberno que conteñan
lexislación delegada recibirán o título de:

A Proxectos de lei.

B Decretos-leis.

C Decretos lexislativos.

D Leis orgánicas.

10 Segundo o Decreto 125/2014, do 4 de setembro, que regula en Galicia a venda directa dos
produtos primarios desde las explotacións á persoa consumidora final:

Os produtores que venden plantas de hortalizas para transplante nas feiras teñen a obriga
de inscribirse na sección de explotacións acollidas ao réxime de venda directa?

A Si, ao ser un produto producido na explotación da persoa vendedora.

B Non, ao non ser un produto vexetal para o consumo.

C Si, ao ser un produto procedente da produción primaria da terra.

D Non, ao venderse nas feiras.

11 A Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia no seu artigo 8 establece
varios instrumentos para o seu desenvolvemento e aplicación en canto a asegurar unha
idónea protección, xestión e ordenación das paisaxes de Galicia. 

Cal non o é?

A Estudos de impacto e integración paisaxística.

B Plans de protección da paisaxe en áreas protexidas.

C Directrices de paisaxe.

D Todas as respostas anteriores son correctas.



12 Segundo o disposto no artigo 25 da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia, as
persoas usuarias dos servizos da auga comprendidos no ciclo integral  da auga de uso
urbano terán o dereito:

A A utilizar  a  auga  con  criterios  de  racionalidade,  contribuíndo  a  evitar  o  deterioro  da
calidade das masas de auga.

B A reparar as avarías nas instalacións das que sexan responsables ou facilitar o acceso aos
inspectores das entidades locais e subministradoras ás instalacións relacionadas co uso
da auga.

C A dispoñer de contadores homologados e verificados para a medición dos seus consumos,
que deberán ser instalados polas entidades subministradoras.

D A contribuír á recuperación de custos da xestión da auga, incluídos os medioambientais
mediante o pago de canons e tarifas establecidos legalmente.

13 Segundo o Real decreto 1311/2012, do 14 de setembro, que establece o marco de actuación
para acadar un uso sostible dos produtos fitosanitarios, no Anexo IV especifica as materias
de formación para o nivel básico: EPIs.

Se o noso protector respiratorio ten un filtro de partículas que leva impreso o código P3,
estanos a indicar unha capacidade de rendemento:

A Baixa.

B Media.

C Elevada.

D Falso, só nos indica o tipo de protector respiratorio que é.

14 Segundo o Decreto 19/2011, do 10 de febreiro, que aproba definitivamente as directrices de
ordenación do territorio, o apartado 7 referido ó patrimonio natural, expón a creación dunha
rede formada por  espazos caracterizados pola súa calidade ambiental  e o seu atractivo
natural, destinados a canalizar as demandas de ocio en contacto co medio físico e natural.
Esta rede é a:

A Rede de corredores ecolóxicos.

B Rede de áreas estratéxicas de ecoturismo.



C Rede de itinerarios de interese paisaxístico e ambiental.

D Rede de áreas de interpretación da natureza.

15 Para poder interpoñer un recurso extraordinario de revisión por erro de feito, este:

A Ha de ser declarado por sentencia xudicial firme.

B Ha de terse adoptado por dolo.

C Ha de derivar de documentos habidos no expediente.

D Ningunha resposta das anteriores é correcta.

16 Segundo  o  artigo  59  da  Lei  42/2007,  do  13  de  decembro,  do  patrimonio  natural  e  da
biodiversidade, na conservación ex situ, non poderán participar nos programas de cría en
catividade e propagación de especies ameazadas:

A Os acuarios.

B Os xardíns botánicos.

C As organizacións sen ánimo de lucro.

D Ningunha resposta das anteriores é correcta.

17 A Estratexia Europea sobre especies exóticas invasoras resalta a importancia da análise de
riscos como unha:

A Ferramenta de erradicación dunha especie exótica invasora preocupante para a Unión
Europea.

B Ferramenta estatística á hora de analizar os danos que provocan a presenza de varias
especies exóticas nun territorio que poderían chegar a ser invasoras.



C Ferramenta de prevención á hora de minimizar o risco de introducións accidentais ou non
autorizadas de especies exóticas que poderían chegar a ser invasoras.

D Ningunha resposta das anteriores é correcta.

18 Segundo  o  artigo  28  do  Decreto  144/2016,  do  22  de  setembro,  polo  que  se  aproba  o
regulamento  único  de  regulación  integrada  de  actividades  económicas  e  apertura  de
establecementos, a declaración de incidencia ambiental deberá ser emitida e notificada á
persoa solicitante no prazo:

A Máximo dun mes desde a entrada do expediente completo.

B Máximo de dous meses desde a presentación da solicitude.

C Máximo de tres meses desde a presentación da solicitude.

D Máximo de seis meses desde a entrada do expediente completo.

19 Segundo a Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, que modifica a Lei 3/2007, do 9
de abril,  de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia,  en todos os
terreos forestais e zonas de influencia forestal, durante a época de perigo alto, o lanzamento
de fogos de  artificio  e  doutros  artefactos  pirotécnicos  relacionados coa celebración de
festas locais ou de arraigada tradición cultural non están suxeitos a:

A Responsabilidades por  danos e  perdas  a  que  houber  lugar  no  caso  de  que  concorra
neglixencia ou imprudencia.

B Comunicalo ao distrito forestal correspondente ao seu ámbito territorial con setenta e dúas
horas de antelación como mínimo.

C Ser lanzados por persoal autorizado das empresas que figuren no rexistro sectorial desta
actividade.

D Solicitar a autorización previa do respectivo concello.

20 Cal  destes  dereitos  se  protexe  mediante  un  recurso  de  amparo  ante  o  Tribunal
Constitucional?



A Dereito de asociación.

B Dereito ao traballo.

C Dereito á protección da saúde.

D Dereito á propiedade privada e á herdanza.

21 O Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de conservación
os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura
2000 de Galicia, establece que este plan director ten a natureza dun:

A Plan de acción de medidas de conservación dos espazos protexidos.

B Plan de conservación dos recursos naturais dos espazos protexidos.

C Plan reitor de uso e xestión dos recursos naturais dos espazos protexidos.

D Ningunha das respostas anteriores é correcta.

22 Segundo o artigo 18 do Real Decreto 1311/2012, do 14 de setembro, polo que se establece o
marco de actuación para acadar un uso sostible dos produtos fitosanitarios,  o nivel  de
capacitación básico é para:

A O  persoal  que  interveña  directamente  na  venda  de  produtos  fitosanitarios  de  uso
profesional.

B Os agricultores que os realicen na propia explotación empregando persoal auxiliar.

C O persoal auxiliar da distribución que manipule produtos fitosanitarios.

D Os  usuarios  profesionais  responsables  dos  tratamentos  terrestres,  incluídos  os  non
agrícolas.

23 O Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas especiais de conservación
os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura
2000 de Galicia, no artigo 25 especifica que son usos permitidos os que:



A Requirirán comunicación ao órgano autonómico competente en materia de conservación
da natureza.

B Non requiren ningún tipo de autorización dos órganos autonómicos competentes en medio
ambiente ao tratarse de usos permitidos.

C Requiren  autorización  expresa  do  órgano  autonómico  competente  en  materia  de
conservación da natureza.

D Poden  requirir  autorizacións  sectoriais  pero  non  requiren  autorización  do  órgano
autonómico competente en materia de conservación da natureza.

24 Segundo a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, en cumprimento do artigo 39
sobre  as  condicións  xerais  das  edificacións  no  solo  rústico:  os  recuamentos  das
construcións aos lindes da parcela deberán garantir a condición de illamento, e en ningún
caso poderán ser:

A Inferiores a medio metro.

B Inferiores a dous metros.

C Inferiores a cinco metros.

D Ningunha das anteriores respostas é correcta.

25 O Decreto 125/2012, do 10 de maio, que regula a utilización de lodos de depuradora no ámbito
do sector  agrario en Galicia,  establece no artigo 18 que os titulares cedentes de recintos
SIXPAC para a aplicación de PTLD (produtos de tratamento de lodos de depuradora) deberán
cumprir coa obrigación nos recintos que teñan cultivos ou aproveitamentos forraxeiros de:

A Non levar o gando a pastar nin facer cortes ou segas sen que transcorresen como mínimo tres
semanas dende a data da última aplicación do PTLD.

B Levar o gando a pastar e facer cortes ou segas unha vez que transcorrese como mínimo cinco
semanas dende a data da última aplicación do PTLD.

C Non levar o gando a pastar nin facer cortes ou segas nos dous meses posteriores á aplicación
do PTLD.



D Levar o gando a pastar e facer cortes ou segas unha vez que transcorrese como mínimo tres
meses dende a data da última aplicación do PTLD

26 Que  Tratado  internacional  foi  o  que  provocou  que  en  España  ao  ratificalo  supuxera
modificar o artigo 13.2 da Constitución Española de 1978, para recoñecer o dereito dos
residentes  estranxeiros  de  países  comunitarios  en España  a  ser  elixidos  nas  eleccións
municipais?

A Tratado de Lisboa.

B Tratado de Niza.

C Tratado de Amsterdam.

D Tratado de Maastricht.

27 Segundo  o  artigo  2  da  Lei  42/2007,  do  13  de  decembro,  do  patrimonio  natural  e  da
biodiversidade, non é un principio dos que inspiran a esta lei:

A A contribución dos procesos de mellora na sostibilidade do desenvolvemento asociados a
espazos naturais ou seminaturais.

B A  internalización  dos  custos  medioambientais,  tendo  en  conta  o  principio  de  quen
contamina paga. 

C O mantemento dos procesos ecolóxicos esenciais e dos sistemas vitais básicos, apoiando
os servizos dos ecosistemas para o benestar humano.

D A garantía  da  información  e  participación  dos  cidadáns  no  deseño  e  execución  das
políticas públicas.

28 Que orde co obxecto de simplificar o procedemento de inspección ambiental recolle nun só
modelo de acta as diferentes inspeccións ambientais que se leven a cabo?

A Orde do 13 de marzo de 2000.

B Orde do 30 de maio de 1996.

C Orde do 31 de maio de 1991.



D Orde do 15 de novembro de 1999.

29 Segundo o artigo 10.1 do Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas
especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o
Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia, un dos obxectivos xerais de conservación
para a Rede Natura 2000 é:

A Garantir a conectividade ecolóxica dos espazos protexidos da Rede Natura 2000 co fin de
previr a perda de biodiversidade.

B Promover un uso público ordenado e compatible coa conservación.

C Establecer un programa de seguimento e erradicación de especies de flora e fauna exótica
invasora no ámbito da Rede Natura 2000

D Mantemento  e  desenvolvemento  dos  elementos  da  paisaxe  que  revistan  primordial
importancia para a fauna e a flora silvestres.

30 O Parlamento de Galicia non ten atribuída a seguinte función:

A Elaborar os orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia.

B Elixir de entre os seus membros o Presidente da Xunta de Galicia.

C Exercer a potestade lexislativa da Comunidade Autónoma de Galicia.

D Interpoñer recurso de inconstitucionalidade ante o Tribunal Constitucional.

31 Segundo o artigo 72 da Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia, cando un grupo
de cazadores/as, que con ou sen axuda de cans, colocados en liña e separados entre si por
unha  distancia  variable,  avanzan  cazando  nun  terreo  están  realizando  a  modalidade
autorizada para a caza menor chamada:

A Batida.

B En man.

C Zapeo.



D Ao salto.

32 Segundo a disposición derradeira primeira: vinte e sete, da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de
montes de Galicia, que modifica o artigo 34 da Lei 3/2007, que queda redactado segundo o cal
a queima de restos agrícolas e actividades de xardinería en terreos forestais...

A Serán comunicadas previamente á consellería competente en materia forestal. 

B Requirirán a autorización previa do concello, no cal figurarán, as medidas de seguridade e
prevención de incendios forestais.

C Deberán contar coa autorización preceptiva da consellería competente en materia forestal.

D Quedan prohibidas.

33 A ordenanza municipal de Abegondo para a protección e conservación dos camiños e vías
públicas municipais en relación coas operacións de saca de madeira, especifica no artigo 7
que as limpezas ou reparacións deberanse realizar nun prazo:

A Que non poderá exceder dun mes.

B Máximo de sete días dende que se produce o dano.

C De 15 días a partir do requirimento por parte do concello.

D Máximo de tres días a partir da retirada da madeira.

34 Cal das seguintes é unha forma presunta de finalizar o procedemento administrativo?

A O silencio administrativo.

B A declaración de caducidade.

C A imposibilidade material de continualo por causas sobrevidas.



D Ningunha resposta das anteriores é correcta.

35 Segundo  o  artigo  76  da  Lei  42/2007,  do  13  de  decembro,  do  patrimonio  natural  e  da
biodiversidade, é unha infracción clasificada como leve:

A A introdución de especies alóctonas incluídas no catálogo español de especies exóticas
invasoras, sen autorización administrativa.

B A alteración das condicións dun espazo natural  protexido ou dos produtos propios del
mediante ocupación, corta, arranque ou outras accións.

C A perturbación, morte, captura e retención intencionada de especies de aves nas épocas
de reprodución e crianza.

D A instalación de carteis de publicidade ou a produción de impactos paisaxísticos sensibles
nos espazos naturais protexidos.

36 Segundo o Anexo I: parámetros indicadores da calidade da auga do Real Decreto 742/2013,
do 27 de setembro,  polo que se establecen os criterios técnico-sanitarios das piscinas,
deberá procederse ao peche do vaso cando:

A O cloro libre residual supere o valor de 2 mg/L.

B O cloro combinado residual supere o valor de 3 mg/L.

C O pH estea por encima de 8,0.

D Todas as respostas anteriores son correctas.

37 O  Decreto  144/2016,  do  22  de  setembro,  polo  que  se  aproba  o  regulamento  único  de
regulación integrada de actividades económicas e apertura de  establecementos,  no seu
Anexo  I  establece  o  Catálogo  de  actividades  que  deben  ser  sometidas  a  incidencia
ambiental. Que actividade non está incluída nese Anexo I?



A Instalacións para a serradura ou transformación da madeira cunha superficie útil superior a
1000 m², ou unha potencia mecánica instalada superior a 250 KW.

B Centros de cría e/ou adestramento de cans con capacidade de aloxamento para 15 ou
máis animais.

C Instalacións  de  gandaría  con  capacidade  entre  1.000  e  20.000  prazas  para  coellos,
incluído todo tipo de explotación xa sexa de reprodutores, de cría ou engorda.

D Estacións depuradoras de augas residuais  urbanas,  de capacidade entre  200 e 1.000
habitantes equivalentes.

38 Segundo o Anexo IV do Real Decreto 20/2017, de 20 de xaneiro, sobre os vehículos ao final
da  súa  vida  útil,  as  operacións  de  tratamento  para  fomentar  a  preparación  para  a
reutilización e o reciclado son a:

A Retirada de depósitos de gas licuado.

B Retirada de catalizadores.

C Retirada de baterías.

D Todas as respostas anteriores son correctas.

39 Segundo  a  Lei  27/2013,  do  27  de  decembro,  de  racionalización  e  sostibilidade  da
administración  local,  un  concello  como  o  de  Abegondo  con  aproximadamente  5.500
habitantes, que servizo mínimo non ten que prestar?

A Cemiterio.

B Biblioteca pública.

C Parque público.

D Instalacións deportivas de uso público.

40 Que  norma  derogou  o  decreto  polo  que  se  declaraba  definitivamente  o  Encoro  de
Abegondo-Cecebre como espazo natural en réxime de protección xeral?

A O Decreto 72/2004, do 2 de abril.



B O Decreto 133/2008, de 12 de xuño.

C O Decreto 37/2014, do 27 de marzo.

D O Decreto 10/2015, do 22 de xaneiro.

41 Segundo  o  artigo  81  da  Lei  42/2007,  do  13  de  decembro,  do  patrimonio  natural  e  da
biodiversidade, as infraccións graves serán sancionadas con multas que poden ir:

A de 10.001 a 50.000 €.

B de 2.001 a 50.000 €.

C de 3.001 a 200.000 €.

D de 5.001 a 150.000 €.

42 O Decreto 125/2014, do 4 de setembro, que regula en Galicia a venda directa dos produtos
primarios desde as explotacións á persoa consumidora final, establece no artigo 7 que os
ovos:

A Poderán venderse directamente  in  situ na explotación produtora na cantidade máxima
producida por produtor/a e ano de 1.500 ducias de ovos.

B Non estará  permitida  a  venda directa  na modalidade  de  venda a establecementos de
venda polo miúdo.

C Poderán  venderse  directamente  en  mercados  na  cantidade  máxima  producida  por
produtor/a e ano de 1.000 ovos.

D Ningunha das respostas anteriores é correcta.

43 Os regulamentos deben ser elaborados seguindo o procedemento establecido ao respecto,
so pena de:

A Anulabilidade.

B Ilexitimidade.

C Irregularidade.

D Nulidade.

44 O Plan Director da Rede Natura 2000 de Galicia aprobado polo Decreto 37/2014, do 27 de
marzo, no artigo 43 especifica que nos corredores fluviais de Galicia constitúen unha parte



importante os bosques húmidos, representados polo tipo prioritario:

A Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior.

B Bosques de ribeira de Salix alba e Populus alba.

C Bosques mixtos de Quercus robur, Ulmus sp. e Fraxinus sp. nas ribeiras dos ríos.

D Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica.

45 Segundo  o  artigo  do  Real  decreto  865/2003,  do  4  de  xullo,  que  establece  os  criterios
hixiénico-sanitarios para a prevención e control da lexionelose, as empresas que realicen
tratamentos a terceiros con produtos biocidas nas instalacións contempladas no artigo 2
deste real decreto, deberán estar inscritas no :

A Rexistro oficial de empresas de desinfección de lexionela.

B Libro oficial de movementos de biocidas.

C Rexistro oficial de establecementos e servizos biocidas.

D Ningunha resposta das anteriores é correcta.

46 A Orde do 20 de setembro de 2016 pola que se declaran, de xeito provisional, como espazo
natural de interese local as Ribeiras do Mero-Barcés, no concello de Abegondo, especifica
que o seu ámbito está constituído polo dominio público hidráulico e a zona de servidume
dos ríos:

A Río Barcés, Río Gobia e Rego de Fontefría.

B Río Barcés, Rego de Manteiga e Rego de Fonfría.

C Río Mero, Rego de Roufrío e Rego de Fontao.

D Ningunha das respostas anteriores é correcta.

47 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 inicio da actividade, dun informe que incluirá os
seguintes aspectos:

A O illamento entre a actividade e as vivendas lindeiras co local.



B Os niveis de recepción externa nas vivendas lindeiras derivadas do funcionamento no local
emisor e o tempo de reverberación.

C O nivel de ruído de impactos e o nivel de ruído exterior á actividade.

D Todas as respostas anteriores son correctas.

48 O Convenio de Aarhus é un tratado internacional xuridicamente vinculante que consagra o
principio 10 da Declaración de Río sobre o medio ambiente e o desenvolvemento.  España
ratificouno, entrando en vigor no noso país o: 

A 5 de maio de 2004.

B 28 de xaneiro de 2005.

C 17 de decembro de 2004.

D 31 de marzo de 2005.

49 Entre os límites da revisión dos actos administrativos atópase:

A A súa ilegalidade manifesta.

B Que atente a dereitos subxectivos.

C A prescrición da acción.

D Que incorra en nulidade de pleno dereito.

50 Na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, no artigo 36 os usos previstos nas letras
n)  e  ñ)  do  artigo  35  (usos  e  actividades  no  solo  rústico),  deberán  ser  obxecto  da
autorización da persoa titular do órgano autonómico competente en materia de urbanismo
con anterioridade á obtención do título habilitante municipal. 

Indica o uso que estaría afectado polo artigo 36:

A Construcións e instalacións comprendidas no ámbito da lexislación mineira e pirotecnias.



B Construcións destinadas ao apoio da gandaría extensiva e intensiva, granxas, currais nos
que se aloxen, manteñan ou críen animais.

C Construcións  destinadas  a  usos  residenciais  vinculados  á  explotación  agrícola  ou
gandeira.

D Construcións e instalacións destinadas a establecementos de acuicultura.

51 Segundo o Anexo 3 sobre o mantemento de instalacións interiores de auga quente sanitaria
e auga fría de consumo humano do Real decreto 865/2003, do 4 de xullo, que establece os
criterios hixiénico-sanitarios para a prevención e control da lexionelose, para a auga quente
sanitaria cada certo tempo abriranse as billas e duchas de habitacións ou instalacións non
utilizadas  deixando  correr  a  auga  uns  minutos.  Debe  realizarse  esta  operación  cunha
frecuencia:

A Diaria.

B Semanal.

C Mensual.

D Trimestral.

52 O traxecto do Camiño Inglés que procede de Ferrol a Santiago de Compostela pasa polo
concello de Abegondo polas parroquias:

A Limiñón, Crendes, Vilacoba e Vizoño.

B Sarandóns, Figueroa, Montouto e Vizoño.

C Limiñón, Presedo, Cabanas e Vizoño.

D Cos, Leiro, Folgoso e Vizoño.

 

53 No protocolo de vixilancia e control fronte á avespa asiática (vespa velutina) de xullo 2016
da Xunta de Galicia, indícase no seu apartado 7 que o plan de control da vespa velutina se
fundamenta en dous puntos, sendo un deles a captura selectiva de raíñas e indicando que



as trampas de captura instalaranse e situaranse a unha altura de 1,5 metros nas seguintes
zonas:

A Nun radio de 500 metros dos niños do ciclo anterior.

B Nas  proximidades  dos  apiarios,  e  colocaranse  as  trampas  na  seguinte  proporción:  1
trampa cada 10 colmeas e 2 trampas cada 35 colmeas.

C Nun radio de 10 metros á vivenda onde se detecte a proximidade dun niño secundario,
mentres non sexa posible a súa eliminación.

D Nun radio de 5 metros dos galpóns e garaxes das vivendas, para evitar a aparición dos
niños primarios.

54 Segundo o artigo 34 da Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia,
considerase infracción moi grave en caso de reincidencia:

A A descarga  no  medio  ambiente  de  produtos  ou  substancias  que  constitúan  un  risco
obxectivamente verificable para a saúde humana e os recursos naturais.

B A explotación indebida, o abuso ou a destrución dos recursos naturais, entendendo que
esta se produce cando se realice contravindo os termos da autorización ou das normas
que a regulan.

C A  ocultación  de  datos  ou  o  seu  falseamento  no  procedemento  de  obtención  da
autorización ou na presentación da comunicación previa.

D Todas as respostas anteriores son correctas.

55 Segundo  a  ordenanza  para  a  regulación  da  administración  electrónica  municipal  de
Abegondo, a sinatura electrónica avanzada enténdese por:

A Sinatura electrónica expedida por un prestador de servizos de certificación electrónica.

B Sinatura electrónica que permite identificar o asinante e detectar calquera cambio ulterior
dos datos asinados.

C Sinatura electrónica avanzada baseada nun certificado recoñecido e xerada mediante un
dispositivo seguro de creación de sinatura.

D Conxunto  de  datos  en  forma  electrónica  que  poden  ser  utilizados  como  medio  de
identificación do asinante.

56 Segundo o artigo 16 da Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais
de compañía en Galicia e o artigo 2 do Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, que regula a tenza
de  animais  potencialmente  perigosos  en  Galicia;  entenderase  por  cans  potencialmente



perigosos, en concreto os pertencentes ás seguintes razas:

A Bullmastif e mastín napolitano.

B Bull terrier e dogo alemán.

C Bulldog inglés e pit bull terrier.

D Todas as respostas anteriores son correctas.

57 Indica  cal  das  seguintes  respostas  é  correcta,  atendendo  ao  disposto  na  disposición
adicional segunda do Decreto 1/2015, do 15 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento
da planificación en materia  de  augas de  Galicia,  no que considera  que son actuacións
menores  de  mantemento  e  conservación  do  dominio  público  hidráulico  sempre  que  se
executen fóra de espazos protexidos:

A O mantemento das seccións de medición de caudais das redes oficiais de estacións de
medición.

B A poda das árbores que reduzan a capacidade da canle e a retirada das árbores vivas que
obstrúan a canle.

C A corta das árbores vellas co fin de evitar inundacións e a poda das árbores que impidan o
acceso á canle ou á súa servidume de paso.

D Ningunha resposta das anteriores é correcta.

58 A Consellería de Medio Rural  da Xunta de Galicia actuou como un dos beneficiarios no
proxecto “Aqua Plann Project: xestión integrada dos recursos hídricos e a súa aplicación
no  planeamento  local  do  LIC  Encoro  Abegondo-Cecebre”  promovido  polo  Concello  de
Abegondo e financiado polo programa Life+ da Unión Europea. 

Unha das actuacións que tivo que realizar a Consellería de Medio Rural foi a:

A Optimización da xestión dos lodos de depuradora na conca hidrográfica como fertilizante
orgánico.

B Execución de sistemas piloto de saneamento brando adecuados aos pequenos núcleos
dispersos de poboación na zona de influencia do LIC Encoro Abegondo-Cecebre.

C Actuación de mellora do bosque de ribeira no entorno do LIC Encoro Abegondo-Cecebre.

D Implantación dunha rede piloto para o control automático de detección de vertidos nos ríos
Mero e Barcés.



59 A Orde do 20 de setembro do 2016 pola que se declaran, de xeito provisional, como espazo
natural de interese local as Ribeiras do Mero-Barcés, no concello de Abegondo, determina
no seu artigo 4 a aplicación do réxime de protección preventiva recollido no:

A Artigo 45 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade.

B Artigo 25 da Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza.

C Artigo 7 do decreto 124/2005, do 6 de maio, polo que se regula a figura de espazo natural
de interese local e a figura do espazo privado de interese natural.

D Ningunha das respostas anteriores é correcta.

60 Segundo o Decreto 52/2014, do 16 de abril, que regula as instrucións xerais de ordenación e
de xestión de montes de Galicia, o compromiso asinado pola persoa xestora de adhesión
expresa  a  referentes  de  boas  prácticas  forestais  terá  a  consideración  para  os  efectos
previstos en materia de axudas relativas ao desenvolvemento rural de:

A Compromisos de xestión forestal sustentable.

B Compromisos de aproveitamento ordenado do bosque.

C Compromisos silvoambientais e multifuncionais.

D Ningunha das respostas anteriores é correcta.


