
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN DUN POSTO DE TÉCNICO  
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PRIMEIRA PARTE (TEST DE CONTIDO TEÓRICO): PARTE COMÚN   

 
1. Conforme ao disposto no artigo 19 do Estatuto Fundacional do Consorcio 

da Zona Franca de Vigo, para a modificación do dito Estatuto será preciso: 
a. A súa aprobación por maioría absoluta do Congreso. 

b. Acordo tomado polo Consorcio en Pleno e aprobación posterior polo 

Ministerio de Facenda. 

c. A súa aprobación por Real Decreto do Consello de Ministros. 

d. A súa aprobación por lei. 

 

2. De acordo ao establecido no artigo 2 do Regulamento Orgánico do 
Consorcio da Zona Franca de Vigo, a Presidencia do Pleno do Consocio: 
a. Corresponde ao Alcalde do Excmo. Concello de Vigo. 

b. Corresponde ao Delegado Especial do Estado no Consorcio da Zona Franca 

de Vigo. 

c. Corresponde ao Vogal elixido por maioría absoluta do Pleno do Consorcio 

de entre os seus membros. 

d. Será designado, a proposta do Pleno do Consorcio, por Real Decreto do 

Consello de Ministros. 

 

3. En tempo de guerra ou de vixencia dos estados de alarma, de excepción e 
de sitio a reforma da Constitución española: 
a. Só poderá iniciarse a proposta do Consello de Ministros. 

b. Só poderá iniciarse cando o Congreso e o Senado, por maioría absoluta de 

cada unha das cámaras, o soliciten. 

c. Non poderá iniciarse.  

d. Poderá iniciarse polo Rei, previo referendo convocado por el mesmo.  

 

 

 

 

 



 
 

 

pág. 2 
 

 

4. Conforme ao artigo 81.2 da Constitución Española de 1978, que maioría se 
esixe para a aprobación, modificación ou derrogación das leis orgánicas?: 
a. Maioría absoluta do Senado, nunha votación final sobre o conxunto do 

proxecto. 

b. Maioría dos membros presentes do Congreso, nunha votación final sobre o 

articulado do proxecto. 

c. Maioría absoluta do Congreso, nunha votación final sobre o conxunto do 

proxecto. 

d. Maioría dos membros presentes do Senado, nunha votación final sobre o 

articulado do proxecto. 

 

5. Tal e como se establece no artigo 149 da Constitución española de 1978, o 
Estado ten competencia exclusiva sobre as seguintes materias: 
a. Ordenación do territorio, urbanismo e vivenda. 

b. Os montes e aproveitamentos forestais. 

c. Obras públicas de interese xeral ou cuxa realización afecte a máis dunha 

Comunidade Autónoma. 

d. Asistencia social. 

 

6. O regulamento comunitario: 
a. Ten alcance xeral. 

b. Só obriga ao Estado membro destinatario en canto ao resultado que deba 

conseguirse, deixando ás autoridades nacionais a elección da forma e os 

medios para a súa consecución. 

c. Non é obrigatorio en todos os seus elementos.  

d. Non é directamente aplicable aos Estados membros. 

 

7. Segundo establécese no artigo 9.2 da Constitución Española de 1978, 
promover as condicións para que a liberdade e a igualdade do individuo e 
dos grupos en que se integra sexan reais e efectivas corresponde: 
a. Aos poderes públicos.  

b. Ao Consello de Ministros. 

c. Ás Cortes Xerais. 

d. Ao poder xudicial.  
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8. Na Constitución Española de 1978 queda abolida a pena de morte: 
a. Sen condicións nin excepcións. 

b. Salvo o que podan dispoñer as leis penais militares para tempos de guerra. 

c. Salvo que por Real Decreto do Consello de Ministros se dispoña outra 

cousa. 

d. A Constitución Española non fai referencia algunha á pena de morte. 

 

9. Quen é o supremo órgano fiscalizador das contas e da xestión económica 
do Estado e do sector público?: 
a. As Cortes Xerais. 

b. O Tribunal de Contas. 

c. O Tribunal Supremo. 

d. O Consello de Ministros. 

 

10. Tal e como se establece na Constitución Española de 1978, o Senado é: 
a. A cámara de representación das autonomías. 

b. A Cámara de representación territorial. 

c. A Cámara de representación dos partidos políticos con presenza 

parlamentaria.  

d. Ningunha das anteriores respostas é correcta. 

 

11. Cal das seguintes funcións non corresponde ao Rei?:  
a. Sancionar e promulgar as leis. 

b. Convocar a referendo nos casos previstos na Constitución. 

c. O mando supremo das Forzas Armadas. 

d. Exercer a función executiva. 

 

12. O supremo órgano consultivo do Goberno é: 
a. O Consello de Ministros. 

b. O Consello de Estado. 

c. O Consello Xeral do Poder Xudicial. 

d. Ningunha das respostas anteriores é correcta. 
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13. A coordinación da Administración do Estado no territorio dunha 
Comunidade Autónoma coa Administración autonómica corresponde: 
a. Ao Delegado do Goberno na Comunidade Autónoma. 

b. Ao Presidente da Comunidade Autónoma. 

c. Ao Defensor do Pobo. 

d. Aos Subdelegados de Goberno de cada provincia. 

 

14. O vixente Estatuto de Autonomía para Galicia aprobouse: 
a. Por lei orgánica. 

b. Por lei ordinaria. 

c. Por Decreto Lexislativo.  

d. Por Real Decreto-lei. 

 

15. Non forman parte do sector público institucional estatal: 
a. Os organismos públicos vinculados ou dependentes da Administración Xeral 

do Estado. 

b. As sociedades mercantís estatais. 

c. Os consorcios. 

d. As Asociacións sen ánimo de lucro. 

 

16. Non é unha institución da Unión Europea: 
a. O Parlamento Europeo. 

b. O Consello Europeo. 

c. O Consello da Unión Europea. 

d. A organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico. 

 

17. Conforme ao artigo 103 da Constitución española de 1978, a 
Administración Pública actúa de acordo: 
a. Ao principio de eficacia. 

b. Ao principio de centralización.  

c. Ao principio de concentración. 

d. Ao principio de autonomía.  
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18. Exercer a potestade regulamentaria de acordo coa Constitución e as leis 
corresponde: 
a. Ao Goberno.  

b. Ao Congreso.  

c. Ao Senado.  

d. Ás Administracións Públicas.   

 

19. A Administración Xeral do Estado non comprende: 
a. A Organización Central, que integra os Ministerios e os servizos comúns  

b. A Organización Territorial. 

c. A Administración Xeral do Estado no exterior. 

d. A organización sectorial. 

 

20. De acordo co artigo 150.2 da Constitución española de 1978, mediante lei 
orgánica o Estado poderá transferir ou delegar nas Comunidades 
Autónomas: 
a. Facultades correspondentes a calquera materia de titularidade estatal. 

b. Facultades correspondentes a materia de titularidade estatal que pola súa 

propia natureza sexan susceptibles de transferencia ou delegación. 

c. A titularidade de calquera materia de competencia exclusiva do Estado. 

d. O Estado non pode en ningún caso transferir ou delegar nas Comunidades 

Autónomas facultades correspondentes a materias da súa titularidade. 

 

21. Conforme ao artigo 4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento 
Administrativo Común das Administracións Públicas, consideranse 
interesados no procedemento: 
a. Quen o promova como titulares de dereitos ou intereses lexítimos individuais 

ou colectivos. 

b. Os que, sen haber iniciado o procedemento, teñan dereitos que poidan 

resultar afectados pola decisión que no mesmo se adopte. 

c. Aqueles cuxos intereses lexítimos, individuais ou colectivos, poidan resultar 

afectados pola resolución e se personen no procedemento en tanto non 

recaíse resolución definitiva. 

d. Todas as respostas anteriores son correctas. 
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22. Conforme ao sinalado no artigo 35 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do 
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, a 
motivación dos actos que poñan fin a procedementos selectivos 
realizarase de conformidade co que dispoñan as normas que regulan as 
convocatorias, debendo: 

a) Incluir os fundamentos da resolución, que se adopte, pero soamente cando iso 

sexa en beneficio do interese xeral.  

b) Establecer a nota de cada persona candidata sen necesidade de que se 

acrediten os fundamentos dos devanditos valores. 

c) Non incluirse os fundamentos pois están protexidos polo deber de sixilo e secreto 

dos membros do Tribunal de Selección. 

d) En todo caso, quedar acreditados no procedemento os fundamentos da 

resolución que se adopte. 

 

23. Conforme ao artigo 47 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento 
Administrativo Común, son nulos de pleno dereito: 

a) Os que lesionan dereitos e libertades susceptibles de amparo constitucional. 

b) Os que teñan un contido imposible. 

c) Os ditados prescendendo total e absolutamente do procedemento legalmente 

establecido ou das normas que conteñen as regras esenciais para a vontade dos 

órganos colexiados. 

d) Son correctas todas as respostas anteriores. 

  

24. Conforme ao artigo 117.1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedimiento 
Administrativo Común, a interposición de calquera recurso administrativo: 

a) Suspenderá a execución do acto impugnado en calquera caso. 

b) Non suspenderá a execución do acto impugnado en ningún caso. 

c) Suspenderá a execución do acto impugnado ata a resolución polo Xulgado de 

1ª Instancia. 

d) Non suspenderá a execución do acto impugnado, agás nos casos en que unha 

disposición estableza o contrario. 
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25. Conforme ao disposto no artigo 6.2 da Lei de Contratos do Sector Público: 
a) Están incluidos dentro do ámbito de aplicación da norma soamente os contratos 

que celebren entre sí entidades do sector público. 

b) Están excluidos do ámbito de aplicación da norma los contratos que celebren as 

Administracións Públicas con personas físicas ou xurídicas privadas. 

c) Están incluidos dentro do ámbito da norma os contratos de obras que se 

celebren por importe superior a 15.000 euros e con menos dun ano de duración. 

d) Están excluidos do ámbito da presente Lei os convenios que celebren as 

entidades do sector público con personas físicas ou xurídicas suxeitas ao dereito 

privado, sempre que o seu contido non estea comprendido nos contratos 

regulados nesta Lei ou en normas administrativas especiais. 

 

26. Son contratos menores: 
a) Todos os de valor estimado inferior a 50.000 euros. 

b) Os de valor estimado inferior a 40.000 euros cando se trate de obras. 

c) Os de valor estimado inferior a 15.000 euros cando se trate de contratos de 

suministro ou de servizos. 

d) As respostas b) e c) son correctas. 

 

27. Os contratos de servizos son aqueles que: 
a) Consisten en levar a cabo unha serie de actuacións cuxa última finalidade é obter 

sempre como resultado unha obra. 

b) A súa finalidade é que a Administración dispoña de bens mobles suficentes en 

número para facer fronte aos cometidos da súa competencia.  

c) Consisten en levar a cabo o desenvolvemento dunha actividade. 

d) Implican o exercicio de autoridade inherente aos poderes públicos. 

 

28. A execución do contrato de obras comenzará con: 
a) A acta de comprobación do replanteo. 

b) A incorporación do proxecto ao expediente de contratación. 

c) A súa adxudicación. 

d) O certificado de existencia de crédito. 
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29. Segundo sinala o artigo 231.1 da Lei de Contratos do Sector Público, a 
adxudicación dun contrato de obras: 

a) Require a previa elaboración, supervisión, aprobación e replanteo do 

correspondiente proxecto que definirá con precisión o obxecto do contrato, 

correspondendo ao órgano de contratación a súa aprobación salvo que a 

devandita competencia estea específicamente atribuida a outro órgano. 

b) Non precisa de aprobación do proxecto. 

c) Require a previa elaboración e replanteo do correspondente proxecto, 

correspondendo ao contratista e ao representante da Administración, firmar o 

documento de adxudicación. 

d) En ningún caso será necesaria a existencia dun proxecto. 

 
30. Conforme ao artigo 106.1 da Lei de Contratos do Sector Público, no 

procedemento de contratación: 
a) É obrigatoria a esixencia de garantía provisional en todo caso. 

b) Non procederá, en ningún caso, a esixencia de garantía provisional. 

c) Non procederá a esixencia de garantía provisional, salvo cando o órgano de 

contratación así o estime sen necesidade de xustificación. 

d) Non procederá a esixencia de garantía provisional, salvo cando de forma 

excepcional o órgano de contratación, por motivos de interese público, 

considéreo necesario e xustifique motivadamente no expediente. 

 
31. O contratista terá dereito a percibir abonos a conta polo importe de 

operacións preparatorias da execución do contrato: 
a) En ningún caso. 

b) En calquera caso, bastando con que o solicite á Mesa de contratación. 

c) Cando se trate de operacións comprendidas no obxecto do contrato, nas 

condicións sinaladas nos pregos, téndose que asegurar os devanditos pagos  

mediante prestación de garantía. 

d) Unha vez que se firme a acta de recepción en conformidade. 
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32. Os contratos administrativos: 
a) Non poden modificarse, pois rexe o principio de resgo e ventura do contratista. 

b) Poden modificarse sen problema sempre que así o pacten o representante da 

empresa contratista e o enxeñeiro ou arquitecto representante da 

Administración, levantándose a correspondente acta. 

c) Poden modificarse libremente. 

d) Ningunha das anteriores respostas é correcta. 

 

33. Conforme ao artigo 233.1 da Lei de Contratos do Sector Público, os 
proxectos de obras deberán comprender, entre outros: 

a) Unha memoria na que se describa o obxecto das obras. 

b) Os planos de conxunto e de detalle necesarios para que a obra quede 

perfectamente definida. 

c) O prego de prescripcións técnicas particulares. 

d) Todas as respostas anteriores son correctas. 

 

34. A contratación conxunta da elaboración do proxecto e a execución das 
obras: 

a) É a forma normal e habitual. 

b) Ten carácter excepcional e só poderá efectuarse en supostos taxados que 

deberá xustificarse debidamente no expediente. 

c) Nunca se pode contratar conxuntamente a elaboración do proxecto e a 

execución das obras. 

d) Ningunha das respostas anteriores é correcta. 

 

35. Poderán ser obxecto do recurso especial de revisión en materia de 
contratación as seguintes actuacións: 

a) Os anuncios de licitación, os pregos, os documentos contractuais que 

establezan as condicións que deban rexer a contratación, así como tamén os 

acordos de adxudicación. 

b) Soamente os pregos de cláusulas administrativas e de prescripcións técnicas 

particulares. 

c) A acta de replanteo. 

d) Únicamente poderá ser obxecto do recurso o acordo de adxudicación do 

contrato. 
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36. Sempre que os particulares sufran unha lesión en calquera dos seus bens 
e dereitos que sexa consecuencia do funcionamento normal ou anormal 
dos servizos públicos: 

a) Terán dereito a ser indemnizados polas Administracións Públicas. 

b) Terán dereito a ser indemnizados polas Administracións Públicas, salvo nos 

casos de forza maior ou danos que o particular teña o deber xurídico de soportar 

de acordo coa Lei. 

c) Terán dereito a ser indemnizados directamente pola empresa contratista que 

executase a obra, prestado o servizo ou realizado o suministro para a 

Administración. 

d) Terán dereito a indemnización soamente aquelas lesións nas que non exista 

nexo causal. 

  

37. En materia de responsabilidade patrimonial da Administración Pública: 
a) Sólo serán indemnizables as lesións producidas ao particular que proveñan de 

danos que éste non teña o deber xurídico de soportar dacordo coa Lei. 

b) Serán indemnizables todas as lesións que sufran os particulares sempre que 

non exista nexo causal. 

c) Non serán indemnizables os danos que se deriven de feitos ou circunstancias 

que non puidesen preveerse ou evitar según o estado dos coñecementos da 

ciencia ou da técnica existentes no momento de producción daqueles. 

d) As letras a) e c) son correctas. 
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38. Nos procedementos en materia de responsabilidade patrimonial, a 
resolución que poña fin ao procedemento: 

a) Decidirá as cuestións planteadas polos interesados. 

b) Decidirá todas as cuestións plantexadas polos interesados e aquelas outras 

derivadas do procedemento, sendo necesario que se pronuncie sobre a 

existencia ou non da relación de causalidade entre o funcionamento do servizo 

público e a lesión producida e, no seu caso, sobre a valoración do dano causado, 

a cuantía e o modo da indemnización. 

c) Pode entrar a non a valorar os elementos a ter en conta, en función da 

discrecionalidade técnica da Administración. 

d) Ao tratarse dunha relación extracontractual, o seu contido, regulación e 

fundamentación sométese ao que dispón a Lei de Contratos do Sector Público 

na súa disposición adicional vixésimo-quinta. 

 
39. Nos procedementos de responsabilidade patrimonial, ¿canto tempo ten 

que transcurrir desde que se iniciou o procedemento sen que recaíse e se  
notificase resolución expresa ou, no seu caso, se formalizara o acordo para 
entender que a resolución é contraria á indemnización solicitada?: 

a) Cinco anos. 

b) Catro anos. 

c) Seis meses. 

d) Un mes. 
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40. O personal laboral ao servizo das Administracións públicas réxese: 
a) Ademáis de pola lexislación laboral e polas demáis normas convencionalmente 

aplicables, polos preceptos do Estatuto Básico do Empregado Público que así o 

dispoñan. 

b) En materia de permisos de nacemento, adopción, do proxenitor diferente da nai 

biolóxica e lactancia, o personal laboral ao servizo das Administracións públicas 

réxese polo previsto no Estatuto Básico do Empregado Público, non sendo de 

aplicación a este personal, polo tanto, as previsións do texto refundido da Lei do 

Estatuto dos Traballadores sobre as suspensións dos contratos de traballo que, 

no seu caso, corresponderían polos mesmos supostos de feito. 

c) Soamente polo Estatuto dos Traballadores e polas normas convencionalmente 

aplicables. 

d) As respostas a) e b) son correctas. 

 
PRIMEIRA PARTE (TEST DE CONTIDO TEÓRICO): PARTE ESPECÍFICA   

 
41. Conforme ao artigo 18 do Real Decreto 42/2022, do 18 de xaneiro, polo que 

se regula o Bono Aluguer Novo e o Plan Estatal para o acceso á vivenda 
2022-2025, son programas de axudas contidos no Plan: 

a) Programa de subsidiación de préstamos convidos, programa de axuda ao 

aluguer de vivenda e programa de incremento do parque público de vivendas. 

b) Programa de compra de vivenda e programa de incremento do parque privado 

de vivendas. 

c) Programa de subsidiación de préstamos convidos, programa de compra de 

vivenda e programa de incremento do parque privado de vivendas. 

d) Ningún dos anteriores. 
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42. As liñas estratéxicas do Pacto de Vivenda  de Galicia 2021-2025 son: 
a) Liña estratéxica A.- acceso á vivenda en réxime de aluguer; Liña estratéxica B.- 

Rehabilitación, rexeneración e renovación rural; Liña estratéxica C.- Solo 

Industrial; Liña estratéxica D.- Outras medidas en materia de vivenda e 

rehabilitación. 

b) Liña estratéxica A.- acceso á vivenda; Liña estratéxica B.- Rehabilitación, 

rexeneración e renovación urbanas; Liña estratéxica C.- Solo Residencial; Liña 

estratéxica D.- Outras medidas en materia de vivenda e rehabilitación. 

c) Liña estratéxica A.- acceso á vivenda digna; Liña estratéxica B.- Rehabilitación 

do patrimonio histórico; Liña estratéxica C.- Solo Industrial; Liña estratéxica D.- 

Outras medidas en materia de vivenda e rehabilitación. 

d) Todas son correctas. 

 
43. É incorrecto dicir que conforme o artigo 2 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, 

do solo de Galicia: 
a) A dirección e o control da actividade urbanística constitúen unha función pública 

e corresponden, en todo caso, á administración urbanística competente. 

b) A xestión da actividade urbanística pode desenvolverse directamente por aquela 

ou a través das formas previstas por medio de lei e das autorizadas pola 

lexislación reguladora da administración actuante.  

c) Cando o mellor cumprimento dos fins e obxectivos do plan urbanístico así o 

aconselle, suscitarase a iniciativa privada, podendo celebrarse convenios 

urbanísticos con particulares coa finalidade de establecer os termos de 

colaboración para o mellor e eficaz desenvolvemento da actividade urbanística. 

d) Na formulación, tramitación e xestión do plan urbanístico as administracións 

urbanísticas competentes haberán de asegurar exclusivamente a participación 

das persoas interesadas. 
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44. Conforme o artigo 3 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia: 
a) A actividade urbanística é unha función pública que ten por obxecto a 

organización, dirección e control da ocupación e a utilización do solo, excluídos 

o subsolo e o voo. 

b) A actividade urbanística é unha función pública que ten por obxecto a 

organización, dirección e control da ocupación e a utilización do solo, incluídos 

o subsolo e o voo. 

c) A actividade urbanística é unha función pública que ten por obxecto a promover 

a transformación do solo mediante a urbanización, a edificación e a rehabilitación 

do patrimonio inmobiliario. 

d) A actividade urbanística é unha función pública que ten por obxecto 

transformación do solo rural en urbano. 

 
45. Conforme o artigo 8 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, son 

órganos da Comunidade Autónoma con competencia urbanística: 
a) A Comisión Superior de Urbanismo de Galicia. 

b) A Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, en materia de disciplina 

urbanística. 

c) O Consello de Contas da Xunta de Galicia. 

d) Todas son correctas. 
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46. Conforme o artigo 16 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, 
Os plans xerais e os plans básicos clasificarán como solo urbano os 
terreos que estean integrados na malla urbana existente, sempre que 
reúnan algún dos seguintes requisitos: 

a) Que conten con acceso de uso público e cos servizos de abastecemento de 

auga, evacuación de augas residuais e subministración de enerxía eléctrica. 

b) Que conten con acceso rodado público e cos servizos de abastecemento de 

auga, evacuación de augas residuais e subministración de enerxía eléctrica. 

c) Que conten con acceso público e cos servizos de abastecemento de auga, 

evacuación de augas residuais e subministración de enerxía eléctrica redes 

públicas. 

d) Que, aínda carecendo dalgúns dos servizos de abastecemento de auga, 

evacuación de augas residuais e subministración de enerxía eléctrica, estean 

comprendidos en áreas ocupadas pola edificación, polo menos nunha terceira 

parte dos espazos aptos para ela, segundo a ordenación que o plan xeral ou o 

plan básico establezan. 

 
47. Conforme o artigo 17 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, 

os plans xerais diferenciarán no solo urbano as seguintes categorías: 
a) Solo urbano consolidado, integrado exclusivamente polos terreos que reúnan a 

condición de soar e solo urbano non consolidado, integrado pola restante 

superficie de solo urbano. 

b) Solo urbano consolidado integrado exclusivamente polos terreos que reúnan a 

condición de soar e solo urbano non consolidado, integrado polos terreos nos 

que se prevexan actuacións de dotación. 

c) Solo urbano consolidado, integrado exclusivamente polos terreos que reúnan a 

condición de soar e solo urbano non consolidado, integrado polos terreos nos 

que sexan necesarios procesos de urbanización. 

d) Solo urbano consolidado e solo urbano non consolidado. 
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48. Conforme o artigo 20 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, 
en solo urbano consolidado, os propietarios teñen os seguintes deberes: 

a) Ceder gratuitamente ao concello os terreos destinados a viarios fose das 

aliñacións establecidas no plan cando pretendan rehabilitar as edificacións. 

b) Completar pola súa conta a urbanización necesaria para que os terreos 

alcancen, se aínda non a tivesen, a condición de soar, nos supostos parcelación.  

c) Regularizar as leiras para adaptar a súa configuración ás esixencias do plan 

cando fose preciso por ser a súa superficie inferior á parcela mínima ou a súa 

forma inadecuada para a edificación. 

d) Edificar as solares vacantes no prazo dun ano. 

 

49. Conforme a disposición transitoria 1ª da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do 
solo de Galicia, o plan aprobado definitivamente con anterioridade á 
entrada en vigor da presente lei e adaptado á Lei 9/2002, do 30 de 
decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de 
Galicia, conservará a súa vixencia ata a súa revisión ou adaptación á 
mesma, conforme ás seguintes regras: 

a) Ao solo urbano, aplicaráselle integramente o disposto no plan respectivo. 

b) Ao solo urbanizable delimitado e non delimitado, aplicaráselle integramente o 

disposto na lei para o solo rústico. 

c) Ao solo de núcleo rural e ás súas áreas de expansión, aplicaráselle integramente 

o disposto na Lei para o solo de núcleo rural. 

d) Ao solo rústico, aplicaráselle o disposto na presente lei para o solo rústico de 

especial protección. 
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50. Conforme o artigo 41 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, 
en solo urbano non consolidado de uso residencial ou hostaleiro no que 
sexan necesarios procesos de urbanización, o plan non poderá conter 
determinacións das que resulte unha superficie edificable total superior a: 

a) En municipios con poboación igual ou superior a 50.000 habitantes: 1,00 metro 

cadrado edificable por cada metro cadrado de solo. 

b) En municipios con poboación igual ou superior a 20.000 habitantes e inferior a 

50.000 habitantes: 1 metro cadrado edificable por cada metro cadrado de solo. 

c) En municipios con poboación igual ou superior a 5.000 habitantes e inferior a 

20.000 habitantes: 0,50 metros cadrados edificables por cada metro cadrado de 

solo. 

d) Todas son correctas. 

 

51. Conforme ao artigo 42 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, 
o plan que conteña a ordenación detallada establecerá no solo urbano non 
consolidado e no solo urbanizable as reservas mínimas de solo para os 
seguintes sistemas locais, ao servizo do polígono ou sector: 

a) Para arborado, en ámbitos de uso residencial ou hostaleiro: a plantación ou 

conservación dunha árbore por cada 200 metros cadrados edificables. 

b) Prazas de aparcamentos de vehículos: unha praza de aparcamento por cada 

100 metros cadrados edificables, das que, como mínimo, a metade debe ser de 

dominio público. 

c) Sistema de espazos libres públicos destinados a parques, xardíns, áreas de 

lecer, expansión e recreo da poboación, en ámbitos de uso residencial ou 

hostaleiro: 20 metros cadrados de solo por cada 100 metros cadrados edificables 

e como mínimo o 20 % da superficie total do ámbito. 

d) Sistema de espazos libres públicos destinados a parques, xardíns, áreas de 

lecer, expansión e recreo da poboación, en ámbitos de uso terciario ou industrial: 

a superficie que, xustificadamente, establézase no plan de desenvolvemento. 
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52. Conforme ao artigo único do O Plan Básico autonómico de Galicia, 
aprobado por Decreto 83/2018, do 26 de xullo, está integrado polos 
seguintes documentos: 

a) Planos de delimitación dos instrumentos de ordenación municipal. 

b) Planos de delimitación das afeccións supramunicipais. 

c) Catálogo. 

d) Ningunha é correcta. 

 

53. Conforme ao artigo 7 do anexo I do Plan Básico Autonómico de Galicia, 
aprobado por Decreto 83/2018, do 26 de xullo, o ámbito de aplicación 
constitúeo: 

a) Todo o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. 

b) Os municipios sen plan urbanístico. 

c) Os municipios sen Plan Xeral de Ordenación Municipal. 

d) Os municipios sen Normas Subsidiarias. 

 

54. Conforme ao artigo 52 da Lei 2/2016 do solo de Galicia, os plans xerais de 
ordenación municipal conterán as seguintes determinacións de carácter 
xeral: 

a) Obxectivos xerais e criterios da ordenación do territorio, compatibles con 

instrumentos de plan dos municipios de igual poboación. 

b) Clasificación do solo de todo o termo municipal e dos municipios limítrofes, en 

todos ou algún dos distintos tipos e categorías establecidos na presente lei. 

c) Delimitación dos sectores en solo urbanizable e dos ámbitos de reforma interior 

no solo urbano non consolidado. 

d) Todas son correctas. 

 

55. Conforme ao artigo 58 da Lei 2/2016 do solo de Galicia, os plans xerais de 
ordenación municipal conterán os seguintes documentos: 

a) Estudo do medio natural e análise do modelo de asentamento en función da 

topografía natural. 

b) Estudo de incidencia ambiental. 

c) Planos de ordenación do territorio. 

d) Normas urbanísticas. 

 



 
 

 

pág. 19 
 

56. Conforme ao artigo 60 da Lei 2/2016 do solo de Galicia, o procedemento de 
aprobación do plan xeral de ordenación municipal NON contempla a 
seguinte fase: 

a) Iniciada a fase de formulación do plan xeral, redactarase un borrador do plan e 

un documento inicial estratéxico, co contido establecido na lexislación vixente. 

b) O concello, previo informe dos servizos técnicos e xurídicos municipais sobre a 

conformidade do plan coa lexislación vixente, procederá á súa aprobación inicial, 

sometendo o documento a información pública durante un prazo de dous meses, 

mediante anuncio que se publicará no «Diario Oficial de Galicia» e nun dos 

xornais de maior difusión na provincia. 

c) O órgano administrativo municipal, tras realizar a análise técnica do expediente, 

no prazo de dous meses, a contar desde a recepción da documentación 

completa, formulará a declaración ambiental estratéxica, que haberá de ser 

publicada no «Diario Oficial de Galicia» e na sede electrónica do órgano 

ambiental. 

d) Previo informe dos servizos xurídicos e técnicos municipais respecto da 

integridade documental do expediente, as actuacións administrativas realizadas 

e a conformidade do plan coa lexislación vixente, o concello aprobará 

provisionalmente o contido do plan coas modificacións que fosen pertinentes. 

 
57. Conforme ao artigo 61 a Lei 2/2016 do solo de Galicia, a competencia para 

a aprobación definitiva do plan xeral de ordenación municipal: 
a) Corresponde á persoa titular da consellería competente en materia de urbanismo 

a aprobación definitiva dos plans xerais de ordenación municipal dos concellos 

que conten con máis de 50.000 habitantes. 

b) Corresponde ao órgano competente municipal, segundo o establecido na 

lexislación de réxime local, a aprobación definitiva dos plans xerais de 

ordenación municipal dos concellos que conten con máis de 50.000 habitantes. 

c) Corresponde ao órgano competente municipal a aprobación definitiva dos plans 

xerais de ordenación municipal dos concellos que conten cunha poboación igual 

ou inferior a 50.000 habitantes. 

d) Ningunha é correctas. 
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58. Conforme ao artigo 63 da Lei 2/2016 do solo de Galicia, os plans básicos 
municipais: 

a) Son os instrumentos de plan urbanístico dun termo municipal completo, que se 

redactarán en desenvolvemento do Plan básico autonómico para os concellos 

de menos de 5.000 habitantes que non conten cun instrumento de plan xeral. 

b) Son os instrumentos de plan urbanístico dun termo municipal completo, que se 

redactarán en desenvolvemento do Plan básico autonómico para os concellos 

de menos de 15.000 habitantes que non conten cun instrumento de plan xeral. 

c) Son os instrumentos de plan urbanístico dun termo municipal completo, que se 

redactarán en desenvolvemento do Plan básico autonómico para os concellos 

de menos de 50.000 habitantes que non conten cun instrumento de plan xeral. 

d) Son os instrumentos de plan urbanístico dun termo municipal completo, que se 

redactarán en desenvolvemento do Plan básico autonómico para os concellos 

de máis de 50.000 habitantes que non conten cun instrumento de plan xeral. 

 

59. Conforme ao artigo 4 do Anexo das Normas Técnicas de Plan de Galicia, 
aprobadas por Orde do 10 de outubro de 2019 modificada por ORDE do 8 
de abril de 2022, o contido dos instrumentos de plan deberá cumprir o 
seguinte: 

a) O contido completo do instrumento do plan será recolleito nun índice xeral que 

se incorporará no documento dixital conforme a estrutura e codificación de 

cartafols e arquivos do anexo 4 das normas. 

b) Non será necesario un índice xeral se os documentos e arquivos que compoñen 

o plan conteñen un índice propio que garanta a facilidade da súa manexo 

mediante a sinalización das súas páxinas numeradas ou o acceso ás diferentes 

partes do documento a través de marcadores 

que faciliten a navegación, segundo sexa posible en cada caso. 

c) A totalidade dos documentos do instrumento de plan indicarán en todas as súas 

follas, polo menos: o nome do instrumento de plan, o nome do concello, o equipo 

redactor, a data de inicio do expediente. 

d) Todas son correctas. 
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60. Conforme ao artigo 65 da Lei 2/2016 do solo de Galicia, 
a) Os plans parciais e os plans especiais non poderán modificar a ordenación 

detallada establecida polo plan xeral de ordenación municipal. 

b) Os plans parciais poderán modificar a ordenación detallada establecida polo plan 

xeral de ordenación municipal, os plans especiais en ningún caso. 

c) Os plans parciais e os plans especiais poderán modificar a ordenación detallada 

establecida polo plan xeral de ordenación municipal exclusivamente a través 

dunha modificación puntual do Plan Xeral. 

d) Os plans parciais e os plans especiais poderán modificar a ordenación detallada 

establecida polo plan xeral de ordenación municipal. 

 

61. Conforme ao artigo 67 da Lei 2/2016 do solo de Galicia, os Plans Parciais: 
a) Terán por obxecto regular a urbanización e a edificación do solo non urbanizable, 

desenvolvendo o plan xeral mediante a ordenación detallada dun sector. 

b) Terán por obxecto regular a urbanización e a edificación do solo non urbanizable, 

desenvolvendo o plan xeral mediante a ordenación detallada dun polígono. 

c) Terán por obxecto regular a urbanización e a edificación do solo urbanizable, 

desenvolvendo o plan xeral mediante a ordenación detallada dun sector. 

d) Terán por obxecto regular a urbanización e a edificación do solo urbano non 

consolidado, desenvolvendo o plan xeral mediante a ordenación detallada dun 

sector. 

 

62. Conforme ao artigo 70 da Lei 2/2016 do solo de Galicia, os Plans Especiais 
terán algunha destas finalidades: 

a) Protexer ámbitos singulares. 

b) Levar a cabo operacións de regularización de predios.  

c) Obter dotacións urbanísticas. 

d) Levar a cabo operacións de edificación extensiva no medio rural. 

 

63. Conforme ao artigo 79 da Lei 2/2016 do solo de Galicia, poderán redactarse 
estudos estudos de detalle cos seguintes obxectivos: 

a) Alterar o destino urbanístico do solo. 

b) Ordenar os volumes edificables. 

c) Parcelar o solo. 

d) Establecer novos usos e ordenanzas. 
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64. Conforme ao artigo 82 da Lei 2/2016 do solo de Galicia, a eficacia do acto 
de aprobación definitiva e a entrada en vigor do plan aprobado quedan 
condicionadas a: 

a) A publicación do acordo de aprobación definitiva do plan no «Diario Oficial de 

Galicia». 

b) A publicación do documento que conteña a normativa e as ordenanzas no 

Boletín Oficial da provincia. 

c) A inscrición do instrumento no Rexistro de Ordenación do Territorio e Plan 

Urbanístico de Galicia. 

d) Todas son correctas. 

 

65. Conforme o artigo 90 da Lei 2/2016 do solo de Galicia, NON é correcto dicir 
que nos edificios, construcións e instalacións erixidos con anterioridade á 
aprobación definitiva do plan urbanístico: 

a) Se se atopan afectados por viarios, zonas verdes, espazos libres, dotacións e 

equipamentos públicos, deberá cesarse o seu uso no prazo de dous anos e 

proceder á súa derriba. 

b) Se se atopan afectados por viarios, zonas verdes, espazos libres, dotacións e 

equipamentos públicos, poderán realizarse neles obras de conservación e as 

necesarias para o mantemento do este uso preexistente. 

c) Se se atopan afectados por viarios, zonas verdes, espazos libres, dotacións e 

equipamentos públicos, poderán cambiar o seu uso a calquera dos usos 

permitidos pola ordenanza ou normativa urbanística que resulte de aplicación, 

sen máis obras que as mínimas e imprescindibles 

d) Se se atopan en solo urbano non consolidado, en áreas de solo de núcleo rural 

nas cales se prevexan actuacións de carácter integral, no solo urbanizable e nos 

terreos afectados a sistemas xerais, mentres non estea aprobada 

definitivamente a ordenación detallada dos estes ámbitos, poderán cambiar o 

seu uso a calquera dos usos permitidos pola ordenanza ou normativa urbanística 

que resulte de aplicación, sen máis obras que as mínimas e imprescindibles. 
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66. Conforme ao artigo 97 da Lei 2/2016 do solo de Galicia, NON é correcto dicir 
que: 

a) Os plans xerais de ordenación municipal haberán de delimitar áreas de 

repartición de cargas e beneficios no solo urbano non consolidado. 

b) Os plans xerais de ordenación municipal haberán de delimitar áreas de 

repartición de cargas e beneficios no solo no solo urbanizable . 

c) Os plans xerais de ordenación municipal haberán de delimitar áreas de 

repartición de cargas e beneficios no solo de núcleo rural cando se contemplen 

áreas de actuación integral que requiran das mesmas. 

d) Os plans xerais de ordenación municipal haberán de delimitar áreas de 

repartición de cargas e beneficios no solo urbano consolidado. 

 

67. Conforme ao artigo 100 da Lei 2/2016 do solo de Galicia, os polígonos 

a) Delimítaos o Plan Xeral de Ordenación Municipal, ao tratarse dunha das súas 

determinacións xerais. 

b) Veñen delimitados pola configuración da  propiedade do solo. 

c) Son delimitados polo plan que conteña a ordenación detallada. 

d) Ningunha é correcta. 

 

68. Conforme ao artigo 111 a Lei 2/2016 do solo de Galicia, son sistemas de 
actuación: 

a) Directos: concerto e compensación e Indirectos: cooperación e expropiación. 

b) Directos: cooperación e expropiación e Indirectos: concerto e compensación. 

c) Directos: concerto e cooperación e Indirectos: compensación e expropiación. 

d) Directos: cooperación e compensación e Indirectos: concerto e expropiación. 
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69. Conforme ao artigo 142 da Lei 2/2016 do solo de Galicia, NON estarán 
suxeitos a licenza municipal 

a) As intervencións en inmobles declarados bens de interese cultural ou 

catalogados polos seus singulares características ou valores culturais, 

históricos, artísticos, arquitectónicos ou paisaxísticos. 

b) As demolicións, incluídas as derivadas de resolucións de expedientes de 

restauración da legalidade urbanística. 

c) A primeira ocupación dos edificios. 

d) A implantación de calquera instalación de uso residencial, xa sexa provisional ou 

permanente. 

 

70. Conforme ao artigo 158 da Lei 2/2016 do solo de Galicia, son infraccións 
moi graves 

a) O incumprimento do réxime establecido por medio de lei para as edificacións 

fóra de ordenación. 

b) O incumprimento da orde de corte de subministración dos servizos de auga, 

electricidade e outros. 

c) A realización de obras de urbanización sen a previa aprobación do plan e 

proxecto de urbanización esixibles. 

d) O incumprimento das ordes de execución ou demolición. 

 

71. Son principios na ordenación do territorio, conforme ao artigo 2.1 da Lei 
1/2021 de ordenación do territorio de Galicia: 

a) O desenvolvemento sostible dos procesos de urbanización e edificación. 

b) A garantía constitucional do acceso a unha vivenda digna. 

c) A armonización do patrimonio construído e o patrimonio natural. 

d) A coordinación, cooperación e colaboración interadministrativas, en procura da 

coherencia na actuación das administracións públicas, e de garantía da 

participación social.  
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72. Conforme ao artigo 24 da Lei 1/2021 de ordenación do territorio de Galicia, 
as Directrices de ordenación do territorio: 

a) Conterán a definición do modelo territorial para Galicia. 

b) Poderán clasificar solo e substituír ao plan urbanístico nas funcións que lle son 

propias. 

c) Serán aprobadas definitivamente polo Parlamento de Galicia. 

d) Elaboraranse mediante un procedemento cuxo acordo de inicio corresponde ao 

Instituto de Estudos do Territorio. 

 

73. Conforme ao artigo 29 da Lei 1/2021 de ordenación do territorio de Galicia: 
a) Os plans territoriais integrados son instrumentos dirixidos á organización de 

áreas xeográficas supramunicipais. 

b) Os plans territoriais especiais teñen por obxecto desenvolver as Directrices de 

ordenación do territorio en ámbitos dotacionais. 

c) Os plans territoriais integrados poderán promoverse pola iniciativa privada. 

d) Os plans territoriais especiais poderán promoverse pola iniciativa privada. 

 
74. Conforme ao artigo 3 do Anexo do Decreto 20/2011, do 10 de febreiro, polo 

que se aproba definitivamente o Plan de Ordenación do Litoral de Galicia: 
a) Será de aplicación en todos os municipios costeiros calquera que sexa o tipo de 

solo. 

b) Non será de aplicación nos ámbitos clasificados como solo urbano consolidado, 

solo urbano non consolidado e solo de núcleo rural polo plan en vigor. 

c) Non será de aplicación nos ámbitos clasificados como solo rústico polo plan en 

vigor. 

d) Non será de aplicación nos ámbitos clasificados como solo urbano consolidado 

ou solo de núcleo rural polo plan en vigor. 
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75. Conforme ao artigo 35.6 da Lei 1/2021 de ordenación do territorio de 
Galicia, son funcións dos plans sectoriais: 

a) Propoñer accións, proxectos, directrices e fórmulas de actuación territorial. 

b) Establecer os obxectivos, principios e criterios territoriais para as actuacións 

sectoriais supramunicipais das administracións públicas. 

c) Propiciar a utilización adecuada, racional e equilibrada do territorio, en canto 

recurso natural non renovable e soporte obrigado das actividades sectoriais 

realizadas por axentes públicos e privados con incidencia no mesmo. 

d) Todas son correctas 

 
76. Conforme ao disposto no artigo 237 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de 

Contratos do Sector Público, a execución do contrato de obras comeza:  
a) Coa acta de comprobación do replanteo. 

b) Coa formalización da adxudicación do contrato. 

c) Coa aprobación do proxecto. 

d) Tras a supervisión técnica do proxecto. 

 
77. Segundo a Lei 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenación da Edificación, 

unha vez finalizada unha obra, por quen deberá estar subscrito o 
certificado final de obra?  

a) Polo director de obra, o director de execución da obra e o promotor. 

b) Polo director de obra. 

c) Polo director da execución da obra.  

d) Polo director de obra e o director de execución da obra.  
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78. Segundo a Lei 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenación da Edificación, 
cal das seguintes obrigacións non é do promotor?  

a) Ostentar sobre o solar a titularidade dun dereito que lle faculte para construír nel. 

b) Facilitar a documentación e información previa necesaria para a redacción do 

proxecto, así como autorizar ao director de obra as posteriores modificacións do 

mesmo. 

c) Xestionar e obter as preceptivas licenzas e autorizacións administrativas, así 

como subscribir a acta de recepción da obra.  

d) Designar ao xefe de obra que asumirá a representación técnica do construtor na 

obra e que pola súa titulación ou experiencia deberá ter a capacitación adecuada 

de acordo con as características e a complexidade da obra.  

 

79. Segundo a Lei 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenación da Edificación, 
cal destas obrigacións non corresponde ao proxectista?  

a) Estar en posesión da titulación académica e profesional habilitante de arquitecto, 

arquitecto técnico, enxeñeiro ou enxeñeiro técnico, segundo corresponda, e 

cumprir as condicións esixibles para o exercicio da profesión. En caso de 

persoas xurídicas, designar ao técnico redactor do proxecto que teña a titulación 

profesional habilitante. 

b) Xestionar e obter as preceptivas licenzas e autorizacións administrativas, así 

como subscribir a acta de recepción da obra. 

c) Redactar o proxecto con suxeición á normativa vixente e ao que se estableceu 

no contrato e entregalo, cos visados que no seu caso fosen preceptivos.  

d) Acordar, no seu caso, co promotor a contratación de colaboracións parciais.  
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80. Segundo a Lei 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenación da Edificación, 
que titulación require o técnico encargado de realizar o proxecto dun 
edificio administrativo de oficinas, de carácter permanente?  

a) Tanto a titulación de Arquitecto como a de Enxeñeiro habilitan para a realización 

do proxecto de execución nese tipo de edificio. 

b) Tanto a titulación de Arquitecto como a de Arquitecto Técnico, como a de 

Enxeñeiro habilitan para a realización do proxecto de execución nese tipo de 

edificio. 

c) Só a titulación de Arquitecto habilita para a realización do proxecto de execución 

nese tipo de edificio.  

d) Tanto a titulación de Arquitecto como a de Arquitecto Técnico habilitan para a 

realización do proxecto de execución nese tipo de edificio.  

 

81. Segundo a Lei 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenación da Edificación, 
en que documento débese de deixar constancia de calquera cambio ou 
nova decisión relativa á execución dunha obra para que o construtor 
corrobóreo coa súa firma e execútea segundo o reflectido nel?  

a) Libro do edificio. 

b) Libro de incidencias. 

c) Libro de ordes.  

d) Acta de recepción.  

 

82. Segundo a Lei 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenación da Edificación, é 
obrigatorio que os laboratorios de control de calidade da edificación teñan 
implantado un sistema de xestión da calidade que define os 
procedementos e métodos de ensaio ou inspección que utiliza na súa 
actividade?  

a) Si. 

b) Non. 

c) Dependendo do tamaño da obra.  

d) Dependendo da complexidade da obra.  
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83. Segundo a Lei 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenación da Edificación, 
as persoas físicas ou xurídicas que interveñen no proceso da edificación 
responderán fronte aos propietarios e os terceiros adquirentes dos 
edificios ou parte dos mesmos, no caso de que sexan obxecto de división, 
dos seguintes danos materiais ocasionados no edificio:  

a) Durante 10 anos, dos danos materiais causados no edificio por vicios ou defectos 

que afecten á cimentación, os soportes, as vigas, os forxados, os muros de carga 

ou outros elementos estruturais, e que comprometan directamente a resistencia 

mecánica e a estabilidade do edificio.  

b) Durante 5 anos, dos danos materiais causados no edificio por vicios ou defectos 

que afecten á cimentación, os soportes, as vigas, os forxados, os muros de carga 

ou outros elementos estruturais, e que comprometan directamente a resistencia 

mecánica e a estabilidade do edificio.  

c) Durante 20 anos, dos danos materiais causados no edificio por vicios ou defectos 

que afecten á cimentación, os soportes, as vigas, os forxados, os muros de carga 

ou outros elementos estruturais, e que comprometan directamente a resistencia 

mecánica e a estabilidade do edificio.  

d) Durante a vida útil da edificación.  

 

84. Segundo a instrución de formigón estrutural (EHE-08), dentro do programa 
de control aprobado pola Dirección Facultativa que contemplará unha 
división da obra en lotes de execución, coherentes co desenvolvemento 
previsto no Plan de obra para a execución da mesma, o tamaño do lote non 
será superior en vigas e forxados de edificios a…  

a) 250 m2 de planta. 

b) 500 m3 de formigón. 

c) 50 m2 de planta.  

d) Non é necesario establecer lotes nestes elementos.  
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85. Segundo a instrución de formigón estrutural (EHE-08), durante a execución 
da inxección do formigón cal das seguintes comprobacións non é 
correcta?  

a) Control do tempo de amasado. 

b) Control da relación auga/cemento. 

c) Control da viscosidade, co cono Marsch, no momento de iniciar a inxección.  

d) Control da ausencia de defectos significativos na superficie do formigón.  

 

86. Segundo a instrución de formigón estrutural (EHE-08), son obrigatorias as 
probas de carga en pontes de estradas e de ferrocarril?  

a) Si, en todos os casos. 

b) Non son necesarias, son recomendables. 

c) Depende do tipo de vía.  

d) Depende da luz para cubrir pola ponte.  

 

87. Para os efectos da instrución de formigón estrutural (EHE-08), cal dos 
seguintes Estados Límite de cálculo non é correcto?  

a) Estados Límite Últimos. 

b) Estados Límite de Servizo. 

c) Estado Límite de Durabilidade. 

d) Estado límite de Humidade.  

 

88. Para os efectos da instrución de formigón estrutural (EHE-08), cal dos 
seguintes tipos de aditivos para o formigón non é correcto?  

a) Plastificante. 

b) Acelerador. 

c) Áridos.  

d) Inclusor de aire.  
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89. Para os efectos da instrución de formigón estrutural (EHE-08), 
denomínanse formigóns de alta resistencia aos formigóns con resistencia 
característica de proxecto fck superior a… 

a) 25 N/mm2. 

b) 20 N/mm2. 

c) 50 N/mm2. 

d) 10 N/mm2.  

 

90. Para os efectos da instrución de formigón estrutural (EHE-08), que 
produtos de aceiro dos seguintes non está dentro do grupo de armaduras 
pasivas?  

a) Barras rectas ou rolos de aceiro corrugado soldable. 

b) Arames de aceiro corrugado ou grafilado soldable. 

c) Perfís laminados de aceiro.  

d) Arames lisos de aceiro soldable.  

 

91. Cal é a sobrecarga de uso que establece o Código Técnico da Edificación 
no seu documento básico SE-AE para zonas administrativas? 

a) 2 kN/m2. 

b) 0,5 kN/m2. 

c) 10 kN/m2.  

d) 20 kN/m2.  

 

92. Cal é a sobrecarga de uso que establece o Código Técnico da Edificación 
no seu documento básico SE-AE para locais comerciais?  

a) 0,5 kN/m2. 

b) 1 kN/m2. 

c) 10 kN/m2.  

d) 5 kN/m2.  
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93. Segundo o documento básico SE-AE do Código Técnico da Edificación, 
que carga de neve é suficiente considerar en cubertas planas de edificios 
de pisos situados en localidades de altitude inferior a 1.000 m.?  

a) Dependerá unicamente da localización xeográfica do edificio. 

b) 1kN/m2. 

c) 5 kN/m2.  

d) Dependerá do uso do edificio.  

 

94. Segundo o documento básico SE de o Código Técnico da Edificación, que 
é o estado límite último dunha estrutura?  

a) É aquel que, de ser superado, constitúe un risco para as persoas, xa sexa porque 

produce unha posta fose de servizo do edificio ou o colapso total ou parcial do 

mesmo. 

b) É aquel que, de ser superado, afecta o confort e ao benestar dos usuarios ou de 

terceiras persoas, ao correcto funcionamento de o edificio ou á aparencia da 

construción. 

c) É aquel estado estrutural que pode ser reversible e irreversible. A reversibilidade 

refírese ás consecuencias que excedan os límites especificados como 

admisibles, unha vez desaparecidas as accións que as produciron.  

d) É aquel que contempla as deformacións (frechas, asentos ou esborralles) que 

afecten á aparencia da obra, ao confort dos usuarios, ou ao funcionamento de 

equipos e instalacións.  

 

95. Segundo o documento básico SE de o Código Técnico da Edificación, 
como se poden clasificar as accións sobre a estrutura en función da súa 
resposta estrutural?  

a) Directas ou indirectas. 

b) Fixas ou libres. 

c) Estáticas ou dinámicas.  

d) Positivas ou negativas.  
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96. Segundo o documento básico SE de o Código Técnico da Edificación, cal 
é o coeficiente parcial de seguridade para resistencia que debemos dá 
aplicar ás accións de empuxe do terreo en situación persistente ou 
transitoria desfavorable?  

a) 0,80. 

b) 2. 

c) 1,35.  

d) 0,75.  

 

97. Segundo o documento básico SE de o Código Técnico da Edificación, 
cando se considere a aparencia da obra, admítese que a estrutura 
horizontal dun piso ou cuberta é suficientemente ríxida se, para calquera 
das súas pezas, ante calquera combinación de accións case permanente, 
a frecha relativa é menor que…  

a) 1/500. 

b) 1/400. 

c) 1/350.  

d) 1/300.  

 

98. Segundo o documento básico SE-AE do Código Técnico da Edificación, en 
que zona xeográfica atópase Vigo para determinar a acción do vento?  

a) Zona A. 

b) Zona B. 

c) Zona C.  

d) Zona D.  

 

99. Segundo o documento básico SE-F do Código Técnico da Edificación, 
como se determina a altura de cálculo dun muro?  

a) É a altura libre de piso. 

b) Mediante a altura libre de piso e o tipo de material co que estea construído. 

c) É a altura libre de piso, máis 10 cm. que se engaden no seu parte inferior e 

superior.  

d) Mediante a altura libre de piso e un factor de redución dependente do número 

de bordos arriostrados.  
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100. Segundo o documento básico SE do Código Técnico da Edificación, que 
superficie non deberá exceder un espazo nun edificio administrativo para 
poder ser considerado un único sector de incendio?  

a) 10.000 m2. 

b) 2.500 m2. 

c) 500 m2.  

d) 20.000 m2.  

 

101. Segundo o documento básico SE do Código Técnico da Edificación, cal é 
a resistencia ao lume que deberán ter as paredes, teitos e portas dun 
aparcamento convencional (non robotizado) lindeiro a espazos con outros 
usos?  

a) Non é necesaria ningunha resistencia especial. 

b) O 60. 

c) O 90.  

d) O 120.  

 

102. Segundo o documento básico SE do Código Técnico da Edificación, cal 
destes espazos está considerado como de risco especial nun edificio 
administrativo?  

a) Aulas de máis de 100 persoas. 

b) Almacén de papel. 

c) Aula de proxección.  

d) Sala de reunións.  

 

103. Segundo o documento básico SE do Código Técnico da Edificación, que 
ocupación debemos de considerar na zona de oficinas dun edificio 
administrativo?  

a) 40 m2/persoa. 

b) 1 m2/persoa. 

c) 10 m2/persoa.  

d) 2 m2/persoa.  
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104. Segundo o documento básico SE do Código Técnico da Edificación, en que 
caso unha porta de saída do edificio e situada nun percorrido de 
evacuación deberá abrir no sentido da evacuación?  

a) Se está prevista para o paso de máis de 200 persoas en edificios de uso 

residencial vivenda ou de 100 persoas nos demais casos. 

b) Se está prevista para o paso de máis de 500 persoas. 

c) Se está prevista para o paso de máis de 10 persoas. 

d) Sempre deberá abrir no sentido da evacuación.  

 

105. Segundo o documento básico SUA do Código Técnico da Edificación, que 
clase de resbaladicidade deberá ter un chan situado nunha zona exterior?  

a) Clase 0. 

b) Clase 1. 

c) Clase 2.  

d) Clase 3.  

 

106. Segundo o documento básico SUA do Código Técnico da Edificación, cal 
é a pendente máxima dunha rampla peonil que non estea nun itinerario 
accesible nin nun garaxe?  

a) 2%. 

b) 20%. 

c) 12%.  

d) 1%.  

 

107. Segundo o documento básico SUA do Código Técnico da Edificación, con 
cantas prazas de aparcamento accesibles deberá contar un aparcamento 
de uso público cuxa superficie construída exceda de 100 m2?  

a) Unha praza accesible por cada 33 prazas de aparcamento ou fracción. 

b) Unha praza accesible por cada 200 prazas de aparcamento ou fracción. 

c) Unha praza accesible por cada 5 prazas de aparcamento ou fracción.  

d) Unha praza accesible por cada 500 prazas de aparcamento ou fracción.  
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108. Segundo o documento básico SUA do Código Técnico da Edificación, cal 
é a altura que debe ter unha varanda de protección dun oco de 2 x 2 m. 
dunha escaleira?  

a) 0,90 m. en todos os casos. 

b) 0,90 m. cando a diferenza de cota que protexen non exceda de 6 m e de 1,10 m 

no resto dos casos. 

c) 1,10 m no resto dos casos.  

d) 0,90 m. cando a diferenza de cota que protexen non exceda de 10 m e de 1,10 

m no resto dos casos.  

 

109. Segundo o documento básico HS do Código Técnico da Edificación, cal é 
diámetro nominal mínimo dunha derivación de cobre ou plástico da rede 
de abastecemento a un lavabo?  

a) 50 mm. 

b) 12 mm. 

c) 100 mm.  

d) 75 mm.  

 

110. Segundo o documento básico HEI do Código Técnico da Edificación, cal é 
a dotación de puntos de recarga de vehículos eléctricos nos edificios de 
uso distinto ao residencial privado que sexan titularidade da 
Administración Xeral do Estado ou dos organismos públicos vinculados a 
ela ou dependentes da mesma?  

a) Unha estación de recarga por cada 20 prazas de aparcamento, ou fracción. 

b) Unha estación de recarga por cada 10 prazas de aparcamento, ou fracción 

c) Unha estación de recarga por cada 5 prazas de aparcamento, ou fracción  

d) Ningunha estación de recarga.  
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111. Segundo o documento básico HEI do Código Técnico da Edificación, que 
actuación inclúese dentro do ámbito de aplicación en canto á limitación do 
consumo enerxético?  

a) Os edificios protexidos oficialmente por ser parte dunha contorna declarada ou 

en razón do seu particular valor arquitectónico ou histórico, na medida en que o 

cumprimento de determinadas esixencias básicas de eficiencia enerxética 

puidese alterar de maneira inaceptable o seu carácter ou aspecto, sendo a 

autoridade que dita a protección oficial quen determine os elementos 

inalterables. 

b) Cambios de uso, cando a superficie útil total supere os 50 m2. 

c) Edificios industriais, da defensa e agrícolas non residenciais, ou partes dos 

mesmos, de baixa demanda enerxética. Aquelas zonas que non requiran 

garantir unhas condicións térmicas de confort, como as destinadas a talleres e 

procesos industriais, consideraranse de baixa demanda enerxética.  

d) Edificios illados cunha superficie útil total inferior a 50 m2.  

 

112. Segundo o documento básico HEI do Código Técnico da Edificación, como 
se define a envolvente térmica?  

a) Está composta por todos os cerramentos e particións interiores, incluíndo as 

súas pontes térmicas, que delimitan todos os espazos habitables do edificio ou 

parte do edificio. 

b) Confórmana todos os elementos climatolóxicos da zona na que se atopa o 

edificio. 

c) Está composta polos cerramentos, incluíndo as súas pontes térmicas, que 

delimitan todos os espazos habitables do edificio.  

d) Trátase do estudo da temperatura das fachadas do edificio ao longo do ano.  

 

113. Segundo as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia, cal é a 
pendente máxima en tramos rectos que pode ter unha rampla de garaxe?  

a) 18%. 

b) 30% 

c) 25%  

d) 5%.  
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114. Segundo as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia, cal é o ancho 
libre mínimo en tramos rectos que pode ter unha rampla de garaxe?  

a) 15 m. 

b) 10 m. 

c) 2 m.  

d) 5 m.  

 

115. Segundo as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia, no caso de 
que non exista plan aprobado ou cando este non defina as condicións de 
vivenda exterior, a estancia maior, en todos os casos, e como mínimo outra 
estancia cando a vivenda conte con máis dunha, poderán ter iluminación e 
ventilación natural e relación co exterior a través de patios de mazá ou 
espazos libres públicos ou privados onde sexa posible inscribir, fóra da 
proxección dos voos interiores, un círculo de diámetro:  

a) 10H. 

b) 0,7H. 

c) 0,1H.  

d) 20H. (sendo H a media ponderada da máxima altura de coroación, permitida pola 

lexislación urbanística aplicable, dos edificios que conformen o espazo libre).  

 

116. Segundo as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia, cal é a altura 
máxima do ante pecho das xanelas, proxectadas para dar cumprimento ás 
condicións mínimas de iluminación, medida desde o pavimento rematado 
da peza?:  

a) 1,10 m. 

b) 0,50 m. 

c) 0,80 m.  

d) Non hai limitación neste sentido.  
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117. Segundo as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia, sempre que 
sexa compatible co plan e a normativa de protección patrimonial, cal será 
a altura libre mínima entre pavimento e teito acabado en habitacións?:  

a) 2,20 m. 

b) 2,50 m. 

c) 3,00 m.  

d) 2,80 m.  

 

118. Segundo as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia, cal destas 
condicións deberán cumprir os patios de vivenda abertos a fachada?  

a) A lonxitude L da fronte aberta será como mínimo 1/10 da altura H, cun mínimo 

de 1,00 m. 

b) A lonxitude L da fronte aberta será como mínimo 1/4 da altura H, cun mínimo de 

4,00 m. 

c) A lonxitude L da fronte aberta será como mínimo a altura H, cun mínimo de 10,00 

m.  

d) Non se poden abrir patios a fachada.  

 

119. Segundo as normas de habitabilidade de vivendas de Galicia, cales son, 
como regra xeral, as dimensións dunha praza de aparcamento?  

a) A lonxitude libre mínima de cada praza de aparcamento será de 4,70 m, e o seu 

ancho mínimo de 2,40 m. 

b) A lonxitude libre mínima de cada praza de aparcamento será de 8,00 m, e o seu 

ancho mínimo de 2,50 m. 

c) A lonxitude libre mínima de cada praza de aparcamento será de 5,20 m, e o seu 

ancho mínimo de 2,00 m.  

d) A lonxitude libre mínima de cada praza de aparcamento será de 4,50 m, e o seu 

ancho mínimo de 3,0 m.  
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120. Segundo o Real Decreto Lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que 
se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con 
discapacidade e da súa inclusión social, nos proxectos de vivendas 
protexidas, que porcentaxe mínima destas dispoñerá das características 
construtivas e de deseño adecuadas que garantan o acceso e 
desenvolvemento cómodo e seguro das persoas con discapacidade?  

a) 0,5%. 

b) 20%. 

c) 4%.  

d) 25%.  

 

121. Segundo o Real Decreto 505/2007, do 20 de abril, polo que se aproban as 
condicións básicas de accesibilidade e non discriminación das persoas 
con discapacidade para o acceso e utilización dos espazos públicos 
urbanizados e edificacións cal é a definición de itinerario accesible a nivel?  

a) Itinerario predominantemente horizontal, que pode incluír desniveis, de altura 

non maior que un banzo, salvados por ramplas cuxas pendentes se fixan en 

función da lonxitude dos tramos. 

b) Itinerario predominantemente horizontal, sen desniveis 

c) Itinerario horizontal ou itinerario vertical salvado mediante ascensor.  

d) Itinerario predominantemente horizontal, que pode incluír desniveis, de altura 

non maior que tres banzos, salvados por ramplas cuxas pendentes se fixan en 

función da lonxitude dos tramos. 
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122. Segundo a Orde TMA/851/2021, do 23 de xullo, pola que se desenvolve o 
documento técnico de condicións básicas de accesibilidade e non 
discriminación para o acceso e a utilización dos espazos públicos 
urbanizados, cal dos seguintes requisitos que deberá cumprir un itinerario 
peonil accesible non é correcto?  

a) Discorrerá de maneira lindeira á liña de fachada ou referencia edificada a nivel 

do chan. Con todo, cando as características e o uso do espazo recomenden 

outra disposición do itinerario peonil accesible ou cando este careza da 

devandita liña de fachada ou referencia edificada, facilitarase a orientación e o 

encamiñamento mediante unha franxa-guía lonxitudinal, tal e como se especifica 

nos artigos 45 e 46. 

b) En todo o seu desenvolvemento posuirá unha anchura libre de paso non inferior 

a 1,80 m, que garanta o xiro, cruzamento e cambio de dirección das persoas, 

independentemente das súas características ou modo de desprazamento. 

c) A pendente transversal máxima será do 2%.  

d) A pendente lonxitudinal máxima será do 15%.  

 

123. Segundo a Orde TMA/851/2021, do 23 de xullo, pola que se desenvolve o 
documento técnico de condicións básicas de accesibilidade e non 
discriminación para o acceso e a utilización dos espazos públicos 
urbanizados, cal é a altura libre mínima de paso en prazas, parques e 
xardíns, exceptuándose as áreas axardinadas?  

a) 2,20 m. 

b) 2,80 m. 

c) 3,00 m.  

d) Non hai altura mínima.  
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124. Segundo a Orde TMA/851/2021, do 23 de xullo, pola que se desenvolve o 
documento técnico de condicións básicas de accesibilidade e non 
discriminación para o acceso e a utilización dos espazos públicos 
urbanizados, cal é a anchura mínima libre de paso do plano principal dos 
vaos peonís, desde o que se accede á calzada?  

a) 1,80 m. 

b) 1,00 m. 

c) 0,80 m.  

d) Non hai anchura mínima.  

 

125. Segundo a Orde TMA/851/2021, do 23 de xullo, pola que se desenvolve o 
documento técnico de condicións básicas de accesibilidade e non 
discriminación para o acceso e a utilización dos espazos públicos 
urbanizados, cal é o maior resalte permitido entre un vao peonil e a 
calzada?  

a) 40 mm. 

b) 25 mm. 

c) 4 mm.  

d) Non pode haber resalte.  

 

126. Segundo Real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen 
disposicións mínimas de seguridade e de saúde nas obras de construción, 
cal dos seguintes supostos obrigaría ao promotor a que na fase de 
redacción do proxecto elabórese un estudo de seguridade e saúde?  

a) Que o orzamento de execución por contrata incluído no proxecto sexa igual ou 

superior a 10.000 €. 

b) Que a duración estimada sexa superior a 30 días laborables, empregándose 

nalgún momento a máis de 20 traballadores simultaneamente. 

c) Que o volume de man de obra estimada, entendendo por tal a suma dos días de 

traballo do total dos traballadores na obra, sexa superior a 200.  

d) As obras de hospitais.  
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127. Segundo Real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen 
disposicións mínimas de seguridade e de saúde nas obras de construción, 
por quen deberá de ser aprobado, antes do inicio das obras, o plan de 
seguridade e saúde?  

a) Polo coordinador en materia de seguridade e de saúde durante a execución da 

obra. 

b) Polo arquitecto autor do proxecto. 

c) Polo promotor.  

d) Polo director de execución das obras.  

 

128. Segundo Real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen 
disposicións mínimas de seguridade e de saúde nas obras de construción, 
por quen será facilitado o libro de incidencias cando se trate de obras das 
Administracións públicas?  

a) O Colexio profesional ao que pertenza o técnico que aprobase o plan de 

seguridade e saúde. 

b) A Oficina de Supervisión de Proxectos ou órgano equivalente. 

c) Polo promotor.  

d) Pola empresa ou técnico contratado como responsable de Seguridade e Saúde.  

 

129. Segundo Real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen 
disposicións mínimas de seguridade e de saúde nas obras de construción, 
en circunstancias de risco grave e inminente para a seguridade e a saúde 
dos traballadores, quen está facultado para ordenar a paralización dos 
traballos?  

a) Unicamente o coordinador en materia de seguridade e saúde. 

b) Unicamente o xefe de obra. 

c) Unicamente o promotor.  

d) O coordinador en materia de seguridade e saúde durante a execución da obra 

ou calquera outra persoa integrada na dirección facultativa.  
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130. Que é un diagrama de Gantt?  
a) É unha ferramenta gráfica cuxo obxectivo é expoñer o tempo de dedicación 

previsto para diferentes tarefas ou actividades ao longo dun tempo total 

determinado. 

b) É unha ferramenta gráfica que serve para medir o nivel de contaminación do 

aire. 

c) É unha ferramenta que permite optimizar o fluxo de materiais a través dos 

percorridos da obra.  

d) É un esquema que reflicte o número de traballadores empregados na obra ao 

longo da mesma.  

 

131. Segundo o Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o 
Regulamento xeral de estradas de Galicia que se considera como estrada?  

a) Todas as vías e camiños existentes. 

b) As vías urbanas, entendidas como as que compoñen a rede interior de 

comunicacións dunha poboación, así como as vías de dominio e uso públicos 

proxectadas e construídas fundamentalmente para a circulación de vehículos 

automóbiles e os camiños públicos ou privados, entre os que se inclúen os 

camiños de servizo, veciñais, agrícolas, forestais ou pecuarios. 

c) As vías urbanas, entendidas como as que compoñen a rede interior de 

comunicacións dunha poboación, así como as vías de dominio e uso públicos 

proxectadas e construídas fundamentalmente para a circulación de vehículos 

automóbiles.  

d) As vías de dominio e uso públicos proxectadas e construídas fundamentalmente 

para a circulación de vehículos automóbiles.  
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132. Segundo o Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o 
Regulamento xeral de estradas de Galicia cal das seguintes características 
dunha autoestrada non é correcta?  

a) Constan de distintas calzadas para cada sentido de circulación, separadas entre 

si, excepto en puntos singulares e con carácter temporal, por unha franxa de 

terreo non destinada á circulación ou, en casos excepcionais, por outros medios. 

b) Non cruzan nin son cruzadas ao mesmo nivel por outra vía de comunicación ou 

servidume de paso, pasos peonís, vías ciclistas, liña de ferrocarril ou outra 

infraestrutura. 

c) As propiedades lindeiras non teñen acceso directo a elas, excepto no caso 

excepcional de que se autorice a conexión ás calzadas principais, para levar a 

cabo unha reordenación de accesos ou por outras razóns de interese público. 

d) Están valadas, en ambas as marxes, en toda a súa lonxitude.  

 

133. Segundo o Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o 
Regulamento xeral de estradas de Galicia, a través de que instrumentos 
realizarase a planificación en materia de estradas de Galicia?  

a) A través do Plan director de estradas de Galicia e dos plans sectoriais de 

estradas. 

b) A través dos plans xerais dos municipios. 

c) A través da lei de estradas do Estado.  

d) A través das premisas establecidas polas empresas explotadoras das estradas.  

 

134. Segundo o Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o 
Regulamento xeral de estradas de Galicia, para construír novas estradas 
ou modificar as existentes, deberanse redactar os estudos e os proxectos 
correspondentes, cal dos mencionados non entraría nesta lista? 

a) Estudo de plan 

b) Anteproxecto. 

c) Proxecto de trazado. 

d) Proxecto de construción.  
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135. Segundo o Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o 
Regulamento xeral de estradas de Galicia, nunha estrada convencional, a 
distancia entre a aresta exterior da explanación correspondente ás 
calzadas e elementos funcionais previstos e o límite exterior da zona de 
dominio público adxacente, medida horizontal e ortogonalmente desde a 
primeira, non poderá ser superior a:  

a) 15 m. 

b) 10 m. 

c) 50 m.  

d) 1 m.  

 

136. Segundo o Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o 
Regulamento xeral de estradas de Galicia, nunha estrada convencional, a 
zona de servidume está formada por dúas franxas de terreo, unha a cada 
lado da estrada, delimitadas interiormente polas liñas exteriores da zona 
de dominio público e exteriormente por dúas liñas paralelas aos 
devanditos límites e medidas horizontal e ortogonalmente desde eles, a 
unha distancia de: 

a) 15 m. 

b) 10 m. 

c) 50 m.  

d) 2 m.  

 

137. Segundo o Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o 
Regulamento xeral de estradas de Galicia, nunha estrada convencional, a 
zona de afección está formada por dúas franxas de terreo, unha a cada lado 
da estrada, delimitadas interiormente polas liñas exteriores da zona de 
servidume e exteriormente por dúas liñas paralelas ás arestas exteriores 
da explanación e medidas horizontal e ortogonalmente desde as mesmas, 
a unha distancia de:  

a) 15 m. 

b) 10 m. 

c) 30 m.  

d) 2 m. 
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138. Segundo o Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o 
Regulamento xeral de estradas de Galicia, cal dos seguintes usos non se 
poden autorizar na zona de dominio público adxacente?:  

a) Usos autorizables na explanación da estrada e na dos seus elementos 

funcionais. 

b) Conducións subterráneas lonxitudinais correspondentes a redes e 

infraestruturas de servizos públicos. 

c) Excepcionalmente, apoios de redes e infraestruturas aéreas de servizos 

públicos, cando polas condicións orográficas do terreo resulta tecnicamente 

inviable retiralos a maior distancia, en estradas convencionais e elementos 

funcionais, fóra dos seus tramos urbanos e sempre que non se trate de apoios 

de redes eléctricas de alta tensión.  

d) Movementos de terra e explanacións.  

 

139. Segundo o Decreto 97/2019, do 18 de xullo, polo que se regulan as 
competencias da Comunidade Autónoma de Galicia na zona de servidume 
de protección do dominio público marítimo-terrestre, na zona afectada pola 
servidume, cal das seguintes actuacións necesitará autorización sectorial 
en materia de costas para poder realizarse?:  

a) Actividades con fins agrarios, tales como cultivos e plantacións, sen prexuízo do 

establecido no artigo 27 da Lei 22/1988, do 28 de xullo, de costas. 

b) Actuacións suxeitas a declaración responsable, nos termos establecidos neste 

decreto e na normativa básica estatal en materia de costas. 

c) Obras, instalacións ou actividades promovidas pola Administración xeral da 

Comunidade Autónoma ou pola Administración xeral do Estado, incluídas as 

entidades de dereito público con personalidade xurídica propia, vinculadas ou 

dependentes dela, para cuxa aprobación se prevexa a emisión dun informe da 

Comunidade Autónoma, de conformidade coa normativa sectorial de costas, que 

deberá emitirse no prazo dun mes desde a recepción da súa solicitude. 

d) As obras, instalacións ou actividades que, pola súa natureza, non poidan ter 

outro emprazamento, como establecementos de cultivo mariño ou salinas 

marítimas, aquelas que presten servizos necesarios ou convenientes para o uso 

do dominio público marítimo-terrestre, así como as instalacións deportivas 

descubertas.  
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140. Segundo a Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da 
biodiversidade de Galicia, cal dos seguintes non está considerado como 
espazo natural protexido da Comunidade Autónoma de Galicia?:  

a) Os que conteñan sistemas ou elementos naturais representativos, singulares, 

fráxiles, ameazados ou de especial interese ecolóxico, científico, paisaxístico, 

xeolóxico ou educativo. 

b) Os que contribúan a garantir o bo estado de conservación dos hábitats, 

comunidades e especies presentes en calquera das fases do seu ciclo vital, que 

se achen ameazados ou que ao amparo de convenios internacionais subscritos 

por España ou de disposicións específicas requiran unha protección especial. 

c) Os que estean dedicados especialmente á protección e o mantemento da 

diversidade biolóxica, da geodiversidade e dos recursos naturais e culturais 

asociados, así como dos procesos evolutivos, a conectividade e a migración de 

especies, e das funcións e procesos ecolóxicos esenciais. 

d) Os espazos naturais que teñan a condición de chans urbanos.  

 

141. Á hora de solicitar licenza para unha actuación en terreos urbanos de 
afección portuaria, a que organismos habería que pedir licenza?:  

a) Ao Concello correspondente. 

b) Ao Concello e á Autoridade Portuaria correspondentes. 

c) Ao Concello, á Autoridade Portuaria correspondente, ademais de solicitar as 

autorizacións ou informes sectoriais que correspondan segundo a localización.  

d) Á Autoridade Portuaria correspondente. 
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SEGUNDA PARTE (TEST DE CONTIDO PRÁCTICO): 
 

SUPOSTO 1: 
 

A administración municipal necesita realizar unha obra de reforzo estrutural, sen 

modificar o volumen existente, na cuberta dun colexio público da súa titularidade. A 

edificación está en solo clasificado no Plan Xeral de Ordenación Municipal, aprobado 

definitivamente o 05/05/1995, como rústico, na zona de policía de augas. Estímase que 

o custo de execución material, incluíndo o ive, é de 43.000€. 

142. Que tipo de contrato tería que celebrar a administración, conforme o artigo 
12 e seguintes da Lei 9/2017, do 8 de novembro de Contratos do Sector 
Público? 

a) Un contrato de obras. 

b) Un contrato de subministracións. 
c) Un contrato de servizos. 

d) Un contrato mixto de obras e servizos. 

 

143. Conforme ao artigo 235 da Lei 9/2017, do 8 de novembro de Contratos do 
Sector Público, o proxecto de obras necesitaría informe de supervisión 
para a súa aprobación? 

a) O informe é facultativo. 

b) O informe é preceptivo. 

c) Non é necesario un informe de supervisión cando é unha obra de promoción 

pública. 

d) O informe de supervisión debe facerse en todo caso antes do inicio do 

expediente de contratación. 
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144. As obras pretendidas son compatibles urbanisticamente? 
a) Se a edificación realizouse ao amparo de Licenza urbanística poderán realizarse 

obras de mellora e reforma previa obtención de autorización autonómica. 
b) A edificación atópase o o réxime de fóra de ordenación polo que as obras serían 

permisibles sempre que obtivesen autorización previa autonómica. 
c) Se a edificación realizouse ao amparo de Licenza urbanística poderán realizarse 

obras de mellora e reforma. 
d) A edificación atópase no réxime de fóra de ordenación polo que poderían 

realizarse obras de reparación non estrutural. 
 

145. Se o orzamento de execución material con IVE fose de 56.000€, que tipo de 
procedemento habería que utilizar para adxudicar o contrato de obras 
conforme a Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público? 

a) Non poderá adxudicarse polos procedementos previstos na Sección 2ª do 

Capítulo I do Título I do Libro segundo. 

b) Poderán adxudicarse directamente a calquera empresario con capacidade para 

obrar e que conte coa habilitación profesional. 

c) Poderá adxudicarse por calquera dos procedementos previstos na Sección 2ª 

do Capítulo I do Título I do Libro segundo, incluíndo o procedemento negociado 

sen publicidade, nos casos previstos no artigo 168 da Lei. 

d) Poderá adxudicarse por calquera dos procedementos previstos na Sección 2ª 

do Capítulo I do Título I do Libro segundo, incluíndo o procedemento negociado 

sen publicidade, en todo caso. 

 

146. Se o promotor das obras fose un particular, que título urbanístico 
necesitaría para realizar as obras conforme a Lei 2/2016 do solo de Galicia? 

a) Estará suxeito ao réxime de intervención municipal de comunicación previa. 

b) Estará suxeito a Licenza urbanística en todo caso. 

c) Será necesario un acordo da Xunta de Goberno Local que autorice as obras 

d) Será necesario un acordo do Pleno que autorice as obras, ao tratarse dun ben 

demanial. 
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147. Que autorizacións sectoriais poderían ser necesarias para aprobar o 
proxecto de obras? 

a) Autorización da administración competente en materia de Augas. 

b) Autorización autonómica do órgano competente en materia de urbanismo e 

autorización da administración competente en materia de Augas. 
c) Autorización autonómica do órgano competente en materia de urbanismo. 
d) Ningunha autorización sectorial. 

 
148. No caso de que se pretendese realizar un novo colexio cal sería o título 

habilitante? 

a) É suficiente co acordo do órgano municipal autorizando as obras. 

b) Requirirán a aprobación previa dun plan especial de infraestruturas e dotacións. 

c) Require autorización autonómica previa do órgano competente en materia de 

urbanismo. 

d) Non sería posible realizar un novo colexio neste tipo de solo. 
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SUPOSTO 2: 
 

Un particular pretende realizar unha actividade de turismo nunha edificación cuxa 

construción data de 1950. A edificación está en solo clasificado polo Plan Xeral de 

Ordenación Municipal, aprobado definitivamente en 2017, como solo rústico de 

protección patrimonial. A edificación actualmente ten un uso agropecuario. Para 

poder realizar a actividade necesita acometer obras de reforma estrutural na cuberta 

da edificación existente e ampliar un 20% do volume da edificación orixinal. 

 

149. Son compatibles estas obras co ordenamento urbanístico? 

a) As obras de reforma estrutural son compatibles, as obras de ampliación 

requirirían autorización previa da administración autonómica urbanística. 
b) As obras de reforma estrutural son compatibles, as obras de ampliación 

requirirían a aprobación previa dun plan especial de infraestruturas e dotacións. 
c) As obras son compatibles urbanisticamente. 
d) As obras son incompatibles urbanisticamente. 

 

150. Que título urbanístico necesitaría para realizar as obras conforme a Lei 
2/2016 do solo de Galicia? 

a) Estará suxeito ao réxime de intervención municipal de comunicación previa. 
b) Está suxeito a obtención de Licenza urbanística. 
c) Está suxeito a obtención de Licenza urbanística e autorización previa da 

administración autonómica urbanística. 
d) Está suxeito a obtención de Licenza urbanística e a aprobación previa dun plan 

especial de infraestruturas e dotacións. 
 

151. No caso de que se pretendese a ampliar un 60% do volume orixinal, que 
título urbanístico necesitaría para realizar as obras conforme a Lei 2/2016 
do solo de Galicia? 

a) Estará suxeito ao réxime de intervención municipal de comunicación previa. 
b) Está suxeito a obtención de Licenza urbanística. 
c) Está suxeito a obtención de Licenza urbanística e autorización previa da 

administración autonómica urbanística. 
d) Está suxeito a obtención de Licenza urbanística e a aprobación previa dun plan 

especial de infraestruturas e dotacións. 
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152. Se a construción de edificación orixinal estivese amparada por unha 
licenza outorgada en 1980, que título urbanístico necesitaría para realizar 
as obras conforme a Lei 2/2016 do solo de Galicia? 

a) Estará suxeito ao réxime de intervención municipal de comunicación previa. 
b) Está suxeito a obtención de Licenza urbanística. 
c) Está suxeito a obtención de Licenza urbanística e autorización previa da 

administración autonómica urbanística. 
d) Está suxeito a obtención de Licenza urbanística e a aprobación previa dun plan 

especial de infraestruturas e dotacións. 
 

153. Se se pretendese un uso residencial vinculado a unha explotación agrícola, 
que título urbanístico necesitaría para realizar as obras conforme a Lei 
2/2016 do solo de Galicia? 

a) Estará suxeito ao réxime de intervención municipal de comunicación previa. 
b) Está suxeito a obtención de Licenza urbanística. 
c) Está suxeito a obtención de Licenza urbanística e autorización previa da 

administración autonómica urbanística. 
d) Está suxeito a obtención de Licenza urbanística e a aprobación previa dun plan 

especial de infraestruturas e dotacións. 
 

154. Que autorizacións sectoriais podería necesitar? 

a) Autorización da administración competente en materia de patrimonio histórico. 
b) Autorización autonómica do órgano competente en materia de urbanismo e 

autorización da administración competente en materia de patrimonio histórico. 
c) Autorización autonómica do órgano competente en materia de urbanismo. 
d) Ningunha autorización sectorial. 

 

155. No caso de que o particular realizase e terminase estas obras sen título 
urbanístico que as ampare, cal é o órgano competente para adoptar as 
medidas de protección da legalidade urbanística? 

a) A persoa titular da alcaldía. 
b) A Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. 
c) A Xunta de Goberno Local. 
d) O ministerio Fiscal. 
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SUPOSTO 3: 
 

No suposto práctico de que houbese que desenvolver un polígono industrial nun 
terreo que foi expropiado no que se pretendese dedicar parte da superficie de 
leste á construción de naves industriais, exponse as seguintes preguntas:  
 

156. Segundo a Lei 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenación da Edificación, 
que técnico non podería asumir a función de proxectista para redactar o 
proxecto das naves industriais?  

a) Arquitecto. 

b) Arquitecto técnico. 

c) Enxeñeiro.  

d) Enxeñeiro técnico.  

 

157. Segundo a Lei 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenación da Edificación, 
en que prazo máximo deberá de realizarse a recepción da obra das naves 
desde a data da súa terminación?  

a) 15 días. 

b) 60 días. 

c) 30 días.  

d) Non hai un prazo establecido.  

 

158. Segundo a Lei 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenación da Edificación, 
no referente aos Garantías por danos materiais ocasionados por vicios e 
defectos da construción, o réxime de garantías esixible para a obra das 
naves, comprendidas no artigo 2 desta Lei, poderá facerse efectivo 
mediante a retención polo promotor dunha porcentaxe do importe da 
execución material da obra de que porcentaxe estamos a falar?  

a) 20%. 

b) 5%. 

c) 1%.  

d) 40%.  
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159. Segundo a Lei 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenación da Edificación, 
que técnico non podería asumir a función de coordinador de seguridade e 
saúde nas obras de execución das naves industriais?  

a) Arquitecto. 

b) Arquitecto técnico. 

c) Enxeñeiro.  

d) Técnico superior en prevención de riscos laborais.  

 

160. Segundo a Lei 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenación da Edificación, 
cal das seguintes obrigacións non é propia do director de execución das 
obras das naves?  

a) Resolver as continxencias que se produzan na obra e consignar no Libro de 

Ordes e Asistencias as instrucións precisas para a correcta interpretación do 

proxecto. 

b) Verificar a recepción en obra dos produtos de construción, ordenando a 

realización de ensaios e probas precisas. 

c) Dirixir a execución material da obra comprobando os replanteos, os materiais, a 

correcta execución e disposición dos elementos construtivos e das instalacións, 

de acordo con o proxecto e coas instrucións do director de obra. 

d) Consignar no Libro de Ordes e Asistencias as instrucións precisas.  
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SUPOSTO 4: 
No suposto práctico de que houbese que desenvolver un polígono industrial 
próximo a unha autoestrada dentro do dominio público viario de titularidade da 
Comunidade Autónoma de Galicia:  
 

161. Segundo o Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o 
Regulamento xeral de estradas de Galicia, ata que distancia poderiamos 
expor a execución de edificacións?  

a) Ata 50 metros desde a liña exterior de delimitación da calzada. 

b) Ata 20 metros desde a liña exterior de delimitación da calzada. 

c) Ata 100 metros desde a liña exterior de delimitación da calzada.  

d) Ata 15 metros desde a liña exterior de delimitación da calzada.  

 

162. Segundo o Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o 
Regulamento xeral de estradas de Galicia, hai circunstancias nas que se 
podería reducir a liña límite de edificación, cal delas non é a correcta?  

a) Coa existencia dunha orografía accidentada, que comporte que a execución de 

edificacións máis aló da distancia establecida con carácter xeral para a liña límite 

de edificación implique alteracións do terreo natural superiores ás que se 

efectuarían no caso de que esta se situase a unha distancia inferior. 

b) Coa existencia de edificacións consolidadas nas marxes da estrada, de tal forma 

que se poida definir unha liña paralela ao eixo da estrada, a unha distancia 

inferior á establecida con carácter xeral para a liña límite de edificación, que 

intercepte edificacións existentes en máis dun quince por cento (15%) da súa 

lonxitude. 

c) Se existe a necesidade de situar nas marxes da estrada edificacións ou 

instalacións destinadas a servir como elementos funcionais da estrada, como 

servizos vinculados á infraestrutura viaria ou ao sistema xeral de transporte, ou 

como parte doutras redes ou infraestruturas de servizos públicos.  

d) No caso de que o polígono industrial sexa de carácter loxístico.  
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163. Segundo o Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o 
Regulamento xeral de estradas de Galicia, no caso de que houbese que 
realizar algunha actuación ligada ao polígono dentro da zona de dominio 
público cal delas non sería autorizable?  

a) Pasos inferiores ou superiores. 

b) Plantación e talla de arboledo. 

c) Excepcionalmente, conducións subterráneas lonxitudinais correspondentes a 

redes e infraestruturas de servizos públicos, cando se xustifique debidamente 

que polas condicións extremadamente dificultosas da orografía do terreo, ou 

pola súa condición urbana, non existe outra solución tecnicamente viable, ou se 

trate da reposición de conducións afectadas polas obras de estradas, e sitúense, 

preferentemente, fóra da calzada e, cando sexa posible, tamén das súas 

beiravías.  

d) Obras de acceso á propia autoestrada.  

 

164. Segundo o Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o 
Regulamento xeral de estradas de Galicia, é certo que no caso de 
actuacións promovidas por administracións públicas, ou polo resto de 
entidades integrantes do sector público, as autorizacións para realizar 
obras dentro da zona de dominio público da estrada estarán vinculadas ao 
indicado no informe que, no seu caso, emitise a correspondente 
Administración titular sobre a viabilidade da actuación pretendida?  

a) Si, é certo. 

b) Non, non é certo. 

c) Non, non é certo, o tratamento é o mesmo tanto se o promotor é público ou 

privado.  

d) Non, non é certo, as administracións públicas poden executar calquera tipo de 

obra na zona de dominio público da estrada sen necesidade de informe por parte 

da Administración titular.  
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165. Segundo o Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o 
Regulamento xeral de estradas de Galicia, se o desenvolvemento do 
Polígono realizásese xunto a unha estrada titularidade do Estado e non da 
Comunidade Autónoma, que normativa sobre estradas deberiamos de 
seguir?  

a) O Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de 

estradas de Galicia. 

b) O Decreto 66/2016, do 26 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de 

estradas de Galicia e as leis e regulamentos da normativa de estradas do 

Ministerio de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana. 

c) As leis e regulamentos da normativa de estradas do Ministerio de Transporte, 

Mobilidade e Axenda Urbana.  

d) Ningunha delas.  
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SUPOSTO 5: 
No suposto práctico de que houbese que desenvolver un parque empresarial con 
2 edificios de oficinas e 5 naves industriais adosadas cuxo uso sexa 
exclusivamente industrial:  

 

166. En que documento aparecería desenvolta con detalle a infraestrutura de 
protección contra incendios do polígono?  

a) No proxecto de urbanización. 

b) No plan sectorial. 

c) Nun estudo de detalle.  

d) No plan sectorial e o estudo de detalle.  

 

167. Que Regulamento sería o que habería que seguir no desenvolvemento da 
instalación contra incendios das naves industriais adosadas?  

a) O Real Decreto 2267/2004, do 3 de decembro, polo que se aproba o 

Regulamento de seguridade contra incendios nos establecementos industriais e 

o Documento Básico SE (Seguridade en caso de Incendios) do Código Básico 

da Edificación. 

b) O Documento Básico SE (Seguridade en caso de Incendios) do Código Básico 

da Edificación. 

c) O Real Decreto 2267/2004, do 3 de decembro, polo que se aproba o 

Regulamento de seguridade contra incendios nos establecementos industriais.  

d) Ningún dos anteriores.  

 

168. Que Regulamento sería o que habería que seguir no desenvolvemento da 
instalación contra incendios dos dous edificios de oficinas?  

a) O Real Decreto 2267/2004, do 3 de decembro, polo que se aproba o 

Regulamento de seguridade contra incendios nos establecementos industriais e 

o Documento Básico SE (Seguridade en caso de Incendios) do Código Básico 

da Edificación, xa que os edificios de oficinas atópanse nun polígono. 

b) O Documento Básico SE (Seguridade en caso de Incendios) do Código Básico 

da Edificación. 

c) O Real Decreto 2267/2004, do 3 de decembro, polo que se aproba o 

Regulamento de seguridade contra incendios nos establecementos industriais. 

d) Ningún dos anteriores.  
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169. Segundo o Real Decreto 2267/2004, do 3 de decembro, polo que se aproba 
o Regulamento de seguridade contra incendios nos establecementos 
industriais, cal é a cualificación das naves industriais ao ser adosadas?  

a) Tipo A. 

b) Tipo B. 

c) Tipo C. 

d) Tipo D.  

 

170. Segundo o Real Decreto 2267/2004, do 3 de decembro, polo que se aproba 
o Regulamento de seguridade contra incendios nos establecementos 
industriais, como deberían de ser as cubertas das naves ao tratarse de 
naves adosadas?  

a) Con cubertas independentes ou outro tipo sempre que se xustifique 

tecnicamente que o posible colapso da estrutura dunha delas non afecte as 

naves lindeiras. 

b) Con cuberta continua de estrutura de aceiro. 

c) Con cuberta continua de madeira. 

d) Con cuberta continua de formigón. 
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SUPOSTO 6: 
Cumprimento do CTE en edificio de nova construción da Administración Xeral do 
Estado na cidade de Vigo, con uso administrativo, de altura superior a 30 metros, 
con arquivo, sala de caldeiras e grupo electróxeno. A superficie é de 2800m2. 
Utilízase grava na cuberta como capa de protección fronte á humidade.  
 

171. En cuantos sectores de incendios débese compartimentar o edificio?  
a) 3  

b) 1  

c) 2  

d) 10, un cada 250 m2 segundo o especificado no DB SE 1 do Código Técnico da 

Edificación.  

 

172. Sendo a potencia da sala de caldeiras de 320 kW, cal é a clasificación do 
local segundo o tipo de risco?  

a) Extremo. 

b) Medio. 

c) Nulo. 

d) Ningún dos anteriores.  

 

173. Para a evacuación dos ocupantes, a densidade de ocupación das plantas 
ou zonas de oficinas será igual ou superior a:  

a) 10 metros cadrados por persoa. 

b) 2 metros cadrados por persoa, pero só mediante acordo cos representantes dos 

traballadores.  

c) 35 metros cadrados por persoa.  

d) Non existe limitación de superficie mínima por persoa.  
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174. No caso das portas situadas nos percorridos de evacuación:  
a) Deben ser o máis estreitas posible, para evitar que todos os ocupantes saian 

simultaneamente e dificultar o seu reconto.  

b) As portas previstas como saída de planta ou de edificio e as previstas para a 

evacuación de máis de 50 persoas serán abatibles con eixo de xiro vertical e o 

seu sistema de peche, ou ben non actuará mentres haxa actividade nas zonas 

para evacuar, ou ben consistirá nun dispositivo de fácil e rápida apertura desde 

o lado do cal proveña dita evacuación, sen ter que utilizar unha chave e sen ter 

que actuar sobre máis dun mecanismo.  

c) As condicións do apartado anterior tamén son aplicables cando se trate de portas 

automáticas.  

d) Non é necesario que abran no sentido de evacuación en ningún caso.  

 

175. Deben instalarse Bocas de Incendio Equipadas?  
a) Non. 

b) É recomendable pero non obrigatorio. 

c) Si, ao ser a superficie superior a 2.500 m2  

d) Soamente na planta superior. 

 

176. En canto ao DB HEI3, o valor de eficiencia enerxética da instalación (VEEI) 
de iluminación non superará o seguinte valor límite:  

a) 5  

b) 10 

c) 3  

d) Ningunha dos anteriores.  
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177. En canto á sección HEI 5, xeración mínima de enerxía eléctrica procedente 
de fontes renovables, a potencia para instalar mínima será:  

a) Cero, por estar fora este caso do ámbito de aplicación. 

b) Será a menor das resultantes destas dúas expresións: 

 

P1 = Fpr;o · S 

 

P2=0,1 ·(0,5·Sc - Soc) onde, 

 

Pmin potencia a instalar [kW]; 

 

Fpr;o factor de produción eléctrica, que toma valor de 0,005 para uso residencial 

privado e 0,010 para o resto de usos [kW/m2]; 

 

S superficie construída do edificio [m2]; 

 

Sc superficie de cuberta non transitable ou accesible unicamente para 

conservación [m2] 

 

Soc superficie de cuberta non transitable ou accesible unicamente para 

conservación ocupada por captadores solares térmicos [m2] 

 

c) Será a maior das resultantes das expresións do apartado b). 

d) Será de 30 kw, pero soamente para autoconsumo, non para subministración á 

rede.  
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178. Dotacións mínimas para a infraestrutura de recarga de vehículos 
eléctricos:  

a) Non existe dotación mínima neste caso. 

b) Instalarase unha estación de recarga por cada 20 prazas de aparcamento, ou 

fracción.  

c) Instalarase unha estación de recarga por cada 40 prazas de aparcamento, ou 

fracción.  

d) Non será obrigatorio instalar sistemas de condución de cables que permitan a 

futura subministración a estacións de recarga para polo menos o 20% das prazas 

de aparcamento.  

 

179. A zona climática segundo o DB HEI será a seguinte:  
a) A7. 

b) D3. 

c) E1.  

d) C1.  

 

180. A empresa habilitada como instaladora no ámbito do RITE (DB-HEI2) que 
se encargue da montaxe da instalación térmica do edificio:  

a) Soamente poderá encargarse da montaxe. 

b) Poderá encargarse da montaxe e tamén da reparación das instalacións térmicas.  

c) Poderá encargarse da montaxe, do mantemento e da reparación das 

instalacións térmicas.  

d) Poderá encargarse da montaxe e do mantemento preventivo, pero non da 

reparación das instalacións térmicas.  

 

181. Segundo definición do RITE (DB-HEI2), a categoría de calidade do aire 
interior (IDA) no edificio ha de ser, polo menos:  

a) IDA 1 (óptima calidade)  

b) IDA 2 (boa calidade)  

c) IDA 3 (calidade media)  

d) IDA 4 (calidade baixa)  
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PREGUNTAS DE RESERVA DA PRIMEIRA PARTE DO EXERCICIO 
(CUESTIONARIO DE CONTIDO TEÓRICO): 

 
 Preguntas de reserva da parte común do programa: 

 
181. Cando se propuxese a revisión total da Constitución española procederase 

á aprobación do principio por: 
a) Maioría de 2/3 de cada unha das Cámaras. 

b) Maioría simple do Congreso dos Deputados. 

c) Maioría simple do Senado. 

d) Maioría simple de cada Cámara. 

 

182. Baixo o control do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, a supervisión da 
aplicación do Dereito da Unión polos Estados membros corresponde: 

a) Á Comisión Europea.  

b) Ao Parlamento Europeo.  

c) Ao Consello Europeo. 

d) Ao Tribunal de Contas.  

 

Preguntas de reserva da parte específica do programa 

 
183. Conforme ao artigo 43 da Lei 5/2016 de Patrimonio Cultural de Galicia, 

esixirase un Proxecto de Intervención: 
a) Para todas as actuacións sobre bens declarados. 

b) Para as actuacións que excedan ás de conservación e mantemento de uso sobre 

bens catalogados. 

c) Para as actuacións que excedan ás de mantemento sobre bens declarados ou 

catalogados. 

d) Para as actuacións de emerxencia ditadas nunha orde de execución. 
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184. Conforme o artigo 2 da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de 
Galicia, as entidades que integran a Administración local, en relación cos 
bens do patrimonio cultural de Galicia que se localicen no seu ámbito 
territorial, teñen as obrigacións de 

a) Protexer, difundir e fomentar o seu valor cultural. 
b) Adoptar, en casos de emerxencia, as medidas cautelares necesarias para 

salvagardar os bens que visen a súa integridade ou valor ameazados. 
c) Comunicar á Xunta de Galicia calquera ameaza, perturbación ou dano do valor 

cultural que tales bens sufran. 
d) Todas son correctas. 

 
185. Segundo o Real Decreto 2387/2004, do 30 de decembro, polo que se aproba 

o Regulamento do Sector Ferroviario, que terreos comprende a zona de 
dominio público da infraestrutura ferroviaria?:  

a) A zona de dominio público comprende os terreos ocupados polas liñas 

ferroviarias que formen parte da Rede Ferroviaria de Interese Xeral e unha 

franxa de terreo de 8 metros a cada lado da plataforma, medida en horizontal e 

perpendicularmente ao eixo da mesma, desde a aresta exterior da explanación. 

b) A zona de dominio público comprende os terreos ocupados polas liñas 

ferroviarias que formen parte da Rede Ferroviaria de Interese Xeral e unha 

franxa de terreo de 1 metro a cada lado da plataforma, medida en horizontal e 

perpendicularmente ao eixo da mesma, desde a aresta exterior da explanación 

c) A zona de dominio público comprende os terreos ocupados polas liñas 

ferroviarias que formen parte da Rede Ferroviaria de Interese Xeral e unha 

franxa de terreo de 2 metros a cada lado da plataforma, medida en horizontal e 

perpendicularmente ao eixo da mesma, desde a aresta exterior da explanación. 

d) A zona de dominio público comprende os terreos ocupados polas liñas 

ferroviarias que formen parte da Rede Ferroviaria de Interese Xeral e unha 

franxa de terreo de 15 metros a cada lado da plataforma, medida en horizontal 

e perpendicularmente ao eixo da mesma, desde a aresta exterior da 

explanación.  
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186. Segundo o Real Decreto 2387/2004, do 30 de decembro, polo que se aproba 
o Regulamento do Sector Ferroviario, que terreos comprende a zona de 
protección da infraestrutura ferroviaria?:  

a) A zona de protección das liñas ferroviarias consiste nunha franxa de terreo a 

cada lado delas, delimitada interiormente pola zona de dominio público e, 

exteriormente, por dúas liñas paralelas situadas a 10 metros das arestas 

exteriores da explanación. 

b) A zona de protección das liñas ferroviarias consiste nunha franxa de terreo a 

cada lado delas, delimitada interiormente pola zona de dominio público e, 

exteriormente, por dúas liñas paralelas situadas a 500 metros das arestas 

exteriores da explanación. 

c) A zona de protección das liñas ferroviarias consiste nunha franxa de terreo a 

cada lado delas, delimitada interiormente pola zona de dominio público e, 

exteriormente, por dúas liñas paralelas situadas a 70 metros das arestas 

exteriores da explanación.  

d) A zona de protección das liñas ferroviarias consiste nunha franxa de terreo a 

cada lado delas, delimitada interiormente pola zona de dominio público e, 

exteriormente, por dúas liñas paralelas situadas a 5 metros das arestas 

exteriores da explanación.  

 

187. Segundo o Real Decreto 2387/2004, do 30 de decembro, polo que se aproba 
o Regulamento do Sector Ferroviario, que obras ou usos non se poderán 
realizar na zona de protección da infraestrutura ferroviaria?:  

a) Aqueles que sexan compatibles coa seguridade do tráfico ferroviario. 

b) Poderán realizarse cultivos agrícolas na zona de protección, sen necesidade de 

autorización previa, sempre que se garanta a correcta evacuación das augas de 

rega e non se causen prexuízos á explanación. 

c) Integrar, en zonas urbanas, o ferrocarril mediante obras de urbanización 

derivadas do desenvolvemento do plan urbanístico.  

d) Realizar queima de restrollos.  
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188. Segundo o Real Decreto 2387/2004, do 30 de decembro, polo que se aproba 
o Regulamento do Sector Ferroviario, a que distancia establécese a liña de 
edificación respecto a unha infraestrutura ferroviaria?:  

a) A liña límite da edificación sitúase, con carácter xeral, a 15 metros da aresta 

exterior máis próxima da plataforma, medidos horizontalmente a partir da 

mencionada aresta. 

b) A liña límite da edificación sitúase, con carácter xeral, a 3000 metros da aresta 

exterior máis próxima da plataforma, medidos horizontalmente a partir da 

mencionada aresta. 

c) A liña límite da edificación sitúase, con carácter xeral, a 20 metros da aresta 

exterior máis próxima da plataforma, medidos horizontalmente a partir da 

mencionada aresta.  

d) A liña límite da edificación sitúase, con carácter xeral, a 50 metros da aresta 

exterior máis próxima da plataforma, medidos horizontalmente a partir da 

mencionada aresta. 
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PREGUNTAS DE RESERVA DA SEGUNDA PARTE DO EXERCICIO 
(CUESTIONARIO DE CONTIDO PRÁCTICO) 

 
A administración municipal necesita realizar unha obra de edificación para ampliar unha 

gardería pública nunha parcela de solo clasificado como urbano consolidado no Plan 

Xeral de Ordenación Municipal, aprobado definitivamente o 01/03/2018. Estímase que 

o custo de execución material da obra, excluíndo o ive, é de 63.000€. Pretende ademais 

equipar á gardería con novo mobiliario cuxo valor estimado é de 35.000€.  

189. En caso de realizar un único contrato, qué tipo de contrato tería que 
celebrar a administración, conforme o artigo 12 e seguintes da Lei 9/2017, 
do 8 de novembro de Contratos do Sector Público (LCSP? 

a) Un contrato de subministracións. 
b) Un contrato de obras. 
c) Un contrato mixto de obras e subministración. 
d) Un contrato mixto de obras e servizos. 

 

190. En caso de realizar un único contrato, que réximen de preparación e 
adxudicación correspóndelle conforme á LCSP? 

a) Atenderase ao carácter da prestación principal, neste caso a subministración. 
b) Deberá elaborarse un proxecto e tramitarse de conformidade cos artigos 231 e 

seguintes da LCSP. 
c) Correspóndelle o procedemento de concesión de obra e servizos. 
d) Todas son correctas. 

 

191. Conforme ao artigo 235 da Lei 9/2017, do 8 de novembro de Contratos do 
Sector Público , o proxecto de obras necesitaría informe de supervisión 
para a súa aprobación? 

a) O informe é facultativo. 
b) O informe é preceptivo. 
c) Non é necesario un informe de supervisión cando é unha obra de promoción 

pública. 
d) O informe de supervisión debe facerse en todo caso antes do inicio do 

expediente de contratación. 
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192. Que título urbanístico necesitaría para realizar as obras conforme a Lei 
2/2016 do solo de Galicia? 

a) Estará suxeito ao réxime de intervención municipal de comunicación previa. 
b) Estará suxeito a Licenza urbanística en todo caso. 
c) Será necesario un acordo do órgano de goberno municipal que aprobe o 

proxecto e o expediente de contratación. 
d) Será necesario un acordo do Pleno que autorice as obras, ao tratarse dun ben 

demanial. 


