
1. O Estado organízase territorialmente en:

a.  Municipios,  en  provincias  e  nas  Comunidades  Autónomas  que  se  constitúan.  (art.  137
Constitución)

b. Municipios, en comarcas e nas Comunidades Autónomas que se constitúan.

c. En Administración local, autonómica e estatal. 

2. Identifique a afirmación errónea:

a. Os bens e dereitos de dominio público son os que, sendo de titularidade pública, atópense
afectados o uso xeral ou ao servizo público, así como aqueles a os que unha lei outorgue

expresamente o carácter de demaniais.

b. Os bens e dereitos de dominio público caracterízanse por ser inalienables, inembargables e

imprescritibles.

c. Os bens de dominio público poden allearse en determinados casos ( art 5 RB)

3. Identifique a afirmación errónea

a. Son bens patrimoniais ou de propios os que sendo propiedade da Entidade Local non estean
destinados a  uso público  nin  afectados a algún servizo  público  e  poidan constituír  fontes de
ingresos para o erario da Entidade.

b. As parcelas sobrantes e os efectos non utilizables clasifícanse como bens de dominio público.
(art. 7 Regulamento de bens das Entidades Locais)

c. A alteración da cualificación xurídica dos bens das Entidades locais require expediente no que
se acrediten a súa oportunidade e legalidade.

4. A eficacia do acto quedará demorada cando:

a. Así o esixa o contido do acto

b. Estea supeditada á súa notificación ou publicación

c. As dúas respostas sos correctas (art. 39 Lei 39/2015)

5. O prazo para a interposición do recurso do alzada se o acto fóra expreso será de:

a. 1 mes (art. 122 Lei 39/2015)

b. 2 meses

c. 3 meses

6. Cal das seguintes figuras non é un tributo:

a. Un imposto



b. Un prezo publico (Art. 2 RD Leg. 2/2004)

c. Unha taxa

7. O orzamento municipal:

a. Será formado polo presidente e aprobado polo pleno (art. 168 RD Leg. 2/2004)

b. Será formado polo secretario e aprobado polo pleno

c. Será formado e aprobado polo pleno

8.  As  entidades  locais  poderán  recobrar  por  si  a  tenencia  dos  seus  bens  de  dominio
publico:

a. No prazo de 1 ano

b. No prazo de 2 anos

c. En calquera tempo. (Art. 70 RBEL)

9. Que Real decreto aproba o regulamento de bens das entidades locais?:

a. Real decreto 1372/1986 do 13 de xuño

b. Real decreto 1732/1986 do 13 de xuño 

c. Real decreto 1372/1986 do 16 de setembro

10.  As  alegacións  deberán  efectuarse  segundo  o  artigo  76  da  lei  de  procedemento
administrativo común das administracións publicas:

a. Soamente no momento de presentación da solicitude

b. En calquera fase do procedemento antes do tramite de audiencia (art. 76 Lei 39/2015)

c. Soamente durante o tramite de alegacións previsto para iso

11. Son elementos do municipio:

a. O territorio, o escudo e a bandeira municipal

b. O territorio e a organización

c O territorio, a poboación e a organización.

12. Cando a notificación por medios electrónicos sexa de carácter obrigatorio, entenderase
rexeitada canto existindo constancia da súa posta ao dispor da persoa interesada, esta non
acceda ao seu contido no prazo de :

a. 10 días hábiles

b. 10 días naturais (art. 43.2 Lei 39/2015)



c. 5 días hábiles

13. As competencias das entidades locais son:

a. As que sexan capaces de levar a cabo segundo os seus recursos

b. As que se decidan prol acordo plenario

c. Propias ou atribuídas por delegación (art. 7 Lei 7/1985)

14. Correspóndelle realizar a comprobación do inventario de bens dunha entidade local:

a. Ao alcalde

b. Ao pleno ( 34 RB)

c. Á comunidade autónoma

15.  Poderán  xerar  crédito  nos  estados  de  gastos  dos  orzamentos,  na  forma  que
regulamentariamente se estableza, os ingresos de natureza non tributaria derivados das
seguintes operacións:

a. Alleamentos de bens da entidade local ou dos seus organismos autónomos

b. Prestación de servizos

c. Todas as anteriores son correctas. (Art. 181 RD Leg 2/2004)

16. Segundo o artigo 54 da Lei 39/2015, os procedementos poderán iniciarse:

a. De oficio, a instancia de parte ou mediante denuncia

b. De oficio, en todo caso,.

c. De oficio ou a solicitude do interesado (art. 54 Lei 39/2015)

17. No marco do Estatuto de Autonomía de Galicia corresponde á Comunidade Autónoma
galega:

a.  A competencia  exclusiva  en  materia  de  ordenación  do  territorio  e  do  litoral,  urbanismo  e
vivenda. (art. 27 Estatuto de Autonomía de Galicia)

b. O desenvolvemento lexislativo e a execución da lexislación do Estado nos termos que a mesma
estableza, en materia de ordenación do territorio e do litoral, urbanismo e vivenda.

c.  A execución  da  lexislación  do  Estado  en  materia  de  ordenación  do  territorio  e  do  litoral,
urbanismo e vivenda.

18. A Xunta de Galicia está composta:

a. Polo presidente/a e o vicepresidente/a ou Vicepresidentes/as



b. Polo presidente/a, vicepresidente/a ou Vicepresidentes/as, –no seu caso– e os conselleiros/as.
(art. 2 Lei 1/1983)

c. Polo Presidenta/a, o Consello de la Xunta e o vicepresidente/a ou vicepresidentes/as.

19.  Os  anuncios  de  convocatorias  de  probas  de  acceso  á  función  pública  local  e  de
concursos para a provisión de postos de traballo deberán publicarse:

a. No Diario Oficial de Galicia

b. No Diario Oficial de Galicia, no Boletín Oficial da Provincia e nun dos diarios de maior

circulación da provincia. 

c. No Boletín Oficial do Estado (art. 97 Lei 7/1985)

20. Os contratos relativos aos servizos de arbitraxe e conciliación:

a. Están excluídos da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público. (art. 11.3
LCSP)

b. Están incluídos na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público.

c. Ningunha das respostas anteriores é correcta.

21. Están suxeitos a regulación harmonizada:

a. Os contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior a 5.382.000 euros. (art. 20.1
LCSP)

b. Os contratos de obras cuxo valor estimado sexa superior a 5.382.000 euros.

c. Os contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior a 5.150.000 euros.

22. Un contrato de servizos dun concello está suxeito a regulación harmonizada:

a. Cando o seu valor estimado sexa igual ou superior á cantidade de 215.000 euros. (art. 22.1
LCSP)

b. Cando o seu valor estimado sexa igual ou superior á cantidade de 214.000 euros.

c. Cando o seu valor estimado sexa igual ou superior á cantidade de 200.000 euros.

23. Nun concello corresponde ao alcalde a competencia para a celebración dos contratos
de adquisición de bens inmobles:

a. Cando estea delegada a competencia polo Pleno.

b. Cando estea previsto no orzamento.

c. Cando o orzamento basee de licitación non supere o 10% dos recursos ordinarios do orzamento
nin o importe de tres millóns de euros.(D.A.2ª.9 LCSP)

24. A solicitude de acceso á información publica:



a. Deberá motivarse en todo caso

b. Non deberá motivarse ( art 17 Lei de transparencia)

c. Só deberá motivarse se afecta a terceiros.

25. Fronte á resolución expresa ou presunta en materia de acceso á información publica, o
recurso ante o Consello de Transparencia e Bo Goberno:

a. Ten carácter potestativo ( articulo 24 Ltransparencia)

b. Ten carácter preceptivo

c. Non existe recurso ante o devandito órgano.

26. Nos contratos que teñan por obxecto servizos profesionais, a solvencia económica e
financeira  pódese  acreditar  mediante  a  disposición  dun  seguro  de  indemnización  por
riscos profesionais?:

a. Non.

b. Non, iso sería válido unicamente para acreditar a solvencia técnica.

c. Si. (art. 87.3  b)  LCSP)

27. Cal é a duración máxima dun contrato menor?:

a. Un ano. (art. 29.8  LCSP)

b. Seis meses.

c. Dous anos, prórrogas incluídas.

28.  Nos  supostos  de  modificación  de  contrato  recollidas  no  articulo  205   LCSP,  as
modificacións  acordadas  polo  órgano  de  contratación  serán  obrigatorias  para  os
contratistas:

a. Cando impliquen, illada ou conxuntamente, unha alteración na súa contía que non exceda do
30% do prezo inicial  do contrato, I.V.A. incluído.

b. Cando impliquen, illada ou conxuntamente, unha alteración na súa contía que non exceda do
30% do prezo inicial  do contrato, I.V.A. excluído.

c. Cando impliquen, illada ou conxuntamente, unha alteración na súa contía que non exceda do
20% do prezo inicial  do contrato,  IVE excluído. (art. 206  LCSP)

29. O acto formal e positivo de recepción ou conformidade da prestación:

a. Producirase dentro do mes seguinte á entrega ou realización do obxecto  do contrato, en todo
caso.

b. No prazo que se determine no prego de cláusulas administrativas particulares por razón das
súas características.

c. Todas as respostas son correctas. (art. 210  LCSP)



30. Cando o contrato resólvase por incumprimento culpable do contratista:

a. Seralle incautada a garantía.

b. Deberá indemnizar á Administración os dános e prexuízos ocasionados no que excedan do
importe dá garantía incautada.

c. As respostas a) e  b) son correctas. (art. 213  LCSP)

31.  A  comprobación  do  reformulo  a  que  se  refire  o  articulo  237  LCSP,  salvo  casos
excepcionais xustificados, ha de realizarse no prazo máximo de:

a. Un mes desde a aprobación do proxecto de obras.

b. Un mes desde a data de adxudicación  do contrato.

c. Un mes desde a data de formalización  do contrato.

32.  Nun  contrato  menor  de  obras,  debe  existir  proxecto  de  obras  ou  é  suficiente  co
orzamento das obras?:

a. Sempre é necesario

b. É necesario cando sexa requirido polas disposicións vixentes. (art. 118  LCSP)

c.  Ao tratarse de obras menores, non é necesario proxecto de obras.

33. O valor estimado dos contratos de obras,  subministros e servizos:

a. Non inclúe o I.V.A. (art. 101  LCSP)

b. Inclúe o I.V.A.

c. Inclúe o I.V.A. só nos contratos de servizos

34. No procedemento aberto simplificado ten que cumprirse a seguinte condición:

a. Que entre os criterios de adxudicación previstos no prego non haxa ningún avaliable mediante
xuízo de valor ou, de habelos, a súa ponderación non supere o 25 % do total, salvo no caso de
que  o  contrato  teña  por  obxecto  prestacións  de  carácter  intelectual,  como  os  servizos  de
enxeñería e arquitectura, en que a súa ponderación non poderá superar o 45 % por cento do total.
(art. 159.1  LCSP)

b. Que non exista ningún criterio de adxudicación avaliable mediante xuízo de valor.

c. Que entre os criterios de adxudicación previstos no prego non haxa ningún avaliable mediante
xuízo  de  valor,  salvo  no  caso  de  que  o  contrato  teña  por  obxecto  prestacións  de  carácter
intelectual, como os servizos de enxeñería e arquitectura, en que a súa ponderación non poderá
superar o 45 % por cento do total.



35. Cando as modificacións supoñan a introdución de unidades de obra non previstas  no
proxecto ou cuxas características difiran das fixadas en leste, e non sexa necesario realizar
unha nova licitación:

a.  Os  prezos  aplicables  ás  mesmas  serán  fixados  polo  contratista,  debendo  notificalos  á
Administración no prazo de tres días hábiles. Cando a Administración non aceptase os prezos
fixados, o órgano de contratación poderá contratalas con outro empresario fixando os prezos que
estime adecuados ao mercado,  executalas  directamente  ou optar  pola  resolución do contrato
conforme ao artigo 211 desta Lei.

b.  Os  prezos  aplicables  ás  mesmas  serán  fixados  pola  Administración,  previa  audiencia  do
contratista por prazo mínimo de tres días hábiles. Cando o contratista non aceptase os prezos
fixados, o órgano de contratación poderá contratalas con outro empresario nos mesmos prezos
que fixase, executalas directamente ou optar pola resolución do contrato conforme ao artigo 211
desta Lei.(art. 242  LCSP)

c. Os prezos aplicables ás mesmas serán fixados pola Administración aplicando as táboas que
estableza o Ministerio correspondente, previa audiencia do contratista por prazo mínimo de tres
días  hábiles.  Cando  o  contratista  non  aceptase  os  prezos fixados,  o  órgano  de  contratación
poderá contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixase, executalas directamente
ou optar pola resolución do contrato conforme ao artigo 211 desta Lei.

36. O ámbito de aplicación do Código da edificación é:

a. Nas intervencións nos edificios existentes.

b. No cambio de uso característico dun edificio.

c. É de aplicación nos supostos anteriores.

37. Segundo o documento básico do  DB-SI cal  dos seguintes non é un local  de risco
baixo?

a. A sala do grupo electróxeno.

b. O cuarto de contadores eléctricos.

c. O vestiario de persoal de superficie 150  m2, nun local de uso industrial.

38. O documento básico  DB-SI do  CTE establece a obrigación de dispoñer de extintores
portátiles con eficacia 21A-113 B. Tal dotación dispoñerase de forma que:

a. Non interfiran con outros sistemas de protección esixibles.

b.  O punto de instalación non supere unha distancia máxima de 15  m desde todo orixe de
evacuación.

c. En caso de incendio serán visibles desde todo orixe de evacuación.

39. No DB-SI-4, en uso aparcamento, establécese a obrigación de instalación de columna
seca: 

a. Se existen máis de tres plantas baixo rasante ou máis de tres sobre rasante, con tomas en
todas as súas plantas.

b. Se existen máis de dúas plantas baixo rasante ou máis de tres sobre rasante, con tomas en
todas as súas plantas.

c. Se existen máis de tres plantas baixo rasante ou máis de catro sobre rasante, con tomas en
todas as súas plantas.



40. Segundo o documento básico do  DB-SUA-1, cal das seguintes respostas é a correcta:

a.  Nas  zonas  de  circulación  poderase  dispoñer  un  chanzo  illado  ou  dous  consecutivos  nos
accesos e saídas dos edificios agás se son parte dun itinerario accesible.

b. Nas zonas de circulación non se poderá dispoñer dun chanzo illado, nin dous consecutivos, en
ningún caso.

c.  Nas  zonas  de  circulación  poderase  dispoñer  un  chanzo  illado  ou  dous  consecutivos  nos
accesos e saídas dos edificios se son parte dun itinerario accesible.

41. Segundo o disposto no  DB- SUA-9, contarán cun ascensor accesible os edificios de
uso residencial vivenda nos que:

a. Hai que salvar máis de dúas plantas desde algunha entrada principal accesible ao edificio ata
algunha vivenda ou zona comunitaria.

b. Hai máis de 12 vivendas en plantas sen entrada principal accesible ao edificio.

c. As dous anteriores son correctas.

42. O  DB-SUA-9 na súa Terminoloxía, establece que os corredores que formen parte dun
itinerario accesible no uso Residencial vivenda, deberán cumprir as seguintes condicións:

a. Anchura libre de paso maior ou igual a 1,15  m, coa posibilidade de estreitamentos puntuais de
anchura maior ou igual a 0,95 m.

b. Anchura libre de paso maior ou igual a 1,10  m, coa posibilidade de estreitamentos puntuais de
anchura maior ou igual a 0,90 m.

c. Anchura libre de paso maior ou igual a 1,20  m, coa posibilidade de estreitamentos puntuais de
anchura maior ou igual a 1,00 m.

43.  Segundo  o   DB-  SUA-9  o  número  de  prazas  de  aparcamento  accesibles  en  uso
Comercial,  Pública  Concorrencia  ou  Aparcamento  de  uso  público,  será  dunha  praza
accesible por cada:

a. 25 prazas de aparcamento ou fracción.

b. 30 prazas de aparcamento ou fracción.

c. 33 prazas de aparcamento ou fracción.

44.  Conforme ao establecido no  DB- SUA-9,  sempre que sexa esixible a existencia de
aseos por algunha disposición legal de obrigado cumprimento, existirá polo menos: 

a. Un aseo accesible por cada 10 unidades ou fracción de inodoros instalados, podendo ser de
uso compartido para ambos os sexos.

b.  Un  aseo  accesible  por  cada  10  unidades  ou  fracción  de  inodoros  instalados,  con  uso
independente para cada sexo.

c. Un aseo accesible por cada 20 unidades ou fracción de inodoros instalados, podendo ser de
uso compartido para ambos os sexos.

45.  Segundo o obxecto do DECRETO 128/2016,  do 25 de agosto,  polo que se regula a
certificación enerxética de edificios na Comunidade Autónoma de Galicia, a certificación
enerxética ten por finalidade:

a. Promover a eficiencia enerxética da edificación.

b. Concienciar e sensibilizar ás persoas en relación coa calidade enerxética dos edificios.



c. As dous anteriores son correctas.

46. Segundo o disposto na Lei  10/2014,  de accesibilidade de Galicia,  cando se realicen
intervencións que afecten á vía pública (sinala a resposta incorrecta):

a. No caso de que as obras ou intervencións non permitan manter o itinerario accesible habitual,
deberase sinalizar esta circunstancia con indicación do período no que este percorrido estará fóra
de servizo.

b. Delimitarase con elementos estables, ríxidos, e facilmente  detectables.

c. Dispoñerán de sinalización de delimitación, advertencia e perigo, perceptible por persoas con
calquera tipo de discapacidade.

47.  Segundo  o  disposto  no  Decreto  29/2010,  polo  que  se  aproban  as  normas  de
habitabilidade de Galicia sobre a consideración dunha vivenda como exterior, sinala cal das
seguintes afirmacións é correcta.

a. A estancia maior, en todos os casos, e como mínimo outra estancia cando a vivenda conte con
máis dunha, deberán ter iluminación e ventilación natural e relación co exterior.

b. A estancia maior deberá ter iluminación e ventilación natural e relación co exterior.

c. Todas as estancias, excepto cociñas e baños, deberán ter iluminación e ventilación natural e
relación co exterior.

48. Segundo o disposto no I.A.2.4.1. Alturas libres mínimas do Decreto 29/2010, polo que se
aproban as normas de habitabilidade de Galicia sempre que sexa compatible co plan e a
normativa de protección patrimonial, a altura libre mínima entre pavimento e teito acabado
será de:

a. 2,50 m.

b. 2,60 m.

c. 2,70 m.

49. Segundo o indicado no I.A.2.3. Programa mínimo do DECRETO 29/2010, do 4 de marzo
de  2010,  polo  que  se  aproban  as  normas  de  habitabilidade  de  vivendas  de  Galicia,  o
programa mínimo dunha vivenda estará formado por:

a. Unha estancia máis unha cociña e un cuarto de baño.

b.  Unha  estancia  máis  unha  cociña,  un  cuarto  de  baño,  un  lavadoiro  e  un  espazo  de
almacenamento xeral.

c. Unha estancia máis unha cociña, un cuarto de baño, un lavadoiro, un  tendedero e un espazo
de almacenamento xeral.

50. Cal dos seguintes non é un principio aplicable durante a execución da obra segundo o
Real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de
seguridade e de saúde nas obras de construción:

a. O mantemento da obra en bo estado de orde e limpeza.

b. A cooperación entre os contratistas, subcontratistas e traballadores autónomos.

c. Adoptar as medidas necesarias para que só as persoas autorizadas poidan acceder á obra.



51. Segundo o disposto no Real Decreto 1627/1997, polo que se establecen as disposicións
mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción, o plan de seguridade e saúde no
traballo deberá ser aprobado por:

a. O promotor das obras

b. A dirección facultativa

c. O coordinador de seguridade e saúde durante a execución da obra.

52. De acordo co artigo 43 da Lei 5/2016 de Patrimonio Cultural elixa a opción correcta:

a.  As actuacións que  excedan  as  de mantemento  sobre  os  bens declarados ou  catalogados
esixirán a elaboración do correspondente proxecto de intervención.

b.  As  actuacións  sobre  os  bens  declarados  ou  catalogados  esixirán  a  elaboración  do
correspondente proxecto de intervención.

c. As actuacións que non excedan as de mantemento sobre os bens declarados ou catalogados
esixirán a elaboración do correspondente proxecto de intervención.

53. Segundo a Base 2 de Disposicións sobre barreiras arquitectónicas nos edificios de uso
público  Decreto  35/2000,  do  28  de  xaneiro,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  de
desenvolvemento  e  execución  da  Lei  de  accesibilidade  e  supresión  de  barreiras  na
Comunidade Autónoma de Galicia, os corredores que coincidan con vías de evacuación
terán un ancho mínimo de:

a. 1,80  m no caso de ser adaptado con estreitamentos puntuais que deixarán como mínimo 1,50
m.

b. 1,50  m no caso de ser adaptado con estreitamentos puntuais que deixarán como mínimo 1,20
m.

c. 1,80  m no caso de ser adaptado con estreitamentos puntuais que deixarán como mínimo 1,20
m.

54. Segundo o Artigo 41 a delimitación da liña límite de edificación recollida na Lei 8/2013,
do 28 de xuño, de estradas de Galicia está situada a ambos os dous lados da estrada cun
trazado  que  discorre  paralelo  ás  liñas  exteriores  de  delimitación  das  calzadas  a  unha
distancia, medida horizontal e  ortogonalmente a aquelas, de:

a. Quince metros no caso de estradas convencionais e elementos funcionais. 

c. Vinte metros no caso de estradas convencionais e elementos funcionais. 

b. Trinta metros no caso de estradas convencionais e elementos funcionais.

55. Segundo a Lei 2/2012 de vivenda de Galicia, indica a correcta:

a. A licenza de primeira ocupación permite a conexión unicamente do abastecemento de auga
potable e saneamento.

b. O certificado final de obra é o documento que permite a conexión do abastecemento de auga
potable, saneamento, electricidade, gas, telecomunicacións e outros servizos comunitarios.

c.  A  licenza  de  primeira  ocupación  é  o  único  documento  que  permite  a  conexión  do
abastecemento  de  auga  potable,  saneamento,  electricidade,  gas,  telecomunicacións  e  outros
servizos comunitarios.



56. ¿En que situación básica de solo se atopa un ámbito de solo urbano non consolidado
destinado a uso residencial polo plan xeral cuxo uso actual é industrial e que conta coa
urbanización necesaria para satisfacer a demanda das edificacións existentes?.

a. Solo suxeito a reforma interior.

b. Solo urbanizado (artº 21.3.b) RDL 7/2015 - artº 17b)2 LSG).

c. Solo rural.

57. ¿Como se valoran uns terreos situados en solo urbano consolidado destinados polo
PXOM a viario?.

a. Polo método de comparación con terreos vacantes situados na súa contorna.

b. Tendo en conta que ese terreo non conta con aproveitamento urbanístico, valorarase como si
se atopase en situación de solo rural.

c.  Atribuiráselle  a  edificabilidade media  e  o  uso maioritario  no ámbito  espacial  homoxéneo e
aplicarase a dita edificabilidade o valor de repercusión do solo (artº 20.3. e 22.1. RD 1492/2011).

58. ¿Como se determina o valor de repercusión de un solo urbano consolidado vacante?   

a. Polo método de comparación con outros terreos vacantes situados na súa contorna.

b. Polo método residual estático (artº 22.2. RD 1492/2011).

c. Polo método residual dinámico.

59.- ¿Como se determina o valor de construción (Vc) no método residual estático?.

a. O Vc correspóndese co presuposto de execución material da obra.

b. O cálculo do Vc é o resultante de sumar os custos de execución material da obra, os gastos
xerais e o beneficio industrial do promotor, o importe dos tributos que gravan a construción, os
honorarios profesionais por proxecto e dirección das obras e outros gastos necesarios para a
construción do inmoble.

c. O cálculo do Vc é o resultante de sumar os custos de execución material da obra, os gastos
xerais e o beneficio industrial do construtor o importe dos tributos que gravan a construción, os
honorarios profesionais por proxecto e dirección das obras e outros gastos necesarios para a
construción do inmoble. (artº 22.2. RD 1492/2011).

60.  ¿Como se valora un inmoble situado nun terreo clasificado polo PXOM como solo
urbano  consolidado  cualificado  como  espazo  libre  no  que  existe  unha  edificación  en
ruína?.

a.  Por  taxación  conxunta  do  solo  e  a  edificación  existente  considerando  o  seu  estado  de
conservación e a súa antigüidade.

b. Aplicando á edificabilidade media e o uso maioritario no ámbito espacial homoxéneo o valor de
repercusión do solo calculado polo método residual estático (artº. 22.1. RD 1492/2011).

c. Aplicando á edificabilidade media e o uso maioritario no ámbito espacial homoxéneo o valor de
repercusión do solo calculado polo método residual dinámico.

61.  Preténdese desenvolver un sector de solo urbanizable previsto no PXOM. ¿Cal  dos
deberes que se indican a continuación corresponde aos propietarios?.



a.  Ceder  gratuitamente  e  libre  de  cargas  ao  concello  o  solo  correspondente  ao  10%  do
aproveitamento real do área de reparto. A Administración non terá que contribuír ás cargas de
urbanización correspondentes a eses terreos, que haberán de ser asumidas polos propietarios.

b.  Ceder  gratuitamente  e  libre  de  cargas  ao  concello  o  solo  correspondente  ao  10%  do
aproveitamento tipo da área de reparto. A Administración non terá que contribuír ás cargas de
urbanización correspondentes a eses terreos, que haberán de ser asumidas polos propietarios
(art. 29.d) LSG).

c.  Ceder  gratuitamente  e  libre  de  cargas  ao  concello  o  solo  correspondente  ao  10%  do
aproveitamento tipo da área de reparto. A Administración deberá asumir as cargas de urbanización
correspondentes a eses terreos.

62.  O  concello  pretende  abrir  un  camiño  por  solo  rústico  de  especial  protección
agropecuaria, que non está previsto no PXOM nin en ningún instrumento de ordenación do
territorio,  para  dotar  de  saneamento  a  un  núcleo  rural.  ¿Cal  sería  o  procedemento  a
seguir?.

a. Solicitar autorización previa á Consellería de Medio Rural.

b. Solicitar autorización previa á Consellería de Medio Rural e a Augas de Galicia.

c. Non se pode abrir o camiño agás que estea previsto nun proxecto aprobado pola administración
competente en materia de agricultura, minas, montes ou medio ambiente (artº 37.1. LSG).

63.  ¿É  posible  realizar  obras  para  o  cambio  do  material  de  cubrición  nun  edificio  de
vivendas  situado  nun  ámbito  obxecto  dunha  modificación  puntual  do  PXOM  aprobada
inicialmente tres meses antes?.

a. Si, trátase de obras de mantemento e conservación que son obxecto de comunicación previa.
(artº 86.3. RLSG).

b. Non, trátase de obras obxecto de licenza de edificación que se suspenden automaticamente
pola aprobación inicial da modificación puntual.

c.  Si,  pero  unicamente  no caso de que o  edificio  cumpra simultaneamente  o instrumento  de
planeamento en vigor e a modificación do mesmo.  

64. ¿E posible que un plan xeral  prevea a implantación dun aparcadoiro de titularidade
privada no subsolo dun sistema de espazo libre?.

a. Si, sempre que non interfira no uso normal deste espazo nin supoña o traslado de elementos
físico ou vexetais de interese.

b.  Unicamente  no  caso  de  que  dito  uso  estea  amparado  por  un  convenio  urbanístico  de
planeamento.

c. Non é posible. (Soamente se poden prever os de titularidade pública artº 52.g) LSG)

65. ¿E posible que o PXOM prevea a construción dun sistema xeral de equipamentos para a
construción dun centro escolar público en solo rústico?. 

a. Non é posible, os sistemas xerais soamente se poden situar en solo urbano consolidado e solo
urbano non consolidado.

b. É posible, os sistemas xerais poden situarse en calquera das clases de solo establecidas polo
plan xeral (artº 107.2. RLSG).

c. Non é posible, os sistemas xerais soamente se poden situar en solo urbano, solo urbanizable e
solo de núcleo rural común.



66. ¿Cal é o instrumento de planeamento a utilizar no caso de áreas para a realización de
actuacións de carácter integral nun núcleo rural de tipo tradicional?.

a. O plan de ordenación de núcleo rural tradicional.

b. Nos núcleos rurais tradicionais están prohibidas as actuacións de carácter integral.

c. O plan especial de reforma interior (artº. 125.2. RLSG).

67.  ¿Cales  son  os  documentos  que  teñen  que  acompañar  á  solicitude  de  inicio  da
avaliación ambiental estratéxica do PXOM?.

a. Borrador do plan e documento ambiental estratéxico.

b. Borrador do plan e documento inicial estratéxico (art. 60.3. LSG).

c. Borrador do plan e estudo ambiental estratéxico.

68. ¿A quen correspondería a aprobación do PXOM do concello de Ames?.

a. Á persoa titular da Consellería de Medio Ambiente Territorio e Vivenda (art. 61.1. LSG).

b. Ao Pleno Municipal do Concello de Ames.

c. Á Xunta de Goberno Local do Concello de Ames por delegación do Alcalde.

69.  ¿Un  plan  parcial  pode  reaxustar  a  delimitación  do  sector  que  consta  no  PXOM
incorporando  terreos  de  solo  rústico  de  especial  protección  forestal?.  ¿Cales  son  as
condicións a cumprir neste caso?.

a. Non, o reaxuste só é posible para incorporar solo clasificado como urbano ou urbanizable.

b. Si, sempre que non supoña unha alteración igual ou superior ao 10% do ámbito delimitado polo
PXOM e có informe favorable da Consellería de Medio Rural.

c. Si, sempre que non supoña unha alteración igual ou superior ao 10% do ámbito delimitado polo
PXOM, con previa audiencia dos propietarios ou propietarias afectados e có informe favorable da
Consellería de Medio Rural (artº 157.2. RLSG).

70. ¿Quen debe solicitar os informes sectoriais preceptivos dun plan parcial?.

a. O órgano competente en materia de urbanismo da Comunidade Autónoma .

b. A Administración municipal (art. 186.1.a) RLSG).

c. O  órgano  competente  en  materia  de  urbanismo  da  Comunidade  Autónoma  solicitará  os
informes  sectoriais  autonómicos  e  a  Administración  municipal  o  resto  dos  que  resulten
preceptivos.

71.  ¿A  que  distancia  dunha  vía  pública  de  titularidade  municipal  se  debe  situar  un
cerramento  que  se  constrúa  con  obra  de  fábrica  nunha  parcela  que  está  en  terreos
clasificados como solo rústico?.

a. A unha distancia mínima de 4 metros do eixe da vía pública agás que o PXOM contemple unha
distancia superior.

b. A unha distancia mínima de 4 metros do eixe da vía pública á que dea fronte (artº 92.1. LSG).

c. A unha distancia mínima de 6 metros do eixe da vía pública á que dea fronte.



72. ¿A quen corresponde a aprobación definitiva dos instrumentos de equidistribución?.

a. Ao órgano municipal competente (artº 106 LSG).

b. Á persoa titular da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo.

c.  Ao  órgano  municipal  competente  no  caso  de  municipios  de  poboación  superior  a  50.000
habitantes e á persoa titular da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo no resto
dos casos.

73. ¿Quen formula o proxecto de compensación e quen o aproba inicialmente?.

a. A formulación corresponde á xunta de compensación e a aprobación inicial ao órgano municipal
correspondente.

b. A formulación corresponde á asociación administrativa de propietarios e a aprobación inicial á
xunta de compensación.

c. Tanto a formulación como a aprobación inicial corresponde á xunta de compensación (artº 125
LSG).

74. ¿Cal é o título habilitante necesario para realizar obras de modificación da fachada dun
edificio incluído no Catálogo do PXOM que non impliquen unha intervención de carácter
estrutural?.

a.  Licenza municipal  de obras,  coa previa  autorización do órgano competente  en materia  de
patrimonio cultural (art. 142.2.b) LSG).

b. Comunicación previa, sen prexuízo da autorización previa do órgano competente en materia de
patrimonio cultural.

c. Comunicación previa, non é necesaria a autorización previa do órgano competente en materia
de  patrimonio  cultural  si  o  plan  foi  informado  por  este  órgano  nos  cinco  anos  anteriores  á
solicitude da licenza.

75. ¿É posible realizar unha agrupación de dúas parcelas en solo rústico de 5000 m² e 1000
m² para a súa posterior segregación en tres parcelas de 2000 m² cada unha?.

a. Si, xa que se trata dunha segregación coa finalidade de reorganizar a propiedade.

b. Non, as segregacións en solo rústico están prohibidas en todos os casos.

c. Non, xa que resulta un maior número de parcelas respecto ao orixinariamente existente  (art.
149 LSG).

76. ¿É necesaria licenza municipal para realizar unha división dunha parcela que está en
terreos clasificados en parte como solo rústico e en parte como solo de núcleo rural, para
segregar as porcións que corresponden a cada clase de solo?.

a. Non se pode dividir a finca debido a que ten unha parte que está en terreos clasificados como
solo rústico. 

b. Non, neste caso resulta innecesario o outorgamento de licenza, pero o concello deberá declarar
esta innecesariedade (artº 150.6.c) LSG).

c. Si, as segregacións de fincas están sometidas a licenza de parcelación en todos os casos.

77. ¿Se poden promover proxectos de interese autonómico por iniciativa privada?.

a. Non, soamente poden ser de iniciativa pública.



b. Si, pero soamente si está previstos nun plan sectorial.

c. Si, pódense promover e desenvolver por iniciativa pública ou privada (artº 40.5. LOT 1/21)

78.  ¿E  necesaria  a  declaración  de  interese  autonómica  da  actuación  que  constitúa  o
obxecto dun proxecto de interese autonómico?.

a. Si, en todos os casos.

b. Non, en ningún caso.

c. Soamente no caso de proxectos de interese autonómico non previstos nun plan sectorial (artº
41.1. LOT 1/21).

79. ¿Os proxectos de interese autonómico deben cumprir coas condicións e estándares de
reservas mínimas para dotacións que se establecen para o solo urbanizable pola LSG?.

a. Si, en todos os casos.

b. Si,  pero soamente nos casos nos que o seu obxecto sexa a creación de solo destinado a
vivendas protexidas.

c. Si, pero soamente para aqueles que teñan obxecto actuacións que impliquen a transformación
urbanística do solo rústico (artº 46.4. LOT 1/21).

80.  ¿Como se  poderá  desenvolver  a  planificación territorial  dos  ámbitos  funcionais  do
sistema de asentamentos previsto nas DOT?.

a. A través de proxectos de interese autonómico.

b. A través de plans sectoriais.

c. A través de plans territoriais integrados (punto 1.3.2. do ANEXO das DOT).

81.  Nas  operacións  e  actividades  nas  que  os  traballadores  estean  expostos  ou  sexan
susceptibles  de  estar  expostos  a  fibras  de  amianto  ou  de  materiais  que  o  conteñan
rexeranse, no que se refire a prevención de riscos laboráis

a. Polo Real Decreto 396/2006, do 31 de marzo, polo que se establecen as disposicións mínimas
de seguridade e saúde aplicables aos traballos con risco de exposición ao amianto

b. Polo Real Decreto105/2008, do 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos
residuos de construción e demolición

c.  Ademais  do  previsto  no  Real  Decreto  105/2008,  do  1  de  febreiro,  polo  que  se  regula  a
produción e xestión dos residuos de construción e demolición en materia de residuos, polo Real
Decreto  396/2006,  do  31  de  marzo,  polo  que  se  establecen  as  disposicións  mínimas  de
seguridade e saúde aplicables aos traballos con risco de exposición ao amianto

82.  O  Regulamento  único  de  regulación  integrada  de  actividades económicas  (RIAE)  e
apertura de establecementos, aplícase:

a. Á instalación, implantación ou exercicio da dita actividade económica, empresarial, profesional,
industrial ou comercial no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e a apertura de dous
establecementos para este tipo de actividade.

b. Á organización e celebración de espectáculos públicos e actividades recreativas no territorio da
Comunidade Autónoma de Galicia e a apertura de dous establecementos públicos para este tipo
de actividades.



c. Son certas as respostas a, e b anteriores

83. A recepción das obras de urbanización dun ámbito de solo urbano non consolidado
promovidas pola administración local:

a. Deberá formalizarse nunha acta de cesión das obras de urbanización. 

b. Rexerase polo disposto na lexislación de contratos do sector público

c. Implica que se subscriba unha acta pola dirección de obra, o contratista e, no seu caso, o
representante da Intervención

84. A execución da totalidade das obras de urbanización dun polígono é responsabilidade
de:

a. O concello

b. Os propietarios

c.  Quen  ostente  a  condición  de  promotor,  sen  prexuízo  de  que  os  gastos  de  urbanización
correspondan aos propietarios

85. O PXOM de Ames identifica e clasifica como solo urbano consolidado os seguintes
ámbitos:

a. Solos urbanos residenciais de Milladoiro, Bertamiráns, Aldea Nova e As Mimosas

b. Solos urbanos residenciais e industriais de Bertamiráns, Aldea Nova e As Mimosas

c. Solos urbanos residenciais de Milladoiro, Bertamiráns, Aldea Nova e As Mimosas e solo urbano
industrial de Milladoiro

86. Segundo o PXOM de Ames, en edificios existentes en situación de fóra de ordenación
relativa:

a.  Só  se  permitirán  as  obras  directamente  dirixidas  a  eliminar  as  causas  determinantes  da
situación de fóra de ordenación

b.  Ademais das obras directamente admitidas pola lexislación aplicable, poderanse realizar as
obras nos edificios se están permitidas na norma zonal ou ordenanzas particulares das Áreas de
Planeamento  Incorporado,  Específico  ou  do  planeamento  de  desenvolvemento,  salvo  as  de
reestruturación  que  afecten  a  máis  do  cincuenta  por  cento  (50%)  da  superficie  edificada  do
edificio.

c. En ningún caso admítese a nova implantación e cambio de usos. 

87. O PXOM de Ames define o aproveitamento real ou permitido mediante: 

a. Índice de edificabilidade por superficie de parcela. 

b. Por aplicación de parámetros formais limitativos ou outros.

c. As respostas anteriores son correctas

88.  O  PXOM  de  Ames  define  ámbitos  de  xestión  do  solo  urbano  URO  (unidades  de
reparcelamento  obrigatorio)

a. É de aplicación o réxime do solo urbano non consolidado

b.  Seralles  de aplicación o  réxime do solo  urbano consolidado,  podendo ter  como finalidade
exclusiva a regularización de parcelas para adaptación á normativa de aplicación, así como o



completar as obras de urbanización necesarias para que a parcela ou parcelas adquiran, se aínda
non a tivesen, a condición de solar.

c. O proxecto de reparcelamento só pode formulalo o concello de oficio. 

89. O PXOM de Ames define para o núcleo de Ponte Maceira :

a. A ficha do núcleo de Ponte Maceira  identifícao como Conxunto Artístico. CA 01

b.  A ponte medieval,  do mesmo xeito que outras pontes do concello,  ten ademais unha ficha
individualizada

c. Son correctas todas as respostas anteriores

90. O solo urbano do PXOM de Ames:

a. Está delimitado en áreas de planeamento incorporado (API) e áreas de planeamento remitido
(APR)

b. Está incluído en áreas de planeamento específico (APE) e áreas de planeamento incorporado
(API)

c. Ademais de estar integrado por áreas  de plan  incorporado (API), áreas de plan remitido (APR),
áreas de plan  específico (APE), regúlase por Normas  Zonais

91. A Zona 1ª. Grao 1º. Áreas de solo urbano de Bertamiráns e Milladoiro

a. Refírese a áreas  do territorio sinaladas baixo  o epígrafe de Vivenda Plurifamiliar

b. A parcela mínima é 300 m2

c. Entre outras, responde á tipoloxía de edificación  illada ou acaroada de parcela  mínima de 250
m2 cunha  limitación á ocupación do chan do 60 %

92. Na Zona 2ª: vivenda colectiva en edificación pechada:

a. As aliñacións e rasantes defínense en todo caso polas existentes

b.  As  aliñacións,  poden  non  estar  fixadas  nos  planos  correspondentes,  nese  caso
determinaranse segundo as existentes. Se na mazá existe algunha edificación terminada ou en
construción, que determine unha aliñación, o concello poderá fixala en base ao devandito criterio

c. A parcela mínima bruta é 300 m2

93. Nos núcleos delimitados de Grao 2 (Solo de Núcleo Rural Disperso) do Concello de
Ames:

a. A parcela mínima é de 600 m2

b. A parcela mínima edificable é de 1.000 m2, aínda que se respectan as parcelas de 600 m2 das
segregacións concedidas ao amparo das Normas Subsidiarías Municipais, séndolles de aplicación
os parámetros de edificabilidade , ocupación e recuados fixados na presente normativa

c. A edificabilidade é 0,8 m2/m2

94.  Entre as determinacións do solo urbanizable, no PXOM de Ames:

a. Sinálase que os plans parciais que desenvolvan áreas de Solo Rústico Apto para Urbanizar
poderán superar o aproveitamento medio dos sectores de solo urbanizable delimitados

b. Fíxanse 0,44 m2/m2 e densidade máxima de 35,5 viv/Ha como os aproveitamentos medios do
solo urbanizable nos sectores de uso residencial situados nas inmediacións do solo urbano de



Bertamiráns e Milladoiro, os cales refléxanse nas fichas correspondentes do anexo á normativa,
quedando o resto de solo rústico apto para urbanizar cunha densidade máxima de 10 viv/Ha

c. O aproveitamento máximo en sectores de uso industrial: 6,0 m3/m2 cunha ocupación máxima
do 70%

95. O PXOM de Ames delimita distintas categorías de solo  rústico de especial protección. A
este  solo rústico.

a. Aplícaselle  o réxime definido pola devandito PXOM

b. Aplicaráselle  exclusivamente o réxime de solo  rústico da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo
de Galicia

c. Aplicaráselle  o réxime de solo rústico da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia,
mantendo, en todo caso, a vixencia das categorías definidas no PXOM

96. En relación coa rede de saneamento do Concello de Ames:

a. Non existe rede de saneamento separativa

b. É obrigatorio realizar unha acometida pola que evacuar exclusivamente as augas dá choiva
independente dá acometida de residuais, nas zonas en que a rede sexa separativa

c. En ningún caso é obrigatorio para as novas edificacións contar con acometidas separadas para
fecais e pluviais respectivamente

97. O concello de Ames conta cun Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS)

a. PMUS é un instrumento que aborda a partir de doce (12) programas de actuación as distintas
necesidades  de  mobilidade  do  concello  atendendo,  entre  outras  cuestións,  á  mellora  da
distribución urbana de mercadorías

b.  O PMUS ao estar financiado polo FEDER non ten relación cunha estratexia de mobilidade
urbana sostible, xa que atende a resolver os problemas do tráfico na arteria principal do solo
urbano de Milladoiro

c.  PMUS  é  un  programa  de  mobilidade  da  área  metropolitana  de  Compostela  que  ten  por
finalidade reducir a velocidade do tráfico rodado e potenciar o uso peonil das vías de conexión
entre os núcleos rurais

98. Para a obtención de dotacións locais en solo urbano:

a. Se son dotacións locais incluídas en polígonos pendentes de obtención, obteranse  soamente
por expropiación  ou ocupación directa

b. Se son terreos destinados a equipamentos  incluídos en ámbitos  das Áreas Plan Incorporado
(API) obteranse  mediante expropiación

c. Os terreos destinados a dotacións  locais pendentes de obtención  incluídos en polígonos,
obteranse coa aprobación en vía administrativa dos instrumentos redistributivos de beneficios e
cargas que conleva o sistema de actuación aplicable á xestión do polígono

99. O PXOM de Ames recolle a seguinte condición para o uso de planta soto:

a. Non existen limitacións para establecer actividades en planta  soto vinculada a un local situado
na planta superior

b. Só poden establecerse actividades especificadas na Ordenanza de garaxes  e aparcamento



c. Poden establecerse actividades que expresamente se permitan nas Condicións Particulares das
zonas, vinculadas a un local situado na planta superior

100. No caso de que o Concello de Ames promova unha obra, deberá:

a. Esixir que o contratista da obra que presente un plan de xestión de residuos que reflicta cómo
levará a cabo as obrigas que lle incumban en relación cos residuos de construción e demolición
que se vaian producir na obra, segundo o artigo 4.1 do Real decreto 105/2008, do 1 de febreiro,
polo que se regula a produción e xestión dos residuos de construción e demolición

b. Logo de esixir á dirección facultative da obra que aprobe o plan de xestión de residuos, aceptar
o plan de xestión de residuos

c. As afirmacións a e b son certas

PREGUNTAS DE RESERVA:

Reserva nº1. A solicitude de acceso á información publica:

a. Poderá denegarse cando se refira a información que estea en curso de elaboración ou de
publicación xeral ( artigo 17 Lei de transparencia).

b. Poderá denegarse de forma  discrecional polo órgano ao que se dirixa

c. Non poderá denegarse en ningún caso.

Reserva nº2.  O tratamento dos datos persoais dun menor de idade unicamente poderá
fundarse no seu consentimento:

a. Cando sexa maior de 14 anos ( artigo 7 Lei 3/2018)

b. Non é posible nos menores de idade

c. Ningunha é correcta

Reserva nº3. O computo de prazos previsto na  LCSP:

a. Refírese sempre a días naturais, salvo que na mesma indíquese expresamente que só deben
computarse os días hábiles. (D.A 12ª  LCSP)

b. Refírese sempre a días hábiles

c. Non se establece norma algunha a este respecto na mencionada  LCSP.

Reserva  n.º  4.  Segundo o Artigo 60 da Lei  2/2012 de vivenda de Galicia,  o réxime de
protección  das  vivendas  protexidas  de  promoción  pública,  así  como  o  das  vivendas
protexidas de protección autonómica construídas nun chan desenvolvido por un promotor
público, terá unha duración de:

a. Trinta anos desde a data da súa cualificación definitiva.

b. Vinte e cinco anos desde a data da súa cualificación definitiva.

c. Vinte anos desde a data da súa cualificación definitiva.

Reserva nº5. 



Co fin de conseguir unha adecuada coordinación territorial, os instrumentos de ordenación
territorial  e de urbanismo deberán incluír  un documento que garanta a planificación en
fervenza, este documento denomínase:

a. Documento de análise de integración.

b. Análise de compatibilidade estratéxica.

c. Informe ambiental estratéxico.
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