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1.- A personalidade xurídica dos Municipios, según a Constitución Española, é : 

a) Propia 

b) Plena 

c) Recoñecida polo Ente que os crea. 

 

2.- Cal das seguintes afirmacións NON regula o artigo 75 do Real Decreto 1690/1986, de 11 de 

xullo, polo  que se aproba o Regulamento de Poboación e Demarcación Territorial das Entidades 

Locais,: 

a) Os concellos deben manter actualizada a numeración dos edificios, e entregar placas cos 

números para a súa colocación nas fachadas. 

b) Os concellos deben manter informadas a todas as Administracións públicas interesadas dos 

cambios na nomenclatura das vías. 

c) Os concellos deben manter actualizada a cartografía dos enderezos postais. 

 

3.- Os orzamentos xerais das entidades locais: 

a) Constitúen a expresión cifrada e sistemática das obrigas que, como máximo, poden recoñecer a 

entidade, e os seus organismos autónomos, e dos dereitos que prevean liquidar durante o 

correspondente exercicio, así como das previsións de ingresos e gastos das sociedades mercantís 

cuxo capital social pertenza íntegramente á entidade local correspondente. 

b) Constitúen a expresión cifrada, conxunta e sistemática das obrigas que, como máximo, poden 

recoñecer a entidade, e os seus organismos autónomos, e dos dereitos que prevean liquidar durante 

o correspondente exercicio, así como das previsións de ingresos e gastos das sociedades mercantís 

cuxo capital social pertenza íntegramente á entidade local correspondente. 

c) Constitúen a expresión cifrada e sistemática das obrigas que, como mínimo, poden recoñecer a 

entidade, e os seus organismos autónomos, e dos dereitos que prevean liquidar durante o 

correspondente exercicio, así como das previsións de ingresos e gastos das sociedades mercantís 



 

cuxo capital social pertenza íntegramente á entidade local correspondente. 

 

4.-  A afiliación á seguridade social practicarase, de acordo co artigo 16 do Real Decreto 8/2015: 

a) A petición das persoas e entidades obrigadas a dito acto, a instancia dos interesados ou de oficio 

pola Administración da seguridade social. 

b) De oficio pola Administración da seguridade social, previa comunicación das persoas ou 

entidades obrigadas. 

c) A instancia dos interesados. 

 

5.- De acordo coa Ordenanza Fiscal T-1 reguladora da taxa por prestación do servizo de 

suministro domiciliario de auga, se transcurrido o período voluntario de cobro sen que se 

efectúe o ingreso:  

a) Abrirase a vía de apremio e aplicarase un recargo do 10% da débeda non ingresada. 

b) Abrirase a vía de apremio e aplicarase un recargo do 20% da débeda non ingresada así como os 

xuros de demora correspondentes. 

c) Aplicarase un recargo do 15% cando a débeda non ingresada satisfágase antes da notificación da 

providencia de apremio á persoa deudora e non se aplicarán xuros de mora xerados dende o 

comezo do período executivo. 

 

6.- Según o artígo 27 da Lei de Bases do Réxime Local, cal das seguintes afirmacións sobre 

delegación de competencias nas entidades locais é incorrecta: 

a) A delegación non poderá facerse por prazo superior a cinco anos 

b) A delegación deberá determinar o control da eficiencia reservado á Administración delegante. 

c) A delegación deberá acompañarse dunha memoria económica. 

 

7.- De acordo co artigo 88 do Real Decreto 5/2015, do 30 de outubro polo que se aproba o Texto 

Refundido da Lei de Estatuto Básico do Empregado Público, os funcionarios transferidos ás 

Comunidades Autónomas atópanse en situación de: 

a) Situación de Servizos Especiais. 

b) Servizo activo na Función Pública da comunidade autónoma na que se integran. 

c) Servizo noutras Administracións Públicas. 

 



 

 

8.- O Concello de San Sadurniño é limítrofe dos seguintes municipios: 

a) Cerdido, Valdoviño, Narón, A Capela, As Somozas, Moeche e Neda. 

b) As Pontes, Valdoviño, Cerdido, Narón, A Capela, As Somozas, Neda e Moeche. 

c) Valdoviño, Narón, As Pontes, A Capela, As Somozas, Moeche e Neda. 

 

9.- De acordo co disposto no artigo 20 da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases do Réxime  

Local, nun Concello de 12.000 habitantes: 

a) Existirá obrigatoriamente unha comisión de Suxerencias e  Reclamaciones. A comisión 

especial de  contas sólo se o Pleno o acorda por maioría absoluta. 

b) Existirá obrigatoriamente unha comisión especial de contas. A de Suxerencias e Reclamacións 

se o   dispón o seu Reglamento orgánico ou o acorda o Pleno por maioría absoluta. 

c) Existirá obrigatoriamente unha comisión especial de contas. A de Suxerencias e Reclamacións 

se o  acorda o Pleno por maioría simple. 

 

10.- O artigo 108 da Lei Xeral Tributaria, establece en relación ás presuncións en materia 

tributaria que: (sinale a correcta) 

a) As presuncións establecidas polas normas tributarias poden destruirse mediante proba en 

contario excepto nos casos en que unha norma con rango de Lei expresamente o prohíba. 

b) Os datos incluídos en declaración ou contestacións a requerimentos en cumprimento da 

obrigación de suministro de información que vaian a ser utilizados para a regularización da 

situación tributaria de outros obrigados non se presumen certos e será precisa a súa comprobación.  

c) As presuncións non establecidas polas normas, en ningún caso poderán admitirse como medio 

de proba 

 

11.- A relación de postos de traballo aprobada polo Pleno: (sinale a incorrecta) 

a) É un instrumento técnico de carácter público que inclúe todos os postos de traballo de 

naturaleza funcionarial e laboral existentes en cada unha das Administracións Públicas. 

b) Como contenido mínimo reflexará a denominación dos postos, grupo de clasificación 

profesional, corpos ou escalas no seu caso, a que están adscritos, sistemas de provisión e 

retribucións complementarias. 

 



 

 

c)Serán expostos o público por un prazo de 30 días durante o que poderán presentarse 

reclamacións, suxerencias ou alegacións. 

 

12.- Según as previsións do artigo 47 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do 

Réxime Local, cál dos seguintes acordos das corporacións locais apróbanse por maioría simple 

de votos: 

a) O prantexamento de conflictos de competencias a outras entidades locais e demáis 

Administracións públicas. 

b) A cesión de bens comunais. 

c) A aprobación dos estatutos dunha mancomunidade. 

 

13.- A recaudación no período executivo iníciase, no caso de deudas a ingresar mediante 

autoliquidación presentada sen realizar o ingreso:  

a) Ó día seguinte ó do vencemento do prazo establecido para seu ingreso no artigo 62 da Lei Xeral 

Tributaria. 

b) Ó día seguinte do remate do prazo que estableza a normativa de cada tributo para seu ingreso, 

ou se éste xa concluíra, o día seguinte á presentación da autoliquidación. 

c) Ó día seguinte ó que se notificou a resolución pola que se concede o aplazamento, 

fraccionamento ou compensación. 

 

14.- Según o artigo 41.1 da Lei 40/2015, de 1 de octubre, do Réxime Xurídico do Sector Público, 

calquer acto ou actuación feita íntegramente a través de medios electrónicos por unha 

administración pública no marco dun procedemento administrativo e na que non haxa 

intervido de forma directa  un empregado público é: 

a) Unha actuación automatizada 

b) Unha actuación administrativa automatizada 

c) Un acto administrativo automatizado 

 

 

 



 

15.- A Ordenanza Fiscal T-2 reguladora da taxa do servizo de recollida e tratamento de aguas 

residuais, sinala que constitúe o feito impoñible da mesma. Sinale a incorrecta: 

a) A actividade municipal, técnica e administrativa, para verificar se se dan as condicións 

necesarias para autorizar a acometida á rede de sumidoiros. 

b) Os servizos de evacuación de excretas, augas pluviais, negras e residuais a través da rede de 

sumidoiro municipal. 

c) Si estarán suxeitos á taxa as persoas que soliciten, e se lles autorice, a descarga na 

EDAR dos residuos de pozos negros particulares. Neste caso as persoas solicitantes 

empregarán os medios do Concello para trasladar os residuos. 

 

16.- As medidas de seguridade para o archivo electrónico de documentos son as establecidas: 

a) Según o Esquema Nacional de Interoperabilidade. 

b) Según o Esquema Nacional de Seguridade. 

c) Ningunha das respostas anteriores é correcta. 

 

17.- O termo municipal de San Sadurniño conta con 7 parroquias e 227 entidades singulares de 

poboación. En que parroquia están todas estas entidades: A Vila, O Chao, Pielas, A Fontela, 

Piñeiro: 

a) Ferreira. 

b) Lamas. 

c) Naraío. 

 

18.- En todo caso, estarán obrigados a relacionarse a través de medios electrónicos coas 

Administracións Públicas, os seguintes suxeitos: 

a) As persoas xurídicas e quenes exerzan unha actividade profesional para a que se requira 

colexiación obrigatoria, para os trámites e actuacións que fagan coas Administracións Públicas 

en exercicio de dita actividade profesional. 

b) Os empreados das Administracións Públicas para os trámites e actuacións que fagan con elas 

por razón da súa condición de empregado público, na forma que se determine 

reglamentariamente por cada Administración. 

c) Todas as respostas anteriores son correctas. 



 

19.- A Ordenanza fiscal nº T-1 regula a taxa pola prestación do servizo do subministro 

domiciliario de auga do Concello de San Sadurniño. Cal dos seguintes aspectos NON está 

recollido na citada ordenanza: 

a) O artigo relativo a que o feito impoñible regula 3 tipos de usos: domésticos, comerciais e 

especiais. 

b) As persoas usuarias poden decidir se os contadores son da súa propiedade, e se encargan da súa 

compra, colocación e mantemento, ou se son propiedades do Concello, tendo que aboar a 

correspondente cota polo seu mantemento. 

c) O artigo 7 regula unha bonificación do 50% aos suxeitos pasivos usuarios do servizo que 

acrediten ser posuidores do Carné Xove. 

 

20.- Según o artigo 21.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo 

Común das Administracións Públicas, as Administracións Públicas deben publicar e manter 

actualizadas no portal web, a efectos informativos, as relacións de procedementos da súa 

competencia, con indicación dos prazos máximos de duración dos mesmos, así como de: 

a) Os órganos que os tramitan. 

b) Os efectos que produza o silencio administrativo 

c) Os requisitos para a iniciación dos procedementos a instancia dos interesados. 

 

21.- En materia de indemnizacións por razón de servizo, enténdese por dieta: 

a) A cantidade que se devenga diariamente para satisfacer os gastos que orixina a estancia fora da 

residencia habitual por razón de servizo. 

b) A cantidade que se devenga diariamente para satisfacer os gastos que orixina a estancia fora da 

residencia habitual cando tal estancia teña unha duración inferior a un mes. 

c) A cantidade que se devenga diariamente para satisfacer os gastos que orixina a estancia fora da 

residencia oficial nos supostos de comisión de servicio con dereito a indemnización cuxa duración 

non supere un mes en territorio nacional e tres no extranxeiro. 

 

 

 



 

22.- Nas oficinas de atención ao público é esencial prestar un servizo de calidade e acaído ás 

necesidades da cidadanía. Cal das seguintes opcións NON é unha necesidade básica das persoas 

usuarias dos servizos de atención ao público das Administracións: 

a) Sentirse importante e o centro de atención. 

b) Sentirse contento/a coa resposta que lle dan ás súas demandas. 

c) Sentirse cómodo/a, nunhas instalacións axeitadas e adaptadas. 

 

23.- Indique a resposta correcta en relación coa representación de persoas ante as 

Administracións Públicas: 

a) Calquera persoa interesada nun procedemento administrativo poderá actuar ante as 

Administracións Públicas por medio de representante. 

b) A representación das persoas interesadas pode facerse, ben mediante unha persona física con 

capacidade de obrar ben mediante unha persoa xurídica, bastando neste último caso que esté 

legalmente constituida. 

c) As respostas a) e b) son incorrectas. 

 

24.- En virtude do artigo 19 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia, poderán concederse de 

forma directa: 

a) Con carácter xeral, aquelas nas que se acrediten razón de interés público, social, económico ou 

humanitario. 

b) Aquelas cuxo outorgamento ou contía veñan impostos á administración por unha norma de 

rango legal, que seguirán o procedemento de concesión que lles resulte de aplicación de acordo 

coa súa propia normativa. 

c) As respostas a e b son correctas. 

 

25.- Nos procedementos iniciados a solicitude do interesado, o prazo para notificar a resolución 

expresa, contarase: 

a) Dende a data en que a solicitude tivo entrada no rexistro electrónico da administración ou 

organismo competente para a súa tramitación. 

b) Dende o día seguinte á data na que a solicitude tivo entrada no rexistro electrónico da 

administración ou organismo competente para a súa tramitación. 

c) Dende o día seguinte á data do acordo de iniciación. 



 

26.- As contestacións ás consultas tributarias escritas: (sinale a incorrecta) 

a) Terán efectos vinculantes para os órganos e entidades da Administración Tributaria encargados 

da aplicación dos tributos na súa relación co consultante. 

b) Os órganos da Administración Tributaria encargados da aplicación dos tributos, deberán aplicar 

os criterios contidos nas consultas tributarias escritas a calquera obrigado, sempre que exista 

identidade entre os feitos e circunstancias de dito obrigado e os que se incluían na contestación á 

consulta. 

c) A presentación e contestación das consultas, interrumpirá os prazos establecidos nas normas 

tributarias para o cumprimento das obrigas tributarias. 

 

27.- As persoas lexitimadas para recibir notificacións nos procedementos tributarios, cando estas 

sexan practicadas no lugar sinalado ó efecto polo obrigado ou seu representante, ou no domicilio 

fiscal dun ou doutro, de non estar presentes no mesmo: 

a) Poderá facerse cargo da notificación, calquera persoa que se atope en dito lugar ou domicilio e 

faga constar a súa indentidade, os empregados da comunidade de veciños ou de propietarios onde 

radique o lugar sinalado a efectos de notificacións ou do domicilio fiscal do obrigado ou o seu 

representante. 

b) Poderán facerse cargo da mesma calquera persoa maior de catorce anos que se atope no 

domicilio e faga constar a súa identidade. 

c) Ningunha resposta é certa. 

 

28.- Terán a consideración de beneficiarios das subvencións, dacordo co artigo 8 da Lei de 

Subvencións de Galicia. 

a) A persoa que haxa de realizar a actividade que fundamentou seu outorgamento ou que se atope 

na situación que lexitima a súa concesión. 

b) As persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas que poidan levar a cabo os proxectos, 

actividades ou comportamentos, aínda que non se atopen na situación que motiva a concesión da 

subvención, sen necesidade de que se estableza nas bases. 

c) As comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado 

sempre que teñan personalidade xurídica e poidan levar a cabo os proxectos, actividades ou 

comportamentos. 



 

 

29.- De acordo co artigo 28 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, os gastos subvencionados 

xustificaranse: 

a) Cando se trate de adquisición de inmobles, ademáis dos xustificantes establecidos no artigo 28.3 

da Lei de Subvencións de Galicia, deberá aportarse certificado do tasador independiente 

debidamente acreditado e inscrito no correspondente rexistro oficial. 

b) Acreditaranse mediante facturas e demáis documentos de valor probatorio equivalente, con 

validez no tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa, nos termos establecidos 

reglamentariamente. 

c) As respostas a e b son correctas. 

 

30.- Para a adquisición da condición de funcionario de carreira requírese: 

a) Superación dun proceso selectivo, nomeamento polo órgano ou autoridade competente, acto de 

acatamento á constitución e resto de ordenamento xurídico e toma de posesión. 

b) Superación do proceso selectivo, nomeamento polo órgano ou autoridade competente e toma de 

posesión. 

c) Superación do proceso selectivo, nomeamento polo órgano ou autoridade competente que será 

publicado no Diario Oficial que corresponda, acto de acatamento á constitución e no seu caso do 

estatuto de autonomía correspondente, e resto do ordenamento xurídico, e toma de posesión no 

prazo que corresponda. 

 

31.- Hai catro variables fundamentais do comportamento do persoal municipal que poden 

afectar de forma positiva ou negativa á súa interacción coas persoas que se achegan ás oficinas 

de atención ao público. Cal das seguintes opcións NON é correcta: 

a) A actitude corporal e a expresión da cara. 

b) A asertividade, manifestándolle á persoa usuaria o que pensamos, aínda que sexa de forma 

agresiva. 

c) A expresión oral, empregando un vocabulario axeitado e sinxelo, e a escoita activa, coa 

intención de entender o que solicita a persoa usuaria. 

 



 

32.- San Sadurniño ten unha estrutura da poboación con forma de pirámide invertida e un 

Índice de envellecemento do 273,22. Cal era a idade media da poboación de San Sadurniño, 

segundo os datos oficiais do INE do ano 2020: 

a) 61,12 anos. 

b) 52,15 anos. 

c) 57,66 anos. 

 

33.- De acordo coa Ordenanza Fiscal T-3 reguladora da taxa de recollida de residuos: 

a) O cobro realizarase anualmente, mediante recibo derivado do padrón, no prazo sinalado polo 

Concello ó aprobar o correspondente a cada exercicio, que non será inferior a tres meses. 

b) O cobro realizarase anualmente, mediante recibo derivado do padrón, no prazo que se sinale 

polo Concello ó aprobar o correspondente a cada exercicio, e que non será inferior a un mes. 

c) Ningunha respuesta é correcta. 

 

34.-Consonte o artigo 65 do Real Decreto 1690/1986, de 11 de xullo, polo que se aproba o 

Regulamento de Poboación e Demarcación Territorial das Entidades Locais, os concellos 

deberán remitir ao Instituto Nacional de Estadística, por medios informáticos ou telemáticos as 

variacións que se producirán nos datos dos seus padróns municipais cunha periodicidade: 

a) Mensual. 

b) Trimestral. 

c) Anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESERVA 

 

 

1.- Cando a notificación por medios electrónicos sexa de carácter obrigatorio, entenderase 

rexeitada cando transcurran dede a posta a disposición da notificación sen que se acceda ó su 

contido:  

a) 15 días hábiles.  

b) 10 días hábiles.  

c) 10 días naturais. 

 

2.- O prazo de interposición do recurso extraordinario de revisión, cando ó ditar o acto se 

houbera incurrido en error de feito, que resulte dos propios documentos incorporados ó 

expedinte,  interporase: 

a) Dentro do prazo de catro anos seguintes á data de notificación da resolución impugnada. 

b) Dentro do prazo de catro anos seguintes á data da resolución impugnada. 

c) Dentro do prazo dun mes seguinte á data de notificación da resolución impugnada. 

 

3.- Indique cál destas afirmacións en relación coa perda da relación de servicio é correcta: 

a) A perda da nacionalidade española se foi tida en conta para o nomeamento, determinará a 

perda da condición de funcionario salvo que simultáneamente se adquira a nacionalidade de 

calquer outro Estado membro da Unión Europea ou a de aqueles Estados aos que, en virtude de 

tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, lles sexa de 

aplicación a libre circulación de traballadores. 

b) A pena principal ou accesoria de inhabilitación absoluta cando houbese adquirido firmeza a 

sentenza que a impoña produce a pérdida da condición de funcionario respecto a tódolos 

emplegos ou cargos especificados na sentenza. 

c) A declaración de incapacidade permanente total determina a xubilación do persoal funcionario 

dende a notificación de dita declaración. 

 

 

 



 

4.- Según o disposto no artigo 98 do RD lexislativo 5/2015 do Estatuto Básico do Empregado 

Público: 

a) Non poderá impoñerse sanción pola comisión de faltas moi graves ou graves senón mediante o 

procedemento previamente establecido. A imposición de sancións por faltas leves levarase a cabo 

por procedemento sumario con audiencia ó interesado. 

b) Non poderá impoñerse sanción pola comisión de faltas moi graves senón mediante o 

procedemento previamente establecido. A imposición de sancións por faltas graves e leves 

levarase a cabo por procedemento sumario con audiencia ó interesado. 

c) Non poderá impoñerse sanción pola comisión de faltas moi graves, graves e leves senón 

mediante o procedemento previamente establecido. En materia disciplinaria non caben os 

procedementos sumarios. 

 

5.- Un funcionario que sexa adscrito ó servizo do Defensor do Pobo quedará no seu lugar de 

procedencia na situación de: 

a) Servizo activo. 

b) Servizos especiais. 

c) Excedencia especial. 

 

  


