
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NON abra o exame ata que o tribunal llo indique 

 

 

 

 

 

  
 



1.- A teor do artigo 269 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, a 
alteración da cualificación xurídica dos bens das entidades locais prodúcese automáticamente:  

a) Coa adscrición de bens patrimoniais por máis de vinte anos a un uso ou servizo público ou comunal 

b) Coa adquisición por usucapión pola entidade, con arreglo ao dereito civil, do dominio dunha cousa que 
viñese estando destinada a un uso ou servizo comunal 

c) Coa publicación dos plans de ordenación urbana e dos proxectos de obras e servizos 

d) Cando os bens se adquiran por cesión obrigatoria co fin de ser destinados ao uso público ou á 
prestación dun servizo público 

 

2.- Sinale a resposta correcta segundo o disposto no artigo 87 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de 
Administración Local de Galicia, en relación coa delegación de competencias da Comunidade 
Autónoma de Galicia a favor dos municipios: 

a) Poderá delegar competencias nos municipios que sexan capitales de provincia, sempre que teñan una 
poboación superior a 70.000 habitantes 

b) Sempre e cando afecte aos intereses xerais da Comunidade Autónoma 

c) Poderá delegar competencias nos municipios que sexan capitales de provincia, sempre que teñan una 
poboación superior a 50.000 habitantes 

d) Son correctas a a) e a b) 

 

3.- A teor do artigo 25 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, non é un 
requisito para a segregación dun núcleo: 

a) Que o novo municipio conte con características relevantes da súa propia identidade por razóns 
históricas, sociais, económicas, xeográficas ou urbanísticas 

b) Que en calquera caso non exista outra alternativa que permita solventar os problemas que motivan a 
segregación 

c) Que o núcleo a segregar conte cunha poboación non inferior a 5.000 habitantes 

d) Que o municipio do que se segregue non baixe do límite de 5.000 habitantes ao producirse a 
segregación 

 

4.- O artigo 71 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, dispón a 
posibilidade de someter a consulta popular asuntos de competencia propia municipal. A que 
lexislación se debe axustar dita consulta?: 

a) En todo o caso, á  lexislación do Estado e da Comunidade Autónoma 

b) Á lexislación do Estado 

c) Á lexislación da Comunidade Autónoma 

d) Á lexislación do Estado e da Comunidade Autónoma, cando esta teña competencia estatutariamente 
atribuida para elo 

 

5.- Segundo establece o artigo 22 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime 
Local, nun Concello de réxime común, que órgano é competente para autorizar a aprobación do 
regulamento orgánico e das ordenanzas?: 

a) O Pleno e é, ademais, indelegable 

b) O Pleno, podendo ser delegada 

c) O Alcalde e é, ademais, indelegable 

d) O Alcalde ou o Pleno, segundo os casos 

 



6.- De acordo co establecido no artigo 13 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de 
Réxime Local, as Comunidades Autónomas poderán crear o suprimir Municipios no seu territorio. 
Para iso requirirán ditame do Consello do Estado ou Órgano consultivo propio se existise e deberán 
poñelo en coñecemento da Administración do Estado: 

a) Previamente á solicitude do ditame 

b) Con posterioridade á solicitude do ditame 

c) Simultaneamente á solicitude do ditame 

d) Se o ditame non é favorable 

 

7.- Segundo o establecido no artigo 15 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das 
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, cando a encomenda de 
xestión se realice entre órganos e Entidades de distintas Administracións, formalizarase: 

a) Mediante a sinatura do correspondente convenio entre elas ou acordo expreso dos órganos ou 
Entidades intervintes, agás no suposto da xestión ordinaria dos servizos das Comunidades Autónomas 
polas Deputacións Provinciais ou, no seu caso, Cabildos ou Consellos Insulares que se rexirá pola 
lexislación de Réxime Local 

b) Nos termos que estableza a normativa propia da Administración de que se trate 

c) Mediante a sinatura do correspondente convenio entre elas, agás no suposto da xestión ordinaria dos 
servizos das Comunidades Autónomas polas Deputacións Provinciais ou, no seu caso, Cabildos ou 
Consellos Insulares que se rexirá pola lexislación de Réxime Local 

d) Mediante a sinatura do correspondente convenio entre elas ou nos termos que estableza a normativa 
propia da Administración de que se trate 

 

8.- A teor do artigo 86 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións 
Públicas e do procedemento administrativo común, o prazo para formular alegacións no período de 
información pública nun procedemento administrativo: 

a) Non poderá ser inferior a vinte días 

b) Non poderá ser superior a vinte días 

c) Non poderá ser inferior a quince días 

d) Non poderá ser superior a quince días 

 

9.- De conformidade co previsto no artigo 113 da Lei 30/1992, en relación cos recursos 
administrativos: 

a) A resolución do recurso estimará ou desestimará as pretensións formuladas nel e poderá declarar a súa 
inadmisión 

b) O órgano que resolve o recurso decidirá cantas cuestións de fondo presente o procedemento pero non 
as cuestións de forma, salvo que fosen alegadas polos interesados 

c) O órgano que resolve o recurso decidirá cantas cuestións, tanto de fondo como de forma, presente o 
procedemento, fosen ou non alegadas polos interesados 

d) A resolución do recurso estimará ou desestimará as pretensións formuladas nel pero non poderá 
declarar a súa inadmisión 

 



10.- Segundo o artigo 92 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das 
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, en relación coa caducidade 
do procedemento administrativo: 

a) Poderá non ser aplicable no suposto de que a cuestión suscitada afecte ó interés xeral 

b) Producirá por sí soa a prescrición das accións do particular 

c) Non poderá acordarse pola inactividade do interesado na cumprimentación de trámites que sexan 
indispensables para ditar resolución 

d) Contra a resolución que declare a caducidade non caberá recurso algún 

 

11.- Segundo o artigo 4 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais, 
enténdese como risco laboral grave e inminente: 

a) A posibilidade de que un traballador sufra un determinado dano grave derivado do traballo e que 
resulte probable que se materialice nun futuro inmediato 

b) A posibilidade de que un traballador sufra lesións ou enfermidades graves derivadas do traballo e que 
resulte probable que se materialicen nun futuro inmediato 

c) Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice nun futuro inmediato e poida supoñer un 
dano grave para a saúde dos traballadores 

d) Aquel que orixine riscos para a saúde e seguridade dos traballadores con motivo ou ocasión do traballo 
e que resulte probable que se materialice nun futuro inmediato 

 

12.- Segundo o artigo 9 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais, cal das 
seguintes funcións non lle corresponde á Inspección de Traballo e Seguridade Social?: 

a) Vixiar o cumprimento da normativa sobre prevención de riscos laborais 

b) Comprobar e favorecer o cumprimento das obrigas asumidas polos servizos de prevención 

c) Informar á autoridade laboral sobre os accidentes de traballo mortais 

d) Asesorar na elaboración da normativa legal e no desenvolvemento da normalización, tanto a nivel 
nacional como internacional 

 

13.- De acordo co artigo 30 da Lei 31/1995, de 8 de novembro, de prevención de riscos laborais, os 
traballadores designados para velar polo cumprimiento do deber de prevención de riscos 
profesionais: 

a) Non é necesario que garden sixilo profesional sobre a información relativa á empresa, salvo excepcións 

b) Disporán dun número de horas determinadas para o cumprimiento deste deber 

c) Os traballadores designados colaborarán entre si, pero só en determinados casos cos servizos de 
prevención alleos 

d) Non poderán sufrir ningún prexuízo derivado das súas actividades de protección e prevención dos 
riscos profesionais na empresa 

 

14.- Segundo o artigo 2 da Lei 50/1997, do 27 de novembro, do Goberno, cal destas non é unha 
competencia do Presidente do Goberno?: 

a) Declarar o estado de excepción 

b) Interpoñer o recurso de inconstitucionalidade 

c) Resolver os conflitos de atribucións que poidan xurdir entre os diferentes ministerios 

d) Dirixir a política de defensa 

 

 



15.- De acordo co artigo 8 da Lei 50/1997, do 27 de novembro, do Goberno, sinale cal das seguintes 
afirmacións é incorrecta, en relación coa Comisión Xeral de Secretarios de Estado e Subsecretarios: 

a) As reunións da Comisión teñen carácter preparatorio das sesións do Consello de Ministros 

b) A Secretaría da Comisión será exercida por quen se determine regulamentariamente 

c) É un órgano de apoio do Consello de Ministros 

d)En ningún caso, a Comisión poderá adoptar decisións ou acordos por delegación do Goberno 

 

16.- De acordo co artigo 18 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de 
carácter persoal, o prazo máximo no que debe ditarse a resolución expresa de tutela de dereitos 
será de: 

a) 6 meses 

b) 3 meses 

c) 5 meses 

d) 2 meses 

 

17.- Segundo o artigo 6 da Lei 6/1997, do 14 de abril, de Organización e Funcionamento da 
Administración Xeral do Estado, son órganos directivos na Administración Xeral do Estado no 
exterior: 

a) Os Cónsules  

b) Os Delegados do Goberno en Organizacións Internacionais 

c) Os Representantes Permanentes ante Organizacións Internacionais 

d) Todas as opcións son correctas 

 

18.- Segundo o artigo 22 da Lei 6/1997, de 14 de abril, de Organización e Funcionamento da 
Administración Xeral do Estado, nunha Comunidade Autónoma uniprovincial, quen suple en caso 
de ausencia ao Delegado de Goberno?: 

 a) O que designe o Delegado 

b) O Subdelegado da provincia 

c) O Titular do órgano responsable dos servizos comúns da Delegación 

d) Todas as respostas son incorrectas 

 

19.- Quen nombra a un Subdirector Xeral, segundo o artigo 19 da Lei 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización e Funcionamento da Administración Xeral do Estado?: 

a) O Consello de Ministros 

b) En todo caso, o ministro do que dependan 

c) O Ministro ou Secretario de Estado do que dependan 

d) Todas son incorrectas 

 

20.- Segundo se desprende do disposto no artigo 143 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos 
do sector público, nos contratos de obras das Administracións Públicas non suxeitos a regulación 
harmonizada o prazo de presentación de proposicións: 

a) Será como mínimo de 26 días contados desde a publicación do anuncio do contrato 

b) Non será inferior a 15 días contados desde a publicación do anuncio do contrato 

c) Poderá reducirse en 5 días cando se ofreza o acceso por medios electrónicos aos pregos e a 
documentación complementaria 

d) Non será inferior a 52 días contados desde a data do envío do anuncio á Comisión Europea 



21.- De conformidade co disposto no artigo 96 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do 
sector publico, relativo á tramitación urxente do expediente, cal das seguintes afirmacións é a 
correcta?: 

a) O órgano de contratación poderá ordenar a execución do necesario para remediar o acontecemento 
producido ou satisfacer a necesidade sobrevida sen a obriga de tramitar previamente expediente 
administrativo 

b) O expediente deberá conter a declaración de urxencia feita polo órgano de contratación 

c) Acordada a apertura do procedemento de adxudicación tódolos prazos establecidos nesta Lei para a 
licitación e adxudicación do contrato reduciranse á metade 

d) Os tramites relativos a intervención do gasto poderanse cumprimentar logo de executar as actuacións 
obxecto do contrato 

 

22.- Segundo o artigo 131 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público, en que 
supostos poderá o órgano de contratación admitir variantes ou melloras?: 

a) Cando supoñan un beneficio para a necesidade pública que se pretende satisfacer mediante a execución 
do contrato 

b) Cando o órgano de contratación considere que a definición da prestación sinalada nos pregos é 
mellorada nas ofertas presentadas polos licitadores 

c) Cando na adxudicación teñan que terse en conta criterios distintos do prezo, sempre que o prego de 
cláusulas administrativas particulares teña previsto expresamente dita posibilidade 

d) Cando na proposta de adxudicación efectuada pola mesa de contratación se indique que nas propostas 
formuladas polos licitadores se aprecian solucións técnicas ou variantes que melloran as prestacións 
definidas nos pregos de cláusulas administrativas particulares e de condicións técnicas 

 

23.- Atendendo ao disposto no artigo 194 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector 
público, cal das seguintes non é unha prerrogativa do órgano de contratación?: 

a) Interpretar os contratos administrativos 

b) Acordar a prórroga dos contratos administrativos por razóns de interese público 

c) Acordar a resolución dos contratos administrativos e determinar os efectos dela 

d) Modificar os contratos administrativos por razóns de interese público 

 

24.- Sinale a opción correcta. A teor do previsto no artigo 10 da Lei 33/2003, do 3 de novembro, do 
Patrimonio das Administracións Públicas, correspóndelle ao Ministro de Facenda (Actualmente 
Ministerio de Economía e Facenda): 

a) Elaborar as líneas directrices da política inmobiliaria 

b) Aprobar, a proposta da Dirección Xeral de Patrimonio do Estado, os índices de ocupación e criterios 
básicos de utilización dos edificios administrativos do Patrimonio do Estado 

c) Elevar ao Consello de Ministros e á Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos as 
propostas relativas á política patrimonial e aos criterios de actuación coordinada para a adecuada xestión 
dos bens e dereitos do Patrimonio do Estado 

d) As opcións b) e c) son correctas 

 



25.- Sinale a opción correcta. Segundo o previsto no artigo 6 da Lei 33/2003, do 3 de novembro, do 
Patrimonio das Administracións Públicas, a xestión e administración dos bens e dereitos demaniais 
polas Administracións Públicas axustaranse aos seguintes principios: 

a) Dedicación preferente ao uso común frente ao seu uso privativo 

b) Identificación e control a través de inventarios ou rexistros adecuados 

c) Coordinación entre as Administracións Públicas no exercicio das súas competencias sobre o dominio 
público 

d) As opcións a) e b) son correctas 

 

26.- De conformidade co disposto no artigo 5 da Lei 33/2003, de 3 de novembro, do Patrimonio das 
Administracións Públicas, os bens e dereitos de dominio público: 

a) Rexeranse polas Leis e disposicións especiais que lle sexan de aplicación e, a falta de normas especiais, 
pola Lei 33/2003, do 3 de novembro, do Patrimonio das Administracións Públicas, e as disposicións que a 
desenvolvan ou complementen. As normas xerais do dereito administrativo e, no seu defecto, as normas 
do dereito privado, aplicaranse como dereito supletorio 

b) Rexeranse polo disposto na Lei 33/2003, do 3 de novembro, do Patrimonio das Administracións 
Públicas, e nas disposicións que a desenvolvan ou complementen, supletoriamente aplicaranse as normas 
xerais do dereito administrativo 

c) Rexeranse polo disposto na Lei 33/2003, do 3 de novembro, do Patrimonio das Administracións 
Públicas. As normas xerais do dereito administrativo e, no seu defecto, as normas do dereito privado, 
aplicaranse como dereito supletorio 

d) Rexeranse pola súa lexislación específica en canto ao seu réxime de adquisición, administración, 
defensa e enaxenación, e polas normas do dereito administrativo en tódalas cuestións relativas á 
competencia para adoptar os correspondentes actos e ao procedemento que debe seguirse para elo 

 

27.- Segundo o disposto no artigo 20 da Lei 3/1985, a quen lle corresponde a cuantificación, 
taxación pericial e formalización, no seu caso, das operacións de escrituración, rexistro e inventario 
dos bens e dereitos que, como consecuencia de procedementos xudiciais ou administrativos, resulten 
adxudicados á Comunidade Autónoma de Galicia?: 

a) Á Secretaria Xeral e do Patrimonio 

b) Á Intervención Xeral da Comunidade Autónoma 

c) Á Conselleira de Economía e Facenda (na actualidade Consellería de Facenda) 

d) Ao Consello da Xunta, a proposta da Consellería de Economía e Facenda (na actualidade Consellería 
de Facenda) 

 

28.- Segundo o artigo 10 da Lei 3/1985, do 12 de abril, do Patrimonio da Comunidade Autónoma 
galega, a desafectación dos bens de dominio público da Comunidade Autónoma debe facerse: 

a) Mediante norma con rango de Lei en todo caso 

b) Mediante Orde da Consellería de Economía e Facenda (na actualidade Consellería de Facenda), previa 
instrución de expediente a instancia da Consellería interesada e sempre que se acredite a desaparición das 
causas xustificativas da afectación 

c) Mediante Orde da Consellería interesada, logo de informe emitido pola Intervención Xeral da 
Comunidade Autónoma, e sempre que se acredite a desaparición das causas xustificativas da afectación 

d) Ningunha das respostas anteriores é correcta 

 



29.- Segundo o artigo 24 da Lei 3/1985, do 12 de abril, do Patrimonio da Comunidade Autónoma 
galega, relativo ao alleamento ou gravame de bens inmobles do patrimonio da Comunidade 
Autónoma de Galicia, cal das seguintes afirmacións é incorrecta?: 

a) Non poderán ser obxecto de declaración de alienabilidade os bens non deslindados ou non inscritos 
previamente no Rexistro da Propiedade 

b) Non poderán ser obxecto de declaración de alienabilidade os bens que continúen sendo utilizados polos 
servizos administrativos 

c) Non poderán ser obxecto de declaración de alienabilidade os bens ou dereitos nos que a súa titulación 
non subministre os datos relativos a súa identidade 

d) A declaración de alienabilidade será publicada no Diario Oficial de Galicia 

 

30.- Atendendo ao disposto no artigo 53 da Lei 47/2003, do 26 de novembro, Xeral Orzamentaria, 
cal dos seguintes ingresos non poderá dar lugar a xeracións de crédito?: 

a) Os realizados no propio exercicio como consecuencia da incorporación do remanente de tesourería do 
exercicio anterior 

b) Os realizados no propio exercicio como consecuencia de reembolsos de préstamos 

c) Os realizados no propio exercicio por reintegros de pagos indebidos realizados con cargo a créditos do 
orzamento corrente 

d) Os realizados no propio exercicio como consecuencia de vendas de bens e prestacións de servizos 

 

31.- Segundo establece o artigo 15 da Lei 47/2003, do 26 de novembro, Xeral Orzamentaria, a 
prescrición dos dereitos da Facenda Pública estatal: 

a) Apreciarase en virtude da alegación formulada polo interesado ou seu representante legal 

b) Aplicarase de oficio ou a instancia do interesado 

c) Aplicarase de oficio 

d) Os dereitos da Facenda Pública estatal son imprescritibles 

 

32.- Segundo establece o artigo 11 da Lei 47/2003, do 26 de novembro, Xeral  Orzamentaria, os 
dereitos de natureza pública da Facenda Pública estatal: 

a) Adquírense e nacen de conformidade co establecido na normativa reguladora de cada dereito 

b) Adquírense, nacen e extínguense de conformidade co establecido na Lei Xeral Orzamentaria e o 
Regulamento Xeral de Recadación 

c) Adquírense na forma e coas condicións establecidas no Título primeiro da Lei Xeral Orzamentaria 

d) Ningunha das afirmacións anteriores é correcta 

 

33.- De conformidade co disposto no artigo 84 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo 
que se aproba o texto refundido da Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia, cando 
deben someterse á aprobación da Xunta de Galicia os programas de actuación, investimentos e 
financiamento das Sociedades Públicas a que se refire o número 1 do artigo 12 da devandita Lei?: 

a) Antes do 15 de maio de cada ano 

b) Antes do 1 de xullo de cada ano 

c) Antes do 20 de outubro de cada ano 

d) Ningunha das datas anteriores é a correcta 

 

 



34.- Desde onde podemos crear unha “Macro” en Excel? 

a) Dende o menú inserir 

b) Dende o menú datos 

c) Dende o menú formato 

d) Todas son falsas 

 

35.- A teor do artigo 66 do decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto 
refundido da Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia, a autorización de transferencias 
de créditos desde o programa de imprevistos e funcións non clasificadas aos conceptos e artigos dos 
demais programas de gasto, calquera que sexa a función ou sección á que corresponda é 
competencia: 

a) Do Consello da Xunta 

b) Do Parlamento de Galicia 

c) De cada consellería 

d) Da Consellería de Economía e Facenda (na actualidade Consellería de Facenda) 

 

36.- Segundo o artigo 81 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto 
refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, o remanente de tesourería da 
Comunidade ou de cada un dos seus organismos autónomos administrativos con referencia a un 
exercicio orzamentario determinado estará formado: 

a) Pola suma das existencias líquidas e valores depositados nas entidades financeiras mailos dereitos 
recoñecidos pendentes de cobro, menos as obrigas recoñecidas pendentes de pago, segundo a situación 
que os mesmos presenten na data do 31 de decembro do correspondente exercicio económico 

b) Pola suma das existencias líquidas dispoñibles e mailos ingresos pendentes de contabilizar, menos as 
obrigas recoñecidas pendentes de pago, segundo a situación que os mesmos presenten na data do 31 de 
decembro do correspondente exercicio económico 

c) Pola diferenza existente entre a suma das dispoñibilidades líquidas e valores depositados en entidades 
financeiras mailos dereitos recoñecidos pendentes de ingreso, e a suma das obrigas recoñecidas pendentes 
de pago e das débedas  extraorzamentarias, segundo a situación que presenten na data do 31 de decembro 
do correspondente exercicio económico 

d) Pola suma das dispoñibilidades líquidas e mailos dereitos recoñecidos pendentes de cobro, menos as 
obrigas recoñecidas pendentes de pagamento, segundo a situación que os mesmos presenten ata o 31 de 
decembro do exercicio anterior 

 

37.- Segundo o artigo 29 da Constitución Española, en relación co dereito de petición: 

a) Todos os españois terán o dereito de petición individual e colectiva, por escrito, na forma e cos efectos 
que determine a Constitución e as leis 

b) Os membros das Forzas ou Institutos armados poderán exercer este dereito de forma individual ou 
colectiva 

c) Todos os españois terán o dereito de petición individual e colectiva, por escrito, na forma e cos efectos 
que determine a lei 

d) Todos os españois terán o dereito de petición individual e colectiva, por escrito, na forma e cos efectos 
que determine a Constitución 

 



38.- Segundo o artigo 106 da Constitución Española de 1978, os particulares terán dereito a ser 
indemnizados por toda lesión que sufran en calquera dos seus bens e dereitos, agás nos casos de 
forza maior,…: 

a) Sempre que a lesión sexa consecuencia do funcionamento dos servizos públicos nos termos 
establecidos pola Constitución e as leis 

b) Sempre que a lesión sexa consecuencia do funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos 
nos termos establecidos pola Constitución 

c) Sempre que a lesión sexa consecuencia do funcionamento dos servizos públicos nos termos 
establecidos pola lei 

d) Sempre que a lesión sexa consecuencia do funcionamento anormal dos servizos públicos nos termos 
establecidos pola Constitución e as leis 

 

39.- Cal dos seguintes dereitos e liberdades non está incluído na Sección Primeira do Capítulo II do 
Título I da Constitución Española de 1978 e, polo tanto, non posúe a consideración de dereito 
fundamental?: 

a) Dereito á libre elección de residencia 

b) Liberdade de cátedra 

c) Dereito de asociación 

d)Dereito á propiedade privada 

 

40.- De acordo co sinalado polo artigo 164 da Constitución Española de 1978, cal das seguintes 
sentenzas non produce efectos fronte a todos?: 

a) As sentenzas que declaren a inconstitucionalidade dunha lei 

b) As sentenzas que declaren a inconstitucionalidade dunha norma con forza de lei 

c) As sentenzas que se limiten á estimación subxectiva dun dereito  

d) As sentenza que non se limiten á estimación subxectiva dun dereito 

 

41.- Cal das seguintes funcións non ven recollida no artigo 10 do Estatuto de Autonomía para 
Galicia como unha das funcións do Parlamento de Galicia?: 

a) Designar para cada lexislatura das Cortes Xerais aos Senadores representantes da Comunidade 
Autónoma Galega, de acordo co previsto no artigo 69, apartado 5, da Constitución  

b) Designar aos representantes da Comunidade Autónoma nos organismos económicos, institucións 
financeiras e empresas públicas do Estado a que se refire o artigo 55 do Estatuto de Autonomía 

c) Interpoñer recursos de inconstitucionalidade e constituírse como parte perante o Tribunal 
Constitucional nos supostos e nos termos previstos na Constitución e na Lei Orgánica do Tribunal 
Constitucional 

d) Solicitar do Goberno a adopción de proxectos de lei 

 

42.- A teor do disposto no artigo 16 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de 
datos de carácter persoal, o responsable do tratamento dos datos terá a obriga de facer efectivo o 
dereito de rectificación ou cancelación do interesado no prazo de: 

a) 10 días 

b) 20 días 

c) 15 días 

d) 30 días 

 



43- De conformidade co artigo 35 do Estatuto de Autonomía de Galicia, a Comunidade Autónoma 
Galega poderá celebrar convenios ou tratados cos Estados cos que manteña particulares vínculos 
culturais ou lingüísticos: 

a) Logo da autorización das Cortes Xerais 

b) Só para a xestión e prestación de servizos sobre os que teña atribuída competencia exclusiva 

c) En ningún caso 

d) Sempre que, antes da súa entrada en vigor, sexa comunicada a celebración dos devanditos convenios ás 
Cortes Xerais 

 

44.- O artigo 44 do Estatuto de Autonomía para Galicia non prevé como parte da facenda da 
Comunidade Autónoma: 

a) Unha porcentaxe de participación na recadación total do Estado por impostos directos e indirectos, 
incluídos os monopolios fiscais  

b) A emisión de débeda e o recurso ao crédito 

c) As dotacións para a nivelación dos servizos mínimos 

d) Os rendementos do patrimonio da comunidade autónoma 

 

45.- Segundo a enumeración realizada no artigo 4 da Lei 1/1983, do 23 de febreiro de normas 
reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, cal das seguintes non é unha atribución do Consello da 
Xunta?: 

a) Aprobar Regulamentos para o desenvolvemento e a execución das leis de Galicia 

b) Nomear e destituír, por proposta de quen ostente a titularidade da respectiva Consellería, aos Altos 
Cargos da Administración da Comunidade  

c) Convocar eleccións ao Parlamento de Galicia trala súa disolución 

d) Acordar a interposición de recursos de inconstitucionalidade 

 

46.- O artigo 11 da Lei 1/1983, do 23 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa 
Presidencia recoñece ás ex-presidentas e aos ex-presidentes que ostentasen o seu cargo durante 
máis de 4 anos o dereito a percibir, durante dous anos desde a data do seu cese, as compensacións 
económicas que se establezan por Decreto da Xunta de Galicia, así como o dereito aos medios e 
servizos que se establezan por Decreto da Xunta de Galicia durante un período adicional de: 

a) 2 anos 

b) 4 anos 

c) 6 anos 

d) 10 anos 

 

47.- Segundo o artigo 8 da Lei 1/1983, de 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa 
Presidencia, a Xunta poderá crear Comisións Delegadas para: 

a) A elaboración de directrices e disposicións 

b) A coordinación da actividade das Consellerías en determinadas materias 

c) A preparación das reunións do Consello 

d) A adopción de medidas regulamentarias en asuntos de carácter interdepartamental 



48.- O artigo 3 da Lei 3/1983 do 15 de xullo, de Normalización Lingüística garante: 

a) O dereito dos cidadáns a dirixirse aos xuíces e tribunais para obter a protección xudicial do seu dereito 
a empregar a lingua galega 

b) O dereito dos galegos a dirixirse aos xuíces e tribunais para obter a protección xudicial do seu dereito a 
empregar a lingua galega 

c) O dereito dos cidadáns a dirixirse aos xuíces e tribunais para obter a protección xudicial do seu dereito 
a empregar a súa lingua 

d) O dereito dos galegos a dirixirse aos xuíces e tribunais para obter a protección xudicial do seu dereito a 
empregar a súa lingua materna 

 

49.- Establece o artigo 6 da Lei 3/1983, do 15 de xullo, de Normalización Lingüística, que os 
cidadáns nas súas relacións coa Administración Pública: 

a) Teñen dereito ao uso do galego, oralmente e por escrito 

b) Teñen dereito ao uso de calquera dos idiomas oficiais en Galicia 

c) Teñen dereito ao uso do galego, oralmente e por escrito coa Administración Pública Autonómica 

d) Teñen dereito ao uso do galego, oralmente e por escrito coa Administración Pública no ámbito 
territorial da Comunidade Autónoma 

 

50.- En virtude do artigo 11 da Lei 3/1983, do 15 de xullo, de Normalización Lingüística, os poderes 
autonómicos promoverán a progresiva capacitación no uso do galego: 

a) Do persoal afecto á Administración Pública e ás empresas de carácter público en Galicia 

b) Do persoal afecto á Administración Pública Autonómica e Local de Galicia 

c) Do persoal funcionario afecto á Administración Pública no ámbito territorial da Comunidade 
Autónoma de Galicia 

d) Ningunha das respostas anteriores é correcta 

 

51.- Segundo o artigo 118 do Regulamento do Parlamento de Galicia, o ditame da Comisión: 

a) Será asinado polo seu Presidente e remitirase ao Pleno do Parlamento para os efectos da tramitación 
subseguinte que proceda 

b) Será asinado polo seu Presidente e remitirase ao Presidente do Parlamento para os efectos da 
tramitación subseguinte que proceda 

c) Será asinado polo seu Presidente e polo Secretario e remitirase ao Pleno do Parlamento para os efectos 
da tramitación subseguinte que proceda 

d) Será asinado polo seu Presidente e polo Secretario e remitirase ao Presidente do Parlamento para os 
efectos da tramitación subseguinte que proceda 

 

52.- A teor do artigo 120 do Regulamento do Parlamento de Galicia, o debate no Pleno poderá 
comezar pola presentación que faga un Diputado da Comisión da iniciativa da Xunta de Galicia 
cando así o tivera acordado a propia Comisión. Estas intervencións non poderán exceder de: 

a) 10 minutos 

b) 15 minutos 

c) 20 minutos 

d) 30 minutos 

 



53.- De acordo co artigo 132 do Regulamento do Parlamento de Galicia, o Pleno da Cámara pode 
delegar nas Comisións a aprobación de proxectos e proposicións de Lei: 

a) Por maioría de dous terzos, a proposta do Presidente, de acordo coa Xunta de Portavoces ou a iniciativa 
desta, agás a aprobación dos proxectos e proposicións de Lei de desenvolvemento básico do Estatuto de 
Autonomía e a reforma estatutaria do artigo 128 

b) Por maioría de tres quintos, a proposta do Presidente, de acordo coa Xunta de Portavoces ou a 
iniciativa desta, agás a aprobación dos proxectos e proposicións de Lei de desenvolvemento básico do 
Estatuto de Autonomía e a reforma estatutaria do artigo 128 

c) Por maioría de dous terzos, a proposta da Mesa, de acordo coa Xunta de Portavoces ou a iniciativa 
desta, agás a aprobación dos proxectos e proposicións de Lei de desenvolvemento básico do Estatuto de 
Autonomía e a reforma estatutaria do artigo 128 

d) Por maioría de tres quintos, a proposta da Mesa, de acordo coa Xunta de Portavoces ou a iniciativa 
desta, agás a aprobación dos proxectos e proposicións de Lei de desenvolvemento básico do Estatuto de 
Autonomía e a reforma estatutaria do artigo 128 

 

54.- Segundo o artigo 237 do Tratado de funcionamento da Unión Europea, na súa versión 
consolidada publicada no Diario Oficial nº C 115 de 9 de maio de 2008, quen convoca as reunións 
do Consello?: 

a) O Presidente, a iniciativa da maioría dos seus membros 

b) O Presidente, a iniciativa deste, dun dos membros do Consello ou da Comisión 

c) O Presidente, a iniciativa da Comisión e da maioría dos membros do Consello 

d) A Comisión, a iniciativa da maioría dos membros do Consello 

 

55.- Segundo o artigo 15 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea, na súa versión 
consolidada publicada no Diario Oficial nº C 115 de 9 de maio de 2008, terán dereito a acceder aos 
documentos das institucións, órganos e organismos da Unión: 

a) Unicamente as persoas físicas que residan nun Estado membro 

b) Todo cidadán da Unión, así como toda persoa física o xurídica que resida ou teña o seu domicilio 
social nun Estado membro 

c) Toda persoa física ou xurídica que resida ou teña o seu domicilio nun Estado membro 

d) Ningunha das respostas anteriores é correcta 

 

56.- De acordo co artigo 20 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea, na súa versión 
consolidada publicada no Diario Oficial nº C 115 de 9 de maio de 2008, cal dos seguintes dereitos 
non aparece recollido en dito artigo?: 

a) O dereito de circular e residir libremente nos Estados membros 

b) O dereito de sufraxio activo e pasivo nas eleccións municipais do Estado membro no que residen 

c) O dereito á protección de datos de carácter persoal 

d) O dereito de recorrer ao Defensor do Pobo Europeo 

 



57.- Segundo o artigo 243 do Tratado de funcionamento da Unión Europea, na súa versión 
consolidada publicada no Diario Oficial nº C 115 do 9 de maio de 2008, o Consello fixará os soldos 
de: 

a) O Presidente do Consello Europeo, o Presidente da Comisión, o Alto Representante da Unión para 
Asuntos Exteriores e Política de Seguridade, os membros da Comisión, os Presidentes e os membros do 
Tribunal de Xustiza da Unión Europea e o Secretario Xeral do Consello 

b) O Presidente do Consello Europeo, o Presidente da Comisión, o Alto Representante da Unión para 
Asuntos Exteriores e Política de Seguridade, os membros da Comisión, os Presidentes do Tribunal de 
Xustiza da Unión Europea e o Secretario Xeral do Consello 

c) O Presidente do Consello Europeo, o Presidente da Comisión, o Alto Representante da Unión para 
Asuntos Exteriores e Política de Seguridade, os membros da Comisión, os Presidentes, membros e 
secretarios do Tribunal de Xustiza da Unión Europea e o Secretario Xeral do Consello 

d) O Presidente do Consello Europeo, o Presidente da Comisión, o Alto Representante da Unión para 
Asuntos Exteriores e Política de Seguridade, os Presidentes do Tribunal de Xustiza da Unión Europea e o 
Secretario Xeral do Consello 

 

58.- De acordo co artigo 19 do Tratado da Unión Europea, na súa versión consolidada do Diario 
Oficial nº C 115 de 9 de maio de 2008, o Tribunal de Xustiza da Unión Europea comprenderá: 

a) O Tribunal de Xustiza e o Tribunal de Primeira Instancia 

b) O Tribunal de Xustiza, o Tribunal Xeral e os tribunais especializados 

c) O Tribunal de Xustiza e o Tribunal da Función Pública da Unión Europea 

d) O Tribunal de Xustiza e os tribunais especializados 

 

59.- De acordo co artigo 11 do Tratado da Unión Europea, na súa versión consolidada do Diario 
Oficial nº C 115 de 9 de maio de 2008, poderá tomar a iniciativa de invitar á Comisión Europea a 
presentar unha proposta adecuada sobre cuestións que estes cidadáns estimen que requiren un acto 
xurídico da Unión para os fins da aplicación dos Tratados: 

a) Máis dun millón de cidadáns europeos 

b) Un grupo de polo menos un millón de cidadáns da Unión 

c) Un grupo de polo menos dous millóns de cidadáns da Unión 

d) Calquera asociación representativa de cidadáns da Unión 

 

60.- De acordo co artigo 17 do Tratado da Unión Europea, na súa versión consolidada do Diario 
Oficial nº C 115 de 9 de maio de 2008, cal das seguintes non é unha función da Comisión?: 

a) Velar pola aplicación dos Tratados 

b) Executar o orzamento e xestionar os programas 

c) Asumir a representación exterior da Unión 

d) A política exterior e de seguridade común 

 

61.- Segundo o previsto no artigo 20 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do 
Empregado Público, os sistemas de evaluación do desempeño adecuaranse, en todo caso, a criterios 
de: 

a) Transparencia, publicidade, imparcialidade e non discriminación 

b) Publicidade, transparencia, obxectividade e non discriminación 

c) Transparencia, obxectividade, imparcialidade e non discrimación 

d) Publicidade, obxectividade, transparencia e imparcialidade 



62.- A teor do artigo 89 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, as 
funcionarias vítimas de violencia de xénero terán dereito a solicitar a situación de excedencia. 
Sinale a resposta correcta en relación con esa excedencia: 

a) Durante os dous primeiros meses desta excedencia a funcionaria terá dereito a percibir as retribucións 
básicas, e no seu caso, as prestacións familiares por fillo a cargo 

b) Durante os seis primeiros meses a funcionaria terá dereito á reserva do posto de traballo que 
desempeñara, sendo computable dito período unicamente para os efectos de antigüidade e dereitos do 
réxime de Seguridade Social que sexa de aplicación 

c) A funcionaria vítima de violencia de xénero terá dereito a solicitar a situación de excedencia sen 
necesidade de ter prestado un tempo mínimo de servizos previos 

d) As respostas a) e c) son correctas 

 

63.- Segundo o artigo 48 da Lei 7/2007, do 13 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, 
polo nacemento de fillos prematuros: 

a) A funcionaria terá dereito a ausentarse durante un mínimo de dúas horas diarias percibindo as 
retribucións básicas 

b) A funcionaria ou o funcionario terá dereito a ausentarse durante un máximo dunha hora diaria 
percibindo as retribucións básicas 

c) A funcionaria ou o funcionario terá dereito a ausentarse durante un máximo de dúas horas diarias 
percibindo as retribucións íntegras 

d) A funcionaria terá dereito a ausentarse durante un máximo de dúas horas diarias percibindo as 
retribucións íntegras 

 

64.- Segundo o artigo 66 do decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o texto 
refundido da Lei de función pública de Galicia, no caso de provisión mediante libre designación de 
prazas da Administración abertas a funcionarios docentes nas relacións de postos de traballo da 
Xunta de Galicia, o funcionario docente que presta servizos nos centros educativos que imparten 
ensinanzas distintas das universitarias: 

a) Ten dereito á súa integración nos corpos e escalas xerais 

b) Ten dereito a que o grao máximo que consolide sexa o correspondente aos corpos docentes non 
universitarios 

c) Ten dereito á reserva da praza que desempeñaba, sempre que esta se ocupase con carácter definitivo 

d) Unha vez cese no seu posto de traballo, se non obtén outro polos sistemas de provisión establecidos 
nesta lei quedará ao dispor do conselleiro ou conselleira, que lle  

atribuirá o desempeño dun posto provisional correspondente á escala docente 

 

65.- De conformidade co previsto no artigo 14 do decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo 
que se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia, a resolución dos expedientes 
de incompatibilidades correspóndelle: 

a) Ao Consello da Xunta 

b) A cada Conselleira ou Conselleiro respecto dos funcionarios da súa consellería 

c) Ao Consello Galego da Función Pública 

d) Á Conselleira ou conselleiro competente en materia de función pública 

 



66.- Segundo o previsto no artigo 29 do decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia, a remoción dun funcionario que 
obtivo un posto de traballo por concurso efectuarase logo de expediente contraditorio mediante: 

a) Resolución motivada da Conselleira ou Conselleiro competente en materia de función pública, oída a 
Comisión de persoal 

b) Resolución motivada do órgano que realizou o nomeamento, oída a Comisión de persoal  

c) Resolución motivada do órgano que realizou o nomeamento, oída a xunta de persoal correspondente 

d) Resolución motivada da Conselleira ou Conselleiro competente en materia de función pública, oído o 
órgano que realizou o nomeamento 

 

67.- De acordo co disposto no artigo 26 do IV Convenio Colectivo Único para o persoal laboral da 
Xunta de Galicia, a contía do complemento de singularidade do posto: 

a) Poderá exceder do 32 % do salario base bruto en cómputo anual  

b) Non poderá exceder do 30 % do salario base bruto en cómputo anual 

c) Poderá exceder do 30 % do salario base bruto en cómputo anual 

d) Non poderá exceder do 32 % do salario base bruto en cómputo anual 

 

68.- Conforme o disposto no artigo 24 do IV Convenio Colectivo Único para o personal laboral da 
Xunta de Galicia, os/as traballadores/as fixos/as , cunha antigüidade mínima dun ano na Xunta de 
Galicia poderán solicitar excedencia voluntaria por un período de tempo non inferior a un ano. 
Unha vez solicitada, resolverase o procedente e notificaráselle ao interesado: 

a) Con 10 días de antelación á data de inicio proposta pola persoa interesada 

b) Con 20 días de antelación á data de inicio proposta pola persoa interesada 

c) Con 15 días de antelación á data de inicio proposta pola persoa interesada 

d)Con un mes de antelación á data de inicio proposta pola persoa interesada 

 

69.- A teor do artigo 3 do IV Convenio Colectivo Único para o persoal laboral da Xunta de Galicia, 
a Comisión paritaria de vixilancia, interpretación e desenvolvemento do convenio reunirase por 
pedimento dunha das partes no prazo de: 

a) 10 días 

b) 15 días 

c) 20 días 

d) 1 mes 

 

70.- De acordo co disposto no artigo 7 da Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de 
mulleres e homes, os informes de impacto de xénero que acompañan os proxectos de lei presentados 
no Parlamento pola Xunta de Galicia son elaborados por: 

a) A Consellería de Traballo e Benestar 

b) O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar 

c) O Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller 

d) O Consello Galego de Relacións Laborais 

 



71.- A teor do artigo 34 da Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes, 
a Administración pública galega fomentará, a través das medidas contidas nos seguintes artigos do 
Capítulo I, a composición equilibrada entre os sexos do persoal: 

a) Funcionario, interino, estatutario e laboral ao seu servizo 

b) Funcionario, eventual, interino, estatutario ou laboral ao seu servizo 

c) Funcionario, eventual, interino e laboral ao seu servizo 

d) Funcionario, eventual, estatutario e laboral ao seu servizo 

 

72.-A teor do disposto no artigo 38 da Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de 
mulleres e homes, cando as probas de promoción interna comprendan a valoración de méritos dos 
candidatos e das candidatas establecerase ao seu favor que, sexan mulleres ou homes, estean 
utilizando ou utilizasen nos últimos...: 

a) 4 anos unha licencia de maternidade, un permiso de paternidade ou unha excedencia para o coidado de 
familiares 

b) 5 anos unha licencia de maternidade, un permiso de paternidade ou unha excedencia para o coidado de 
familiares 

c) 5 anos unha licencia de maternidade, un permiso de paternidade, unha reducción de xornada ou unha 
excedencia para o coidado de familiares 

d) 4 anos unha licencia de maternidade, un permiso de paternidade, unha reducción de xornada ou unha 
excedencia para o coidado de familiares 

 

73.- De acordo co disposto no artigo 22 da Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das 
mulleres de Galicia, a Comisión Consultiva para a Igualdade entre Mulleres e Homes na 
Negociación Colectiva está adscrita orgánicamente: 

a) Ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar  

b) Á Consellería de Traballo e Benestar 

c) Ao Consello Galego de Relacións Laborais  

d) Ningunha das opcións anteriores é correcta 

 

74.- Segundo o artigo 8 da Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de 
Galicia, a quen lle corresponde prestar o apoio administrativo necesario para o funcionamento do 
Consello Galego de Participación das Mulleres no Ámbito do Emprego e das Relacións Laborais?: 

a) Ao Consello Galego de Relacións Laborais 

b) Ao Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller 

c) Á Comisión Consultiva Autonómica para a Igualdade entre Mulleres e Homes na Negociación 
Colectiva 

d) Á Unidade Administrativa de Igualdade do departamento da Administración Autonómica competente 
en materia de traballo 

 

75.- A teor do artigo 24 da Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de 
Galicia, a Comisión Consultiva Autonómica para a Igualdade entre Mulleres e Homes na 
Negociación Colectiva dotarase dun regulamento de organización e funcionamento no que constará 
o réxime de reunións, que deberán producirse polo menos cunha periodicidade: 

a) Trimestral 

b) Semestral 

c) Mensual 

d) Anual 



76.- A teor do previsto no artigo 24 da Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese 
galego, en relación coa substitución dos patronos, se o número dos patronos fose nalgún momento 
inferior a 3, os subsistentes deberán restablecer o número mínimo de patronos: 

a) Nun prazo de 20 días 

b) Nun prazo de 15 días 

c) Nun prazo de 10 días 

d) Nun prazo de 30 días 

 

77.- Segundo o disposto no artigo 35 da Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese 
galego, o prazo máximo para cumprir coa obriga de destinar o 70 por cento dos ingresos ou rendas 
da fundación á realización de fins fundacionais será de: 

a) 4 exercicios económicos a partir do momento da súa obtención 

b) 5 exercicios económicos a partir do momento da súa obtención 

c) 3 exercicios económicos a partir do momento da súa obtención 

d) 6 exercicios económicos a partir do momento da súa obtención 

 

78.- De conformidade co previsto no artigo 33 da Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de 
interese galego, as fundacións poderán participar en sociedades mercantís nas que non se responda 
persoalmente das débedas sociais e deben informar ao protectorado, a través da memoria anual, de 
dita participación: 

a) As fundacións con participación igual ou superior ao 25 por cento nestas sociedades 

b) As fundacións con participación igual ou superior ao 30 por cento nestas sociedades 

c) As fundacións con participación igual ou superior ao 20 por cento nestas sociedades 

d) As fundacións con participación igual ou superior ao 15 por cento nestas sociedades 

 

79.- Seleccione a alternativa que non pertence a un Sistema Multiprocesador: 

a) Ten máis dunha CPU compartindo memoria e periféricos  

b) Os datos son almacenados en memorias non volátiles (ROM) 

c) Asinan unha tarefa específica a cada procesador 

d) Un procesador maestro controla o sistema, os outros agardan ao maestro ou teñen tarefas predefinidas  

 

80.-Como se soluciona o problema de que a primeira letra dunha oración, non apareza en 
maiúsculas automáticamente?: 

a) Ver->Autocorrección 

b) Ferramentas->Autocorrección 

c) Edición->Autocorrección 

d) Ningunha é correcta 

 



PREGUNTAS DE RESERVA: 

 

81.- A teor do artigo 56 do decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto 
refundido da Lei de Réxime Financeiro e Orzamentario de Galicia, os créditos destinados a gastos 
en bens correntes e servizos terán carácter vinculante: 

a) A nivel de concepto 

b) A nivel de artigo 

c) A nivel de subconcepto 

d) A nivel de capítulo 

 

82.- Cal das seguintes é unha competencia de execución da lexislación do Estado das recollidas no 
artigo 29 do Estatuto de Autonomía para Galicia?: 

a) Confrarías de pescadores, Cámaras da Propiedade, Agrarias, de Comercio, Industria e Navegación e 
outras de natureza equivalente  

b) Entidades cooperativas 

c) Expropiación forzosa, contratos e concesións administrativas no ámbito das competencias propias da 
Comunidade Autónoma 

d) Salvamento marítimo 

 

83.- A teor do artigo 1 de la Lei 50/1997, do 27 de novembro, do Goberno, os membros do Goberno 
reúnense en: 

a) Consello de Ministros e en Comisións Delegadas do Goberno 

b) Consello de Ministros e en Gabinetes 

c) Consello de Ministros, Comisións Delegadas do Goberno e Comisión Xeral de Secretarios de Estado e 
Subsecretarios 

d) Consello de Ministros, Comisións Delegadas do Goberno e en Gabinetes 

 



 


