EXAMEN AUXILIARES 2014
Nome e apelidos:…………………………………………….., D.N.I:……………..

1) Gozan da condición de entidades locais:
a) As de ámbito inferior ó territorial, instituídas e reconocidas por las CCAA
conforme al artigo 45 de la Lei 5/1997 de 22 de xullo Reguladora das
Administración Local de Galicia.
b) As Áreas Metropolitanas.
c) As Mancomunidades de Municipios
d) Todas son correctas.
2) As mancomunidades de municipios:
a) Son asociacións voluntarias de municipios para a execución en común de
obras e servizos da súa competencia.
b) Son asociacións obrigatorias de municipios para a execución en común de
obras e servizos de su competencia.
c) As respostas a) y b) son correctas.
d) Ningunha das anteriores son certa.
3) A forma en que debe procederse a alterar o termo municipal debe regularse por
un/unha:
a)
b)
c)
d)

Lei Orgánica das Cortes Xerais.
Lei do Parlamento Autonómico correspondente.
Decreto do Consello de Ministros
Decreto do Presidente da cada CCAA

4) Os datos do padrón son:
a)
b)
c)
d)

Secretos
Privados
Públicos
Confidenciais

5) Os estranxeiros empadroados nun municipio adquiren a condición de:
a)
b)
c)
d)

Veciños
Domiciliados
Turistas
Poboación de feito

6) ¿Pode existir corpo de policía local no municipio de menos de 5000 habitantes?
a)
b)
c)
d)

No, nunca
Si, dato que e obrigatoria a súa existencia en todos os municipios
Si, si así o acorda o órgano municipal
Si, si así o acordo o departamento do Interior

7) ¿Cal das seguintes non e unha modalidade de venda ambulante?
a)
b)
c)
d)

Venda en mercados periódicos
Venda en postos fixos
Venda en marcados fixos
Venda en camións o vehículos tenda

8) Pode Levarse a cabo a venda de produtos alimenticios perecedeiros en temporada e
venda directa por agricultores dos seus propios produtos?
a) Si, tanto en venta ambulante como en mercadillos o mercados ocasionais ou
periódicos.
b) Si, pero só en venta ambulante
c) No
d) Si, pero só en mercadillos e mercados ocasionais
9) ¿Que é un bolardo?
a) Unha sinal de balizamento
b) Unha sinal circunstancial que modifica o réxime normal de utilización da vía
c) Un elemento de mobiliario e equipamento urbano utilizado como media de
protección.
d) Unha baliza cilíndrica para delimitar a zoa peatonal.
10) Con carácter xeral, si unha sinal está en contradición cunha norma de
comportamento na circulación ¿qué prevalecerá?
a)
b)
c)
d)

A sinal
A máis restritiva das dúas
A norma
Dependerá do caso concreto

11) Normalmente o trámite de información pública na aprobación dunha Ordenanza
Local e:
a)
b)
c)
d)

Non inferior a 30 días hábiles
Non inferior a 15 días hábiles
De 15 días naturais
De 20 días naturais

12) Nos municipios de menos de 250 habitantes ¿quén pode ser candidatos a alcalde?
a)
b)
c)
d)

Os concelleiros que encabecen as correspondentes listas electorais
Todos os concelleiros
Os concelleiros que encabecen a lista máis votada
Os representantes políticos das listas do partido político máis votado.

13) ¿Quen ostentas a atribución de dirixir, inspeccionar e impulsar os servizos e obras
municipais?
a)
b)
c)
d)

O inxeñeiro e arquitecto municipais.
O alcalde
O concelleiro delegado de urbanismo, obras e servizos
O departamento de urbanismo, obras e servizos

14) Mediante que Real decreto lexislativo se aproba o texto articulado da Lei sobre
tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade vial:
a)
b)
c)
d)

R.D. Lexislativo 339/1990, de 2 de marzo
R.D. Lexislativo 329/1990, de 2 de marzo
R.D. Lexislativo 329/1990, de 2 de maio
R.D. Lexislativo 339/2000, de 2 de maio

15)¿Qué concellos están obrigados a prestar o servizo público de biblioteca municipal?
a)
b)
c)
d)

Só aqueles que teñan unha poboación superior a 5.000 habitantes
Só aqueles que teñan unha poboación superior a 10.000 habitantes
Só aqueles que teñan unha poboación superior a 20.000 habitantes
Todos os concellos están obrigados a prestar no servizo público de biblioteca

16) Un bando dun alcalde:
a) Está o marxe do resto das lexislacións
b) Pode ir en contra dunha disposición estatal que regule o réxime local
c) Serve para innovar o dereito en calqueina caso
d) E de cumprimento obrigatorio polos cidadáns os que se dirixe
17) Para que teña lugar o delito tipificado no art. 379.1 do Código Penal, e preciso que
se supere a velocidade establecida regulamentariamente en:
a)
b)
c)
d)

70 km/h
80 km/h
60 km/h en vía urbana e 80 km/h en vía interurbana
80 km/h en vía urbana e 70 km/h en vía interurbana

18) Os denominados “vehículos lentos”, non deben sobrepasar como máximo a seguinte
velociade:
a)
b)
c)
d)

Vintacinco kilómetros por hora
Cincuenta kilómetros por hora
Corenta kilómetros por hora
Oitenta kilómetros por hora

19) A declaración de lesividade dos actos do Concello e una atribución de:
a)
b)
c)
d)

O Pleno
O Alcalde
A Xunta de Goberno Local
De ningún dos anteriores

20) Podese inmovilizar un vehículo cando se encontre en zona hora e sobrepase o tempo
autorizado para elo:
a)
b)
c)
d)

No, en ningún caso
Si, mentras que non se logre identificar o conductor
Si, sempre que consideremos oportuno
Ningunha das anteriores e correcta

21) Pode retirar e levar o correspondente deposito una bicicleta que se encontré na vía
pública:
a)
b)
c)
d)

No, non e un vehículo a motor.
Si, cando están abandonadas
Si, cando están amarradas e dificultan a circulación de vehículos e persoas
b) c) son correctas

22) ¿Sendo conductor dun vehículo automóbil e para realizar un adiantamento a un
ciclo ou ciclomotor que anchura de seguridade debemos respetar?:
a)
b)
c)
d)

A que consideremos oportuna sen ocupar o carril contrario
Al menos 1,5 m
Al menos 0,5 m
Al menos o ancho que teña un ciclo ou ciclomotor

23) ¿Pódese notificar una denuncia sen ser no acto?
a) Si, cando se formule estando o vehículo estacionado e sen conductor
b) Cando o axente denunciante se encontre realizando función de regulación do
tráfico e carezca de medios para proceder o seguimento do vehículo
c) No, sempre ten que ser no acto
d) a) e b) son correctas

24.- Nunha motocicleta cunha anchura inferior a un metro. ¿canto pode sobresaír a
carga lateralmente?
a)
b)
c)
d)

Non pode sobresaír a carga letalmente
Ata 0,50 metros
Ata 0,30 metros
Ata 0,70 metros

25) As sancións que se poderán impoñer polas faltas graves poden ser:
a)
b)
c)
d)

Suspensión de función dende 5 días ata 1 ano
Separación do servizo
Suspensión de función dun ano a 3 anos
Todas son correctas

26) Entre os complementos da uniformidade os auxiliares de policía local levarán:
a) Tan so placa
b) Tan so placa e distintivo nas ombreiras
c) Placas-emblema, distintivo nas ombreiras e farán constar a súa condición coa
lenda “Auxiliar de Policía Local”
d) Ningunha é correcta
27) A lei de Coordinación de Policía Locais de Galicia ten:
a)
b)
c)
d)

96 artigos
97 artigos
98 artigos
100 artigos

28 ) A celebración dun feirón un día de festa encadraríase dentro:
a)
b)
c)
d)

Venda ambulante en mercados fixos
Venda ambulante en postos desmontables instalados na vía pública
Venda ambulante en mercados ocasionais
Esa modalidade de feira regulase na Lei de espetáculos públicos

29) A inspección e sancións en materia de venda ambulante correspóndelle a:
a)
b)
c)
d)

Os inspectores de consumo do concello respectivo
Os inspectores de consumo da Xunta de Galicia
Os concellos
A policía local

30) O horario, sen ampliación, dunha discoteca será:
a)
b)
c)
d)

5:00 h
5:30 h
6:00 h
6:30 h

31) O horario, sen ampliación, dun pub será:
a)
b)
c)
d)

3:00 h
3:30 h
4:00h
4:30 h

32) Ante una agresión de lesións, no que a vítima foille necesario sete puntos de sutura,
estaremos ante un:
a)
b)
c)
d)

Delito
Falta
Delito semi-público
Delito privado

33) Un delito pódese cometer por omisión:
a)
b)
c)
d)

Si
No
Dependerá da clasificación do Ministerio Fiscal
As respostas a) e c) son correctas

34) E eximente de responsabilidade penal:
a)
b)
c)
d)

A reincidencia
Obrar como premeditación coñecida
Ser o culpable menos de 18 anos e maior de 16
Obrar en cumprimento dun deber

35) Un conductor que arroxa una taxa de alcoholemia na primeira proba de 0.68 mg/l de
aire espirado e na segunda proba da un resultado de 0,59 mg/l de aire espirado e non
presenta síntomas, estaríamos ante un:
a)
b)
c)
d)

Un delito contra a seguridade vial
Unha infracción administrativa grave
Unha infracción administrativa moi grave
Ningunha resposta e correcta

36) A sinal V-10 corresponde a;
a)
b)
c)
d)

Transporte escolar
Conductor novel
Distintivo de nacionalidade estranxeira
Ningunha resposta e correcta

37) As denuncias poden ser:
a)
b)
c)
d)

Leves, graves e moi graves
Obrigatorias ou voluntarias
De normas de circulación, administrativas e técnicas
Do Concello e da Xefatura Provincial de Tráfico

38) Cando o pasaxeiro dunha motocicleta non leva casco o responsable da infracción é:
a)
b)
c)
d)

O propio pasaxeiro
O conductor
Existe una responsabilidade compartida entre o conductor e o pasaxeiro
O titular da motocicleta

39) Una proposta o solicitude de seguro, debidamente dilixenciada, producirá os efectos
de cobertura do seguro:
a)
b)
c)
d)

Nunca,, debe estar firmada a póliza e pagado o recibo
Polo prazo dun mes
Polo plano de 15 días
Polo plano de 10 días

40) ¿Qué sinal e R-1?
a)
b)
c)
d)

Ceda o paso
STOP
Prioridade en sentido contrario
Ningunha resposta e correcta

41) Que masa máxima autorizada como norma xeral poderá ter un conxunto de
vehículo de 5 eixes:
a)
b)
c)
d)

40 Tn
38 Tn
32 Tn
Ningunha resposta e correcta

42) Cando se inmobiliza un vehículo por emerxencia, fálase de:
a)
b)
c)
d)

Estacionamento
Detención
Parada
Inmobilización a secas

43) As circunstancias modificativas da responsabilidade criminal pode ser.
a)
b)
c)
d)

Atenuantes, agravantes e accesorias
Atenuantes, agravantes e mixtas
Atenuantes, agravantes e eximentes
Atenuantes, coadxuvantes e eximentes, ademais de mixta de parentesco

44) Non teñen consideración de residuos urbanos ou municipais
a) Os animais domésticos mortos
b) Os entullos procedentes de obras menores de construción e reparación
domiciliaria.
c) Os vehículos abandonados
d) Os residuos de procesos industriais
45) O homicidio cometido por imprudencia grave a motor atópase tipificado no artigos
a)
b)
c)
d)

138 do Código Penal
1481.do Código Penal
142.2 do Código Penal
153 do Código Penal

46) No capítulo II da Lei de Coordinación de Policías Locais de Galicia recóllense os
principios e funcións destes corpos. En que artigo se recollen os principios básicos de
actuación?
a)
b)
c)
d)

No artigo 9
No artigo 6
No artigo 7
Ningunha das anteriores é correcta

47) En que artigo da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguranza
viaria está recollido o ámbito de aplicación da antedita Lei?
a)
b)
c)
d)

No artigo 1
No artigo 2
No artigo 3
Ningunha das anteriores é correcta

48) Os preceptos da lei sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguranza
viaria obrigan aos titulares e usuarios de:
a) As vías e terreos públicos aptos para a circulación
b) As vías e terreos privados que sexan utilizados por unha colectividade
indeterminada
c) As vías e terreos privados calquera que sexa a súa aptitude
d) As respostas a) e b) son correctas
49) Conducir un ciclomotor cunha taxa de alcohol en aire aspirado de 0,65 mg/lt.
Constitúen
a) Unha infracción administrativa contida no artigo 20 do Regulamento Xeral
de Circulación
b) Un delito contra da seguranza viaria contido no artigo 379 do Código Penal
c) Un delito contra da seguranza viaria contido no artigo 380 do Código Penal
d) Ningunha das anteriores é correcta
50) Se por mor dun control preventivo de alcolemia, un conductor dun turismo é
requirido por un axente encargado da vixiancia do tráfico para realizar a proba de
alcolemia e se nega, cal sería a actuación policial?
a)
b)
c)
d)

Intervención das chaves do vehículo
Imputación dun delito tipificado no artigo 383 do Código Penal
Se non se aprecian so se procedería mediante denuncia administrativa
Ningunha das anteriores é correcta.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
PREGUNTAS DE RESERVA:
1.- En defecto de sinalización que regule a preferencia de paso, teñen preferencia os
vehículos que…
a)
b)
c)
d)

Circulen por unha vía sinalizada
Se achegan pola dereita
Circulen por unha vía pavimentada
As respostas b) e c) son correctas

2) Unha bandeira vermella instalada nun vehículo policial que circula por unha estrada
indica…
a) A necesidade de estremar a atención ou a proximidade dun perigo
b) Que transporta algún obxecto que sobresaen das dimensións autorizadas
c) Que a partir do seu paso, a calzada queda pechada temporalmente ao tráfico
para todos os vehículos e usuarios agás para aqueles que son escoltados
polos axentes da autorizade
d) Ningunha é correcta
3) O réxime de paradas e estacionamentos nas vías urbanas regularanse por…
a)
b)
c)
d)

Unha lei
Un regulamento
Ordenanza municipal
Bando da alcaldía

4) Cales son os elementos dos municipios consonte o artigo 11 da lei de Reguladora
das Bases do Réxime Local?
a)
b)
c)
d)

Territorio, Poboación e facenda
Territorio, facenda e autonomía
Territorio, poboación e organización
Autonomía, facenda e organización

