PRIMEIRO EXERCICIO (PROBA) DA FASE DE CONCURSO PARA A PRAZA DE TÉCNICO
AMBIENTAL. GRUPO C, SUBGRUPO C1.

Parte Xeral
1. O alcalde é elixido por:
a. Os concelleiros.
b. Os veciños.
c. A resposta a e B son correctas.
d. Os partidos políticos entre os seus concelleiros.
2. En todos os concellos de máis de 20.000 habitantes deberán prestarse, en todo caso,
os seguintes servizos:
a. Parque público.
b. Protección civil.
c. Prevención e extinción de incendios.
d. Todo o anterior é correcto.
3. Os plenos serán:
a. Públicos.
b. Público, salvo que afecten aos dereitos recoñecidos no artigo 18.2 da CE.
c. Público, salvo que afecten aos dereitos recoñecidos no artigo 18.2 da CE e sexa
necesario que sexa acordado por maioría absoluta.
d. Todos son correctos.
4. O Alcalde-Presidente poderá realizar delegacións especiais en calquera concelleiro
para a dirección e xestión de asuntos concretos, que poderán ser de tres tipos:
a. Relativo a un proxecto ou asunto sen determinar.
b. Relativo a un determinado servizo, correspondente á dirección e xestión interna dos
servizos.
c. Relativo a un distrito ou barrio.
d. O b e o c son correctos.
5. O prazo para interpoñer o recurso extraordinario de revisión cando se incorrera en
erro de feito na súa expedición é de:
a. Tres meses desde o coñecemento dos autos ou desde a firmeza da resolución
xudicial.
b. Catro anos desde a data do anuncio impugnado.
c. Un mes dende a data da notificación impugnada.
d. Ningún é correcto.
6. O dereito á liberdade e á seguridade segundo a Constitución española
a. está suxeito a tutela ante o Tribunal Constitucional.
b. Contémplase no capítulo I do título I da Constitución.
c. Non poderá ser obxecto de suspensión nos casos de estado de excepción ou de
sitio.
d. Ningún dos anteriores é correcto.
7. Segundo o artigo primeiro da Constitución, España constitúese nun Estado:
a. Social e de Dereito.
b. de Dereito e Democrático.
c. Social e Democráticode dereito.
d. de Dereito plural e democrático.
8. Nun concello correspóndenlle o goberno e a administración municipal:
a. O pleno municipal.
b. O alcalde e os concelleiros.
c. Tenente de Alcalde e Xunta de Goberno.

d. Ningún é correcto.
9. Segundo o artigo 137 da Constitución Española, o Estado organízase territorialmente
en:
a. Territorios peninsulares e insulares.
b. Comunidades autónomas e provincias.
c. Cidades autónomas, provincias e territorios insulares.
d. Comunidades autónomas, provincias e concellos.
10. Cal das seguintes competencias non pertence a unha comunidade autónoma:
a. Saúde e Hixiene.
b. Artesanía.
c. Xustiza.
d. Agricultura e Gandaría.
11. A iniciativa para a constitución dunha autonomía, corresponde a:
a. Os concellos dunha determinada zona xeográfica.
b. As provincias con entidade rexional histórica.
c. Os concellos interesados ou o organismo interinsular.
d. Os tribunais xerais.
12. Contra as resolucións e actos de trámite, das administracións públicas, os interesados
poderán interpoñer:
a. Recurso de alzada.
b. Potestativo de reposición.
c. Non se poden recorrer.
d. a e b son correctas.
13. As causas de inadmisión dun recurso, son entre outras::
a. As resolucións dos recursos.
b. Os actos administrativos dos membros e órganos do Goberno
c. O recorrente carece de lexitimidade.
d. Ningún é correcto.
14. O Estatuto de Autonomía de Galicia establece que:
a. A lingua galega é a lingua oficial de Galicia.
b. O castelán é a lingua oficial do Estado.
c. O uso da lingua galega en toda a comunidade é obrigatorio.
d. Os idiomas galego e castelán son oficiais en Galicia.
15. Os documentos públicos outorgados en Galicia poderán redactarse en:
a. galego
b. Catelán , se non se solicita o contrario.
c. En galego ou castelán.
d. Noutro idioma se o solicita o usuario.
16. Cal dos seguintes é un contrato do sector público?
a. Contrato Mixto.
b. Contrato de compravenda.
c. Contrato de subrogación.
d. b e c son correctas.
17. No sector público, os contratos que teñan por obxecto a adquisición, arrendamento
financeiro ou arrendamento, con ou sen opción de compra, de produtos ou bens
mobles, denomínanse:
a. financeiros
b. Contratos de subministracións
c. Contrato de obras
d. Ningún é correcto
18. Unha persoa Persoa xurídica privada , pode ser beneficiario dunha subvención?

Nunca
Sempre que o solicite
Só poderá ser beneficiaria da subvención a persoa física que teña que desenvolver a
actividade que xustificase a súa concesión ou que se atope na situación que lexitime
a súa concesión.
d. Cando así se prevexa expresamente nas bases reguladoras e poidan levar a cabo os
proxectos, actividades ou comportamentos ou se atopen na situación que motiva a
concesión da subvención.
19. O dereito de reunión, nos termos establecidos no artigo 46 do Estatuto básico do
empregado público, é un dereito:
a. Persoa física.
b. Colectivo.
c. Individual exercido colectivamente.
d. Unión.
Parte específica
20. Segundo o artigo 76 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da
biodiversidade, é unha infracción clasificada como leve:
a. Aintrodución de especies alóctonas incluídas no catálogo español de especies
exóticas invasoras, sen autorización administrativa.
b. A alteración das condicións dun espazo natural protexido ou dos produtos propios
del mediante ocupación, corta, arranque ou outras accións.
c. A perturbación, morte, captura e retención intencionada de especies de aves nas
épocas de reprodución e crianza.
d. A instalación de carteis de publicidade ou a produción de impactos paisaxísticos
sensibles nos espazos naturais protexidos
a.
b.
c.

21. Para avaliar unha árbore senlleira, teranse en conta criterios como:
a. Tipo de follas.
b. Dendrometría.
c. Froitos que xenera.
d. Ninguha e correcta.
22. Segundo o catálogo de árbores senlleiras de Galicia (decreto 10/2015 de 22 de
xaneiro), Ponteareas conta cunha árbore senlleira denominada:
a. Piñeiro Manso dos Candeiras.
b. Piñeiro Bravo da Picaraña.
c. Ombú de Canedo.
d. Non ten ninguha árbore senlleira.
23. Cal das seguintes é unha praia fluvial en Ponteareas?.
a. Praia de Pías.
b. Praia da A Moscadeira.
c. Praia dos Penedos.
d. Praia de Angoares.
24. Segundo a Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia, que modifica a Lei
3/2007,do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de
Galicia ,en todos os terreos forestais e zonas de influencia forestal, durante a época de
perigo alto,o lanzamento de fogos de artificio e doutros artefactos pirotécnicos
relacionados coa celebración de estas locais ou de arraigada tradición cultural non
están suxeitos a:
a. Responsabilidades por danos e perdas a que houber lugar no caso de que concorra
neglixencia ou imprudencia.
b. Comunicalo ao distrito forestal correspondente ao seu ámbito territorial con setenta e
dúas horas de antelación como mínimo.
c. Ser lanzados por persoal autorizado das empresas que figuren no rexistro sectorial
desta actividade.
d. Solicitar a autorización previa do respectivo concello .

25. O mantemento das praias fluviais de Ponteareas corresponde a:
a. Consellería de Medio Ambiente.
b. Deputación Provincial.
c. Ministerio de Medio Ambiente.
d. Concello de Ponteareas.
26. Segundo o Plan de Acción Nacional para o uso sostible de produtos fitosanitarios
2018-22, cal dos seguintes é un obxectivo específico do plan?.
a. Reducir riscos e efectos derivados da utilización dos produtos fitosanitarios,
b. Calcular os indicadores armonizados de risco.
c. Intensificar a vixiancia sobre a comercialización dos produtos fitosanitarios.
d. a e c son correctas.
27. Para a aplicación dos produtos fitosanitarios e segúndo os apartados definidos no
artigo 46.1 del RD 1311/20, en que espazos é aplicable a guía de XIP de parques e
xardíns?
a. Xardíns domésticos exteriores
b. Hortos de aproveitamento veciñal
c. Parques abertos
d. Todas son correctas
28. Os principios inspiradores da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e
da Biodiversidade quedan reflectidos no
a. preámbulo
b. Artigo 1
c. Artigo 2
d. No Capítulo I
29. Segundo a disposición derradeira primeira: vinte e sete, da Lei 7/2012, do 28 de xuño,
de montes de Galicia, que modifica o artigo 34 da Lei 3/2007, que queda redactado
segundo o cal a queima de restos agrícolas e actividades de xardinería en terreos
forestais…
a. Serán comunicadas previamente á consellería competente en materia forestal.
b. Requirirán a autorización previa do concello, no cal figurarán, as medidas de
seguridade e prevención de incendios forestais.
c. Deberán contar coa autorización preceptiva da consellería competente en materia
forestal.
d. Quedan prohibidas
30. A Rede Natura 2000 está integrada polos
a. Lugares de Importancia Comunitaria ata a súa transformación en especial
conservación. zonas, zonas de especial conservación e zonas de especial protección
para as aves.
b. Zonas de especial protección e zonas de especial protección para as aves.
c. Lugares de alta biodiversidade, zonas de especial conservación e zonas de especial
protección para as aves.
d. Todas son correctas
31. Baixo que consideracións se pode desenvolver un proxecto, a pesar de que teña
repercusións negativas, nun lugar considerado abrigo dun tipo de hábitat natural e/ou
dunha especie prioritaria, sinalado como tal nos anexos I e II, do Lei 42/2007 do
patrimonio natural e da biodiversidade
a. Consideracións relacionadas coa saúde humana e a seguridade pública.
b. Consideracións relacionadas con consecuencias positivas de primordial importancia
para o medio ambiente.
c. Outras razóns imperiosas de interese público primordial, previa consulta á Comisión
Europea.
d. Todo o anterior son consideracións válidas.
32. Con carácter xeral, a normativa aplicable en materia de ordenación e xestión dos
corredores fluviais é a relativa ao
a. artigo 6 da Directiva 92/43/CEE e 45 da Lei 42/2007, do 13 de decembro,
b. artigo 6 da Directiva 34/26/CEE. e 45 da Lei 50/2010, do 13 de decembro,
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c. artigos 20 da Directiva 99/43/CEE e 3 da Lei 42/2023, do 13 de decembro,
d. artigos 99 da Directiva 03/44/CEE e 45 da Lei 58/2009, do 13 de decembro de
A que tipo de compoñentes da biodiversidade en espazos protexidos pola rede natural
se refire o epígrafe UA500
a. AgrosistemasTradicionais
b. Bosques naturais e seminaturais.
c. Matogueiras e medios rochosos
d. Humidais interiores
Segundo o Catálogo galego de especies ameazadas, para mellorar a situación dunha
especie en perigo de extinción é necesario
a. Elavorar un plan recuperación
b. Elavorar un plan de conservación
c. Elaboración dun plan de recuperación e conservación
d. Ningún é correcto.
Segundo a Lei 4/2017, de 3 de octubre, de protección e benestar dos animáis de
compañía en Galicia son animáis potencialmente perigosos:
a. Os cans de razas sinaladas na normativa correspondente.
b. os animais de compañía pertencentes tanto á fauna autóctona como alóctona que,
con independencia da súa condición, natureza, especie ou raza á que pertenzan,
poidan causar a morte ou provocar lesións ás persoas ou outros animais, ou producir
danos de certa entidade ás cousas, agás o suposto previsto no artigo 1.2 da Lei
50/1999, do 23 de decembro, sobre o réxime xurídico da tenza de animais
potencialmente perigosos.
c. Os que están nos zoolóxicos.
d. Todas as respostas anteriores son correctas.
En relación coas especies invasoras, marque a que non é verdade
a. Unha especie invasora é unha especie exótica ou non
b. Unha especie invasora foi introducida por causas humanas
c. Unha especie invasora supón un perigo para a diversidade biolóxica orixinal
d. Unha especie invasora é unha especie sen a capacidade de perpetuarse no centro
da natureza.
Para calquera especie incluída no catálogo español de especies exóticas invasoras
existe unha prohibición xenérica de
a. Posesión de exemplares vivos
b. Transporte de exemplares vivos
c. Tráfico e comercio de exemplares vivos
d. Todas son certos.
Prohíbese o uso de cebos envelenados no medio natural salvo...
a. Para a erradicación de pragas como ratas
b. Para o control de especies invasoras
c. Para o control de transmisores de enfermidades
d. non hai excepción
Existe dentro do concello de Ponteareas algunha ZEC establecida non DECRETO
37/2014, do 27 de marzo
a. Si
b. Non
c. Non pero un ZEAC
d. Non pero un LIC
A Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza, ten por obxecto:
a. establecer normas encamiñadas á protección e mellora dos recursos naturais e á
adecuada xestión dos espacios naturais e da flora e fauna silvestres, ademais da xea
da comunidade autónoma galega, á difusión dos seus valores, así como á súa
preservación para as xeracións futuras.
b. establecer normas encamiñadas á protección, conservación, restauración e mellora
dos recursos naturais e á adecuada xestión dos espacios naturais e da flora da
comunidade autónoma galega, á difusión dos seus valores, así como á súa
preservación para as xeracións futuras.
c. establecer normas encamiñadas á protección, conservación, restauración e mellora

dos recursos naturais e á adecuada xestión dos espacios naturais e da flora e fauna
silvestres, ademais da xea da comunidade autónoma galega, á difusión dos seus
valores, así como á súa preservación para as xeracións futuras.
d. establecer normas encamiñadas á protección, conservación, restauración e mellora
dos recursos naturais e á adecuada xestión dos espacios naturais e da flora e fauna
silvestres, así como á súa preservación para as xeracións futuras.
41. A Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza,
inspírase,
exclusivamente, nos seguintes principios:
a. A conservación da biodiversidade a través do mantemento dos procesos ecolóxicos
esenciais, garantindo a conexión das poboacións de fauna e flora silvestres e
preservando a diversidade xenética. b) A subsidiariedade e o fomento da
participación pública, a través da cooperación e a colaboración activa dos sectores
sociais e económicos implicados, asumindo unha responsabilidade compartida na
conservación. c) A internalización dos custos medioambientais, tendo en conta, no
senso amplo, o principio de «quen contamina paga». As medidas compensatorias ou
actuacións correctoras deberán ser asumidas e programadas como un elemento
máis do proceso productivo. e) O desenvolvemento sostible, favorecendo os usos e
aproveitamentos respectuosos co medio. Este uso debe ser compatible co
mantemento dos ecosistemas e non reduci-la viabilidade dos outros recursos ós que
se asociase, nin minguárlle-las posibilidades de gozo deles ás xeracións vindeiras.
Procurarase a posta en valor dos compoñentes da biodiversidade, ás veces
dificilmente traducibles a valores de mercado, e tratarase de que os beneficios
xerados polo uso dos recursos revertan en favor dos axentes implicados.
b. A conservación da biodiversidade a través do mantemento dos procesos ecolóxicos
esenciais, garantindo a conexión das poboacións de fauna e flora silvestres e
preservando a diversidade xenética. b) A prevención e a planificación para impedi-la
deterioración ambiental. As políticas sectoriais integrarán as consideracións
medioambientais na súa planificación e poñerán en marcha os mecanismos
necesarios para evita-los danos ó medio ambiente. c) A internalización dos custos
medioambientais, tendo en conta, no senso amplo, o principio de «quen contamina
paga». As medidas compensatorias ou actuacións correctoras deberán ser asumidas
e programadas como un elemento máis do proceso productivo. d) O
desenvolvemento sostible, favorecendo os usos e aproveitamentos respectuosos co
medio. Este uso debe ser compatible co mantemento dos ecosistemas e non reducila viabilidade dos outros recursos ós que se asociase, nin minguárlle-las
posibilidades de gozo deles ás xeracións vindeiras. Procurarase a posta en valor dos
compoñentes da biodiversidade, ás veces dificilmente traducibles a valores de
mercado, e tratarase de que os beneficios xerados polo uso dos recursos revertan en
favor dos axentes implicados.
c. A conservación da biodiversidade a través do mantemento dos procesos ecolóxicos
esenciais, garantindo a conexión das poboacións de fauna e flora silvestres e
preservando a diversidade xenética. b) A subsidiariedade e o fomento da
participación pública, a través da cooperación e a colaboración activa dos sectores
sociais e económicos implicados, asumindo unha responsabilidade compartida na
conservación. c) A prevención e a planificación para impedi-la deterioración
ambiental. As políticas sectoriais integrarán as consideracións medioambientais na
súa planificación e poñerán en marcha os mecanismos necesarios para evita-los
danos ó medio ambiente. d) O desenvolvemento sostible, favorecendo os usos e
aproveitamentos respectuosos co medio. Este uso debe ser compatible co
mantemento dos ecosistemas e non reduci-la viabilidade dos outros recursos ós que
se asociase, nin minguárlle-las posibilidades de gozo deles ás xeracións vindeiras.
Procurarase a posta en valor dos compoñentes da biodiversidade, ás veces
dificilmente traducibles a valores de mercado, e tratarase de que os beneficios
xerados polo uso dos recursos revertan en favor dos axentes implicados.
d. A conservación da biodiversidade a través do mantemento dos procesos ecolóxicos
esenciais, garantindo a conexión das poboacións de fauna e flora silvestres e
preservando a diversidade xenética. b) A subsidiariedade e o fomento da
participación pública, a través da cooperación e a colaboración activa dos sectores
sociais e económicos implicados, asumindo unha responsabilidade compartida na
conservación. c) A prevención e a planificación para impedi-la deterioración
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ambiental. As políticas sectoriais integrarán as consideracións medioambientais na
súa planificación e poñerán en marcha os mecanismos necesarios para evita-los
danos ó medio ambiente. d) A internalización dos custos medioambientais, tendo en
conta, no senso amplo, o principio de «quen contamina paga». As medidas
compensatorias ou actuacións correctoras deberán ser asumidas e programadas
como un elemento máis do proceso productivo. e) O desenvolvemento sostible,
favorecendo os usos e aproveitamentos respectuosos co medio. Este uso debe ser
compatible co mantemento dos ecosistemas e non reduci-la viabilidade dos outros
recursos ós que se asociase, nin minguárlle-las posibilidades de gozo deles ás
xeracións vindeiras. Procurarase a posta en valor dos compoñentes da
biodiversidade, ás veces dificilmente traducibles a valores de mercado, e tratarase
de que os beneficios xerados polo uso dos recursos revertan en favor dos axentes
implicados.
Cal dos seguintes códigos ZEC se corresponde coa Zona Especial de Conservación
«Rio Tea»:
a. ES1140006
b. GA1140006
c. ES1140016
d. GA1140016
Cales son os concellos que están afectados pola Zona Especial de Conservación «Rio
Tea»:
a. Mondariz, Mondariz-Balneario, Ponteareas e Salvaterra de Miño.
b. Covelo, Fornelos de Montes, Mondariz, Mondariz-Balneario, Ponteareas e Salvaterra
de Miño.
c. Covelo, Fornelos de Montes, Mondariz, Mondariz-Balneario e Ponteareas
d. Covelo, Mondariz, Mondariz-Balneario e Ponteareas.
A Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia:
a. ten por obxecto o recoñecemento xurídico, a protección, a xestión e a ordenación da
paisaxe de Galicia, entendendo que a paisaxe ten unha dimensión global de interese
xeral para a comunidade galega, por canto transcende os eidos ambientais, culturais,
sociais e económicos. Para tal fin, esta lei impulsa a plena integración da paisaxe en
todas as políticas sectoriais que incidan nela.
b. ten por obxecto o recoñecemento xurídico, a protección, a xestión e a ordenación da
paisaxe de Galicia, co fin de preservar e ordenar todos os elementos que a
configuran no marco do desenvolvemento sostible, entendendo que a paisaxe ten
unha dimensión global de interese xeral para a comunidade galega, por canto
transcende os eidos ambientais, culturais, sociais e económicos.
c. ten por obxecto o recoñecemento xurídico, a protección, a xestión e a ordenación da
paisaxe de Galicia, co fin de preservar e ordenar todos os elementos que a
configuran no marco do desenvolvemento sostible. Para tal fin, esta lei impulsa a
plena integración da paisaxe en todas as políticas sectoriais que incidan nela.
d. ten por obxecto o recoñecemento xurídico, a protección, a xestión e a ordenación da
paisaxe de Galicia, co fin de preservar e ordenar todos os elementos que a
configuran no marco do desenvolvemento sostible, entendendo que a paisaxe ten
unha dimensión global de interese xeral para a comunidade galega, por canto
transcende os eidos ambientais, culturais, sociais e económicos. Para tal fin, esta lei
impulsa a plena integración da paisaxe en todas as políticas sectoriais que incidan
nela.
Tenza e custodia dos animais potencialmente perigosos requirirá:
a. Autorización autonómica.
b. Autorización da Dirección Xeral de Veterinaria.
c. Licencia administrativa outorgada polo Concello.
d. As dúas autorización sinaladas nas letras a) e c).
Segundo a Ordenanza municipal de animáis perigosos de Ponteareas, “o posuidor dun
animal, sen perxuizo da responsabilidade civil subsidiaria do propietario, será
responsable:
a. De que o animal vaia correctamente vacinado.
b. dos danos, perxuicios e molestias que ocasione ás persoas, animais, cousas,

espacios públicos ou ó medio natural en xeral, de acordo co establecido no artigo
1905 do Código Civil.
c. De que o animal tome penso dous días a semana.
d. Todas as respostas son certas.
47. Segundo a mesma Ordenanza as inscricións de animáis potencialmente perigosos que
se efectúen no Rexistro municipal de animais potencialmente perigosos darase
traslado:
a. Ao dono do can.
b. Ao pousidor do animal.
c. ó órgano correspondente da Comunidade Autónoma de Galicia.
d. ó órgano competente da Administración Estatal.
48. Ademais das áreas de especial interese paisaxístico identificadas, caracterizadas e
delimitadas nas fichas que inclúe o Catálogo das paisaxes de Galicia, ao abeiro do
disposto no artigo 9.3 da Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia,
terán a consideración de áreas de especial interese paisaxístico, para os efectos dos
artigos 9.3 e 12.3 da Lei 7/2008, as seguintes:
a. a) Os espazos de interese paisaxístico delimitados polo Plan de ordenación do litoral
de Galicia, aprobado polo Decreto 20/2011, do 10 de febreiro (DOG do 23 de
febreiro). b) Os ámbitos que, se for o caso, os plans xerais de ordenación municipal
cuxa entrada en vigor se produza con posterioridade á do Catálogo das paisaxes
clasifiquen como solo rústico de especial protección paisaxística, de conformidade co
previsto no artigo 34.3 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, logo de
informe favorable do organismo competente en materia de paisaxe. c) As paisaxes
protexidas declaradas de conformidade co establecido na Lei 9/2001, do 21 de
agosto, de conservación da natureza, e o artigo 35 da Lei 42/2007, do 13 de
decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade.
b. a) Os espazos de interese paisaxístico delimitados polo Plan de ordenación do litoral
de Galicia, aprobado polo Decreto 20/2011, do 10 de febreiro (DOG do 23 de
febreiro). b) Os ámbitos que, se for o caso, os plans xerais de ordenación municipal
cuxa entrada en vigor se produza con posterioridade á do Catálogo das paisaxes
clasifiquen como solo rústico de especial protección paisaxística, de conformidade co
previsto no artigo 34.3 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, logo de
informe favorable do organismo competente en materia de paisaxe. c) Os ámbitos
que, se for o caso, delimiten os instrumentos de ordenación do territorio, de
conformidade co previsto na Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do
territorio de Galicia.
c. a) Os espazos de interese paisaxístico delimitados polo Plan de ordenación do litoral
de Galicia, aprobado polo Decreto 20/2011, do 10 de febreiro (DOG do 23 de
febreiro). b) As paisaxes protexidas declaradas de conformidade co establecido na
Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza, e o artigo 35 da Lei
42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade. c) Os
ámbitos que, se for o caso, delimiten os instrumentos de ordenación do territorio, de
conformidade co previsto na Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do
territorio de Galicia.
d. a) Os espazos de interese paisaxístico delimitados polo Plan de ordenación do litoral
de Galicia, aprobado polo Decreto 20/2011, do 10 de febreiro (DOG do 23 de
febreiro). b) Os ámbitos que, se for o caso, os plans xerais de ordenación municipal
cuxa entrada en vigor se produza con posterioridade á do Catálogo das paisaxes
clasifiquen como solo rústico de especial protección paisaxística, de conformidade co
previsto no artigo 34.3 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, logo de
informe favorable do organismo competente en materia de paisaxe. c) As paisaxes
protexidas declaradas de conformidade co establecido na Lei 9/2001, do 21 de
agosto, de conservación da natureza, e o artigo 35 da Lei 42/2007, do 13 de
decembro, do patrimonio natural e da biodiversidade. d) Os ámbitos que, se for o
caso, delimiten os instrumentos de ordenación do territorio, de conformidade co
previsto na Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia.
49. Segundo o artigo 81 da Lei 42/2007, do 13 de decembro, do patrimonio natural e da

biodiversidade, as infraccións graves serán sancionadas con multas que poden ir:
a. de 10.001 a 50.000 €.
b. de 2.001 a 50.000 €.
c. de 3.001 a 200.000 €.
d. de 5.001 a 150.000 €
50. Cales son principios inspiradores da Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural
e da biodiversidade de Galicia:
a. a) o mantemento dos procesos ecolóxicos esenciais e dos sistemas vitais básicos,
co apoio dos servizos dos ecosistemas para o benestar humano. b) a conservación e
a restauración da biodiversidade e da xeodiversidade mediante a conservación dos
hábitats naturais e da fauna e flora silvestres. As medidas que se adopten para ese
fin terán en conta as exixencias económicas, sociais e culturais, así como as
particularidades rexionais e locais. c) a utilización ordenada dos recursos para
garantir o aproveitamento sustentable do patrimonio natural, en particular das
especies e dos ecosistemas, a súa conservación, restauración e mellora e mais para
evitar a perda neta da biodiversidade. d) a conservación e a preservación da
variedade, a singularidade e a beleza dos ecosistemas naturais, da diversidade
xeolóxica e da paisaxe.
b. a) a integración dos requisitos da conservación, do uso sustentable, da mellora e da
restauración do patrimonio natural e da biodiversidade nas políticas sectoriais, e en
particular na toma de decisións no ámbito político, económico e social. b) a
prevalencia da protección ambiental sobre a ordenación territorial e urbanística. c) a
precaución nas intervencións que poidan afectar o patrimonio natural ou a
biodiversidade. d) a garantía da información á cidadanía e a súa formación e
concienciación sobre a importancia do patrimonio natural e da biodiversidade, así
como a súa participación no deseño e na execución das políticas públicas dirixidas á
consecución dos obxectivos establecidos por esta lei.
c. a) a mellora do coñecemento científico como base da conservación do patrimonio
natural e da biodiversidade, en coordinación coas universidades galegas e coas
demais institucións de investigación públicas ou privadas. b) a prevención dos
problemas derivados do cambio climático, a mitigación e a adaptación a el e mais a
loita contra os seus efectos adversos. c) a contribución dos procesos de mellora na
sustentabilidade do desenvolvemento asociados aos espazos naturais ou
seminaturais. d) a participación dos habitantes e das persoas propietarias ou titulares
dun dereito de uso dos territorios incluídos nos espazos naturais protexidos nas
actividades coherentes coa conservación do patrimonio natural e da biodiversidade
que se desenvolvan nos devanditos espazos e nos beneficios que deriven delas. e) o
mantemento e a adaptación das poboacións de todas as especies de aves que viven
normalmente en estado salvaxe nun nivel que corresponda en particular ás
exixencias ecolóxicas, científicas e culturais, tendo en conta as exixencias
económicas e recreativas.
d. Todos os reflectidos nas anteriores.
Reservas
51. Segundo o establecido na Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da
biodiversidade de Galicia, cales dos seguintes non son principios inspiradores dela:
a. a) o mantemento dos procesos ecolóxicos esenciais e dos sistemas vitais básicos,
co apoio dos servizos dos ecosistemas para o benestar humano. b) a conservación e
a restauración da biodiversidade e da xeodiversidade mediante a conservación dos
hábitats naturais e da fauna e flora silvestres. As medidas que se adopten para ese
fin terán en conta as exixencias económicas, sociais e culturais, así como as
particularidades rexionais e locais. c) a utilización ordenada dos recursos para
garantir o aproveitamento sustentable do patrimonio natural, en particular das
especies e dos ecosistemas, a súa conservación, restauración e mellora e mais para
evitar a perda neta da biodiversidade. d) a conservación e a preservación da
variedade, a singularidade e a beleza dos ecosistemas naturais, da diversidade
xeolóxica e da paisaxe.
b. a) a integración dos requisitos da conservación, do uso sustentable, da mellora e da

c.

d.

restauración do patrimonio natural e da biodiversidade nas políticas sectoriais, e en
particular na toma de decisións no ámbito político, económico e social. b) a
prevalencia da protección ambiental sobre a ordenación territorial e urbanística. c) a
precaución nas intervencións que poidan afectar o patrimonio natural ou a
biodiversidade. d) a garantía da información á cidadanía e a súa formación e
concienciación sobre a importancia do patrimonio natural e da biodiversidade, así
como a súa participación no deseño e na execución das políticas públicas dirixidas á
consecución dos obxectivos establecidos por esta lei.
a) a mellora do coñecemento científico como base da conservación do patrimonio
natural e da biodiversidade, en coordinación coas universidades galegas e coas
demais institucións de investigación públicas ou privadas. b) a prevención dos
problemas derivados do cambio climático, a mitigación e a adaptación a el e mais a
loita contra os seus efectos adversos. c) a contribución dos procesos de mellora na
sustentabilidade do desenvolvemento asociados aos espazos naturais ou
seminaturais. d) a participación dos habitantes e das persoas propietarias ou titulares
dun dereito de uso dos territorios incluídos nos espazos naturais protexidos nas
actividades coherentes coa conservación do patrimonio natural e da biodiversidade
que se desenvolvan nos devanditos espazos e nos beneficios que deriven delas. e) o
mantemento e a adaptación das poboacións de todas as especies de aves que viven
normalmente en estado salvaxe nun nivel que corresponda en particular ás
exixencias ecolóxicas, científicas e culturais, tendo en conta as exixencias
económicas e recreativas.
Ningunha resposta das anteriores é correcta.

52. Segundo o artigo 34 da Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia,
considerase infracción moi grave en caso de reincidencia:
a. A descarga no medio ambiente de produtos ou substancias que constitúan un risco
obxectivamente verificable para a saúde humana e os recursos naturais.
b. A explotación indebida, o abuso ou a destrución dos recursos naturais, entendendo
que esta se produce cando se realice contravindo os termos da autorización ou
dasnormas que a regulan.
c. A ocultación de datos ou o seu falseamento no procedemento de obtención
daautorización ou na presentación da comunicación previa.
d. Todas as respostas anteriores son correctas.
53. A clasificación do grado de protección para determinar o procedemento a seguir nas
autorizacións de proxectos, actividades e obras segundo a Lei 1/1995, antes citada é:
a. De avaliación do impacto ambiental e avaliación de incidencia ambiental.
b. De avaliación ambiental integrada e avaliación ambiental moderada.
c. De avaliación medioambiental e avaliación de ruidos.
d. Todas as anteriores respostas son certas.
54. A Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia, ten, exclusivamente,
os seguintes principios inspiradores:
a. a) Recoñecer xuridicamente a paisaxe, como elemento importante do noso contorno
e do benestar humano, indicador da calidade de vida das persoas e compoñente
fundamental do patrimonio natural e cultural de Galicia, expresión da nosa identidade
propia. b) Defender e preservar a paisaxe, favorecendo unha relación harmónica e
respectuosa entre a xente e o seu contorno, e promovendo un uso racional e
ordenado do territorio, que teña en conta os valores naturais e culturais das
paisaxes. c) Ás persoas que viven nas zonas de especial interese paisaxístico
recoñéceselles o dereito a un desenvolvemento económico, cultural e social,
equilibrado e sostible. d) Deseñar e aplicar políticas destinadas á protección, xestión
e ordenación da paisaxe, integrando estas políticas nas de protección ambiental, de
ordenación territorial e urbanística, en materia cultural, turística, agraria, social ou

b.

c.

d.

económica, e naqueloutras que poidan ter un impacto directo ou indirecto sobre as
paisaxes. e) Fomentar a coordinación e a colaboración entre as distintas
administracións públicas en materia de paisaxe. f) Establecer mecanismos de
participación social na toma de decisións e na definición das políticas de paisaxe,
sinaladamente coas entidades locais. g) Fomentar a sensibilización da sociedade
galega no referente ao valor da paisaxe, da súa importancia e das súas funcións, e
dos procesos de transformación que están a acontecer.
a) Recoñecer xuridicamente a paisaxe, como elemento importante do noso contorno
e do benestar humano, indicador da calidade de vida das persoas e compoñente
fundamental do patrimonio natural e cultural de Galicia, expresión da nosa identidade
propia. b) Defender e preservar a paisaxe, favorecendo unha relación harmónica e
respectuosa entre a xente e o seu contorno, e promovendo un uso racional e
ordenado do territorio, que teña en conta os valores naturais e culturais das
paisaxes. c) Ás persoas que viven nas zonas de especial interese paisaxístico
recoñéceselles o dereito a un desenvolvemento económico, cultural e social,
equilibrado e sostible. d) Deseñar e aplicar políticas destinadas á protección, xestión
e ordenación da paisaxe, integrando estas políticas nas de protección ambiental, de
ordenación territorial e urbanística, en materia cultural, turística, agraria, social ou
económica, e naqueloutras que poidan ter un impacto directo ou indirecto sobre as
paisaxes. e) Fomentar a coordinación e a colaboración entre as distintas
administracións públicas en materia de paisaxe. f) Establecer mecanismos de
participación social na toma de decisións e na definición das políticas de paisaxe,
sinaladamente coas entidades locais. g) Promover o estudo e a formación en materia
de paisaxe, desenvolvendo actividades específicas sobre a importancia, protección,
xestión e ordenación da paisaxe.
a) Recoñecer xuridicamente a paisaxe, como elemento importante do noso contorno
e do benestar humano, indicador da calidade de vida das persoas e compoñente
fundamental do patrimonio natural e cultural de Galicia, expresión da nosa identidade
propia. b) Defender e preservar a paisaxe, favorecendo unha relación harmónica e
respectuosa entre a xente e o seu contorno, e promovendo un uso racional e
ordenado do territorio, que teña en conta os valores naturais e culturais das
paisaxes. c) Ás persoas que viven nas zonas de especial interese paisaxístico
recoñéceselles o dereito a un desenvolvemento económico, cultural e social,
equilibrado e sostible. d) Deseñar e aplicar políticas destinadas á protección, xestión
e ordenación da paisaxe, integrando estas políticas nas de protección ambiental, de
ordenación territorial e urbanística, en materia cultural, turística, agraria, social ou
económica, e naqueloutras que poidan ter un impacto directo ou indirecto sobre as
paisaxes. e) Fomentar a coordinación e a colaboración entre as distintas
administracións públicas en materia de paisaxe. f) Fomentar a sensibilización da
sociedade galega no referente ao valor da paisaxe, da súa importancia e das súas
funcións, e dos procesos de transformación que están a acontecer. g) Promover o
estudo e a formación en materia de paisaxe, desenvolvendo actividades específicas
sobre a importancia, protección, xestión e ordenación da paisaxe.
a) Recoñecer xuridicamente a paisaxe, como elemento importante do noso contorno
e do benestar humano, indicador da calidade de vida das persoas e compoñente
fundamental do patrimonio natural e cultural de Galicia, expresión da nosa identidade
propia. b) Defender e preservar a paisaxe, favorecendo unha relación harmónica e
respectuosa entre a xente e o seu contorno, e promovendo un uso racional e
ordenado do territorio, que teña en conta os valores naturais e culturais das
paisaxes. c) Ás persoas que viven nas zonas de especial interese paisaxístico
recoñéceselles o dereito a un desenvolvemento económico, cultural e social,
equilibrado e sostible. d) Deseñar e aplicar políticas destinadas á protección, xestión
e ordenación da paisaxe, integrando estas políticas nas de protección ambiental, de
ordenación territorial e urbanística, en materia cultural, turística, agraria, social ou
económica, e naqueloutras que poidan ter un impacto directo ou indirecto sobre as
paisaxes. e) Fomentar a coordinación e a colaboración entre as distintas
administracións públicas en materia de paisaxe. f) Establecer mecanismos de
participación social na toma de decisións e na definición das políticas de paisaxe,
sinaladamente coas entidades locais. g) Fomentar a sensibilización da sociedade
galega no referente ao valor da paisaxe, da súa importancia e das súas funcións, e

dos procesos de transformación que están a acontecer. h) Promover o estudo e a
formación en materia de paisaxe, desenvolvendo actividades específicas sobre a
importancia, protección, xestión e ordenación da paisaxe.

55. Segundo a Lei de Bases de Réxime Local (artigo 25) son compentencias municipais en
materia de medio ambiente:
a. Medio ambiente rural: en particular, parques e xardíns públicos, xestión dos residuos
sólidos e protección contra a contaminación acústica, lumínica e atmosférica nas
zonas ruráis.
b. Medio ambiente rural e urbano.
c. Medio ambiente natural.
d. Medio ambiente urbano: en particular, parques e xardíns públicos, xestión dos
residuos sólidos urbanos e protección contra a contaminación acústica, lumínica e
atmosférica nas zonas urbanas
56. A actualización e revisión das áreas de especial interese paisaxístico e das unidades
de paisaxe identificadas e delimitadas no Catálogo das paisaxes de Galicia poderán
ser revisadas ou actualizadas, de oficio ou por instancia de calquera interesado, cando
se acrediten circunstancias que o xustifiquen, tales como a dispoñibilidade de novas
fontes de información, cambios ou transformacións da paisaxe, perda ou aparición de
valores paisaxísticos ou cambios na percepción da paisaxe por parte da poboación. O
órgano autonómico con competencias en materia de paisaxe será o competente para
proceder á actualización ou revisión seguindo o seguinte procedemento:
a. a) Elaborará unha proposta de inclusión, eliminación ou modificación de áreas de
especial interese paisaxístico, ou unha revisión ou actualización das unidades de
paisaxe. Esta proposta conterá, necesariamente, a xustificación das circunstancias
que motiven a modificación, así como a explicación detallada do procedemento,
metodoloxía e resultado da correspondente proposta. b) A proposta someterase a
información pública por un prazo de dous meses, para que todos os posibles
interesados poidan formular as alegacións que coiden pertinentes. c) O expediente
será aprobado por orde da persoa titular da consellería competente en materia de
paisaxe, logo da consulta aos departamentos autonómicos competentes en materia
de ordenación do territorio e patrimonio cultural. d) Unha vez aprobadas,
procederase á súa publicación no Diario Oficial de Galicia.
b. a) Elaborará unha proposta de inclusión, eliminación ou modificación de áreas de
especial interese paisaxístico, ou unha revisión ou actualización das unidades de
paisaxe. Esta proposta conterá, necesariamente, a xustificación das circunstancias
que motiven a modificación, así como a explicación detallada do procedemento,
metodoloxía e resultado da correspondente proposta. b) A proposta someterase a
información pública por un prazo de dous meses, para que todos os posibles
interesados poidan formular as alegacións que coiden pertinentes. c) Antes da súa
aprobación, remitirase para consulta previa do Consello Asesor da Paisaxe de
Galicia. d) Unha vez aprobadas, procederase á súa publicación no Diario Oficial de
Galicia.
c. a) Elaborará unha proposta de inclusión, eliminación ou modificación de áreas de
especial interese paisaxístico, ou unha revisión ou actualización das unidades de
paisaxe. Esta proposta conterá, necesariamente, a xustificación das circunstancias
que motiven a modificación, así como a explicación detallada do procedemento,
metodoloxía e resultado da correspondente proposta. b) O expediente será aprobado
por orde da persoa titular da consellería competente en materia de paisaxe, logo da
consulta aos departamentos autonómicos competentes en materia de ordenación do
territorio e patrimonio cultural. c) Antes da súa aprobación, remitirase para consulta
previa do Consello Asesor da Paisaxe de Galicia. d) Unha vez aprobadas,
procederase á súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

d.

a) Elaborará unha proposta de inclusión, eliminación ou modificación de áreas de
especial interese paisaxístico, ou unha revisión ou actualización das unidades de
paisaxe. Esta proposta conterá, necesariamente, a xustificación das circunstancias
que motiven a modificación, así como a explicación detallada do procedemento,
metodoloxía e resultado da correspondente proposta. b) A proposta someterase a
información pública por un prazo de dous meses, para que todos os posibles
interesados poidan formular as alegacións que coiden pertinentes. c) O expediente
será aprobado por orde da persoa titular da consellería competente en materia de
paisaxe, logo da consulta aos departamentos autonómicos competentes en materia
de ordenación do territorio e patrimonio cultural. d) Antes da súa aprobación,
remitirase para consulta previa do Consello Asesor da Paisaxe de Galicia. e) Unha
vez aprobadas, procederase á súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

