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PLANTILLA DEFINITIVA DE RESPOSTES
EXAMEN ADVOCACIA MODALITAT ON LINE 4 DE JULIOL
NOTA: A causa de la modalitat en línia de l'examen i a l'aleatorietat de preguntes i resposta, la següent
plantilla recull el contingut íntegre de les preguntes i respostes, remarcant en format vermell la resposta
correcta.

A. MATÈRIES COMUNES A L’EXERCICI DE LA PROFESSIÓ D'ADVOCAT/ADA
1 - L'advocada Helena assisteix un client, l’Hernán, en una causa penal en fase d'instrucció. En un moment donat,
l’Hernán, descontent amb el curs que segueix la instrucció, exigeix a l’Helena que recusi el jutge instructor pel motiu que
resulti més plausible, amb l'objecte d'apartar-lo de la causa o, almenys, d’endarrerir-ne la instrucció. L’Helena creu que
la recusació seria infundada i contraproduent, per la qual cosa l’assessora professionalment en sentit contrari, però
l’Hernán la pressiona perquè recusi el jutge. Podria l’Helena desatendre les instruccions del seu client?
- Sí, pot rebutjar les instruccions de l’Hernán i no recusar el jutge.
- No, ha de seguir les instruccions del client, ja que, encara que contradiguin el seu criteri professional, és qui decideix en
darrera instància l'actuació més convenient.
- No, ha d'atendre les instruccions del seu client, i ho ha de fer constar a l'escrit que dirigeixi al tribunal.
- Sí, però renunciant immediatament a la defensa, i comunicant-ho al tribunal perquè designi provisionalment un advocat
del torn d'ofici que assisteixi l’Hernán.

2 – En Rafel i l’Antònia són dos advocats que estan intentant arribar a una solució extrajudicial per al conflicte que
enfronta els seus clients. En un moment determinat, en Rafel veu que l'acord és impossible i ha de presentar la reclamació
judicial. Què ha de fer, en Rafel?
- Pot o no, segons li convingui, comunicar a l’Antònia que dona per intentada de resolució extrajudicial.
- Ha de comunicar a l’Antònia la finalització de les negociacions només si en el procediment judicial corresponent és
preceptiva la intervenció d’un advocat.
- Ha de comunicar a la seva companya Antònia que han conclòs les gestions extrajudicials abans de presentar la
reclamació judicial.
- No ha de comunicar res a l’Antònia.

3 - A l'acte del judici oral d'un procés civil, l'advocat Ernest, en sentir la declaració d'un testimoni de la part contrària i
com que faltava clarament a la veritat i enganyava el tribunal, sense pronunciar cap paraula, va començar a gesticular,
es va posar les mans al cap, va posar els ulls en blanc i va dirigir mirades al tribunal per mostrar la seva desaprovació.
Aquesta actuació va vulnerar el Codi deontològic de l'advocacia?
- No, ja que estava justificada per l'exercici del dret de defensa i no va faltar el respecte ni al tribunal ni a les parts.
- Sí, ja que aquest Codi no autoritza que es facin gestos de retret que facin referència a qualsevol persona que intervingui
en el judici.
- No, ja que es va limitar a fer gestos socialment admesos i només es prohibeix la desaprovació oral o escrita que impliqui
falta de respecte.
- No, ja que el Codi no regula conductes que puguin afectar un testimoni, però podria ser advertit pel tribunal per faltar a
l'ordre degut en una vista oral.

4 – En Carles és advocat de la Maria i d’en Joan en un procediment penal en el qual tots dos són acusats d'un delicte
d'estafa comès de comú acord davant la companyia asseguradora LA PERILLOSA. En aquest procés, la Maria s'ha apropiat
de 200.000 €, però la companyia asseguradora els acusa tots dos d'haver-se apropiat de la quantitat esmentada per parts
iguals. Pot en Carles exercir la defensa de la Maria en aquest procediment?
- Sí, perquè la defensa de tots dos no implica un conflicte d'interessos.
- No, en cap cas.
- Només si en Joan l’autoritza expressament per fer-ho.
- Només en cas que tots dos, la Maria i en Joan, l’autoritzin expressament.

5 - El client Manel ha encarregat a l'advocada Lluïsa presentar una reclamació d'unes rendes impagades per un
arrendament. Un cop presentada la demanda, en Manel no està gaire content amb l'assessorament de la Lluïsa i decideix
consultar aquest assumpte a l'advocada Isabel. En relació amb aquesta situació:
- La Isabel no pot emetre una opinió sobre l'assumpte que porta la Lluïsa llevat que ho autoritzi la junta de govern del
col·legi.
- La Isabel ha de declinar l'assessorament que li demana en Manel, sota pena d'incórrer en una infracció deontològica per
deslleialtat cap a un altre company.
- La Isabel, abans d'emetre aquesta opinió, pot adreçar-se a la Lluïsa per recollir la informació que necessiti.
- La Isabel, abans d'emetre qualsevol opinió sobre l'assumpte, ha de demanar a en Manel que comuniqui prèviament i de
manera fefaent a la Lluïsa el canvi d'advocat.

6 – En Ferran ha treballat com a advocat professional en el despatx d’en Saturnino durant 13 anys. La Laura, advocada i
amb un despatx propi, ha proposat a en Ferran que s'incorpori a la seva plantilla, sempre que en Ferran li doni a conèixer
fets i dades de clients d’en Saturnino. Assenyaleu l’opció correcta.
- En Ferran, un cop abandonat el despatx d’en Saturnino, no té cap restricció per divulgar fets i dades dels clients d’en
Saturnino.
- En Ferran no pot divulgar cap fet ni cap dada dels clients d’en Saturnino fins que hagi transcorregut el termini de 10 anys
des que va finalitzar la seva feina.
- L'obligació de guardar el secret professional per part d’en Ferran roman fins i tot una vegada abandonat el despatx d’en
Saturnino, sense que estigui limitada en el temps.
- En Ferran pot donar a conèixer a la Laura els fets i les dades dels clients d’en Saturnino, sempre que tingui el consentiment
dels clients.
7 - L'Estatut general de l'advocacia és una norma:
- El projecte del qual va elaborar el Consell General de l'Advocacia i va ser aprovada pel Govern, mitjançant un reial
decret, a través del Ministeri de Justícia.
- Elaborada i aprovada pel Consell General de l'Advocacia, i amb força vinculant per als professionals col·legiats, però no
per a tercers.
- El projecte del qual va elaborar el Ministeri de Justícia, amb un informe preceptiu del Consell General de l'Advocacia, i va
ser aprovada mitjançant un reial decret.
- Amb rang de llei ordinària, impulsada pel Ministeri de Justícia, amb un informe preceptiu del Consell General de
l'Advocacia.
8 - La magistrada Raquel, en situació d'excedència voluntària, vol defensar el seu pare en els tribunals en un assumpte
arrendatici. Pregunta al seu amic Jesús, advocat, si pot fer-ho i quins requisits ha de complir davant el col·legi d'advocats.
En Jesús li indica que, a banda dels tràmits que hagi de fer davant el Consell General del Poder Judicial:
- No necessita incorporar-se a cap col·legi professional; n’hi ha prou que comuniqui la seva intervenció a l'advocat de la part
contrària i al degà del col·legi d'advocats.
- Necessitaria tenir aprovat l'examen d'accés a la professió d'advocat, en els termes establerts en la legislació vigent, a més
de col·legiar-se temporalment en qualsevol col·legi d'advocats.
- No necessita cap altre requisit que el de ser habilitada pel degà del col·legi d'advocats per a la defensa de l'assumpte
del seu pare.
- En cap cas pot assumir la defensa del seu pare, ja que és incompatible la seva condició de magistrada, encara que sigui
excedent, amb l'exercici puntual de la professió d'advocat.
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9 - L'advocat Ivan, incorporat com a exercent al Col·legi d'Advocats de Toledo el 2 de gener de 2019, vol votar en les
eleccions dels membres de la junta de govern del seu col·legi, que han estat convocades amb data 1 de març de 2019 i
que s’han de celebrar l'1 de setembre de 2019. Pot votar l’Ivan en les eleccions de conformitat amb el que disposa
l'Estatut general de l'advocacia espanyola?
- No, perquè els col·legiats no poden participar en les eleccions que es convoquin durant el seu primer any de col·legiació.
- No, perquè, en convocar-se les eleccions, encara no fa tres mesos que està col·legiat.
- Sí, pot participar-hi com a elector des del dia de la col·legiació mateix.
- Sí, pot participar-hi com a elector perquè, en celebrar-se les eleccions, fa més de tres mesos que està col·legiat.

10 – La Beatriu pretén col·legiar-se per primera vegada com a advocada exercent i, encara que resideix a València i
establirà allà el seu despatx, decideix fer-ho al Col·legi de Madrid, perquè la quota mensual és més barata. Com es resol
la seva sol·licitud de col·legiació?
- S’ha de denegar, ja que cal col·legiar-se on es té el despatx únic o principal.
- S’ha d'acceptar, ja que a Espanya regeix la llibertat d'elecció de col·legi.
- S’ha d’acceptar pel principi de col·legiació única.
- S’ha de denegar, ja que per col·legiar-se en un col·legi cal tenir un despatx en la seva demarcació.
11 – En Joan, titular d'un despatx individual, assumeix la defensa dels interessos de la Joana en un plet matrimonial. Per
intervenir en les mesures provisionals, en Joan delega la seva actuació en la seva amiga Maria Josep, advocada integrada
en un despatx col·lectiu. A favor de qui s’han de meritar els honoraris a càrrec del client per l'actuació en les mesures
provisionals?
- A favor d’en Joan.
- A favor de la Maria Josep.
- A favor del despatx col·lectiu on treballa la Maria Josep, sens perjudici del règim intern de distribució d'honoraris del
despatx.
- Depèn de l'acord a què hagin arribat en Joan i la Maria Josep per al pagament dels honoraris d'aquesta actuació.
12 - ANULADA.
Se sustituye por la primera pregunta de reserva.
13 – En Màrius i la Júlia, advocats col·legiats al Col·legi de Lleó, comparteixen un pis a la Gran Via de Sant Marc, i
reparteixen entre tots dos les despeses del lloguer, neteja, electricitat i Internet al cinquanta per cent. En Màrius es
dedica exclusivament a assumptes civils i la Júlia a temes laborals i contenciosos administratius. A l'entrada del despatx
hi ha dues plaques amb el nom de cadascun. En Joan, client d’en Màrius, que s'ha vist perjudicat perquè en Màrius no va
presentar la contestació a una demanda de judici verbal, encarrega a una advocada, la Sílvia, presentar una demanda.
En cas de ser viable aquesta demanda, contra qui l’hauria de presentar?
- Contra en Màrius i la Júlia, solidàriament, ja que en compartir el mateix despatx estan exercint col·lectivament i, per tant,
la responsabilitat és de tots dos.
- Contra en Màrius exclusivament perquè compartir local, instal·lacions o serveis sense identificació conjunta davant la
clientela no comporta la pèrdua de la condició d'exercici de manera individual.
- Contra en Màrius i la Júlia, sol·licitant en primer lloc la condemna d’en Màrius, com a responsable directe del perjudici
causat, i subsidiàriament contra tots dos solidàriament en exercir en el mateix despatx.
- Contra en Màrius i la Júlia, de manera mancomunada al cinquanta per cent cadascun perquè aquest és el percentatge de
participació de cadascun en les despeses de lloguer, neteja, etc.

14 – La Maria exercirà l'advocacia per compte d'altri en el despatx del seu oncle i vol donar-se d'alta a la Mutualitat
General de l'Advocacia. És possible això?
- No, atès que en treballar per compte d'altri, les seves contingències estan cobertes pel Règim general de la Seguretat
Social, on l’han de donar d'alta.
- Sí, i a més és obligatori, independentment de si actua per compte propi o d’altri.
- Sí, com a complement a les prestacions que tindrà de la Seguretat Social.
- No, perquè en treballar per compte d'altri s’ha de donar d'alta al Règim general de la Seguretat Social o al Règim especial
de treballadors autònoms.
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15 – La Mònica exerceix l'advocacia, i ha triat l'afiliació a una mutualitat de previsió alternativa al Règim especial de
treballadors autònoms (RETA) per a la cobertura de la previsió social. Es pregunta si està inclosa en el sistema públic de
salut, als efectes d'obtenir assistència sanitària.
- No, ha de contractar una assegurança privada en qualsevol cas.
- Sí, està inclosa en el sistema públic de salut mentre els seus ingressos siguin inferiors a 100.000 €.
- Sí, està inclosa en el sistema públic de salut qualssevol que siguin els seus ingressos.
- No, per a això hauria d'haver optat pel RETA.
16 - L'advocat Albert, titular d'un despatx individual situat a Marbella, rep d'un client, l’Eduard, funcionari de
l'Ajuntament amb deu anys d'antiguitat, l'encàrrec d'assessorar-lo en la compravenda d'un local comercial a la Costa del
Sol, valorat en 360.000 €, per a la qual cosa cal donar un senyal de 30.000 € i escripturar-ho en el termini d'un mes.
L’Eduard manifesta que vol invertir els seus petits estalvis aconseguits amb el seu sou de funcionari i que necessita
demanar una hipoteca a llarg termini per finançar l'operació. L’Albert contacta amb el venedor, prepara la documentació
i gestiona un crèdit hipotecari, però l’Eduard paga al comprador els 30.000 € i comunica a l’Albert que desisteixi del
préstec, perquè abonarà al comptat i sense necessitat de finançament la resta del preu el dia de la signatura mateix. Té
cap obligació sobre això l’Albert, en relació amb el blanqueig de capitals?
- Sí, ha de comunicar l'operació al Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions
Monetàries.
- No, ja que els advocats i procuradors no són subjectes obligats, segons la Llei de prevenció del blanqueig de capitals i
prevenció del terrorisme, quan actuen en representació d'un client.
- No, ja que els advocats són subjectes obligats, però per excepció no estan subjectes al deure de comunicació quan
assisteixen jurídicament el seu client, segons la Llei de prevenció del blanqueig de capitals i prevenció del terrorisme.
- No, ja que actua sota secret professional, atès que hi intervé en qualitat d'advocat.

17 – La Marta, advocada experta en laboral, envia el seu currículum a directius i directives d'empreses del sector
agropecuari, les dades de contacte dels quals ha obtingut a través de les seves pàgines web corporatives, per oferir-los
serveis d'assessorament a personal directiu. Està legitimada per fer-ho?
- Sí, ja que les ha tret del web corporatiu i es tracta de dades públiques.
- No, ja que només podria oferir aquests serveis a la persona jurídica, no a títol individual al personal directiu.
- Sí, es tracta de les dades personals dels directius, per la qual cosa pot enviar el currículum a qui vulgui.
- No, llevat que l'empresa estigui ubicada dins la Unió Europea.
18 - L'advocat Francesc de Borja rep l'encàrrec de tramitar una demanda de responsabilitat extracontractual contra una
constructora, per part d’en Manuel, vianant que va resultar lesionat greu per la caiguda d’uns materials d’una obra quan
passejava pel carrer. Oblidant que l'acció prescrivia en el termini d'un any des de l'accident, en Francesc de Borja va
dedicar diversos mesos a estudiar la viabilitat de l'acció i a preparar la documentació del cas. Quan va presentar la
demanda, la part contrària va invocar la prescripció de l'acció, per la qual cosa la sentència va ser desestimatòria i les
costes es van imposar al seu client. Ha pogut cometre cap delicte, en Francesc de Borja?
- Sí, un delicte de deslleialtat professional per imprudència greu.
- No, sens perjudici de la responsabilitat civil en què hagi incorregut.
- Sí, i a més una infracció disciplinària molt greu, perquè ha comès un delicte en l'exercici de la seva professió.
- No, però sí una infracció disciplinària molt greu per negligència.
19 – En Carles, advocat, presenta una queixa al Col·legi d'Advocats de Lucena contra la seva companya Maria perquè va
facilitar al jutjat una còpia de la correspondència mantinguda entre ells. Incoat i tramitat l'expedient, i abans de la
proposta de resolució, en Carles decideix retirar la denúncia i envia un correu electrònic en aquest sentit al Col·legi. Què
ha de fer el Col·legi?
- Arxivar l'expedient sense cap més tràmit, per manca d'objecte.
- Continuar la tramitació de l'expedient fins a la resolució, que ha de ser necessàriament absolutòria pel desistiment del
denunciant.
- Continuar la tramitació de l'expedient fins a la resolució, que ha de ser motivada en cas de ser sancionadora.
- Arxivar l'expedient, atesa la condició d'interessat del denunciant.
20 - Els col·legis d'advocats de la comunitat autònoma de Galícia organitzen una lligueta de futbol com a activitat lúdica.
Durant el partit de la final, que es fa a Santiago de Compostel·la, i en una jugada, els advocats Leo i Cristian s'embranquen
en una discussió, amb intercanvi de qualificatius que excedeixen els límits de la llibertat d'expressió. L'endemà, tots dos
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presenten en els col·legis respectius les seves queixes, mitjançant les quals posen en coneixement del col·legi els fets.
Indiqueu la consideració més correcta.
- Les queixes han de tramitar-se en el Col·legi d'Advocats de Santiago, perquè és el competent per raó del territori.
- Les queixes han de tramitar-se en el col·legi que correspongui a cada advocat denunciat.
- Les queixes no han de tramitar-se com a infraccions administratives, ja que els fets no tenen relació amb l'activitat
professional.
- El Col·legi de Santiago de Compostel·la ha de fer una tasca de mediació, abans d'iniciar un expedient.
21 – En Pere i la Montserrat decideixen crear una societat professional per a l'exercici de l'advocacia, especialitzada en
violència de gènere. La seva activitat és l'assessorament i defensa en judici de les dones maltractades. Es plantegen si cal
algun tipus de cobertura de la seva possible responsabilitat professional. Indiqueu quina d’aquestes afirmacions és
correcta.
- No necessiten cobrir la seva responsabilitat professional, atès que l'activitat a què es dedicaran no implica un risc
susceptible de generar responsabilitat civil.
- Han de tenir coberta la responsabilitat professional de la societat en quantia adequada als riscos que impliqui, en la
manera que estimin oportuna.
- Necessàriament la societat professional ha de contractar una assegurança de responsabilitat civil.
- Cadascun d'ells ha de cobrir la seva responsabilitat professional individual, bé mitjançant una assegurança, bé fent una
fiança o un dipòsit de les quantitats a què hagin de fer front en la quantia adequada al risc que assumeixin.
22 - Conscient de la seva obligació d'assegurar la responsabilitat civil professional, l'advocat penalista Daniel acudeix a
una corredoria per demanar pressupostos. El corredor li pregunta quina quantitat vol que cobreixi l'assegurança.
- Un mínim de 100.000 €.
- Un mínim de 500.000 €.
- No hi ha límits ni normes, la quantia és de plena elecció de l'assegurat.
- La quantia adequada als riscos que impliqui l'exercici.
23 – La Immaculada i la Iratxe exerceixen l'advocacia per compte propi, la primera està especialitzada en dret civil i la
segona en dret penal. Com que tenen una relació d'amistat, subscriuen un pacte pel qual, en cas que una recomani els
serveis de l'altra a futurs clients, la beneficiada pagarà a la seva amiga una comissió si el client finalment contracta els
seus serveis. El pacte pot complir-se?
- Sí, sempre que no suposi un increment de la minuta que l'advocada presenti al client que va rebre la recomanació.
- No, ja que en cap cas es pot pagar, exigir ni acceptar comissions per enviar-se clients o recomanar els serveis de l’altra.
- No, llevat que s'informi el client d'aquesta circumstància.
- Sí, atès que no és contrari a cap norma deontològica relativa als honoraris ni a la lliure competència.
24 – En Benet, que ha guanyat un procediment judicial, rep de la seva companya Fortunata, advocada de la part contrària,
la suma de 40.000 € com a pagament de l'import de la condemna imposada al seu client. Abans de lliurar al seu client
aquesta quantitat, en Benet en dedueix l'import dels honoraris que ja tenia acordats amb el seu client. És correcta
l'actuació d’en Benet?
- No, perquè no pot deduir els seus honoraris de fons que no són seus, llevat que ho hagi pactat expressament amb el
seu client.
- Sí, perquè ja havia acordat els honoraris amb el seu client.
- Sí, perquè és una compensació de deutes líquids, vençuts i exigibles.
- No, perquè els advocats no poden mai cobrar quantitats en nom dels seus clients.
25 – L’Albert és advocat en exercici i ha intervingut en un procediment en què el seu client ha estat condemnat a costes.
La part contrària ha sol·licitat la taxació de costes i les ha taxat la lletrada de l'Administració de justícia. Quines opcions
processals pot valorar l’Albert a favor del seu client?
- Pot impugnar les costes per excessives.
- Pot impugnar les costes per indegudes i excessives.
- Pot impugnar les costes per excessives i, subsidiàriament, per indegudes.
- Pot impugnar les costes per indegudes.
26 – La Iolanda inicia la seva activitat com a advocada per compte propi. Quin tractament tenen els seus beneficis en
l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i quina fiscalitat ha d'aplicar a les factures d'honoraris en relació
amb l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
- Tributarà per l'IRPF, com a rendes del treball, i aplicarà l'IVA del 21 %, llevat dels serveis prestats en el torn d'ofici.
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- Tributarà per l'IRPF, com a rendiments d'activitats econòmiques, i aplicarà el tipus general de l'IVA, llevat dels serveis
prestats en el torn d'ofici.
- Tributarà per l'IRPF, però no està obligada a tributar per l'IVA si no constitueix una societat professional.
- Tributarà per l'IRPF i ha d'aplicar l'IVA reduït del 7 %, incloent-hi els serveis prestats en el torn d'ofici.
27 – En Joan, en Ferran i l’Ascensió, advocats, són socis fundadors de la societat professional JUFERAS. Aquesta societat
contracta directament amb els clients que sol·liciten els serveis d'assistència jurídica que prestaran, individualment,
cadascun dels tres socis. Han de donar-se d'alta en Joan, en Ferran i l’Ascensió en l'Impost d'Activitats Econòmiques?
- Sí, sempre, atès que actuen professionalment i percebran uns ingressos per aquesta activitat.
- No, mai, ja que estan integrats en una societat professional.
- Sí, pel que fa als casos que els assigni la societat.
- No, quan les seves actuacions es facin exclusivament a nom de JUFERAS.
28. El 20 de desembre de 2019, la Rocío denuncia haver estat víctima d'una agressió sexual per un autor desconegut, a
la localitat d'Orgaz. L'atestat es presenta al Jutjat d’Instrucció núm. 1 d'Orgaz, en funcions de guàrdia, que el remet al
Deganat per al seu repartiment. L'1 de gener de 2020, en aplicació de les normes provisionals de repartiment aprovades
per la junta de jutges, el Deganat remet la denúncia al Jutjat d’Instrucció núm. 3 d’Orgaz, la creació i posada en
funcionament del qual va tenir lloc aquest mateix dia. El 15 de febrer és detingut l’Adalbert, com a suposat autor del
delicte, i presentat davant del Jutjat núm. 3. El seu advocat es planteja si pot impugnar la competència d'aquest Jutjat
per instruir la causa, per vulneració del dret al jutge ordinari predeterminat per la llei. Assenyaleu la resposta correcta.
- No, ja que el dret esmentat fa referència a l'òrgan d'enjudiciament, no a l'instructor.
- No, ja que el que és rellevant és que l'assumpte sigui conegut per un jutjat d'instrucció competent per raó del
territori, i les normes de repartiment no afecten el dret fonamental esmentat.
- Sí, ja que el jutjat competent sempre ha de ser el que estava de guàrdia el dia dels fets.
- Sí, ja que l'òrgan judicial no existia quan van passar els fets i es van informar els jutjats d'Orgaz.
29 – La Magdalena, auxiliar de l'empresa LINGOTERA, SL, va presentar contra aquesta una demanda per acomiadament
improcedent. L'òrgan d'instància va citar a termini la demandada i per fer-ho li va enviar una notificació per correu
electrònic a una adreça habilitada, malgrat que la normativa de la jurisdicció social obliga a fer la primera citació a termini
en el domicili de la demandada, el qual constava en les actuacions. LINGOTERA no va retirar la citació, no va comparèixer
i va ser condemnada en rebel·lia. Després d'exhaurir els recursos jurisdiccionals de l'ordre social i un incident de nul·litat
d'actuacions, LINGOTERA ens pregunta si pot acudir en empara al Tribunal Constitucional, amb possibilitats d’èxit.
Indiqueu la resposta correcta.
- Sí, perquè amb caràcter general el Tribunal Constitucional tanca el sistema de recursos de la jurisdicció ordinària i revisarà
la regularitat de la citació.
- No, només s’hi pot acudir en empara per vulneració dels drets fonamentals de les persones físiques, no jurídiques.
- Sí, pot denunciar la vulneració del dret a la tutela judicial efectiva, en el seu vessant d'accés al procés.
- No, perquè el dret a la tutela judicial efectiva no resulta vulnerat per una possible citació a termini o a dia cert que sigui
irregular.
30 - El degà del Col·legi d'Advocats de Mataró envia un escrit al Ministeri de Justícia amb la petició que un dels jutjats
d'instrucció es transformi en un jutjat social, atesa la baixa càrrega de treball dels òrgans d'aquest ordre i les necessitats
de l'ordre social en el partit judicial. És possible que el Govern pugui acordar aquesta transformació?
- Sí, mitjançant un reial decret, a proposta del ministre de Justícia, amb l’informe previ del Consell General del Poder
Judicial i prèviament amb l’audiència, que té caràcter preceptiu, de la comunitat autònoma de Catalunya.
- Sí, mitjançant una ordre ministerial, un cop oït l'Ajuntament de Mataró i amb l’informe favorable del Consell General del
Poder Judicial.
- No, ja que només pot transformar-se un jutjat d'una classe en una altra, en la mateixa seu, mitjançant un acord del ple del
Consell General del Poder Judicial.
- No, ja que només pot transformar-se un jutjat d'una classe en una altra si es modifica la Llei de demarcació i planta judicial.
31 - El Jutjat d'Instrucció núm. 4 de Melilla dicta una resolució mitjançant la qual inadmet la interposició d’un recurs
d'apel·lació davant l’audiència provincial respectiva. L’Adolf, advocat de la part recurrent, hi vol interposar un recurs de
queixa davant la secció corresponent de l'audiència. Davant de quina secció i quina audiència ha d'interposar el recurs
de queixa contra la resolució?
- Secció Primera de l'Audiència Provincial de Sevilla.
- Secció Sisena de l'Audiència Provincial de Cadis.
- Secció Tercera de l'Audiència Provincial de Huelva.
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- Secció Vuitena de l'Audiència Provincial de Màlaga.
32 – En John, ciutadà britànic resident a Londres, lloga a una empresa domiciliada al Regne Unit un habitatge situat a la
localitat de Benalmádena, amb el propòsit de residir-hi els dos anys següents. En aquest contracte es té en compte una
clàusula de submissió expressa als tribunals del Regne Unit, i exclou els de qualsevol altre país. Als pocs mesos de viure
en aquest habitatge sorgeixen discrepàncies amb l'arrendadora i en John pregunta al seu advocat espanyol si és possible
resoldre-les en els tribunals espanyols o si ha d'acudir al Regne Unit. El seu advocat li indica que:
- No, ha d'acudir als tribunals del Regne Unit, atès que existeix una clàusula de submissió expressa, subscrita quan ambdues
parts contractants residien al Regne Unit.
- Sí, pot acudir als tribunals espanyols, atès que en ser resident a Espanya no està vinculat per cap clàusula de submissió
expressa a uns altres tribunals.
- No, ha d'acudir als tribunals del Regne Unit atès que ambdues parts són de nacionalitat britànica, i la demandada resideix
al Regne Unit.
- Sí, ha d'acudir als tribunals espanyols, ja que el contracte recau sobre un immoble i, en aquest cas, no té efectes, davant
els tribunals espanyols, la clàusula de submissió expressa.
33 - La societat ALJUBERA, SL es troba declarada en concurs pel Jutjat Mercantil núm. 3 de Madrid. Vigent el concurs, es
produeix un constrenyiment de la Seguretat Social a causa d'un deute de l'empresa, que dona lloc a un embargament
administratiu. Davant d’aquesta situació, l’Alfred, advocat de la concursada, sol·licita al Jutjat l'aixecament de
l'embargament, cosa que aquest acorda, però s’hi oposa l'Administració. Quin òrgan ha de resoldre aquest conflicte?
- Preval, en qualsevol cas, la decisió del Jutjat, ja que s’està exercint la potestat jurisdiccional, sens perjudici que
l'Administració hi pugui interposar els recursos devolutius que escaiguin davant el superior jeràrquic.
- Una sala especial del Tribunal Suprem formada pel president del Tribunal Suprem, els presidents de sala i el magistrat més
antic i el més nou de cadascuna d'aquestes.
- Un òrgan col·legiat constituït pel president del Tribunal Suprem, que el presideix, i per cinc vocals, dels quals dos són
magistrats de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, designats pel Ple del Consell General del Poder
Judicial, i els altres tres són consellers permanents d'Estat, i com a secretari hi actua el secretari de Govern del Tribunal
Suprem.
- Una sala del Tribunal Suprem formada pel president del Tribunal Suprem, que la presideix, dos magistrats de la sala del
Tribunal Suprem de l'ordre jurisdiccional en conflicte i dos magistrats de la Sala Contenciosa Administrativa, tots ells
designats pel ple del Consell General del Poder Judicial.
34 – Durant un plet sobre la validesa d'una clàusula hipotecària, l'advocat de la part demandant planteja davant del jutge
de primera instància dubtes sobre la interpretació d'una normativa comunitària que considera aplicable al cas. Davant
d’aquesta qüestió, el jutge de primera instància:
- Si ho estima necessari per poder emetre la seva decisió, pot demanar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea que es
pronunciï sobre aquesta qüestió.
- Ha d’aplicar el dret comunitari de la manera que consideri ajustada a dret, i s’ha de plantejar la qüestió prejudicial quan
la causa arribi a un òrgan les decisions del qual no siguin susceptibles d’un recurs judicial ulterior de dret intern.
- Ha de demanar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea que es pronunciï sobre aquesta qüestió, perquè fixi la doctrina
aplicable al cas, abans de dictar una sentència definitiva.
- Ha d’aplicar el dret de la manera que consideri oportuna, però ha de traslladar la qüestió al Govern per si escau plantejar
d'una qüestió interpretativa davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
35 - Després d'exhaurir els recursos de dret intern, l'advocat Gabriel, en defensa dels interessos de l’Agnès, formula una
demanda davant el Tribunal Europeu de Drets Humans perquè la seva representada no té un recurs d'apel·lació contra
una sentència civil sobre un judici verbal de quantia inferior a 3.000 €. Un jutge únic, de nacionalitat belga, declara
inadmissible la demanda. És això possible? S’hi podria interposar cap recurs?
- No, la demanda individual l’ha d’examinar sempre un comitè de tres jutges en cas que s’hagi de declarar inadmissible.
- Sí, quan aquesta decisió no requereix un examen més detingut perquè és clarament i manifestament inadmissible, i la
seva decisió és definitiva.
- Sí, quan aquesta decisió no requereix un examen més detingut perquè és clarament i manifestament inadmissible, i contra
la decisió es pot recórrer davant la Gran Sala.
- No, ja que perquè el jutge únic declari una demanda inadmissible ha de ser de la mateixa nacionalitat que la de l'Estat
demandat.
36 – En Benet és detingut per un suposat delicte de furt. A les dependències policials formula una sol·licitud d'habeas
corpus perquè entén que la detenció és injustificada i desproporcionada. El jutge competent, després d’oir el Ministeri
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Fiscal, inadmet a tràmit l'habeas corpus perquè estima que, segons l'atestat, hi havia indicis clars de la comissió del
delicte. En Benet finalment és assistit per un advocat i posat en llibertat després de declarar en el jutjat, i pregunta al seu
advocat si pot recórrer contra la decisió d'inadmissió a tràmit de l'habeas corpus.
- Sí, en reforma i subsidiària apel·lació, com qualsevol resolució dictada en el procés penal, abans d'acudir a l'empara.
- No, és una decisió no susceptible de recurs davant de la jurisdicció ordinària i la constitucional.
- Sí, pot recórrer en empara davant el Tribunal Constitucional contra la decisió.
- No, podria haver recorregut contra la decisió si hagués esta privat de llibertat, però no ara, atès que el recurs ha perdut el
seu objecte.
37 - En un procés per tràfic de drogues, que es troba en fase de qualificació, l'advocada Estefania adverteix la possible
nul·litat per manca de motivació de la interlocutòria d'intervenció telefònica, per vulneració del secret de les
comunicacions. Vol al·legar aquesta vulneració perquè tingui els efectes oportuns durant el procés. Quan i davant de
quin òrgan podria fer-ho?
- Davant del mateix jutjat o tribunal competent per a l'enjudiciament, demanant la nul·litat de la prova obtinguda amb
vulneració de drets fonamentals, en l’escrit mateix de qualificació o com a qüestió prèvia.
- Davant del jutjat o tribunal sentenciador, però només davant la sentència definitiva, en exercitar el recurs corresponent
contra aquesta.
- Únicament en via d'empara constitucional, per vulneració de drets fonamentals i llibertats públiques, en ser el Tribunal
Constitucional l'únic competent en defensa d’aquests drets.
- Únicament en via d'empara constitucional, per vulneració de drets fonamentals i llibertats públiques, sempre que el
contingut del recurs justifiqui una decisió sobre el fons per part del Tribunal Constitucional sobre la base de la seva especial
transcendència constitucional.
38 – En Joan Carles vol demandar la seva ocupadora, FYLACTERIA, SA, perquè li ha modificat les condicions laborals,
segons ell indegudament. La Coral, la seva advocada, li recomana intentar una mediació d’acord amb la Llei 6/2012 i, per
aquest motiu, presenta una sol·licitud de mediació i designa la institució que vol que la faci. Aquesta sol·licitud:
- Suspèn la prescripció o la caducitat d'accions des de la data en què consti la recepció d'aquesta sol·licitud pel mediador, o el
dipòsit davant la institució de mediació si s’escau.
- Suspèn la prescripció o la caducitat d'accions, però si en el termini de quinze dies naturals a comptar de la recepció de la sol·licitud
d'inici de la mediació no se signa l'acta de la sessió constitutiva, es reprèn el còmput dels terminis.
- Suspèn el còmput dels terminis, però en Joan Carles ha de presentar la demanda simultàniament a la sol·licitud de mediació.
- No té cap efecte sobre els terminis de caducitat o prescripció de l'acció.
39. PuntoGal, entitat gestora del domini “.gal”, rep una reclamació de l'empresa Advocats Reunits, SL, atès que en Josep,
un antic advocat que treballava en la firma i que s'hi encarregava de la gestió de la tecnologia, en reservar el domini
abogadosreunidos.gal per a la societat, es va posar ell mateix com a contacte que ha fet el registre, i ara es nega a cedir
les claus i/o a transferir-lo. PuntoGal proposa a l'empresa que reclama una mediació a través del servei de mediació del
Col·legi d'Advocats de La Corunya, ICACOR Media, amb qui té un conveni de col·laboració. L'empresa accepta i aquest
servei envia a en Josep la invitació. En Josep s’ha de sotmetre al procediment de mediació?
- En Josep està obligat a acceptar l'inici de la mediació, però no a arribar a un acord.
- En Josep està obligat a arribar a un acord amb el seu soci a través de la mediació.
- En Josep s’ha de negar a la mediació, ja que no és possible iniciar-la en aquests casos.
- En Josep pot acceptar lliurement iniciar la mediació o no, així com desistir de la mediació en qualsevol moment.
40 - En el curs d'una relació contractual complexa, en la qual es compensen els serveis prestats mútuament, l'empresa
ALTAMIRO, SL, reclama a PATRONIMIC, SA, una factura impagada de 27.000 €. Després de diverses negociacions en què
no s'arriba a un acord, ALTAMIRO presenta un requeriment extrajudicial per un import de 23.475,20 €, que PATRONIMIC
rebutja. Llavors ALTAMIRO presenta una demanda civil contra PATRONIMIC en què reclama la suma de 27.000 € amb
interessos moratoris des de l'impagament de la factura. L'administrador de PATRONIMIC, atesa la dificultat probatòria
de les seves objeccions a la factura, pregunta al seu advocat si podria al·legar alguna causa legal perquè la reclamació es
redueixi a la suma del requeriment inicial. Indiqueu la resposta correcta.
- No, ja que les pretensions de les parts són les que es fixen en la demanda i la contestació, i no en tràmits previs.
- Sí, perquè és la reclamació d'una suma superior contrària al principi de la bona fe.
- No, ja que va ser la demandada qui va vulnerar les regles de la bona fe en no accedir al requeriment.
- Sí, pot al·legar que la suma inferior va ser fruit d'una transacció.
41 - L'advocat Willie, que defensa un client en un plet civil sobre responsabilitat extracontractual la quantia de la qual és
de 12.000 €, s'assabenta per un company que el jutge d'instància té criteris jurídics que no afavoreixen la seva pretensió.
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Amb la finalitat d'apartar-lo de l'assumpte i sense cap fonament, formula una recusació contra ell i afirma haver tingut
coneixement extraprocessal que té relacions sentimentals amb l'advocada de la part demandada. En l'incident de
recusació, que és rebutjat, el jutge informa que aquest fet és fals i retreu al recusant que es basi en simples rumors.
Novament, en Willie presenta una recusació contra el jutge, aquesta vegada per enemistat manifesta, i es basa en els
termes de l'informe de recusació. El jutge:
- Ha d'apartar-se del coneixement de l'assumpte, atès que s'ha excedit en els termes utilitzats en fer l’informe sobre la seva
recusació.
- Ha de donar tràmit a l'incident de recusació, tal com va fer en la primera ocasió, sens perjudici del contingut del seu
informe.
- Pot rebutjar fundadament la recusació i, a més, imposar a la part, en peça separada, una multa d'un màxim de 4.000 €.
- Pot rebutjar fundadament la recusació i, en tractar-se d’una conducta imputable a un professional, s’ha de limitar a donar
trasllat al col·legi professional corresponent per si és procedent la imposició d'algun tipus de sanció disciplinària.
42 - Els actes processals són nuls de ple dret:
- Quan es produeixen per un tribunal o davant d’un tribunal amb falta de jurisdicció o de competència objectiva o
funcional.
- Quan es fan per error.
- Quan es prescindeix de normes essencials del procediment.
- Quan es fan sense la intervenció d’un procurador, en els casos en què la llei estableixi que aquesta intervenció és
obligatòria.
43 - L'advocat Joan assumeix la direcció d'un plet civil en què ja s’ha celebrat una audiència prèvia. En examinar les
actuacions comprova que, per problemes tècnics, la vista no va ser objecte d'enregistrament i que es va fer sense la
intervenció preceptiva del lletrat de l'Administració de justícia. A la vista d’aquesta situació, en Joan:
- No pot formular cap al·legació, ja que la defensa lletrada del seu client no va formular protesta.
- No pot formular cap al·legació, ja que no ha comportat cap indefensió per al seu client.
- Només pot fer valer la nul·litat d'actuacions per mitjà dels recursos establerts en la llei contra la sentència definitiva que
es dicti.
- Pot instar el tribunal, abans que dicti sentència definitiva, perquè declari la nul·litat d'aquesta actuació processal i les
que se’n derivin.
44 - La societat CONSTRUCCIONS ARGIMIRO, SL, presenta una demanda civil en reclamació de 5.000 € contra el
matrimoni format per la Joana i en Francesc, per l'impagament de les obres de reforma del seu habitatge. En la
contestació a la demanda, la Joana i en Francesc presenten un document suposadament signat per l’administrador
anterior de la societat, el difunt Argimiro Rodríguez, en què aquest reconeix haver percebut 2.500 € i renuncia al
cobrament de la resta de la factura perquè hi ha defectes en l'execució de l'obra. Els nous administradors es querellen
per falsedat contra la Joana i en Francesc, i un jutjat d'instrucció incoa unes diligències penals. Acreditada per les parts
l'admissió de la querella i la incoació del procés penal, el jutjat civil:
- Informarà el Ministeri Fiscal de la suposada falsedat, mitjançant una provisió, per si escau l'exercici de l'acció penal, sense
suspendre el procés.
- Acordarà la suspensió, mitjançant una interlocutòria, una vegada que el procés estigui pendent només de sentència.
- Acordarà la suspensió del procés, mitjançant una interlocutòria, sense esperar a la conclusió del procediment.
- No acordarà la suspensió, o el lletrat de l'Administració de justícia alçarà la suspensió que aquell hagués acordat, si la part
demandant renuncia al document.
45 – En un procés civil, la part demandada aporta un document que el demandant sospita que és fals. El demandant
presenta una querella, que és admesa, i demana al tribunal civil que suspengui el plet mentre es resol el procés penal. El
tribunal civil decideix, mitjançant la resolució corresponent, no suspendre el curs de les actuacions. Quin recurs podria
interposar el demandant contra aquesta decisió?
- Recurs de reposició.
- Recurs d'apel·lació.
- No s’hi pot interposar cap recurs, però es pot reiterar la petició en segona instància o durant la tramitació dels recursos
extraordinaris.
- Recurs de revisió.
46 - L'advocada Carla assisteix en Miroslaw, de nacionalitat polonesa, en unes diligències urgents de judici ràpid, per
designació del torn d'ofici. Com que té clar que en Miroslaw és una persona de recursos escassos, l’insta a signar la
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sol·licitud per tramitar l'assistència jurídica gratuïta. En Miroslaw, però, per desconfiança refusa signar-la. Què pot fer la
Carla perquè es tramiti la petició?
- Res, ja que la sol·licitud d'assistència jurídica gratuïta és absolutament personal, sens perjudici que la Carla minuti a en
Miroslaw els seus serveis professionals.
- Signar ella mateixa la sol·licitud d'assistència jurídica gratuïta i fer constar que l'interessat s’hi nega.
- Sol·licitar una certificació al lletrat de l'Administració de justícia en què constin les circumstàncies de la negativa i el
possible dret a l'assistència jurídica gratuïta, a fi que continuï la tramitació.
- Res, ja que en ser designada pel torn d'ofici s'abonarà l'assistència durant tot el procés, sigui o no en Miroslaw beneficiari
de l'assistència jurídica gratuïta.
47 – La Immaculada, advocada del torn d'ofici del Col·legi de Zamora, va rebre una designació d'un beneficiari de justícia
gratuïta per presentar una demanda per una intromissió il·legítima en el dret a l'honor. La Immaculada va presentar una
demanda reclamant una indemnització per danys morals de 500.000 €. Dictada la sentència, s'estima la demanda i es
fixa la indemnització en 30.000 €, sense condemna al pagament de les costes. La Immaculada i el pèrit que va actuar en
el plet a instàncies del client de la Immaculada calculen les minutes dels seus honoraris, que ascendeixen en total a
13.500 €. Poden la Immaculada i el pèrit reclamar els seus honoraris al beneficiari de justícia gratuïta?
- No, ella percep els seus honoraris de l'Administració independentment del resultat del procediment.
- Sí, el beneficiari, en haver obtingut una indemnització superior a l'import de les minutes, està obligat a pagar íntegrament
els honoraris professionals causats en la seva defensa.
- Sí, però amb el límit de la tercera part del que s'hagi obtingut en el plet, i s’han d’atendre a prorrata les partides
respectives.
- No, perquè no hi ha hagut condemna a pagar les costes.
48 - L'advocat designat en el torn d'ofici pot excusar la seva intervenció professional:
- En qualsevol assumpte, si l'advocat ho sol·licita i el client s’hi mostra conforme.
- Només en l'ordre penal, i per fer-ho hi ha d’haver un motiu personal i just que ha de ser apreciat pels degans dels
col·legis professionals.
- Sempre que l'advocat al·legui per escrit una causa d'impossibilitat per assumir la defensa penal i el client s’hi mostri
conforme.
- Només en l'ordre penal, i per fer-ho hi ha d’haver un motiu personal i just que ha de ser apreciat pel jutjat competent per
tramitar l'assumpte.
49 - En el procediment seguit contra en Josep Maria, beneficiari del dret d'assistència jurídica gratuïta, per delicte de
violència de gènere, es persona en el tràmit de qualificació la seva parella, la Laura. L'acusació particular reprodueix
substancialment l'escrit d'acusació del Ministeri Fiscal i demana la imposició de les costes processals causades a instància
seva. La defensa d’en Josep Maria reconeix els fets, però demana que en la sentència s'imposin les costes a l'acusació
particular, per temeritat i mala fe. La sentència, que condemna en Josep Maria:
- Li ha d’imposar les costes del judici, incloent-hi les de l'acusació particular.
- Ha de declarar les costes d'ofici, atès que en Josep Maria és beneficiari de l'assistència jurídica gratuïta.
- Pot imposar les costes del judici a l'acusació particular, si ho considera adequat atesa l'actuació d'aquesta acusació.
- Li ha d’imposar les costes del judici, però amb exclusió de les costes de l'acusació particular, ja que la seva actuació és
supèrflua en aquest cas.
50 – L’Helena, administradora única d'OLIVOS, SL, va al despatx de la Martina, advocada de professió, i li planteja la
possibilitat de presentar una demanda per incompliment contractual contra KAMPINAS, SA, per un import de trenta
milions d'euros. La situació economicofinancera d'OLIVOS, SL, no és bona i l’Helena adverteix la Martina que no disposa
de prou tresoreria per abonar els seus honoraris en aquest moment, però que, en canvi, en cas que la demanda sigui
estimada, abonarà a la Martina el vint-i-cinc per cent de l'import que cobri de KAMPINAS, SA. Pot acceptar la Martina la
proposició d'honoraris que li fa l’Helena en representació d'OLIVOS, SL?
- Sí, la Martina pot pactar lliurement la quantia dels honoraris amb el client, sempre d'acord amb les normes
deontològiques i sobre competència deslleial.
- No és procedent fer aquest pacte, ja que, si finalment la demanda és estimada, els honoraris que correspondran a la
Martina seran excessius.
- No pot acceptar aquesta proposició, atès que, en cas que la demanda no sigui estimada, la Martina no cobrarà cap
honorari, i això va en contra de les normes deontològiques.
- Sí, pot acceptar la proposició del client, sempre que obtingui el vistiplau de la junta de govern del col·legi professional a
què pertanyi.
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Preguntes de reserva
1- En Josep Lluís, advocat de la Patrícia, té una quantitat que aquesta li ha lliurat com a dipòsit i la ingressa en el compte
del despatx en què es fan tots els ingressos i les despeses del despatx. Ha actuat correctament en Josep Lluís?
- Sí, sempre que porti correctament la comptabilitat i pugui disposar-se immediatament de la quantitat ingressada.
- Sí, si en Josep Lluís fa una gestió diligent d'aquest compte i no disposa dels fons del seu client.
- No, perquè l'advocat ha de dipositar aquests diners en un compte específic amb possibilitat de disposició immediata.
- No, perquè l'advocat mai no ha de ser dipositari de fons dels clients.

A. MATÈRIES ESPECÍFIQUES
ESPECIALITAT JURÍDICA EN CIVIL - MERCANTIL
1 – En Xavier i la Raquel atorguen un contracte privat de compravenda d’acord amb el Codi civil. Mitjançant aquest
mateix contracte, en Xavier ven un piano de cua, que es troba en el seu domicili, a la Raquel, la qual paga a l'acte el preu
acordat. No fan constar al contracte qui ha de pagar les despeses derivades del transport del piano fins al domicili de la
Raquel. Qui ha de fer front a aquestes despeses?
- En Xavier.
- La Raquel.
- Tots dos, a parts iguals.
- Si no s'ha estipulat qui ha de fer front a les despeses de transport, s'entén que hi falta un element essencial del contracte,
per la qual cosa el contracte és nul.
2 – ANULADA
Se sustituye por la primera pregunta de reserva.
3 – En Jesús designa la seva advocada, la Sílvia, perquè el representi en una compravenda de participacions socials en
una notaria. Tanmateix, abans de la celebració del negoci jurídic, sense apartar-ne la Sílvia, designa una altra advocada,
la Laura, perquè dugui a terme en nom seu el mateix negoci jurídic. Quins efectes té aquest segon nomenament?
- En no haver destituït la Silvia, el negoci jurídic requereix la signatura de les dues advocades.
- La validesa del negoci jurídic, sigui quina sigui l'advocada que signi en nom seu, fins que es produeixi el cessament exprés
d'alguna d'elles.
- La revocació del mandat efectuat a la Sílvia des que se li fa saber el nomenament de la Laura, encara que no hi hagi
revocació expressa.
- Que sigui quina sigui l'advocada que signi el contracte, aquest no tindrà validesa fins que el mandat ratifiqui el negoci
jurídic subscrit.
4 – En Mateu fa unes obres en un terreny de la seva propietat. Sense adonar-se'n, hi fa servir uns materials que són
propietat de l’Esteve, propietari de la finca que fa partió amb la seva, els quals una vegada finalitzada l'obra no poden
separar-se d’aquesta sense menyscabament de l'obra construïda. Quin efecte té l'error d’en Mateu?
- Que ha d'abonar a l’Esteve el valor dels materials.
- Que ha d'abonar a l’Esteve el valor dels materials i rescabalar-lo dels danys i perjudicis soferts.
- Que l’Esteve té dret a retirar els materials independentment del menyscabament que això suposi a l'obra.
- Que la part del sòl sobre la qual s'ha efectuat l'obra passa al domini de l’Esteve, i aquest ha d’abonar a en Mateu el seu
preu.
5 – L’Estefania signa un contracte de préstec amb garantia hipotecària amb el Banc de Santander sobre un immoble
propietat seva. En el contracte, l’Estefania pacta amb l'entitat financera que s'abstindrà de tornar a hipotecar l’immoble
fins que no s’hagi satisfet íntegrament el préstec. Tanmateix, una setmana després, sense comunicar-ho al Banc de
Santander, signa un segon contracte de préstec amb el BBVA i en garanteix el pagament amb la mateixa finca. En aquesta
situació, la segona hipoteca sobre la finca:
- És nul·la de ple dret.
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- És anul·lable si el Banc de Santander la impugna en el termini de quatre anys.
- Necessita el consentiment previ de l'entitat financera, per a la qual cosa el registrador de la propietat, abans de procedir
a inscriure la segona hipoteca a favor del BBVA, ha de comunicar-ho al Banc Santander.
- És vàlida.
6 – En Jacint fa testament d’acord amb el Codi civi,l i llega al seu germà Guillem un immoble, que és un bé de guanys del
seu matrimoni amb la Sofia. En morir, en la dissolució del règim econòmic matrimonial, l'immoble s'atribueix a la Sofia.
Quins efectes té aquesta atribució sobre el testament?
- Desapareix la càrrega del llegat, en haver desaparegut de l'haver hereditari del causant el bé objecte del llegat per causa
aliena a la seva voluntat.
- A instàncies del legatari, es podrà declarar la nul·litat de l'atribució de l'immoble a la Sofia en la dissolució del règim
econòmic matrimonial, atès que en haver-hi un llegat sobre aquest bé, s’hagués hagut d’assignar al patrimoni d’en Jacint.
- Cal entendre que s’ha llegat el valor que tingués l'immoble al moment de la defunció.
- El llegat és vàlid i l'immoble ha de passar a estar en poder d’en Guillem, el qual ha d'abonar a la Sofia el 50 % del valor que
tenia l'immoble al moment de fer testament.
7 – En Jaime López i l’Elena Zuzunaga tenen una filla en comú que inscriuen al Registre Civil com a Mayte López Zuzunaga.
Dos anys després tenen un segon fill en comú, al qual volen anomenar Koldo. En aquest cas volen inscriure el nen posant
en primer lloc el cognom matern, Koldo Zuzunaga López. És possible inscriure en Koldo com volen els seus pares?
- No, ja que l'ordre dels cognoms establert per a la primera inscripció de naixement determina l'ordre per a la inscripció
dels naixements posteriors amb idèntica filiació.
- Sí, ja que els progenitors poden triar l'ordre en què transmeten els seus primers cognoms als fills, en qualsevol cas.
- Sí, però només si ambdós progenitors hi estan d'acord. En cas contrari, l'encarregat del Registre Civil ha de decidir per
sorteig quin dels cognoms es transmet en primer lloc.
- Sí, atès que Zuzunaga és un cognom espanyol que es troba en risc de desaparèixer, per la qual cosa els pares el poden
posar en l'ordre que vulguin per facilitar la transmissió del cognom.
8 – La Noemí és una advocada que té quatre demandes pendents de presentar davant els jutjats. El seu cap l’adverteix
que tres d'aquestes demandes són competència del jutjat de primera instància, però una l’ha de presentar davant del
jutjat mercantil. Quina de les accions següents és competència del jutjat mercantil?
- Una acció individual relativa a condicions generals de la contractació, en què se sol·licita la declaració de nul·litat d'una
“clàusula terra”.
- Una reclamació d'incompliment de les obligacions derivades d'un contracte de compravenda mercantil.
- Una sol·licitud de declaració en situació de concurs de creditors d'una persona física no empresària
- Una acció que es promogui a l'empara de la normativa reguladora de les societats cooperatives.
9 – L’Abraham, amb domicili a Santander, té intenció de demandar l'empresa LAGOR, SA, amb domicili a Valladolid, per
impagament d'una factura per import de 4.000 € per prestació de diversos serveis. En el contracte subscrit entre les parts
es va incloure una clàusula de submissió expressa als tribunals de Madrid. Quins tribunals serien territorialment
competents per conèixer de la reclamació?
- Els jutjats de Santander, ja que el demandant és una persona física que demanda una societat mercantil.
- Els jutjats de Santander, ja que el demandant té la condició d'usuari i consumidor.
- Els jutjats de Madrid, atès que són els que corresponen d’acord amb la clàusula de submissió expressa.
- Els jutjats de Valladolid, atès que, en tractar-se d'un judici verbal, no és vàlida la clàusula de submissió expressa, i ha de
determinar la competència el fur general del domicili de la societat demandada.
10 – L’Anna és la tutora de la seva mare, la Laura, que va ser declarada incapaç. L’Alexandre, avi de l’Anna i pare de la
Laura, mor i deixa una important herència a favor de la Laura i dels germans d'aquesta, en Miquel i en Ricard. L’Anna
accepta l'herència en benefici d'inventari en nom de la Laura, però no aconsegueix arribar a un acord amb en Miquel i
en Ricard per a la partició de l'herència, per la qual cosa encarrega a l’Ignasi, advocat, presentar una demanda de divisió
judicial del patrimoni hereditari. Quina de les respostes següents és correcta?
- La Laura no té capacitat per ser part.
- L’Anna necessita una autorització judicial per presentar una demanda en nom de la Laura, llevat que es tracti
d’assumptes urgents o d'escassa quantia.
- L’Anna hauria d'haver sol·licitat autorització judicial per acceptar en nom de la Laura l'herència de l’Alexandre en benefici
d'inventari, per la qual cosa l'acceptació és nul·la i no té efectes.
- La Laura té plena capacitat per comparèixer en judici i l’Anna pot presentar la demanda sense cap requisit addicional.
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11 - El Jutjat de Primera Instància de Burgos declara urgents unes actuacions, en els termes de l'article 131.2 de la Llei
1/2000, d'enjudiciament civil. Després d'això, notifica a les parts el divendres 30 de juliol una resolució mitjançant la qual
els atorga cinc dies per presentar una documentació. Quant al còmput d'aquests cinc dies:
- S’han de computar en dies naturals, ja que es tracta d'actuacions urgents.
- S’han d’excloure del còmput els dissabtes, els diumenges i els festius, però no els dies d'agost, que es consideren hàbils.
- S’han d’excloure del còmput els dies d'agost, però no els dissabtes, els diumenges i els festius, que es consideren hàbils.
- En tractar-se d'un còmput de terminis civils, s'han d’excloure tant els dissabtes, els diumenges i els festius, com els dies
d'agost, que es consideren inhàbils.
12 - PRESTA2020, SL, presenta una demanda davant ICAIA, SA, exercitant diverses accions que la demandada entén que
no es poden acumular en la mateixa demanda. Com s’ha d’oposar a aquesta acumulació d'accions d'ICAIA, SA?
- Ha de plantejar una qüestió de competència mitjançant una declinatòria en el termini de deu dies des que se li notifiqui
la demanda.
- S’ha d'oposar a l'acumulació pretesa en la contestació a la demanda, i l’oposició s’ha de resoldre en l'audiència prèvia
al judici.
- S’ha d'oposar a l'acumulació pretesa en la contestació a la demanda, i l’oposició s’ha de resoldre en la sentència.
- No és procedent l’oposició a l'acumulació d'accions exercitada per la part demandant, sens perjudici de la desestimació
en la sentència de les accions exercitades.
13 - En Jesús presenta una demanda davant la seva dona Maria per sol·licitar mesures matrimonials prèvies al divorci.
Després de la compareixença, el jutjat dicta una resolució mitjançant la qual decideix la guarda i custòdia dels fills, l’ús
de l'habitatge familiar i les càrregues familiars. Quina vigència tenen les mesures acordades?
- Tenen caràcter indefinit, fins que el jutjat dicti la sentència de nul·litat, separació o divorci.
- Tenen vigència fins al moment de la presentació de la demanda de nul·litat, separació o divorci.
- Només subsisteixen si, dins dels trenta dies següents a la seva adopció, es presenta la demanda de nul·litat, separació
o divorci.
- Tenen vigència durant el termini màxim d'un any, des que es van adoptar les mesures.
14 – En Manuel, jutge de primera instància, dicta una interlocutòria mitjançant la qual desestima el recurs de reposició
interposat contra una provisió anterior. En Xavier, advocat d'una de les parts, vol recórrer contra aquesta interlocutòria.
Quin recurs es pot interposar contra aquesta interlocutòria?
- Queixa.
- Revisió.
- Reforma.
- No s'hi pot interposar cap recurs, sens perjudici de reproduir la qüestió objecte de la reposició en recórrer, si fos
procedent, contra la resolució definitiva.
15 – S’ha celebrat la junta general d'una societat anònima i un dels socis impugna davant el jutjat mercantil un acord que
s’hi va adoptar; la quantia de la demanda és de 2000 €. Després del procés judicial corresponent, el jutge dicta una
sentència desestimatòria contra la qual el mateix soci vol recórrer. Quin recurs es pot interposar contra aquesta
sentència?
- Apel·lació.
- No s'hi pot interposar cap recurs, atès que és una sentència en un procediment de quantia no superior als 3.000 €.
- Revisió.
- Recurs governatiu davant de la Direcció General dels Registres i del Notariat.
16 – La Soletat, demandada en un judici civil, és declarada en rebel·lia, malgrat que té domicili conegut, perquè no va
comparèixer en el termini assenyalat en la primera citació en la forma escaient. Com se li ha de notificar la resolució que
acorda la rebel·lia?
- No se li ha de notificar, ja que una vegada declarada la rebel·lia, no s’ha de notificar cap resolució fins que es dicti la que
posi fi al procés.
- Per LexNET.
- Per edictes.
- Per correu.
17 - Acabat un procés judicial civil, el jutge dicta una sentència constitutiva sense pronunciaments de condemna.
L’Estefania, la part que ha vist estimada totes les seves pretensions, vol instar l'execució de la sentència per aconseguir
el seu complet compliment. En quin supòsit preveu la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil, l'execució d'aquesta sentència?
- Quan la sentència sigui ferma, sense que sigui possible l’execució provisional.
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- Quan el seu contingut s’hagi de fer constar en algun registre públic.
- En accions col·lectives o individuals per les quals es declari la nul·litat, cessació o retractació en la utilització de condicions
generals abusives.
- En cap cas.
18 - Despatxada una execució civil per una quantitat de 5.000 €, la Sònia, advocada de l'executat, s'hi oposa al·legant
com a únic motiu que la quantitat verdaderament deguda són 3.000 €. En aquesta situació, pot demanar la suspensió de
l'execució, la Sònia?
- Sí, en qualsevol cas, fins que el jutge resolgui quina és la quantitat correcta per la qual es va haver de despatxar l'execució.
- Sí, posant a disposició del tribunal els 3.000 € que considera deguts.
- Sí, posant a disposició del tribunal els 2.000 € que suposen la diferència entre el que ha sol·licitat l'executant i el que ha
reconegut l'executat.
- En cap cas, l'oposició de l'executat no suposa la suspensió de l'execució quan aquesta és definitiva.
19 – La Rosa, de nacionalitat espanyola, està en procés de divorci del seu marit, en Kleber, de nacionalitat austríaca. La
Rosa presenta una demanda de divorci davant dels jutjats de Viena, ciutat on resideix en Kleber, però aquest presenta,
posteriorment, una altra demanda de divorci davant els jutjats de Madrid, lloc de residència de la Rosa i on tots dos van
tenir el domicili comú. El jutjat de família de Madrid incoa el procediment, però, posteriorment, té coneixement de
l'existència del procediment que es tramita davant dels jutjats de Viena. Quina actuació ha de fer el jutjat de Madrid?
- Suspendre d'ofici el procediment en tant que no s'estableixi la competència del jutjat de Viena.
- Requerir al jutjat de Viena que remeti les actuacions, atès que Madrid va ser el lloc de residència comuna previ a la
separació.
- Remetre les actuacions al jutjat de Viena perquè procedeixi a l’acumulació, atès que va ser en aquest jutjat on es va
presentar la primera demanda.
- Esperar que la Rosa presenti una declinatòria, atès que no pot pronunciar-se d'ofici sobre la seva pròpia competència.
20 – L’Antoni és titular d'un 3 % del capital social d'una societat limitada i ha estat nomenat recentment administrador
únic de la societat. Aprofitant la celebració d'una junta general extraordinària, en l’ordre del dia de la qual hi ha
únicament la modificació de l'objecte social, proposa l'adopció de l'acord d'exercici de l'acció social de responsabilitat
contra l'anterior administrador únic. És això possible?
- Sí, perquè l'acció social de responsabilitat contra els administradors l'entaularà la societat, amb un acord previ de la
junta general, que pot ser adoptat a sol·licitud de qualsevol soci, encara que no consti a l'ordre del dia.
- No, perquè per a l'exercici de l'acció social de responsabilitat contra els administradors és necessari un acord de la junta
general que consti a l'ordre del dia de la convocatòria.
- No, perquè la proposta d'exercici de l'acció social de responsabilitat contra els administradors únicament la poden
plantejar els socis que siguin titulars de més del 5 % del capital social.
- Sí, però requereix una majoria qualificada de dos terços del capital social.
21 – La Marisa treballa per a l'empresa FERTISA. En relació amb un producte que té patentat la societat, perquè el va
desenvolupar un altre treballador, la Marisa fa una invenció que consisteix a donar-li una estructura nova de la qual en
resulta un avantatge pràctic apreciable per al seu ús; és per això que el registra com a model d'utilitat. Durant quant de
temps estarà protegida la invenció de la Marisa?
- Durant el temps que li resti de protecció a la patent de FERTISA.
- Durant un període de 20 anys improrrogable.
- Durant un període de 10 anys improrrogable.
- Durant un període de cinc anys prorrogable indefinidament per períodes iguals.
22 – En Guillem, soci únic i administrador de la mercantil SIDECAR, SLU, treu a la venda un vehicle volador infantil de
joguina, anomenat SUNDRON, el qual malgrat que és innovador no ha estat patentat, ja que en Guillem considera que
prefereix mantenir en secret la invenció que en permet el funcionament. Tanmateix, en Marc, enginyer d'una empresa
de la competència, compra un SUNDRON, el desmunta i l’estudia fins que descobreix com funciona la joguina. Poc
després, llança al mercat FLYLIGHT, un producte amb el mateix sistema mecànic de funcionament que havia inventat en
Guillem. Com defineix la conducta d’en Marc la Llei 1/2019, de secrets empresarials?
- Com una conducta il·lícita, que ha de donar lloc a la indemnització de danys i perjudicis que la comercialització de FLYLIGHT
hagués pogut produir a SIDECAR, SLU.
- Com una conducta col·lusòria.
- Com una conducta nul·la que ha de donar lloc a la retirada de FLYLIGHT del mercat.
- Com una conducta lícita.
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23 - La societat RESTIN, SL deu a l'entitat financera CAIXA CATALUNYA la quantitat de 100.000 €, que es troben garantits
amb una hipoteca sobre la nau industrial en què RESTIN desenvolupa la seva activitat. Després de diversos mesos sense
fer front a les quotes del crèdit, RESTIN és declarada en situació de concurs voluntari, per la qual cosa CAIXA CATALUNYA
decideix executar la hipoteca. En quin dels moments següents pot fer-ho?
- Ja no pot executar la hipoteca, perquè s’ha declarat el concurs de creditors, sens perjudici de la qualificació com a
privilegiat del crèdit de CAIXA CATALUNYA.
- Des que es dicta la interlocutòria mitjançant la qual es declara RESTIN en situació de concurs de creditors.
- A partir del moment que hagi transcorregut un any de la declaració de concurs sense que s'hagi produït l'obertura de
la liquidació.
- Des que s'hagi produït l'obertura de la liquidació.

Preguntes sobre drets civils forals

24 – La Carmina és filla de pare i mare asturians. Té veïnatge civil de dret comú, però vol optar pel veïnatge gallec, ja que
va néixer a La Corunya. En quin moment pot fer aquesta opció?
- Des del naixement fins a la majoria d'edat.
- Des que compleixi catorze anys fins que transcorri un any després de la seva emancipació.
- Des de l'emancipació fins a la majoria d'edat.
- En qualsevol moment des que compleixi els 18 anys.
25 - Trieu la pregunta d’acord amb dret foral escollit:
A - Dret civil comú:
25 – La Natàlia mor sense deixar descendència i havent premort tots els seus ascendents. Durant tota la seva vida, ha
tingut veïnatge civil de dret comú. En el moment de la defunció, estava casada amb l’Enric i tenia un germà, l’Albert, a
qui deixa en testament tota la seva herència, llevat de la part que legítimament correspon a l’Enric. Quina part de
l'herència de la Natàlia correspon a l’Enric?
- La meitat de l'herència.
- Un terç de l'herència.
- L'usdefruit de dos terços de l'herència.
- L'usdefruit de tota l'herència.
B - Dret civil d’Aragó:
25 – La Natàlia mor sense deixar descendència i havent premort tots els seus ascendents. Durant tota la seva vida, ha
tingut veïnatge civil aragonès. En el moment de la defunció, estava casada amb l’Enric i tenia un germà, l’Albert, a qui
deixa en testament tota la seva herència, llevat de la part que legítimament correspon a l’Enric. Quina part de l'herència
de la Natàlia correspon a l’Enric?
- La meitat de l'herència.
- Un terç de l'herència.
- L'usdefruit de dos terços de l'herència.
- L'usdefruit de tota l'herència.
C - Dret civil les Illes Balears:
25 – La Natàlia mor sense deixar descendència i havent premort tots els seus ascendents. Durant tota la seva vida, ha
tingut veïnatge civil balear. En el moment de la defunció, estava casada amb l’Enric i tenia un germà, l’Albert, a qui deixa
en testament tota la seva herència, llevat de la part que legítimament correspon a l’Enric. Quina part de l'herència de la
Natàlia correspon a l’Enric?
- La meitat de l'herència.
- Un terç de l'herència.
- L'usdefruit de dos terços de l'herència.
- L'usdefruit de tota l'herència.
D - Dret civil de Catalunya:
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25 – ANULADA.
Se sustituye por la segunda pregunta de reserva, únicamente para los aspirantes que hayan elegido la pregunta de
derecho civil Cataluña.
E - Dret civil de Galícia:
25 – La Natàlia mor sense deixar descendència i havent premort tots els seus ascendents. Durant tota la seva vida, ha
tingut veïnatge civil gallec. En el moment de la defunció, estava casada amb l’Enric, i tenia un germà, l’Albert, a qui deixa
en testament tota la seva herència, llevat de la part que legítimament correspon a l’Enric. Quina part de l'herència de la
Natàlia correspon a l’Enric?
- La meitat de l'herència.
- Un terç de l'herència.
- L'usdefruit de la meitat del capital.
- L'usdefruit de tota l'herència.
F - Dret civil del País Basc (Biscaia)
25 – La Natàlia mor sense deixar descendència i havent premort tots els seus ascendents. Durant tota la seva vida, ha
tingut veïnatge civil biscaí. En el moment de la defunció, estava casada amb Enric, i tenia un germà, l’Albert, a qui deixa
en testament tota la seva herència, llevat de la part que legítimament correspon a l’Enric. Quina part de l'herència de la
Natàlia correspon a l’Enric?
- La meitat de l'herència.
- Un terç de l'herència.
- L'usdefruit de dos terços de l'herència.
- L'usdefruit de tota l'herència.
G - Dret civil de Navarra:
25 – La Natàlia mor sense deixar descendència i havent premort tots els seus ascendents. Durant tota la seva vida, ha
tingut veïnatge civil navarrès. En el moment de la defunció, estava casada amb l’Enric, i tenia un germà, l’Albert, a qui
deixa en testament tota la seva herència, llevat de la part que legítimament correspon a l’Enric. Quina part de l'herència
de la Natàlia correspon a l’Enric?
- La meitat de l'herència.
- En el dret navarrès, els vidus no tenen cap dret econòmic sobre l'herència del causant, atès que hi ha llibertat absoluta
per testar.
- L'usdefruit de dos terços de l'herència.
- L'usdefruit de tota l'herència.

Preguntes de reserva
1 – En Lluís i l’Eva decideixen constituir al 50 % una societat de responsabilitat limitada, LUVA, SL, amb el capital social
mínim per limitar la seva responsabilitat en un negoci que pretenen emprendre. En quin moment adquirirà LUVA, SL,
personalitat jurídica pròpia, diferenciada de la d’en Lluís i l’Eva?
- Amb la mera concurrència del consentiment d'ambdós socis per constituir la societat, atès que el contracte de societat és
un contracte no formal.
- Quan desemborsin efectivament 1.500 € cadascun en el compte de la societat, ja que així queda constituït el capital social
mínim.
- Quan atorguin davant el notari l'escriptura pública de constitució de la societat, on s’hauran d'incloure els estatuts socials.
- Amb la inscripció de la societat al registre mercantil.
2 – En Marcial Gómez, en no poder fer front als deutes que té, informa al jutjat competent per declarar el seu concurs
que ha iniciat negociacions per assolir un acord de refinançament. Al cap de tres mesos sense que s'hagi declarat el
concurs d’en Marcial, un dels seus creditors insta la declaració de concurs necessari del deutor al mateix jutjat. En
assabentar-se'n en Marcial, deu dies després, que no ha aconseguit aprovar un acord de refinançament dels seus deutes,
sol·licita al jutjat que el declari en situació de concurs. Quina de les actuacions següents que pot acordar el jutjat és
correcta?
- Atès que s’ha presentat la sol·licitud del creditor abans que la del deutor, declara en Marcial en situació de concurs
necessari.

MINISTERIO
DE JUSTICIA

- En concórrer les sol·licituds del creditor i del deutor, pren la instància del deutor com a assentiment a la pretensió del
creditor.
- Declara en Marcial en situació de concurs voluntari i té el creditor per comparegut.
- Ordena la citació del deutor i del creditor perquè compareguin a una vista, els dona trasllat de les sol·licituds perquè
puguin formular oposició a les pretensions de l'altre i proposar els mitjans de prova de què vulguin valer-se.

ESPECIALITAT JURÍDICA EN PENAL
1 - Quines penes comporten els delictes menys greus?
- Penes menys greus, com ara la presó de tres mesos fins a cinc anys.
- Sempre es castiguen amb pena de multa.
- Penes menys greus, com ara la pena de multa proporcional, sempre que la seva quantia superi el salari mínim
interprofessional.
- Penes superiors a cinc anys de presó.
2 - Durant una operació de narcotràfic la Policia Nacional ha detingut diversos sospitosos, entre els quals l’Ernest, qui
actuava com a testaferro d’en Josep, ja que va adquirir un cotxe i un immoble amb diners procedents del tràfic il·lícit de
drogues. Quin tipus d'infracció penal ha comès l’Ernest si el delicte de blanqueig de capitals es castiga amb una pena de
sis mesos a sis anys de presó i multa del tant al triple del valor dels béns?
- Un delicte lleu.
- Un delicte lleu o menys greu segons el valor pericial del vehicle i l’immoble adquirits.
- Un delicte greu.
- Un delicte menys greu.
3 – En Ramon ha estat acusat d’un delicte de danys en un vehicle de motor i decideix reparar el dany ocasionat abans
de la celebració del judici oral. Per això paga al perjudicat l'import establert en la taxació pericial. Queda exempt de
responsabilitat penal?
- No, ni està exempt ni s'atenua la responsabilitat penal.
- No, però la reparació del dany constitueix una circumstància atenuant de la responsabilitat penal.
- Sí, la reparació del dany exclou la responsabilitat criminal sempre que es mostri penedit dels fets.
- Sí, la reparació del dany ocasionat a la víctima constitueix una causa que extingeix la responsabilitat criminal en el delicte
de danys.
4 – ANULADA
Se sustituye por la primera pregunta de reserva.
5 - En sortir d'un bar de copes, en Guillem, que durant la jornada havia begut diverses consumicions alcohòliques, va
agafar un test amb plantes que hi havia a l'entrada del local i el va llançar contra l'aparador d'una botiga propera. El
vidre es va trencar completament i diversos objectes exposats a l'aparador van resultar danyats. La conducta duta a
terme per en Guillem, en cas que sigui declarat culpable, ha d’implicar la condemna a l'abonament:
- Exclusivament de l'import resultant de la pena de multa que se li imposi en concepte de responsabilitat penal per la
comissió d'un delicte de danys.
- Exclusivament de l'import que correspongui a la indemnització que en concepte de responsabilitat penal haurà
d'abonar al perjudicat pels danys i perjudicis produïts.
- A la pena de multa que se li imposi, més la indemnització que en concepte de responsabilitat civil haurà d'abonar al
perjudicat pels danys i perjudicis produïts.
- A la pena de multa que se li imposi, més la indemnització que en concepte de responsabilitat civil haurà d'abonar al
perjudicat pels danys i perjudicis produïts, més un terç de la suma de tot l'anterior.
6 – En Jesús està preocupat perquè la seva filla Ane i uns quants amics d’ella, tots de 15 anys d'edat, havien estat
llançant ous a un vehicle i insultant i amenaçant el seu conductor. Després dels fets va saber que el conductor havia
denunciat els menors i que la policia municipal els havia identificat. En Jesús pregunta a la seva advocada qui dirigirà
la investigació i la instrucció del procediment que se seguirà contra els menors.
- La policia municipal, ja que aquest cos ha identificat els menors.
- El Cos Nacional de Policia, en tractar-se de menors.
- El Ministeri Fiscal.
- El jutge de guàrdia.
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7 – En Jordi, que té 14 anys, ha estat denunciat per un delicte de violació. Quan declara davant del fiscal instructor,
reconeix els fets i es mostra penedit. Aquest comportament pot evitar que en Jordi ingressi en un centre d'internament?
- No, el jutge li ha d'imposar una mesura d'internament en règim tancat d'un a cinc anys de durada, complementada, si
escau, amb una altra mesura de llibertat vigilada de fins a tres anys.
- Sí, però és necessari que el menor expedientat manifesti de manera expressa disculpes a la víctima; si aquesta les accepta,
es pot acordar una solució extrajudicial.
- Sí, sempre que no consti que hagi comès amb anterioritat fets de la mateixa naturalesa.
- No, el jutge li ha d'imposar una mesura d'internament en règim tancat d'un a vuit anys de durada, complementada, si
escau, per una altra de llibertat vigilada amb assistència educativa de fins a cinc anys.
8 – El Jutjat d'Almendralejo instrueix unes diligències penals per un delicte d'organització criminal. Als tres mesos, la
jutgessa d'instrucció, a instància del Ministeri Fiscal, declara la causa complexa. Quin és el termini màxim d'instrucció
de la causa?
- Divuit mesos, que la jutgessa pot prorrogar pel mateix termini o per un d’inferior a instància del Ministeri Fiscal amb
l’audiència prèvia de les parts.
- Vint-i-quatre mesos sense possibilitat de cap pròrroga.
- Divuit mesos afegits als tres mesos inicials, que la jutgessa pot prorrogar pel mateix termini o per un d’inferior a
instància del Ministeri Fiscal amb l’audiència prèvia de les parts.
- Divuit mesos, que la jutgessa de la causa pot prorrogar pel mateix termini o per un d’inferior a instància del Ministeri
Fiscal sense que prèviament s’hagi de donar audiència a les altres parts personades.
9 – En Robert ha estat secretari de l'Associació de Pares i Mares del col·legi dels seus fills. A causa dels problemes
econòmics que pateix, decideix apropiar-se de les quotes abonades pels associats i d'unes altres ajudes rebudes de
particulars. L’import total dels diners de què s’ha apoderat en benefici propi puja a 60.000 €. La Fiscalia formula acusació
per un delicte d'apropiació indeguda agreujada que està castigat amb les penes de presó d'un a sis anys i multa de sis a
dotze mesos. Indiqueu el procediment i l'òrgan competent per jutjar els fets.
- Procediment de la Llei del jurat i Audiència Provincial.
- Procediment ordinari i Audiència Provincial.
- Procediment abreujat i Audiència Provincial.
- Procediment abreujat i jutjat penal.
10 – L’Àngel ha estat detingut per un delicte de robatori i, després de passar la nit a les dependències policials, ha estat
posat a disposició judicial. L’Àngel truca al seu advocat particular perquè l’assisteixi. Des del jutjat li pregunten si
nomenarà procurador en aquest mateix acte i ell consulta el seu advocat si és necessari.
- Li informa que és preceptiu que nomeni procurador per a la fase d'instrucció; si no en aquest mateix acte, sí tan aviat
com sigui possible.
- Li informa que l'advocat designat per a la defensa té també habilitació legal per representar-lo, per la qual cosa no
és necessària la intervenció de procurador fins al tràmit d'obertura de judici oral.
- Li informa que és preceptiu, ja que l'advocat no pot representar el seu defensat en cap fase del procediment.
- Li informa que l'advocat designat per a la defensa té també habilitació legal per representar-lo, per la qual cosa no és
necessària la intervenció de procurador fins que es dicti sentència.
11 – La Lluïsa ha rebut una citació per declarar en qualitat d'investigada en un procediment judicial que se segueix
contra ella per la seva presumpta participació com a còmplice en un delicte de temptativa d'homicidi. La Lluïsa
pregunta a la seva advocada quin és el contingut i la finalitat del sumari.
- Constitueixen el sumari les actuacions encaminades a preparar el judici i practicades per esbrinar i fer constar la
perpetració dels delictes amb totes les circumstàncies que puguin influir en la seva qualificació, i la culpabilitat dels
delinqüents, assegurant-ne les persones i les responsabilitats pecuniàries d’aquests.
- Constitueixen el sumari les actuacions practicades per la policia judicial i encaminades a desvirtuar la presumpció
d'innocència del detingut.
- Constitueixen el sumari les actuacions encaminades a preparar el judici i practicades, únicament a instàncies de
l'acusació particular, per esbrinar i fer constar la perpetració dels delictes amb totes les circumstàncies que puguin influir
en la seva qualificació, i la culpabilitat dels delinqüents, assegurant-ne les persones i les responsabilitats pecuniàries
d’aquests.
- El sumari està constituït únicament per les diligències policials encaminades a preparar el judici i practicades per
esbrinar i fer constar la perpetració dels delictes i la culpabilitat dels delinqüents.
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12 – En un control d’alcoholèmia de caràcter preventiu que ha efectuat la Guàrdia Civil, l’Alfred ha donat una taxa
d'alcohol en aire espirat de 0,8 mil·ligrams per litre. Si les actuacions s’han tramitat com a diligències urgents davant
del jutjat de guàrdia i no s’ha constituït acusació particular, ¿es pot beneficiar l’Alfred de la reducció legalment
prevista en un terç de la pena que hagi sol·licitat el Ministeri Fiscal en el seu escrit d'acusació?
- Sí, sempre que mostri la seva conformitat davant del jutjat de guàrdia i aquest dicti una sentència de conformitat.
- Sí, i pot fer-ho fins al moment previ a l'inici de l'acte de judici oral en el jutjat penal.
- No, perquè el delicte en qüestió no ho permet.
- No, ja que perquè això sigui possible cal que s’hagi personat l’acusació particular.
13 – En Josep Antoni ha rebut una citació per comparèixer a l'acte de judici com a denunciat d’un delicte lleu de danys,
castigat amb pena de multa d'un a tres mesos. En aquesta citació, que és l’únic document que se li facilita, se li
informa que pot ser assistit per un advocat si ho desitja i que ha d'acudir al judici amb els mitjans de prova de què
intenti valer-se. En quin error o omissió incorre aquesta citació?
- La representació mitjançant procurador és facultativa, però la d'advocat resulta preceptiva.
- És incompleta, perquè no s’hi acompanya una còpia dels antecedents penals del denunciat.
- És incompleta, perquè no s’hi acompanya una còpia de la querella o de la denúncia que s'hagi presentat.
- La representació mitjançant procurador i l'assistència d'advocat resulta preceptiva.
14 – En Robert ha interposat una querella contra en Francesc per delictes d'injúria i calúmnia entre particulars. Tant
en Robert, com a querellant, com en Francesc, com a querellat, són citats a l'acte del judici. No obstant això, quan
arriba el dia de la celebració d’aquest, en Francesc no compareix. Pot celebrar-se el judici en absència d’en Francesc?
- Sí, si ho sol·licita el querellant.
- Sí, sempre que el querellat hagi estat citat en la forma legal.
- No, ja que en tractar-se d'un procés penal especial té dret a una segona citació per a l'acte del judici.
- No, llevat que el querellat ho autoritzi expressament per escrit.
15 – En Màrius es troba detingut en unes dependències policials per la seva presumpta participació en una sèrie de
robatoris amb força a la ciutat de Màlaga. En la investigació d’aquests robatoris s'han obtingut mostres d'ADN de
possibles autors. La policia sol·licita el consentiment d’en Màrius per recollir el seu ADN mitjançant frotis bucal. Té
cap intervenció l'advocat en aquesta diligència?
- No, ja que es tracta d'una mera activitat pericial que no implica vulneració del dret a no declarar contra si mateix.
- Sí, l'advocat l’informarà de les conseqüències de la prestació o denegació del consentiment a la pràctica de la diligència,
una vegada aquesta s’hagi practicat.
- Sí, l'advocat l’informarà de les conseqüències de la prestació o denegació del consentiment a la pràctica de la
diligència.
- Sí, l’informarà de les conseqüències de la prestació o denegació del consentiment a la pràctica de la diligència només
en cas que la policia judicial no l’hagi informat de l'abast d’aquesta.
16 – En Joan, sota els efectes de begudes alcohòliques, ha estat detingut per causar danys durant la nit a diversos
cotxes. Una vegada l’han traslladat a les dependències policials, manifesta que no necessita advocat perquè no vol
declarar a la comissaria. És preceptiva l'assistència lletrada en aquest moment?
- Sí, atès que no es tracta d'un delicte contra la seguretat del trànsit.
- No, només és preceptiva quan el detingut és posat a disposició judicial.
- No, atès que és un dret que s’exerceix només a instàncies del detingut.
- Sí, atès que l'assistència lletrada és preceptiva en tots els delictes menys greus.
17 - El Jutjat d'Instrucció número 2 d’El Ferrol ha acordat disposar la presó provisional sense fiança d'Iñigo amb la
finalitat d'evitar l'ocultació, alteració, o destrucció de les fonts de prova rellevants per a l'enjudiciament en existir un
perill fundat i concret. A l'hora de valorar l'existència d'aquest perill, l'instructor ha hagut d'atendre:
- Conjuntament a la naturalesa del fet, a la gravetat de la pena i a la capacitat d'Iñigo per accedir per ell mateix o
mitjançant terceres persones a les fonts de prova.
- Conjuntament a la naturalesa del fet, a la gravetat de la pena i a la capacitat d'Iñigo per accedir per ell mateix o
mitjançant terceres persones a les fonts de prova, així com a la possibilitat d'afectar béns jurídics de la víctima.
- A la capacitat d'Iñigo per accedir per ell mateix o mitjançant terceres persones a les fonts de prova o per influir sobre
altres investigats o encausats, testimonis o pèrits o els qui ho poguessin ser.
- Únicament i exclusivament a la falta de col·laboració d'Iñigo en el curs de la investigació.
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18 - Després de la segona sessió del judici oral celebrat a l'Audiència Provincial de Santander i acabada la pràctica de
la prova, el Ministeri Fiscal agreuja la tipificació penal dels fets en les seves conclusions definitives. Aquesta actuació
del Ministeri Fiscal:
- Resulta contrària a dret, perquè vulnera el principi acusatori, ja que el Ministeri Fiscal només pot canviar la tipificació
dels fets per tal d’acusar per un delicte més lleu que el que contenen les conclusions provisionals.
- Resulta ajustada a dret i el tribunal pot prendre en consideració un ajornament de la sessió, fins al límit de deu dies,
a petició de la defensa, a fi que aquesta pugui preparar adequadament les seves al·legacions i, si s’escau, pugui
aportar els elements probatoris i de descàrrec que estimi convenients.
- Resulta ajustada a dret i el tribunal pot prendre en consideració un ajornament de la sessió, fins al límit de deu dies, a
petició de la defensa, si aquesta justifica que pot patir indefensió i proposa en el mateix acte la prova de descàrrec que
estimi convenient.
- Resulta ajustada a dret i obliga al tribunal a acordar un ajornament de la sessió, fins al límit de deu dies, a fi que les
parts puguin preparar adequadament les seves al·legacions i, si s’escau, puguin aportar els elements probatoris i de
descàrrec que estimi convenients.
19 - En el Jutjat Penal número 2 de Còrdova se celebren les sessions del judici oral en què l'encausat Ramon està
acusat com a autor responsable d'un delicte contra la integritat moral en concurs amb un delicte de lesions
psíquiques. En l'última de les sessions es practicarà la prova pericial de les lesions sofertes per la víctima. Assenyaleu
la resposta correcta.
- L'informe pericial el pot prestar només un pèrit.
- L'informe pericial ha de ser prestat només per un pèrit.
- L'informe pericial ha de ser prestat per dos pèrits.
- No és necessari ratificar l'informe pericial de lesions, ja que té valor com a prova documental.
20 - L'advocat d’en Pere ha interposat un recurs d'apel·lació contra la interlocutòria de procediment abreujat que imputa
al seu client un delicte de lesions. El jutjat d’instrucció no ha admès a tràmit aquest recurs. L’advocat hi pot interposar
cap altre recurs?
- Sí, un recurs de reforma sempre que no l’hagi interposat ja contra la interlocutòria de procediment abreujat.
- Sí, un recurs de queixa davant el tribunal superior competent.
- No s'hi pot interposar cap recurs, llevat que el fiscal i l'acusació particular interposin un recurs de reforma contra la
interlocutòria de procediment abreujat, al qual pot adherir-se.
- No, l'única opció que té és plantejar la nul·litat d'actuacions per vulneració d'un dret fonamental.
21 – La Marta ha estat condemnada en sentència ferma per un delicte de robatori amb força en les coses a un any i tres
mesos de presó i per un delicte de lesions a la pena d'un any i tres mesos de presó; en concepte de responsabilitat civil
pels danys i perjudicis ha d'abonar l'import de 2000 €. La Marta està molt amoïnada i pregunta a la seva advocada si hi
ha cap alternativa perquè el tribunal suspengui l'execució de la condemna, atès que no té antecedents penals.
- Sí, sempre, si prèviament fa el pagament de la responsabilitat civil a què ha estat condemnada.
- Sí, amb audiència prèvia a la perjudicada, sempre que aquesta s’hi mostri conforme.
- Sí, atès que cap de les penes per separat supera els dos anys de presó, sense cap més requisit que pagar la responsabilitat
civil.
- Sí, excepcionalment, sempre que no sigui reu habitual, quan les seves circumstàncies personals, la naturalesa del fet,
la seva conducta i el seu esforç per reparar el dany ho aconsellin.
22 – L’Aaró, ciutadà francès que resideix juntament amb la seva dona i els seus fills a Espanya, ha estat condemnat en
sentència ferma, per un delicte de lesions, a la pena d'un any i sis mesos de presó. Serà expulsat del territori espanyol?
- Sí, atès que les penes de presó de més d'un any imposades a un ciutadà estranger sempre ha de ser substituïdes per
l’expulsió del territori espanyol.
- No, en tractar-se d'un ciutadà de la Unió Europea en cap cas no pot ser expulsat del territori espanyol, llevat que la pena
imposada sigui superior a tres anys de presó.
- No, només és procedent quan representi una amenaça greu per a l'ordre públic o la seguretat pública en atenció a la
naturalesa, circumstàncies i gravetat del delicte comès, els seus antecedents i les seves circumstàncies personals.
- Sí, si compta amb antecedents penals no cancel·lats.
MINISTERIO
DE JUSTICIA

23 – L’Andreu ha estat condemnat en sentència ferma, com a autor d'un delicte lleu d'amenaces, a la pena de deu dies
de localització permanent en el seu domicili. Pot complir-la de manera discontínua?
- No, ja que és una pena lleu.
- Sí, si ho sol·licita i les circumstàncies ho aconsellen, oït el Ministeri Fiscal el jutge o el tribunal que ha sentenciat pot
acordar que la condemna es compleixi els dissabtes i diumenges o de manera no contínua.
- Només si es mostra conforme la persona ofesa pel delicte lleu.
- Sempre que ho sol·liciti pot complir-la de forma discontínua, atès que es tracta d'una pena lleu.
24 - Les societats mercantils públiques que executin polítiques públiques o prestin serveis d'interès econòmic general
poden ser declarades responsables penals?
- No, ja que les persones jurídiques públiques estan exemptes de responsabilitat penal.
- Sí, i poden ser condemnades a qualsevol de les penes que preveu l'article 33, apartat 7è del Codi penal vigent.
- Sí, i poden ser condemnades a qualsevol de les penes que preveu com a greus el Codi penal vigent.
- Sí, i només se’ls podran imposar les penes que preveu l’article 33, apartat 7è, lletres a i g del Codi penal vigent, és a dir,
multa i intervenció judicial.
25 – Es pot atenuar la responsabilitat penal de les persones jurídiques?
- Sí, amb les mateixes circumstàncies atenuants que preveu el Codi penal per a les persones físiques.
- No, només està prevista l'atenuació de les penes per a les persones físiques.
- No, el Codi penal ho prohibeix expressament.
- Sí, si amb posterioritat a la comissió del delicte i a través dels seus representants procedeix, en qualsevol moment del
procediment i amb anterioritat al judici oral, a reparar o disminuir el dany causat pel delicte.

Preguntes de reserva
1 – En Marc, menor d'edat, ha estat detingut per la policia perquè és la tercera vegada que agredeix un company de
classe, en aquesta última ocasió fent servir un ganivet de petites dimensions, que li ha causat, però, lesions de prou
entitat. El Ministeri Fiscal en sol·licita l’internament com a mesura cautelar, motiu pel qual els seus pares ens
pregunten quin seria el temps màxim de durada de la mesura en cas que fos adoptada.
- Cap, perquè el jutge de menors no pot adoptar mai l'internament com a mesura cautelar.
- Sis mesos, i pot prorrogar-se per tres mesos més com a màxim.
- Sis mesos, sense que es pugui prorrogar en cap cas.
- Un mes, i es pot prorrogar.

ESPECIALITAT JURÍDICA EN ADMINISTRATIU I CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
1 - L'Ajuntament de Múrcia va incoar un procediment per imposar una multa a en Miquel fa 5 mesos. En la notificació
mateix s'establia que el termini per resoldre era de tres mesos. Què succeeix amb aquest procediment?
- En Miquel està obligat a esperar, perquè l'Administració manté la seva obligació de resoldre.
- L'Ajuntament ha de declarar la caducitat de l'expedient, però si no ha transcorregut el termini de prescripció de la
infracció pot incoar un nou expedient pels mateixos fets.
- En Miquel pot entendre desestimades les seves al·legacions per silenci administratiu negatiu i pot recórrer contra la
sanció davant la jurisdicció.
- En Miquel pot exigir responsabilitat a l'Ajuntament per la demora en la tramitació de l'expedient.
2 – En Xavier ha rebut una resolució de l'alcaldia de la seva localitat que li ordena la demolició d'una caseta que ha
construït sense sol·licitar llicència i en un terreny on no estan permeses aquestes construccions. Consulta amb el seu
advocat com pot recórrer contra aquesta ordre. Assenyaleu la resposta correcta.
- Les resolucions de l'alcaldia no són susceptibles de recurs.
- Hi pot interposar, a elecció seva, un recurs de reposició davant l’alcaldia mateix o un recurs contenciós administratiu
davant del jutjat contenciós administratiu.
- Cal que interposi contra la resolució un recurs de reposició davant l’alcaldia abans d'acudir al recurs contenciós
administratiu.
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- Ha d'acudir directament al recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu, ja que es tracta
d'un acte que exhaureix la via administrativa.
3 - Durant l'execució d'unes obres encomanades per l'Administració a un contractista privat, el contractista causa uns
danys a en Josep. Qui ha de respondre per aquests danys?
- L'Administració sempre i en qualsevol cas, ja que és una obra seva.
- El contractista sempre i en qualsevol cas, ja que és el causant del dany.
- Responen tots dos de manera solidària.
- Respon l'Administració quan els danys siguin conseqüència d'una ordre immediata i directa de l'Administració o dels
vicis del projecte que ha elaborat ella mateixa.
4 - A en Lluís, l'Administració li ha imposat una multa per uns fets que van passar l'1 de juliol de 2017 i se li ha notificat
l'1 d'octubre de 2017. En quin moment comença el còmput de prescripció de la infracció?
- Des que la multa li va ser notificada, l'1 d'octubre de 2017.
- El dies a quo de la prescripció és diferent segons que s’hagi qualificat la infracció de molt greu, de greu o de lleu.
- En el moment de la comissió dels fets, l'1 de juliol de 2017.
- Quan hagi finalitzat l'expedient administratiu.
5 – La Nekane, pneumòloga adscrita al servei públic de salut d’una comunitat autònoma, ha participat en un
procediment selectiu per obtenir la plaça de cap del servei de pneumologia d'un hospital públic. No obté la plaça per
una centèsima de diferència amb la persona adjudicatària, la qual és sòcia del president de la comissió de valoració.
Quin procediment ha de seguir la Nekane i davant de quin òrgan jurisdiccional?
- Procediment abreujat davant del jutjat contenciós administratiu.
- Procediment ordinari davant del tribunal superior de justícia.
- Procediment davant del jutjat social en reclamació de categoria o grup professional.
- Procediment ordinari davant del Jutjat Central Contenciós Administratiu.
6 – Els estatuts de l'Associació en Defensa del Dret a Dormir (ADD) preveuen que cal un acord de la junta directiva
per interposar accions legals. En aquest cas volen formular un recurs pel procediment especial per a la protecció de
drets fonamentals, ja que l'ajuntament els ha negat el dret a habilitar espais per a la migdiada al carrer. Quin dels
documents següents no és necessari per interposar el recurs?
- El poder processal.
- L'acord de la junta pel qual es decideix interposar recurs.
- L'informe pericial.
- Una còpia de la resolució administrativa denegatòria del dret pretès.
7 – En Joan és propietari d'un terreny dedicat al conreu de la taronja. Amb motiu de la construcció d'una carretera
promoguda per la diputació provincial, descobreix que aquest terreny ha estat envaït per les màquines de les obres,
després d'haver arrencat 40 arbres, ja que la constructora utilitza el seu terreny com a base d'operacions. No li ha
estat notificat cap expedient relacionat amb aquestes obres ni apareix en cap publicació. Quin tipus d'actuació ha dut
a terme l'Administració contra en Joan?
- Inactivitat prestacional.
- Inactivitat per inexecució d'actes ferms.
- Actuació material en via de fet.
- Contracte civil d'arrendament.
8 – L’Esteve pretén interposar un recurs contra una decisió d'un dels òrgans a què correspon resoldre els recursos
especials i les reclamacions en matèria de contractació a què es refereix la legislació de contractes del sector públic. A
qui ha de demandar?
- A l'òrgan de contractació que hagi dictat la resolució que s'impugna, ja que d'aquest depèn l'acte administratiu.
- A l'Administració de tutela de l'òrgan de contractació, ja que a aquesta se li imputa l'acte administratiu.
- A l'Administració de tutela de l'òrgan de contractació i al contractista privat si n'hi ha.
- A les persones o administracions afavorides per l'acte objecte del recurs, o que es personin en aquest concepte.
9 – En Joseba ha de formalitzar una demanda en un recurs contenciós administratiu contra la desestimació per silenci
administratiu d'una reclamació de responsabilitat patrimonial sanitària. En Joseba observa que a l'expedient
administratiu només hi ha la sol·licitud inicial, i cap altre document. Assenyaleu la resposta correcta.
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- Ha de demanar una ampliació de termini per formular la demanda per tal de poder obtenir documents de
l'Administració.
- Ha de demanar la nul·litat d'actuacions.
- Ha de demanar que es completi l'expedient en la fase de prova.
- Ha de demanar que es completi l'expedient administratiu dins el termini que li han donat per interposar la demanda
contra aquesta reclamació.
10 - A la Fàtima li van operar per error el genoll dret, en lloc de l'esquerre. En via administrativa l'Administració
autonòmica fixa la indemnització per mala praxi en 33.000 €. Disconforme, la Fàtima hi interposa un recurs
contenciós administratiu. La seva advocada, la Mireia, vol sol·licitar, com a mitjà probatori, l'emissió d'un informe
pericial judicial. En quin moment processal ha de proposar la pràctica d'aquesta prova?
- En interposar el recurs contenciós administratiu.
- Necessàriament en l'escrit de demanda.
- En qualsevol moment del procés, mentre no s’hagi assenyalat la votació i decisió.
- En l’altressí de l'escrit de demanda o, si s’escau, durant els cinc dies següents al trasllat de l'escrit de contestació a
la demanda.
11 - L'advocada Aroa ha de formular una demanda de procediment ordinari en un assumpte de responsabilitat
patrimonial. Quina d’aquestes opcions és falsa?
- Cal assenyalar en la demanda els elements de fet sobre els quals tractarà la prova.
- La prova s’ha de demanar quan el jutjat o la sala li notifiqui l'obertura de període probatori, però no s’ha de demanar
en la demanda.
- La quantia cal assenyalar-la per altressí en la demanda i la part demandada pot exposar-ne el seu parer en l’escrit de
contestació.
- Cal separar-hi adequadament els fets, els fonaments de dret i les pretensions.
12 - En un procediment que se segueix davant d’un jutjat contenciós administratiu i en què és part l’Anna, el jutge pretén
plantejar una qüestió d'il·legalitat perquè estima que la norma que empara l'acte és il·legal. En quina resolució ha de
plantejar el jutge la qüestió d'il·legalitat i en quin termini?
- En la sentència mateix que anul·li l'acte d'aplicació.
- Per mitjà d'una interlocutòria en qualsevol moment anterior a la sentència.
- Per mitjà d'una interlocutòria durant els cinc dies posteriors a la fermesa de la sentència.
- Per mitjà d'una interlocutòria durant els deu dies posteriors a la fermesa de la sentència.
13 - Una sentència del jutjat declara que és procedent la reversió d'un immoble urbà, propietat d’en Koldo. La quantia
del plet, sobre la base d'un informe aportat amb la demanda, es va fixar mitjançant una interlocutòria en 200.000 €.
Tanmateix, la sentència substitueix la restitució del bé per una indemnització d'escassa quantia l’import de la qual
no arriba als 5.000 €. Davant d’aquesta situació, quina de les opcions següents és vàlida?
- Interposar contra la sentència un recurs d'apel·lació en el termini de 15 dies, mitjançant un escrit raonat, presentat en
el tribunal superior de justícia, amb procurador.
- Interposar contra la sentència un recurs d'apel·lació en el termini de 15 dies mitjançant un escrit anunciant el recurs,
presentat en el jutjat per en Koldo i restar en espera que la sala del tribunal superior de justícia hi doni tràmit.
- No s’hi pot interposar un recurs d'apel·lació, per raó de la quantia.
- Interposar contra la sentència un recurs d'apel·lació en el termini de 15 dies, mitjançant un escrit raonat, presentat
en el jutjat, i quan el jutjat el citi, s’ha de personar davant la sala del tribunal superior de justícia, amb procurador.
14 – L’Antoni ha obtingut una sentència ferma que condemna l'Administració a abonar-li 20.000 €. En observar que
transcorre el temps i l'Administració no compleix, planteja al seu advocat quan pot instar l'execució forçosa. Assenyaleu
la resposta correcta.
- Quan hagin transcorregut dos mesos a partir de la comunicació de la sentència o del termini que s’hagi fixat en aquesta
per al compliment de la decisió.
- En qualsevol moment posterior a la declaració de fermesa de la decisió de la sentència.
- Quan hagin transcorregut tres mesos des que la sentència ferma hagi estat comunicada a l'òrgan que ha de complir-la.
- Quan hagin transcorregut vint dies a partir de la comunicació de fermesa de la sentència.
15 - En un procediment ordinari en què en Miquel demandava l'Administració, ambdues parts van arribar a un acord per
solucionar la controvèrsia i així ho va acordar el tribunal, per mitjà d'una interlocutòria, però sense fixar termini per al
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compliment de l'acord. No obstant això, transcorregut un temps prudencial, l'Administració no ha complert les
obligacions derivades de l'acord. En Miquel consulta al seu advocat què pot fer.
- Pot requerir a l'Administració el compliment de l’acord i quan hagin transcorregut dos mesos podrà procedir a instarne l’execució forçosa.
- Pot requerir a l'Administració el compliment de l’acord i quan hagin transcorregut tres mesos podrà procedir a instar-ne
l’execució forçosa.
- Pot requerir a l'Administració el compliment de l’acord i quan hagin transcorregut vint dies podrà procedir a instar-ne
l’execució forçosa.
- Pot instar l'execució forçosa immediatament després de la interlocutòria sense requerir-ne a l’Administració el
compliment, ja que la interlocutòria que aprova l'acord és un títol executiu.
16 – La Júlia pretén obrir un supermercat en la seva localitat i, abans de fer-ho, consulta el seu advocat perquè vol saber
què ha de sol·licitar o presentar a l’ajuntament per poder començar-ne l'explotació. Assenyaleu la resposta correcta.
- Ha de sol·licitar una llicència i esperar que l’ajuntament resolgui per començar-ne l'explotació.
- Ha de sol·licitar una concessió d'activitat i esperar que l’ajuntament resolgui per començar-ne l'explotació.
- Ha de presentar una declaració responsable o una comunicació prèvia i una vegada l’hagi presentat pot iniciar-ne
l'explotació.
- Ha de presentar una declaració responsable o una comunicació prèvia i per iniciar-ne l'explotació ha d’esperar la resolució
expressa de l'ajuntament.
17 – En Miquel està disconforme amb la resolució del jurat provincial d'expropiació, el qual ha fixat el preu just per a
l'expropiació d'un solar urbà en 125.000 €. Assenyaleu la resposta correcta.
- Es pot interposar contra la resolució un recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa
del tribunal superior de justícia de la comunitat autònoma a què pertany el jurat.
- Es pot interposar contra la resolució un recurs d'alçada davant l'administració que expropia.
- Es poden discutir les qüestions sobre dret de propietat, incloent-hi el valor del solar, davant la sala civil i penal del
tribunal superior de justícia.
- En cap cas no es pot recórrer contra les resolucions dels jurats provincials d'expropiació, perquè la seva funció és
taxadora.

18 – La Manuela, contractista de l'Administració, acut a un despatx d'advocats, perquè no té clar si un contracte que ha
celebrat és un contracte administratiu o un contracte privat, ja que això n’ha de determinar el règim jurídic. Quin
d'aquests contractes és un contracte administratiu?
- Els contractes de concessió d'obra pública.
- Els contractes celebrats per entitats del sector públic que són poder adjudicador i no reuneixen la condició d'Administració
pública.
- Els contractes celebrats per entitats del sector públic que no reuneixen la condició de poder adjudicador.
- Els contractes que tenen per objecte la subscripció a revistes, publicacions periòdiques i bases de dades.
19 - A l’Antonio Armando, de nacionalitat peruana, se li ha notificat l'extinció del permís de residència de llarga durada.
Atès que li sembla que no existeix cap causa legal per a això, acut a un despatx d'advocats. Assenyaleu, d'entre les
opcions següents, quina no és causa d'extinció del permís de residència de llarga durada.
- Autorització obtinguda de manera fraudulenta.
- Absència del territori de la Unió Europea durant 12 mesos consecutius.
- Autorització obtinguda per una persona a qui un altre Estat membre ha reconegut protecció internacional, quan les
autoritats d'aquest Estat hagin resolt el cessament o la revocació de la protecció.
- Absència del territori espanyol durant 12 mesos consecutius.
20 – En Josef ha presentat una sol·licitud d'asil polític, perquè es considera perseguit al seu país per motius polítics.
L'Administració ha resolt inadmetre aquesta petició, per la qual cosa en Josef es planteja presentar un recurs i pregunta
a la seva advocada davant de quin òrgan jurisdiccional ha de presentar-lo.
- Davant de la Sala Contenciosa Administrativa de l'Audiència Nacional.
- Davant de la sala contenciosa administrativa del tribunal superior de justícia que correspongui a la localitat en el territori
de la qual hagi formulat la petició.
- Davant dels jutjats centrals contenciosos administratius.
- Davant dels jutjats contenciosos administratius que corresponguin a la localitat en el territori de la qual hagi formulat la
petició.
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21 – En Josep ha estat sancionat en matèria tributària per incompliment dels seus deures fiscals. Pregunta a un despatx
d'advocats quins efectes produeix el recurs pel que fa a la suspensió de l'acte impugnat. Indiqueu la resposta incorrecta.
- L'execució de les sancions queda automàticament suspesa en període voluntari sense necessitat d'aportar garanties fins
que siguin fermes en via administrativa.
- No s'exigiran interessos de demora pel temps que transcorri fins a la finalització del termini de pagament en període
voluntari obert per la notificació de la resolució que posi fi a la via administrativa i s’exigiran interessos de demora a partir
de l'endemà de la finalització d'aquest termini.
- En cap cas serà objecte de suspensió automàtica el deute tributari objecte de derivació.
- En els procediments sancionadors en matèria tributària, no se suspèn en cap cas l’acte impugnat, ja que té plena
naturalesa executiva des del moment mateix en què és imposat.
22 – Fa un temps l'Administració tributària va comunicar a la Joana que iniciava un procediment de revocació dels actes
d'aplicació de tributs i que li ho feia saber perquè entenia que era part interessada. La Joana no n’ha tornat a tenir
notícies i acut a la seva advocada per saber quin termini té l'Administració per resoldre i, si no ho fa, quins efectes es
produeixen. Assenyaleu la resposta correcta.
- El termini màxim per notificar la resolució és de 6 mesos. Si no resol es produeix la caducitat del procediment.
- El termini màxim per notificar la resolució és de 6 mesos. Si no resol es produeix la desestimació per silenci administratiu.
- El termini màxim per notificar la resolució és de 3 mesos. Si no resol es produeix la caducitat del procediment.
- El termini màxim per notificar la resolució és de 3 mesos. Si no resol es produeix la desestimació per silenci administratiu.
23 – ANULADA
Se sustituye por la primera pregunta de reserva.
24 – La Montserrat, a qui han expropiat un terreny, no està conforme amb la valoració que se n'ha fet i acut a un bufet
perquè li expliquin com s'efectuen les valoracions d'acord amb la Llei d'expropiació forçosa. Assenyaleu l'opció errònia.
- Les taxacions s'efectuen d’acord amb el valor que tinguin els béns o drets expropiables al moment d'iniciar-se l'expedient
de preu just.
- Les taxacions s'efectuen d’acord amb el valor que tinguin els béns o drets expropiables al moment de declarar-se la
necessitat de l'ocupació.
- Les taxacions no tenen en compte les plusvàlues que siguin conseqüència directa del plànol o projecte d'obres que donen
lloc a l'expropiació i les que siguin previsibles per al futur.
- Les millores fetes amb posterioritat a la incoació de l'expedient d'expropiació no són objecte d'indemnització, fora que es
demostri que eren indispensables per a la conservació dels béns. Les millores anteriors són indemnitzables, llevat que
s’hagin fet de mala fe.
25 – En Joaquim impugna una disposició general, ja que considera que l’afecta de manera desfavorable, i sol·licita com a
mesura cautelar la suspensió dels preceptes d'aquella disposició que són objecte d'impugnació. En quin moment ha de
sol·licitar aquesta suspensió?
- La pot sol·licitar en qualsevol estat del procés.
- L’ha de sol·licitar en l'escrit d'interposició o en l’escrit de demanda.
- L’ha de sol·licitar en el tràmit d'al·legacions prèvies.
- L’ha de sol·licitar una vegada que s'hagi rebut l'expedient administratiu d'elaboració de la norma.

Preguntes de reserva
1 – La Raquel ha obtingut una sentència desfavorable als seus interessos dictada per un tribunal superior de justícia.
Pretén recórrer-hi en cassació al Tribunal Suprem. En quin supòsit es presumeix que hi ha interès cassacional?
- Quan la resolució que s'impugna estableix doctrina sobre aquestes normes que pugui causar dany greu als interessos
generals.
- Quan la resolució que s'impugna afecta un gran nombre de situacions, bé per si mateixa o perquè va més enllà del cas
objecte del procés.
- Quan la resolució que s'impugna s'aparta deliberadament de la jurisprudència existent en considerar-la errònia.
- Quan la resolució que s'impugna interpreta i aplica aparentment amb error i com a fonament de la seva decisió una
doctrina constitucional.
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ESPECIALITAT JURÍDICA EN LABORAL
1 – La Carme, advocada laboralista, ha rebut un gran nombre de consultes de diverses empreses relatives a relacions
laborals especials per tal de determinar quina és la normativa aplicable. Quina de les següents és l'única relació que es
considera relació laboral comuna?
- Un jugador de la primera plantilla del Real Betis.
- Un metge intern resident (MIR) en formació en el Sistema Nacional de Salut.
- Una pilot de línia aèria comercial.
- Un empleat de llar.
2 - Una empresa del sector siderometal·lúrgic vol contractar una persona treballadora de manera temporal per cobrir una
altra que ha sol·licitat una excedència per tenir cura d'un menor. Acut a la Júlia, advocada dels seus serveis jurídics, perquè
formalitzi el contracte. Quin contracte hauria de subscriure l'empresa per substituir aquesta persona treballadora?
- Un contracte d'obra o servei determinat.
- Un contracte d'interinatge.
- Un contracte eventual per circumstàncies de la producció.
- Un contracte de relleu.
3 - Una treballadora de l'empresa de manteniment de l'enllumenat públic de la ciutat d'Almeria, amb categoria d'oficial
de primera, fa treballs que tenen el caràcter de perillosos. El mes de juliol, l'empresa l'ha assignat a un altre lloc de treball
de la mateixa categoria, però que ja no té caràcter de perillós i li ha comunicat que deixarà d'abonar-li el complement. La
treballadora acut a en Feliu, advocat, i li consulta si l’empresa li pot suprimir el pagament del complement. Quin
tractament té el complement esmentat que percebia?
- Té caràcter consolidable, llevat d'acord en contra, perquè està vinculat al lloc de treball i, per tant, no se’n pot suprimir el
pagament.
- No té caràcter salarial sinó de despesa vinculada al lloc de treball, per la qual cosa, en tots els casos, si es canvia de lloc de
treball se suprimeix.
- No té caràcter consolidable, llevat d'acord en contra, perquè està vinculat al lloc de treball i, per tant, es pot suprimir.
- No té caràcter salarial sinó de despesa vinculada al lloc de treball, per la qual cosa en cap cas es pot suprimir.
4 – En Pere, empresari, va al despatx d'advocats de la Joana i li fa aquesta consulta: la seva empresa, dedicada al
màrqueting telefònic, té una plantilla de 60 treballadors, la meitat dels quals són dones i l’altra meitat són homes.
Tanmateix, la mitjana de retribucions d'un sexe és superior en un 30 % a la mitjana de l'altre sexe prenent el conjunt de
la massa salarial o la mitjana de les percepcions satisfetes. Quina obligació té l'empresa segons l'Estatut dels treballadors?
- L'empresari no està obligat a justificar els motius relacionats amb el sexe de les persones treballadores en virtut del principi
de llibertat d'empresa i retribució.
- L'empresari ha d'incloure en el registre salarial una llista de les percepcions de cadascuna de les persones treballadores i
equiparar els salaris, en qualsevol circumstància, als perceptors d’una major remuneració.
- L'empresari ha d'incloure en el registre salarial una justificació que aquesta diferència respon a motius relacionats amb el
sexe de les persones treballadores.
- L'empresari ha d'incloure en el registre salarial una justificació que aquesta diferència respon a motius no relacionats
amb el sexe de les persones treballadores.
5 – Un treballador de l’empresa HOTELS 312, SA ha sol·licitat una excedència voluntària per un període d'un any. En
finalitzar l'excedència, el treballador sol·licita la reincorporació i va al despatx de la Maria, advocada, a preguntar si pot
exigir que aquesta es produeixi en el seu antic lloc de treball. Quina seria la resposta correcta?
- L'empresa no està obligada a la reserva de lloc de treball. El treballador té només el dret preferent al reingrés en vacants
de categoria igual o similar a la seva si n’hi ha o se’n produeixen a l'empresa.
- En ser l'excedència per un període igual o inferior a un any, l'empresa està obligada a la reserva del mateix lloc de treball.
- En ser l'excedència per un període igual o inferior a un any, l'empresa està obligada a la reserva d'un lloc de treball de
categoria igual o similar al seu.
- L'empresa no està obligada a la reserva del lloc de treball i, si no hi ha cap vacant, en sol·licitar la reincorporació, el contracte
s'extingeix automàticament.

MINISTERIO
DE JUSTICIA

6 – La Maria i l’Anna estan casades i treballen a l'empresa ROMA202, SA. El 30 de gener de 2020 han tingut un fill la mare
biològica del qual és la Maria. Pot l’Anna absentar-se de la feina durant algun període a causa del naixement?
- Sí, ja que se suspendrà el seu contracte de treball durant 16 setmanes, de les quals seran obligatòries les sis setmanes
ininterrompudes immediatament posteriors al part, que s’han de gaudir a jornada completa.
- Sí, ja que se suspendrà el seu contracte de treball durant 16 setmanes, de les quals seran obligatòries les sis setmanes
ininterrompudes immediatament posteriors al part, que s’han de gaudir a jornada completa o parcial.
- Sí, ja que se suspendrà el seu contracte de treball durant 12 setmanes, de les quals seran obligatòries les quatre
setmanes ininterrompudes immediatament posteriors al part, que s’han de gaudir-se a jornada completa.
- Sí, ja que se suspendrà el seu contracte de treball durant 12 setmanes, de les quals seran obligatòries les quatre
setmanes ininterrompudes immediatament posteriors al part, que s’han de gaudir a jornada completa o parcial.
7 – En Raül, treballador de l'empresa MAÑA12, SL, és sancionat per aquesta per haver comès una falta greu, ja que ha
ofès reiteradament un altre treballador. L'empresa li comunica verbalment la sanció, que consisteix en la reducció de les
seves vacances anuals en dos dies. En Raül, si bé reconeix els fets, no està conforme amb la sanció i consulta l’Helena,
advocada laboralista, si pot presentar una demanda. Quin dels motius següents és l'únic correcte en què Helena podria
fonamentar la demanda?
- Encara que la sanció és ajustada a dret, no ho és el procediment, ja que en ser la falta greu s'ha de comunicar
obligatòriament per escrit.
- No s'ajusten a dret ni la sanció imposada, ja que no és possible legalment la reducció de vacances, ni tampoc el
procediment, ja que en ser la falta greu s'ha de comunicar obligatòriament per escrit.
- Encara que el procediment s'ajusta a dret, ja que només cal comunicar per escrit les faltes molt greus, la sanció imposada
no s'ajusta a dret, atès que no és possible legalment la reducció de vacances.
- No hi ha motiu per impugnar la sanció, ja que tant el procediment com el tipus de sanció imposada s'ajusten a dret.
8 – La Raquel, treballadora de l’empresa MRYCESSIÓ, SL, ha començat una baralla en el seu lloc de treball, que, ateses les
circumstàncies, es podria considerar falta greu. Quan prescriurà la falta?
- Als vint dies a partir de la data en què l'empresa va tenir coneixement de la seva comissió i, en qualsevol cas, als sis
mesos d'haver-se comès.
- Als seixanta dies a partir de la data en què l'empresa va tenir coneixement de la seva comissió i, en qualsevol cas, als sis
mesos d'haver-se comès.
- Als vint dies a partir de la data en què l'empresa va tenir coneixement de la seva comissió i, en qualsevol cas, al cap d’un
any d'haver-se comès.
- Als seixanta dies a partir de la data en què l'empresa va tenir coneixement de la seva comissió i, en qualsevol cas, al cap
d’un any d'haver-se comès.
9 - En l'empresa de l'Àngela s'ha anunciat una convocatòria de vaga. L’Àngela va al despatx d’en Josep, advocat, perquè
la informi de les conseqüències que li pot reportar el fet d’unir-s’hi. Quina d’aquests respostes és correcta?
- Durant la vaga s'entén suspès el contracte de treball i l'obligació de cotitzar, i la treballadora no té dret al salari.
- Durant la vaga s'entén extingit el contracte de treball i l'obligació de cotitzar, i la treballadora no té dret al salari.
- Durant la vaga s'entén suspès el contracte de treball, per bé que roman l'obligació de cotitzar, i la treballadora no té dret
al salari.
- Durant la vaga s'entén suspès el contracte de treball i l'obligació de cotitzar, i la treballadora només té dret al salari mínim
interprofessional.
10 - A un treballador autònom, econòmicament dependent, se li ha comunicat l'extinció del seu contracte. En aquest
contracte s’estableix una indemnització per danys i perjudicis derivats de l'extinció. El treballador vol recórrer en contra,
per la qual cosa va al despatx de l'Helena, advocada, a preguntar davant de quin jutjat ha de presentar la demanda. Quina
jurisdicció seria la competent per resoldre la reclamació de danys i perjudicis per resolució unilateral de l'empresa?
- Atès que és autònom, la jurisdicció mercantil.
- Encara que és autònom, hi correspon la jurisdicció social.
- Atès que és autònom econòmicament dependent, la jurisdicció civil.
- La jurisdicció contenciosa administrativa.
11 – L'empresa NPM, SL ha celebrat eleccions per triar el comitè d'empresa. Davant la creença que hi ha hagut
irregularitats en la votació, perquè s'ha permès votar tot el personal incloent-hi els que s’havien incorporat durant l'última
setmana, l’Albert, que és l’advocat d'un sindicat, vol reclamar perquè entén que la votació no és correcta. Quin seria el
procediment i la fonamentació de la seva reclamació?
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- Hauria de presentar directament una demanda davant de la jurisdicció social, atès que només poden votar els treballadors
que fa més de quinze dies que estan prestant serveis.
- Hauria de presentar una reclamació davant la mesa electoral, seguida del procediment d'arbitratge i, si s’escau,
impugnar l'arbitratge davant la jurisdicció social, atès que només poden votar els treballadors que fa més d'un mes que
estan prestant serveis.
- Hauria de presentar directament una demanda davant de la jurisdicció social, amb fonament en el fet que només poden
votar els treballadors que fa més d'un mes que hi presten serveis.
- Hauria de presentar una reclamació davant la mesa electoral, seguida del procediment d'arbitratge i, si s’escau, impugnar
l'arbitratge davant la jurisdicció social, amb fonament en el fet que només poden votar els treballadors que fa més de quinze
dies que hi presten serveis.
12 – L’Anna, advocada, presentarà una demanda per reclamar les dues pagues extraordinàries de l'any anterior per import
de 4.200 € bruts que l'empresa IMPAXXX, SL deu al treballador Dimitri. L'empresa està oberta, per la qual cosa es
presumeix la possibilitat de notificar la demanda. Podrà l’Anna presentar la demanda com un procés monitori?
- No, ja que el procés monitori només pot utilitzar-se en cas que la demanda es presenti contra les entitats gestores o
col·laboradores de la Seguretat Social, sempre que l'import no superi els 6.000 €.
- No, ja que es reclamen quantitats vençudes, exigibles i de quantia determinada, per un import superior a 3.000 €.
- Sí, ja que es reclamen quantitats vençudes, exigibles i de quantia determinada, que no superin els 6.000 €.
- No, ja que el procés monitori només pot utilitzar-se en cas que la demanda es presenti contra les entitats gestores o
col·laboradores de la Seguretat Social, sempre que l'import no superi els 3.000 €.
13 – La Maria, amb 40 anys acabats de fer i sense haver treballat abans, és contractada per una empresa de construcció.
Als 15 dies, per manca de mesures de seguretat de l'empresa, té un accident de treball que li causa unes lesions
permanents, per les quals tindria dret a una pensió d'invalidesa. Acut a l'advocada Amèlia perquè la informi sobre si pot
sol·licitar la pensió contributiva. Marqueu la resposta correcta.
- No, ja que per tenir dret a una pensió d'incapacitat permanent contributiva sempre cal tenir un mínim de 1.800 dies
cotitzats. En tot cas, podria sol·licitar una pensió no contributiva.
- No, ja que per tenir dret a una pensió d'incapacitat permanent contributiva sempre cal tenir un mínim de 15 anys cotitzats.
En tot cas, podria sol·licitar una pensió no contributiva.
- Sí, ja que per tenir dret al reconeixement d’una incapacitat permanent no s'exigeix haver cotitzat prèviament durant cap
període en cas d'accident laboral o de malaltia professional. Si hagués estat un accident no laboral, sí que s'hi exigiria un
mínim de dies cotitzats.
- Sí, ja que per tenir dret al reconeixement d’una incapacitat permanent no s'exigeix haver cotitzat prèviament durant
cap període en cas d'accident, sigui o no laboral, o malaltia professional.
14 – La Martina, afiliada a un sindicat, treballa en una empresa d'assegurances que ha deixat de pagar-li els salaris. En
Pere, advocat del sindicat, presentarà una demanda per reclamar les quantitats degudes en representació de la Martina.
Ha de sol·licitar un poder apud acta o notarial que acrediti la representació?
- Sí, ja que, encara que estigui afiliada, sense un poder no és possible entendre que la Martina autoritza el sindicat perquè
la representi.
- No, el sindicat, per poder actuar en nom de la Martina, només n’ha d'acreditar la condició d'afiliada i l'existència d'una
comunicació del sindicat a la treballadora en què li informi de la seva voluntat d'iniciar el procés judicial, de manera que
es presumeix que està autoritzat per representar-la llevat de manifestació en contra.
- No, el sindicat, per poder actuar en nom de la Martina, només n’ha d'acreditar la condició d'afiliada i l'existència d'una
comunicació del sindicat a la treballadora en què li informi de la seva voluntat d'iniciar el procés i que la Martina n’autoritzi
expressament la representació.
- No, els sindicats només poden representar els treballadors i treballadores en casos d'acomiadaments col·lectius, matèria
electoral, impugnació de convenis col·lectius i vulneració del dret a la vaga.
15 – En Joan ha estat acomiadat sense cap motiu de la seva empresa quan s’han assabentat de les seves conviccions
religioses. En el moment de l'acomiadament hi havia pendent d'abonar-li una nòmina i la liquidació. La Maria, la seva
advocada, presentarà una demanda davant del jutjat social competent. Quines accions hi pot acumular?
- A l'acció d'acomiadament per vulneració dels drets fonamentals, pot acumular-hi la indemnització derivada de la
discriminació i les quanties salarials degudes.
- A l'acció d'acomiadament per vulneració dels drets fonamentals, no és possible acumular-hi cap altra acció.
- Juntament amb l'acció d'acomiadament per vulneració dels drets fonamentals, pot sol·licitar només les quanties salarials
degudes. La indemnització derivada de la discriminació l’ha de reclamar, si escau, davant la jurisdicció civil.
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- A l'acció d'acomiadament per vulneració dels drets fonamentals, pot acumular-hi la indemnització derivada de la
discriminació, però no les quanties salarials degudes.
16 – En Joan, l’advocat de l’Iñaki, vol presentar una demanda d'acomiadament contra l'empresa X20ROX, SL, on aquest
treballava, perquè ha tancat d'un dia per l’altre sense avisar ni indemnitzar els treballadors. Si el jutjat ha intentat
infructuosament notificar l'empresa al seu domicili social i al domicili del seu administrador, és procedent celebrar el
judici?
- Sí, atès que per bé que, amb caràcter general, és necessària la publicació per edictes, se n’exceptuen els casos de tancament
definitiu de l'empresa quan el tancament no s’ha comunicat prèviament als treballadors.
- Sí, atès que la Llei reguladora de la jurisdicció social ha deixat sense efecte la publicació mitjançant edictes, ja que totes les
notificacions es fan en seu judicial o per mitjans electrònics.
- No, en cas de notificació infructuosa cal la publicació per edictes, i s’ha d’inserir un extracte suficient de la resolució o
de la cèdula al butlletí oficial corresponent.
- No, atès que, per assegurar el dret a la defensa, el judici d'acomiadament no es pot celebrar si no compareix el representant
de l'empresa, per la qual cosa la demanda s'ha arxivar provisionalment mentre s'esbrina un domicili de l'empresa
demandada o del seu administrador.
17 – La Jimena, advocada, ha presentat una demanda contra l'empresa HOYHOY20, SL, per reclamar un complement
salarial que li deuen a en Josu. Prèviament al judici i davant del lletrat de l'Administració de justícia, les parts es concilien,
i arriben a l’acord que cal pagar a la demandant la meitat de la quantia reclamada, per la qual cosa el lletrat de
l’Administració de justícia ha de dictar un decret que aprovi l'avinença. Si l'empresa no compleix amb el que s’ha acordat,
la Jimena pot sol·licitar l'execució de l'acord?
- Sí, atès que els acords entre les parts aprovats pel lletrat de l’Administració de justícia o, si escau, pel jutge o tribunal s'han
de portar a efecte pels tràmits de l'execució de sentències, atès que no són impugnables en cap cas.
- No, perquè els acords entre les parts aprovats pel lletrat de l’Administració de justícia o, si escau, pel jutge o tribunal no
són títols executius, sinó meres declaracions d'intencions.
- Sí, atès que els acords entre les parts aprovats pel lletrat de l’Administració de justícia o, si escau, pel jutge o tribunal
s'han de portar a efecte pels tràmits de l'execució de sentències, llevat que hagin estat impugnats.
- No, perquè només els acords entre les parts aprovats pel jutge o tribunal s'han de portar a efecte pels tràmits de l'execució
de sentències; els que aprova el lletrat de l’Administració de justícia són meres declaracions d'intencions sense valor
executiu.
18 - L'Institut Nacional de la Seguretat Social ha reconegut a en Guillem una pensió de jubilació. En Guillem, que no està
conforme amb la quantia, acut a l'advocat David, el qual presenta sense fer més tràmits una demanda davant de la
jurisdicció social. És correcta l'actuació d’en David?
- No, perquè per formular una demanda davant de la jurisdicció social impugnant la resolució de jubilació cal interposar
una reclamació prèvia davant de l'Entitat Gestora.
- No, perquè per formular una demanda impugnant la resolució de jubilació cal interposar una reclamació prèvia davant de
l'Entitat Gestora i, a més, atès que es tracta d’una prestació pública, la demanda s'ha de presentar davant de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
- Sí, perquè la presentació de la reclamació prèvia davant de l'Entitat Gestora, de la mateixa manera que el recurs de
reposició, és facultativa.
- Sí, perquè la presentació de la reclamació prèvia davant de l'Entitat Gestora només és obligatòria per a la revisió del grau
reconegut en les pensions d'invalidesa.
19 - En defensa dels interessos de l'Olívia, la seva advocada ha presentat una demanda per acomiadament. Vista la prova
documental aportada amb anterioritat a l'acte de judici, que se celebra quatre mesos més tard de l'acomiadament, es
constata que el veritable empresari no és aquell que l’Olívia considerava com a ocupador i contra qui s’ha dirigit la
demanda. En quina situació es troba la part demandant?
- Amb l'acció d'acomiadament caducada contra el veritable empresari, atès que han passat els 20 dies per a la caducitat de
l'acció.
- Pot ampliar la demanda, sense que comenci el còmput del termini de caducitat fins al moment en què consti qui és el
veritable empresari.
- L'acció per acomiadament està sotmesa a un termini de prescripció d'un any, per la qual cosa podria presentar una nova
demanda contra el veritable empresari.
- No cal ampliar la demanda contra el veritable empresari, ja que ho fa d'ofici el jutjat social competent.
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20 - Un treballador ha estat acomiadat perquè va protagonitzar una baralla amb un company al centre de treball i en
horari de feina. Presenta una demanda contra l'empresa, en què sol·licita la improcedència de l'acomiadament. Després
dels tràmits oportuns, s'assenyala judici. Iniciat aquest, i un cop s’ha ratificat la demanda, indiqueu quina és la posició de
les parts en el procediment.
- Tant en la fase d'al·legacions com en la pràctica de la prova i en la fase de conclusions correspon al demandat exposar
les seves posicions en primer lloc.
- Tant en la fase d'al·legacions com en la pràctica de la prova i en la fase de conclusions correspon al demandat exposar les
seves posicions en segon lloc.
- Tant en la fase d'al·legacions com en la pràctica de la prova i en la fase de conclusions el jutge decideix quina part exposa
les seves posicions en primer lloc.
- Tant en la fase d'al·legacions com en la pràctica de la prova i en la fase de conclusions l'ordre d'exposició de les parts depèn
de si el demandat ha contestat o no la demanda per escrit.
21 - En el marc d'un procés judicial en tràmit per reclamació de quantitats, el jutjat social dicta una diligència d'ordenació
amb la qual en Nicolau, advocat de l’Uxía, està en total desacord. En Nicolau decideix recórrer-hi. Assenyaleu la resposta
correcta.
- Ho ha de fer interposant un recurs de suplicació.
- Ho ha de fer interposant un recurs de reposició, sense efectes suspensius.
- Ho ha de fer interposant un recurs de reposició, amb efectes suspensius.
- Ho ha de fer interposant un recurs de cassació.
22 – L’Helena, advocada, defensa l’Enric, treballador afectat per un acomiadament col·lectiu per causa de força major.
Davant d’una sentència desfavorable del jutjat social, presenta un recurs davant del tribunal superior de justícia, el qual
dicta també una sentència desfavorable als seus interessos. L’Helena decideix acudir al Tribunal Suprem, ja que ha trobat
una altra sentència que li pot servir de contrast. Què succeeix si el seu recurs de cassació per a la unificació de doctrina
és estimat?
- La sentència del Tribunal Suprem cassa i anul·la la sentència contra la qual s’ha recorregut i resol el debat plantejat en
suplicació, amb efecte sobre les situacions jurídiques creades per la sentència.
- La sentència del Tribunal Suprem cassa i anul·la la sentència contra la qual s’ha recorregut i resol el debat plantejat en
suplicació, amb efecte sobre les situacions jurídiques creades per la sentència impugnada i altres sentències precedents.
- La sentència del Tribunal Suprem, sempre i en qualsevol cas, ha de remetre les actuacions al tribunal superior de justícia
perquè dicti una nova sentència en què es canviï el sentit de la decisió.
- No és possible interposar un recurs de cassació per a la unificació de doctrina contra una sentència dictada en segona
instància pel tribunal superior de justícia.
23 - En defensa dels interessos de la mercantil TIRRINOVI, SA, Sabela, advocada de l'empresa, ha defensat que és
procedent l'acomiadament de tres operàries. Finalment, el Tribunal Superior de Justícia ha estimat els recursos de
suplicació de les treballadores i ha declarat improcedents els acomiadaments. Atès que l’opció d’indemnitzar o readmetre
correspon a l'empresa, aquesta opta per la readmissió. L'empresa pregunta a la Sabela com ha de procedir per fer efectiva
la reincorporació de les treballadores. Assenyaleu la resposta correcta.
- Ha de formular una comunicació a cadascuna de les treballadores dins els deu dies següents a la notificació de la
sentència, per tal que s’hi reincorporin en un termini no inferior als tres dies següents a la recepció de l'escrit.
- Ha de formular una comunicació a cadascuna de les treballadores dins els deu dies següents a la notificació de la sentència,
per tal que es faci efectiva la reincorporació en un termini no superior a les vint-i-quatre hores següents a la recepció de
l'escrit.
- L'empresa no ha de comunicar res a les treballadores, que s’hi han d'incorporar durant el dia hàbil següent a la notificació
de la sentència.
- L'empresa no ha de comunicar res a les treballadores, que s’hi han d’incorporar durant els tres dies hàbils següents a la
notificació de la sentència.
24 – En Sergi, treballador de l'empresa SOCIG 205, SL, acut al despatx de l'advocada Juana, perquè l'empresa li ha
comunicat, exclusivament a ella, que d'aquí a deu dies en Sergi ha de canviar l'horari de treball, amb entrada i sortida
una hora abans del que estableix el seu contracte. En Sergi li pregunta, tenint en compte el que estableix l'Estatut dels
treballadors, quines possibilitats té que prosperi una demanda per modificació substancial de les condicions de treball.
- La demanda no pot prosperar, ja que s'han complert els tràmits de l'Estatut dels treballadors, per la qual cosa pot assumir
el canvi d’horari o sol·licitar l'extinció del contracte de treball i percebre una indemnització de 20 dies per any de servei, fins
a un màxim de nou mesos.
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- La demanda no pot prosperar, ja que s'han complert els tràmits de l’Estatut dels treballadors i, atès que no comporta un
canvi de torn sinó d'horari en menys de dues hores respecte de l'horari fixat en el contracte, només pot assumir el canvi
d’horari o sol·licitar l'extinció del contracte de treball sense percebre cap indemnització.
- La demanda no pot prosperar, ja que, encara que s'han complert els tràmits establerts en l'Estatut dels treballadors, en no
comportar un canvi de torn sinó d'horari en menys de dues hores respecte de l'horari fixat en el contracte, només pot
assumir el canvi horari sense percebre indemnització.
- La demanda pot prosperar, ja que no s'han complert els tràmits de l'Estatut dels treballadors, per la qual cosa pot o bé
presentar una demanda davant del jutjat social, o bé assumir el canvi horari o sol·licitar l'extinció del contracte de treball
i percebre una indemnització de 20 dies per any de servei, fins a un màxim de nou mesos.
25- Un sindicat, en defensa dels interessos de les persones treballadores de l'empresa PROPI&6, SA, planteja una
demanda per conflicte col·lectiu davant del jutjat social competent. Quin caràcter ha de tenir el procediment?
- Té caràcter urgent, amb preferència absoluta sobre qualsevol altre procediment.
- Té caràcter urgent, amb preferència absoluta sobre qualsevol altre procediment, llevat dels de tutela de drets
fonamentals i llibertats públiques.
- Té caràcter urgent, amb preferència absoluta sobre qualsevol altre procediment, sempre que se sol·liciti a la demanda.
- Té caràcter urgent, amb preferència absoluta sobre qualsevol altre procediment, llevat dels de tutela de drets fonamentals
i llibertats públiques, quan ho decideixi discrecionalment el jutge en vista del contingut de la demanda.
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