MINISTERI DE JUSTÍCIA
CONVOCATÒRIA: Ordre PCI/1424/2018, de 28 de desembre

CONVOCATÒRIA DE LA PROVA D'AVALUACIÓ D'APTITUD PROFESSIONAL PER A L'EXERCICI DE LA PROFESSIÓ
D'ADVOCAT PER A L'ANY 2019
DIA 6 D'ABRIL DE 2019

Advertiments:


Utilitzeu exclusivament un bolígraf de tinta negra o blava. Abans de començar, llegiu detingudament
les instruccions que hi ha al dors del full de respostes.



No podeu obrir aquest qüestionari fins que no se us indique.



Totes les preguntes del qüestionari tenen el mateix valor.



El qüestionari es valorarà sobre una escala de 0 a 75 punts: s’obté 1 punt per cada resposta correcta,
es descompten 0,33 punts per cada resposta incorrecta i no s’obté puntuació per les preguntes no
contestades. La qualificació total s'obtindrà sumant les puntuacions obtingudes per les respostes
correctes i restant-ne les puntuacions de les incorrectes.



Comproveu sempre que el número de resposta que assenyaleu al full de respostes es correspon amb
el número de pregunta d'aquest qüestionari.



Recordeu que el temps de realització d'aquesta prova és de quatre hores.



Recordeu assenyalar l'especialitat jurídica triada al full de respostes.

-

Aquest qüestionari és propietat del Ministeri de Justícia.
Està prohibida la reproducció total o parcial d'aquest qüestionari, fins i tot si se’n cita la procedència.

ALCEU PEL CANTÓ I ESTIREU
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A MATÈRIES COMUNES A L'EXERCICI DE LA PROFESSIÓ D'ADVOCAT/ADVOCADA
1. L'empresa Playmusic, SL, contracta l'advocat Jaume perquè es querelle contra un antic empleat, Manel, que s'ha
emportat documents interns de l'empresa i els ha lliurats a un altre empresari. Abans de formular la querella, Jaume
negocia un acord amb Emelina, l'advocada de Manel, a fi que aquest reconega els fets, torne la documentació i
indemnitze Playmusic, SL. L'acord el redacta Isabel, empleada d’Emelina; però el dia de la signatura, Manel no l'accepta,
per la qual cosa Emelina renuncia a representar-lo. Per la seua part, Jaume s'aparta del cas i el cedeix a una companya
de despatx, Helena, que presenta una querella contra Manel i demana com a diligències d'investigació la declaració
testifical d’Emelina i Isabel i el document que anava a signar Manel. ¿Pot Helena proposar aquestes proves d’acord amb
els criteris deontològics professionals?:
a) Sí, perquè es tracta de la investigació d'un fet delictiu i Manel no és ni ha sigut mai el seu client ni ha tingut relació amb
ell.
b) Sí, pel que fa a la prova documental i a la declaració testifical d'Isabel, però no quant a la declaració d’Emelina, perquè
ha sigut la lletrada de Manel.
c) No, perquè aquesta acció vulnera el deure de guardar el secret professional.
d) Sí, perquè no és la lletrada que va mantindre les converses amb la part contrària, ja que Jaume s'ha apartat del litigi.
2. Estrela defensa Miquel en un procediment penal seguit per maltractaments en violència de gènere. Estrela sap que
el jutge instructor, Francesc Manel, és un fervent defensor dels drets de les dones i sospita que no serà sensible als
arguments del seu client, però sap que la jutgessa de violència que el substitueix, Candela, té opinions escèptiques sobre
la violència de gènere. Amb la finalitat que el seu client tinga un tracte més equitatiu, interposa un recurs de reforma
contra l'acte d'incoació de les diligències prèvies en el qual qualifica d’“ignorant”, “llec en dret” i “parcial” el jutge
instructor. A conseqüència d'aquests retrets, Francesc Manel incoa un expedient separat per a una possible sanció a
Estrela, la qual presenta immediatament una recusació contra el jutge instructor. ¿És deontològicament correcta
aquesta actuació?:
a) No, perquè vulnera l'obligació de relacionar-se amb els òrgans judicials sota els principis de respecte en les formes i
bona fe processal.
b) Sí, perquè el primer deure de l'advocat és el de lleialtat amb el seu client, i ha de complir la seua funció de defensa amb
zel i diligència.
c) Sí, perquè les expressions utilitzades pel lletrat formen part de la seua llibertat d'expressió, i l'actuació de l'instructor no
està justificada.
d) No, perquè quan recusa el jutge el predisposa contra el seu client.
3. Carme intervé d'advocada única en un judici de divorci tramitat de mutu acord; posteriorment dirigeix la demanda
d'execució del decret contra l'incomplidor. ¿És correcta la intervenció de Carme contra qui va ser inicialment el seu
client? Assenyaleu la resposta correcta:
a) No, Carme no pot defensar un dels excònjuges en perjudici de l'altre.
b) Sí, però la lletrada de l'Administració de justícia haurà de sol·licitar de l'executat que designe un nou advocat.
c) Sí, podrà defensar a qualsevol dels dos perquè va actuar en nom d’ambdós en el judici principal.
d) No, Carme ha de demanar autorització a qui també va ser el seu client per tal d’adreçar la demanda executiva contra
ell.
4. Imanol rep l'encàrrec de defensar Carmentxu, que és acusada en un procediment abreujat per haver causat lesions a
la seua veïna Iratxe en una discussió al vestíbul de l'immoble en el qual resideixen. Carmentxu proposa a Imanol que
declare com a testimoni la seua amiga Conrada, la qual està disposada a assegurar que Carmentxu no ha tocat Iratxe,
però admet davant d’Imanol que Conrada no estava present en l'incident i que ho fa per afavorir-la. ¿Pot incórrer en
responsabilitat penal Imanol si proposa en el seu escrit de defensa com a testimoni Conrada i aquesta declara en el
sentit que li ha comentat Carmentxu?:
a) Sí, pot cometre un delicte i incórrer en les penes assenyalades en la llei per als autors de fals testimoniatge, agreujades
per la seua condició de lletrat.
b) No, perquè el delicte el comet únicament el testimoni, ja que es tracta d'una acció personal de qui declara.
c) Sí, però només si finalment el jutge té en compte el testimoniatge de Conrada quan dicte sentència.
d) No, atés que es tracta d'una iniciativa de Carmentxu, si bé Imanol podria incórrer en responsabilitat disciplinària davant
del col·legi d'advocats.
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5. Andrea ha superat el màster d'accés a la professió d'advocat i la prova d'aptitud professional de l'advocacia, i té la
intenció d'exercir com a advocada en un despatx però sense acudir a tribunals, per la qual cosa ha decidit no col·legiarse en un col·legi d'advocats. És això possible?:
a) No, perquè per a l'exercici de l'advocacia és obligatòria la col·legiació en un col·legi d'advocats, excepte en els casos
determinats expressament per la llei o per l'Estatut general de l'advocacia espanyola.
b) No, encara que podrà col·legiar-se com no exercent.
c) Sí, perquè la col·legiació és obligatòria únicament si es vol exercir davant de qualsevol classe de tribunals.
d) Sí, perquè la col·legiació és voluntària.
6. Carmel rep al seu despatx Joan Fernández Galindo, el qual li explica que vol adquirir un immoble a la Costa del Sol. En
un moment donat, davant de les imprecisions en què incorre a les preguntes de Carmel, li reconeix que en realitat el
comprador és un ciutadà rus del qual només sap que es diu Anatoly, però que ell es compromet a signar els contractes
de compravenda i fer els pagaments per la compra de l'immoble, amb la condició que Anatoly no figure en cap
document. Carmel es pregunta si en aquestes condicions pot continuar assessorant Joan:
a) No, ja que la legislació de blanqueig de capitals l'obliga a obtindre la informació necessària a fi de determinar la identitat
exacta de la persona per compte de la qual actua Joan.
b) Sí, ja que Joan està disposat a figurar com a part contractant, i Carmel és alié a les obligacions que tinga subscrites amb
Anatoly.
c) No, ja que la legislació de blanqueig de capitals prohibeix als advocats participar en l'assessorament d'operacions per
compte de clients relatives a la compravenda de béns immobles.
d) Sí, perquè els advocats no són subjectes obligats per la legislació de blanqueig, ja que estan emparats pel dret al secret
professional.
7. Antoni, advocat, està mitjançant en la compravenda d'un immoble. A fi que comparega en el seu nom un dia concret
per fer efectius 5.000 euros en concepte d'arres, la seua clienta María Fernanda li dona un xec al portador per aquest
import. Com que queden uns quants dies per a signar les arres, Antoni ingressa el xec en el compte de facturació general
del bufet i anota el concepte en un quadern que porta per a depòsits dels clients. És correcta l'actuació d'Antonio?:
a) Sí, sempre que el dia de la signatura faça efectiu el pagament de les arres.
b) Sí, perquè porta una comptabilitat separada de la suma ingressada.
c) No, perquè hauria de depositar els diners en un compte específic.
d) No, perquè l'advocat no pot fer-se càrrec de fons que són propietat d'un client.
8. Martí acaba de col·legiar-se com a advocat i demana ajuda a Blanca, advocada exercent des de fa molts anys, perquè
l’aconselle i el guie en uns dubtes que té en relació amb un procediment civil de reclamació de quantitats. Blanca li diu
que ho sent, però que ella no està per a ensenyar altres advocats que li fan la competència. És correcta l'actuació de
Blanca?:
a) Sí, perquè l'advocat que accepta un assumpte ha de saber defensar-lo.
b) Sí, perquè si els advocats experimentats ajuden els novells, es crea un conflicte d'interessos.
c) No, perquè l'advocat de major antiguitat ha de prestar desinteressadament orientació, guia i consell de manera àmplia
i eficaç als de recent col·legiació que ho sol·liciten.
d) No, perquè qualsevol advocat ha d'ajudar un company que li demane ajuda.
9. L'advocat Patrici envia al seu client el correu electrònic que ha rebut de l'advocada Margaret, amb qui està negociant
un assumpte. És correcta l'actuació de Patrici?:
a) Sí, sempre que aquesta comunicació no s'aporte a un procediment judicial.
b) No, ja que l'advocat no pot facilitar mai al seu client les cartes, comunicacions o notes que reba de l'advocat de l'altra
part.
c) No, ja que l'advocat no pot facilitar al seu client les cartes, comunicacions o notes que reba de l'advocat de l'altra part,
excepte amb l’expressa autorització d'aquest.
d) Sí, ja que l'advocat pot facilitar al seu client les cartes, comunicacions o notes que reba de l'advocat de l'altra part,
excepte amb l’expressa prohibició d'aquest.
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10. L'advocada Elvira rep l'encàrrec, en nom de la seua clienta Clara, de presentar una demanda de divorci contra el seu
marit, Eduard, advocat de professió. Què ha de fer Elvira abans de presentar la demanda?:
a) Ha de comunicar-ho a Eduard, per si considera oportú entaular una negociació prèvia.
b) Ha de comunicar-ho al degà del col·legi d'advocats al qual pertanga Eduard, per si aquest considera necessari realitzar
una mediació prèvia.
c) Ha de realitzar una comunicació prèvia a la junta de govern del col·legi d'advocats al qual pertanga Eduard.
d) Pot presentar directament la demanda.
11. Izaskun, advocada, arriba a un acord amb Francesc per a presentar una demanda de reclamació de danys i perjudicis
patits com a conseqüència d'un accident laboral. Izaskun elabora un full d’encàrrec en el qual es pacten els següents
honoraris: una quantitat inicial de 3.000 euros en concepte de despeses fixes per l’estudi de l'assumpte i la preparació
de la demanda, que no es retornaran, i un percentatge del 15 % de la quantitat que resulte en el cas d’obtindre una
sentència favorable, incloent-hi els 3000 euros inicials. Així mateix, pacten que Izaskun queda autoritzada no solament
per a rebre pagaments que es deriven de la reclamació, sinó també per a aplicar aquests fons al pagament de la part
proporcional pactada com a honoraris. És correcte aquest pacte d'honoraris?:
a) No, perquè el pacte de quota litigi està estrictament prohibit.
b) Sí, però el client pot impugnar els honoraris per excessius si la quantitat final supera els barems del col·legi d'advocats.
c) Sí, perquè hi ha llibertat de pactes i no n’hi ha cap que contravinga normes imperatives.
d) No, ja que el pacte és abusiu per establir una quantitat fixa i un percentatge i per autoritzar Izaskun a llevar els seus
honoraris de les quantitats percebudes en interés del client.
12. Justí es fa càrrec de la defensa de Marià en un procediment civil de reclamació de quantitats en el qual aquest és
demandat. Finalment, Marià perd el plet i, a més, és condemnat al pagament de les costes de la part contrària. Justí,
que no havia plantejat a Marià a quant pujarien els seus honoraris, li presenta una minuta detallada, que Marià rebutja.
¿Pot Justí reclamar judicialment el pagament dels seus honoraris professionals?
a) Sí, perquè té dret a percebre honoraris per la seua actuació.
b) No, perquè com que no ha concretat l'import dels seus honoraris i ha perdut el plet, no té dret a reclamar la minuta.
c) Sí, però prèviament ha de sol·licitar al col·legi d'advocats que fixe la quantia de la minuta.
d) No, perquè com que Marià ha sigut condemnat a pagar les costes de la part contrària, Justí no pot minutar al seu client.
13. Francesca defensa Evarist en un procés penal que se segueix per un delicte d'estafa agreujada i que està pendent de
judici en l'audiència provincial. El procurador remet a les parts una citació a judici, signada pel president de la secció,
Manel. Quan arriba a la sala, el dia del judici, Manel no hi està present, ja que es troba malalt, i així ho comuniquen
verbalment a Francesca. Presideix la vista Rosa, el ponent és Josep i la tercera magistrada és María Fernanda, tots
integrants de la secció. Després de la vista oral, descontenta pel desconeixement de la composició del tribunal abans
del judici, Francesca es planteja per aquest motiu demanar la nul·litat del judici per vulneració del dret al jutge ordinari
predeterminat per la llei. Pot prosperar la seua petició?:
a) Sí, perquè en cap moment se li ha comunicat amb antelació la composició del tribunal abans de la vista ni els motius
pels quals hi intervenen uns magistrats i no uns altres.
b) No, perquè, encara que s'haja incomplit la llei, Francesca no té motius per a recusar a cap dels integrants del tribunal.
c) Sí, quant al canvi en la presidència, perquè no se li acredita documentalment en l'acte la malaltia del president de la
secció.
d) No, perquè la lesió del dret al jutge ordinari predeterminat per la llei no comporta la nul·litat del judici, sinó de la
sentència.
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14. Maria, advocada d'ofici de Joan en un procés matrimonial que acaba amb una sentència del jutjat de família de 26
de gener de 2018, rep, el febrer de 2019, la trucada de Joan perquè l’assistisca amb motiu d’una demanda d'execució
de la sentència quant a la guàrdia i custòdia dels fills menors. Pot Maria assistir Joan amb el nomenament de lletrada
d'ofici original?:
a) No, Joan ha de sol·licitar una nova designació d'advocat d'ofici per a l'execució, ja que la primera designació era
únicament per a la fase declarativa.
b) Si, ja que la designació del torn d'ofici comporta que el lletrat haurà de portar l'assumpte cada vegada que es plantege
algun incident d'execució.
c) No, ja que, una vegada transcorregut un any des de la sentència, s'extingeix la designació i ha de sol·licitar-se’n una de
nova.
d) Sí, ja que l'assistència jurídica gratuïta comprén el tràmit d'execució, si es produeix durant els dos anys de la sentència
de la instància.
15. Frederic és designat advocat de Joana, la qual vol entaular una demanda de responsabilitat patrimonial contra
l'Ajuntament de Mataró per haver patit lesions en esvarar-se a la plaça del Mercat. Frederic analitza la documentació i
les al·legacions de Joana i arriba a la conclusió que la pretensió és insostenible, i així ho exposa a la comissió d'assistència
jurídica gratuïta, que demana un informe al col·legi d'advocats, el qual, per contra, informa que la pretensió és
sostenible. En conseqüència:
a) Frederic haurà d'assumir l'assistència jurídica que reclama Joana.
b) La comissió d'assistència jurídica gratuïta designarà un nou advocat, que no podrà al·legar la insostenibilitat de la
pretensió.
c) Se sol·licitarà un informe addicional al Ministeri Fiscal, i només si coincideix amb el del col·legi, Frederic haurà de
continuar la defensa de Joana.
d) Frederic ha d'assumir la defensa de Joana, però pot renunciar a la designació exposant motivadament la inconveniència
de continuar la defensa.
16. Joana, Pere i Joan Francesc volen exercir col·lectivament l'advocacia i constituir una societat mercantil. ¿Han de
constituir-se com a societat professional?:
a) Sí, independentment de la forma social que adopten.
b) No, ja que poden acollir-se a qualsevol de les formes mercantils existents.
c) Sí, sempre que tinguen col·laboradors o passants en règim de dret laboral.
d) No, ja que els advocats estan exempts de l'obligació de constituir-se com a societat professional.
17. Joan, Pere i Joan Francesc decideixen finalment constituir una societat professional i integrar-hi un procurador per
a oferir i prestar als clients un servei integral de defensa i representació. És això possible?:
a) No, perquè les societats formades per a realitzar activitats professionals no poden integrar mai socis que es dediquen a
una altra activitat.
b) Sí, ja que és possible que l'activitat de la societat siga multidisciplinària.
c) No, ja que l'acompliment de les activitats d'advocat i procurador és incompatible, segons la llei.
d) Sí, ja que la legislació mercantil no estableix cap limitació en funció de l'activitat a la qual es dediquen els socis.
18. Perfecte rep l'encàrrec d'un client, Marcel, d'iniciar una reclamació per responsabilitat extracontractual contra una
entitat mercantil. Després de contactar amb la part contrària, arriben al pacte de sotmetre la qüestió a mediació a fi
d'evitar el litigi, per la qual cosa signen un document i Perfecte queda encarregat materialment de presentar la sol·licitud
de mediació. No obstant això, Perfecte s'adona que el termini de prescripció (un any) podria transcórrer sense que es
resolguera la mediació, per la qual cosa es planteja què ha de fer amb la mediació. Assenyaleu la resposta correcta:
a) Interposar una demanda judicial perquè s'interrompa el termini de prescripció, sense perjudici d'instar al mateix temps
la mediació i demanar la suspensió del procés.
b) Desistir de dur a terme la mediació, ja que, atesa la naturalesa de l'assumpte, mai es resoldrà abans que transcórrega el
termini de prescripció.
c) Acudir a la mediació abans que es complisca el termini de prescripció, perquè la presentació de la sol·licitud de mediació
suspendrà el termini de prescripció des del moment de la recepció pel mediador o del depòsit en la institució de mediació.
d) Oblidar-se del tema de la prescripció, ja que si se sotmet l'assumpte a mediació, s'arribarà a un acord vinculant per a les
parts.
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19. Joan Manel acudeix a demanar assistència lletrada a Marta perquè ha rebut la notificació d'un laude i, com que no
està conforme amb la decisió dels àrbitres, vol informació sobre quin tipus de recursos podrien presentar-s’hi. Marta
l'informa que:
a) Mentre no siga homologat el laude per un jutge de primera instància, no ha de preocupar-se pel seu contingut, ja que
contra el que es recorreria és contra l'acte d'homologació.
b) Pot interposar un recurs d'apel·lació contra el laude en el termini establit per la llei per a recórrer una sentència de
primera instància.
c) Pot exercir l'acció d'anul·lació per qualsevol dels motius assenyalats en la Llei d'enjudiciament civil per a la revisió de les
sentències de primera instància.
d) Pot exercir l'acció d'anul·lació per motius taxats i, a més, demanar la revisió del laude en els mateixos termes previstos
en la llei per a les sentències fermes.
20. En una sentència penal ferma, Joan és absolt d'un delicte d'estafa pel qual era acusat exclusivament per l'acusació
particular. La sentència no conté un pronunciament exprés sobre les costes i ha transcorregut ja el termini per a sol·licitar
un aclariment o una ampliació d’aquesta. Ferran, advocat de Joan, es planteja sol·licitar la imposició de les costes de
l'acusació particular. És possible?:
a) Sí, ja que s’hi ha d'aplicar el criteri del venciment objectiu de la jurisdicció civil i imposar les costes a l'única acusació
formulada, perquè s'han desestimat íntegrament les seues pretensions.
b) No, perquè la sentència no té un pronunciament exprés sobre imposició de costes a l'acusació.
c) Sí, però haurà de ser mitjançant un incident d'execució de sentència, i caldrà presentar la minuta i sotmetre-la a
impugnació per costes indegudes o excessives.
d) No, perquè en el procés penal les costes únicament s'imposen a l'acusat en el cas de condemna, o es declaren d'ofici en
el cas d'absolució, i no poden imposar-se a cap de les acusacions.
21. Ernest és designat lletrat del torn d'ofici per a defensar Marcel, el qual està detingut en dependències policials per
un suposat delicte d'agressió sexual. Ernest assisteix a la seua declaració i a altres diligències de guàrdia, i, a més, li
tramita l'assistència jurídica gratuïta. No obstant això, a Marcel se li denega aquest dret perquè no compleix els requisits
legals. ¿Pot Ernest cobrar alguna retribució del torn d'ofici pel seu treball, d’acord amb la Llei d'assistència jurídica
gratuïta?:
a) Sí, pot cobrar del torn d'ofici fins que li va ser denegada l'assistència jurídica gratuïta, ja que ho va fer per designació
col·legial per a unes diligències inajornables; però a partir de llavors ha de minutar al client o renunciar a la defensa.
b) Sí, mentre no es revoque la designació, Ernest té dret a cobrar els seus honoraris com a lletrat d'ofici, sense perjudici
que l'Administració reclame a Marcel el reintegrament del que s’ha abonat.
c) No, no pot cobrar pel torn d'ofici, però Marcel haurà d'abonar-li els honoraris reportats per la seua actuació professional.
d) No, no pot cobrar en cap cas, perquè no va ser contractat per Marcel, ja que la seua intervenció va ser per obligació
legal i l'Administració només pagarà si es té dret a assistència jurídica gratuïta.
22. Clara sol·licita el reconeixement de l'assistència jurídica gratuïta i obté una resolució favorable de la comissió
d'assistència jurídica competent. No obstant això, Clara vol fer un favor al seu nebot Antoni, que acaba de col·legiar-se
com a procurador, i vol que la represente, per la qual cosa ho comunica a la comissió perquè solament l’assistisca un
advocat del torn d'ofici. És això possible?:
a) No, ja que el reconeixement del dret implica acceptar que tots els professionals han de pertànyer al torn d'ofici.
b) Sí, ja que l'interessat amb dret a l'assistència jurídica gratuïta té llibertat per a decidir si vol un professional privat i si li
pagarà o no els seus honoraris, en funció del pacte a què arribe amb ell.
c) Sí, però Antoni no podrà facturar cap quantitat a Clara sense incórrer en una infracció disciplinària.
d) No, llevat que Antoni renuncie per escrit a percebre els seus drets davant de Clara i del col·legi en el qual estiga inscrit.
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23. En el Jutjat de Primera Instància número 1 de Majadahonda se segueix un plet per una demanda interposada per
Francisco, amo d'un xalet, contra la constructora Edificaciones Fernando, SLU, per defectes de construcció. Durant el
procés, la representació d'Edificaciones Fernando, SLU, s'assabenta que en el Jutjat de Primera Instància número 2 de
Majadahonda se segueix un plet en el qual Francisco és demandat per la promotora Promociones Majariegas, SA, que
sol·licita la resolució del contracte de compravenda del xalet per impagament de preu ajornat. Edificaciones Fernando,
SLU, posa en coneixement del Jutjat número 1 aquesta circumstància perquè se suspenga el curs del procés. Quina
decisió ha de prendre el Jutjat número 1?:
a) Ha d'acordar l'acumulació de processos, ja que el que es decidisca en el Jutjat número 2 afecta la legitimació de l'actor
en el plet seguit en el número 1.
b) Ha d'acordar la suspensió immediata del procediment fins que es resolga per sentència ferma el plet seguit en el Jutjat
número 2 de Majadahonda.
c) No ha de suspendre el procés, ja que no està en qüestió la legitimació de l'actor per a presentar la demanda ni és qüestió
que siga necessari decidir en el judici seguit en el número 1.
d) Ha de suspendre el procés, però només quan queden les actuacions vistes per a dictar sentència.
24. El demandat Pancraci, a qui la societat mercantil Pterodactília, SA, reclama un deute de 300.000 euros contret per
unes obres de l'any 2011, presenta en la contestació a la demanda un document datat el 1995 subscrit per Pere, difunt
administrador de Pterodactília, SA, en el qual reconeix que Pere va prestar serveis a la societat que no es van
documentar i que es valoren en 300.000 euros. Com que Pterodactília, SA, sospita que el document és fals, presenta
immediatament una querella davant del jutjat d'instrucció i justifica, davant del jutge civil, que es va admetre a tràmit
aquella querella. Quina decisió hauria d'adoptar-se en la jurisdicció civil?
a) Haurà de suspendre's la causa de forma immediata, fins que s'acredite que el judici criminal ha acabat o està paralitzat
per una causa que impedeix que continue amb normalitat.
b) Hauran de seguir-se els tràmits del judici fins a la sentència, i si en aquest moment la causa criminal continua oberta,
suspendre'l fins que es resolga.
c) Hauran de seguir-se els tràmits normals del procés civil, ja que la decisió que s'adopte en la jurisdicció penal sol se
cenyeix a la responsabilitat penal, llevat que ambdues parts, de comú acord, ho sol·liciten al tribunal, i llavors quedarà el
tribunal civil vinculat a la decisió que s'adopte en la jurisdicció penal.
d) No és necessari suspendre el procés ni prendre una altra mesura, ja que la possible falsedat documental no és rellevant
per a l'objecte d'aquest plet.
25. En un procediment civil per incompliment de contracte en matèria d'edificació, la part demandada al·lega, després
de la pràctica de la prova, que la llicència d'obra és il·legal i que aquesta qüestió la plantejarà davant de l'Administració
i, si escau, formularà una demanda contenciosa perquè se’n declare la nul·litat, ja que afecta la decisió de fons del plet.
Després d'aquesta al·legació, ambdues parts sol·liciten al tribunal, de comú acord, que suspenga el curs de la causa
abans de dictar sentència, mentre l'administració pública competent o els òrgans jurisdiccionals resolen la qüestió de la
legalitat de la llicència. És possible aquesta actuació de les parts?:
a) Sí, i el tribunal quedarà vinculat per la decisió que adopte, sobre el tema concret de la llicència, l'òrgan competent en
matèria administrativa.
b) No, ja que a efectes prejudicials, els tribunals civils poden conéixer d'assumptes que estiguen atribuïts als tribunals de
l'ordre contenciós administratiu.
c) Sí, però el tribunal civil tindrà després llibertat per a acceptar el que s'haja resolt en la via administrativa.
d) No, ja que la suspensió del procés i la possible vinculació o no del tribunal civil a la resolució en les vies administrativa o
contenciosa no poden dependre d'una actuació de les parts.
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26. A conseqüència de la caiguda d'un arbre sobre la finca que confronta amb el xalet de Ramón i Francisca, situat a la
localitat de Collado Villalba, el seu habitatge pateix danys a la teulada i en una paret, i la reparació puja a 85.000 euros.
Com que no tenen una assegurança de la llar que cobrisca aquests danys, es posen en contacte amb un advocat,
Raimundo, perquè demande el propietari del terreny on estava l'arbre, Jaime, el domicili del qual està a Madrid, a fi que
repare l'habitatge o pague l'import de la reparació. Atés que Raimundo no aconsegueix que Jaime l’atenga, decideix
formular una diligència preliminar de judici a fi que Jaime presente el contracte d'assegurança de l'habitatge, si el té,
amb l'objecte també de demandar la companyia asseguradora. Qui és competent per a resoldre sobre aquesta petició?:
a) El jutge degà de Collado Villalba.
b) El jutge degà de Madrid.
c) El jutge de primera instància de Collado Villalba.
d) El jutge de primera instància de Madrid.
27. L'Audiència Provincial de Madrid va dictar sentència en primera instància per la qual va absoldre l'acusat, Endrino,
del delicte d'estafa, ja que entenia que els fets pels quals era acusat constituïen un mer incompliment d'obligacions
civils, sense voluntat de frau. Contra la sentència es va recórrer en apel·lació davant del Tribunal Superior de Justícia per
part del fiscal Tomás, el qual va aconseguir que, en segona instància, el tribunal d'apel·lació revisara el material
probatori i concloguera que Endrino tenia la clara intenció d'estafar les seues víctimes. Contra la sentència és possible
interposar un recurs de cassació per infracció de llei. L'advocat Inocencio adverteix que la revocació de la resolució
d'instància podria vulnerar normes processals, i sobretot la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans. Quins
tràmits ha de seguir per a portar la qüestió a aquest tribunal?:
a) Ha de recórrer-hi en cassació i després en empara davant del Tribunal Constitucional, abans de presentar una demanda
davant del Tribunal Europeu, a fi d'exhaurir tots els recursos interns.
b) Ha de recórrer-hi en cassació, però no és necessari acudir a l'empara abans d'acudir al Tribunal Europeu per tractar-se
de jurisdicció constitucional.
c) No ha de recórrer-hi ni en cassació ni en empara, per tractar-se de recursos extraordinaris.
d) No pot portar la qüestió al Tribunal Europeu perquè només hi poden acudir els estats i la resolució que es dicte només
obliga a modificar la legislació interna.
28. Casimir és detingut per la suposada comissió d'un delicte de robatori amb força en les coses. Com que no està d'acord
amb la detenció, Casimir sol·licita un habeas corpus, ja que considera que ha sigut detingut arbitràriament i il·legalment
perquè no havia comés cap delicte de robatori: com a màxim, un delicte lleu de furt que no justifica la detenció. El jutge
d'instrucció, a la vista de l'escrit, i sense tramitar l’habeas corpus, dicta una resolució per la qual l’inadmet, ja que
considera que la privació de llibertat va ser correcta. Dos dies més tard, Casimir passa a disposició judicial i queda en
llibertat, amb l’obligació de compareixença apud acta. L'advocat de Casimir intenta que es declare la nul·litat de les
actuacions per no haver-se tramitat el procediment d'habeas corpus, però el jutge d'instrucció ho rebutja. ¿Pot
interposar Casimir un recurs d'empara perquè es revise la decisió d'inadmissió de l'habeas corpus?:
a) Sí, per vulneració de l'article 17.4 de la Constitució.
b) No, ja que com que s’ha inadmés a tràmit l’habeas corpus, no és possible cap recurs.
c) Sí, però només després que es dicte una resolució definitiva en el procés judicial en el qual es va acordar la privació de
llibertat.
d) No, ja que ha quedat en llibertat al cap de dos dies i, per tant, el recurs d'empara manca d'objecte.
29. El ciutadà John Smith, britànic i resident en una localitat de la Costa del Sol, realitza un viatge a Tailàndia, on manté
relacions sexuals de pagament amb menors d'edat del país de destinació. En arribar a Espanya, la Fiscalia, informada
per un familiar de John, presenta una denúncia per un suposat delicte contra la llibertat sexual de menors d'edat. ¿Seria
competent la jurisdicció espanyola per a conéixer d'aquesta investigació?:
a) No, ja que els fets han ocorregut a l'estranger i ni la víctima ni l'autor són espanyols.
b) Sí, ja que el suposat autor és resident a Espanya i el delicte és contra la llibertat sexual de menors d'edat.
c) Sí, perquè la jurisdicció espanyola és competent per a conéixer de tots els delictes comesos per espanyols o residents a
l'estranger.
d) No, ja que els fets només podrien perseguir-se al lloc on s’han comés (Tailàndia) o al país del qual és nacional John
(Regne Unit).
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30. Els jutjats mercantils i les sales d'Audiència Provincial, amb seu a Alacant, especialitzats en marca comunitària, en
relació amb aquesta matèria, tenen competència:
a) Sobre tot el territori de la Unió Europea.
b) Sobre tot el territori nacional.
c) Sobre el territori del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
d) Sobre el territori del partit judicial d'Alacant.
31. Emiliano va demandar María Luz i Juan José i reclamà la rescissió del contracte de compravenda del pis que li havien
venut, d’acord amb l’article 1469 del Codi Civil, atés que l'immoble tenia menys metres quadrats dels que apareixien en
l'escriptura. No obstant això, va perdre el plet perquè els jutges van entendre que la venda no s'havia fet en funció del
nombre de metres quadrats de l'habitatge, com exigiria aquell article. Descontent amb el resultat, Emiliano acudeix a
un altre advocat, que planteja una nova demanda en la qual sol·licita la nul·litat del contracte per vici de consentiment
d'Emiliano, perquè s’ha incorregut en un error essencial sobre el nombre de metres quadrats del pis, d’acord amb els
articles 1300 i següents del Codi Civil. En ambdós casos, Emiliano continua demanant el mateix, és a dir, que les parts es
retornen les prestacions del contracte. ¿Pot el tribunal examinar les al·legacions de fons d'aquesta segona demanda?:
a) Sí, ja que el primer plet es fonamentava en la rescissió i ara es basa en la nul·litat del contracte, per la qual cosa no es
tracta de la mateixa pretensió.
b) No, ja que la demanda recau sobre el mateix bé immoble, per la qual cosa s’havien d’haver exercit totes les accions
possibles sobre l’immoble que hi haguera entre les parts.
c) Sí, perquè ni els fets ni els fonaments jurídics que s'al·leguen en el segon plet són els mateixos que els del primer.
d) No, perquè el que es demana en la demanda és el mateix, i els nous fets i fonaments es podien haver al·legat en el
primer plet, i així s’hauria d’haver fet.
32. El lletrat Mario va presentar en la taxació de costes del Jutjat de Primera Instància número 77 de Madrid una minuta
d'honoraris per un import de 4.500 euros. La part vençuda en costes va impugnar els honoraris per excessius, ja que
estimava que no havien de depassar la suma de 4.000 euros. En donar-li trasllat de la impugnació, Mario va acceptar
que es reduïra la minuta a la suma de 4.000 euros i renunciar a la resta, i va demanar l'arxivament de l'incident. No
obstant això, el Jutjat no es va adonar d'aquest escrit, va tramitar un incident d'impugnació de costes i li va donar trasllat
al Col·legi d'Advocats, que va informar que la minuta era correcta segons els barems col·legials, per la qual cosa va dictar
resolució ferma per la qual ratificava la taxació de costes creient que es mantenia la reclamació de 4.500 euros. Tant
Mario com la part obligada al pagament demanen la nul·litat de l'acte per haver incorregut en un error sobre les
pretensions de les parts, però el Jutjat la rebutja i afirma que és una decisió ferma. ¿Pot la part perjudicada formular-hi
un recurs d'empara constitucional?:
a) Sí, per vulneració del dret a la tutela judicial efectiva, ja que la resolució dictada es basa en un error manifest del Jutjat,
i no és possible un altre recurs contra aquesta.
b) No, perquè la resolució és ferma i no hi ha compromés cap dret constitucional susceptible de recurs d'empara.
c) Sí, perquè el Tribunal Constitucional és l'última instància per a revisar qualsevol resolució judicial ferma, siga quin siga
el seu contingut.
d) No, perquè en matèria de taxació de costes no cal interposar-hi un recurs d'empara, en cap cas.
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33. El Consell d'Administració de Gentsana, SA, dedicada a l'assegurança mèdica privada, acorda concedir al seu
administrador únic, Enric, una retribució del 2 % com a comissió de cartera pel total de quotes anual dels assegurats. En
realitat, Enric no va ser mai agent d'assegurances, i el Consell d'Administració només pretenia compensar-lo per la
dedicació a la gestió de la societat. En incorporar-s’hi, anys després, un accionista minoritari, planteja que l’esmentat
acord vulnera els articles 24 i 218 de la Llei de societats de capital, que exigeixen que la retribució de l'administrador es
fixe en els estatuts i que, si consisteix en una participació en els guanys, aquesta només puga ser llevada dels beneficis
líquids, després de cobrir-se les reserves legals i estatutàries i un dividend mínim als accionistes. No obstant això, el
Consell d'Administració desestima la petició i es nega a revisar la seua decisió tot adduint que obeeix a un contracte o
quasicontracte subscrit amb l'administrador. ¿Pot qüestionar judicialment aquest pacte l'accionista minoritari?:
a) No, ja que es tracta d'un contracte vàlidament subscrit entre l'administrador i la societat, en el qual concorren tots els
requisits que fan que el consentiment de les parts siga vàlid, i no recau directament sobre els guanys de la societat.
b) Sí, ja que els nous socis poden impugnar els acords socials en qualsevol moment des de l’entrada en la societat i sense
subjecció a cap termini.
c) No, ja que l'acord és merament anul·lable i ha transcorregut el termini de caducitat de l'acció d'un any.
d) Sí, ja que l'acord pot constituir un frau de llei per a evitar les normes imperatives sobre retribució dels administradors,
i, per tant, pot demanar-se’n la nul·litat radical.
34. En el Jutjat de Primera Instància número 5 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) se segueix un procediment judicial per
la reclamació de Francesc contra Montserrat i la companyia asseguradora ASSEGURA, com a conseqüència d'un suposat
accident de trànsit en el qual es van veure implicats Francesc i Montserrat. Paral·lelament, després d’arribar un
comunicat de lesions al Jutjat d'Instrucció número 1 de Vilanova i la Geltrú, s'incoen unes actuacions penals en les quals
els Mossos d'Esquadra dedueixen que l'accident constitueix una simulació per a defraudar la companyia asseguradora
ASSEGURA, i podria constituir un supòsit d'estafa comés per Francesc i Montserrat, que són imputats. L'advocat de
Francesc, quan s’assabenta del que ha ocorregut, insta el jutge de primera instància perquè plantege un conflicte de
competència amb l'ordre jurisdiccional penal. ¿Pot plantejar-se aquest conflicte, i davant de quin òrgan?:
a) Sí, pot plantejar-se, i serà resolt per l'Audiència Provincial de Barcelona, òrgan superior comú als dos jutjats.
b) No, ja que els jutges civils no poden plantejar qüestions de competència a l'ordre penal.
c) Sí, pot plantejar-se, i serà resolt per una sala especial del Tribunal Suprem.
d) No, ja que no és possible suscitar conflictes de competència entre òrgans judicials de diferents ordres jurisdiccionals,
sinó únicament qüestions prejudicials.
35. Agnés i Àlvar tenen un despatx d'advocats especialitzat en dret penal en el qual presten serveis una empleada
administrativa i un passant. Atés que tracten dades dels clients que es relacionen amb el despatx, ¿han de nomenar un
delegat de protecció de dades?:
a) No, ja que no tracten dades a gran escala ni es troben dins dels supòsits d'obligació legal de nomenament de delegat,
però poden fer-ho voluntàriament.
b) Sí, ja que han de nomenar un delegat sempre que tracten dades personals.
c) No, atés que un despatx d'advocats no està subjecte a les obligacions de la legislació de protecció de dades, sinó als
deures deontològics i legals de confidencialitat.
d) Sí, ja que és la persona que es responsabilitzarà de les mesures tècniques i organitzatives apropiades per al tractament
de les dades, i que pot ser qualsevol dels dos advocats o l'administrativa.
36. El despatx Bermúdez & Pérez, que compta amb 300 advocats en tot Espanya, realitza tractaments de dades dels seus
clients i proveïdors. Quines obligacions té respecte a aquests tractaments?:
a) Ha d'eliminar-ne totes les dades que tinguen més de dos anys d'antiguitat.
b) Ha d’inscriure els fitxers en què consten aquestes dades davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
c) Ha de comunicar els tractaments realitzats al seu col·legi d'advocats.
d) Ha d’elaborar un registre d'activitats de tractament i tindre'l a la disposició de l'Agència Espanyola de Protecció de
Dades.
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37. L'advocat Joan Carles ha renunciat a continuar defensant Manel en un tema penal per motius econòmics, ja que no
ha abonat la provisió de fons sol·licitada. Manel acudeix al vostre despatx i us encarrega continuar la defensa d'aquest
assumpte. Què heu de fer en aquest cas?:
a) Sol·licitar a Joan Carles la vènia professional abans de la primera actuació, que no podrà negar-la.
b) Podeu personar-vos en el procediment en nom de Manel.
c) Necessàriament, signar un full d’encàrrec i pressupost d'honoraris abans de realitzar qualsevol actuació.
d) Comunicar a Joan Carles l'encàrrec realitzat per Manel, abans de realitzar la primera actuació.
38. Isabel és contractada per un despatx d'advocats sota el règim del Reial decret 1331/2006, sobre la prestació de
l'activitat professional d'advocat en despatxos d'advocats. En el seu contracte s'inclou un pacte de permanència de dos
anys, i durant la seua relació se li proporciona formació especialitzada per part del despatx. Onze mesos més tard, Isabel
comunica la intenció de deixar voluntàriament el despatx. ¿Pot obligar-la el despatx a romandre en el seu lloc de treball
fins a complir-se els dos anys pactats?:
a) No, però el despatx tindrà dret a la indemnització de danys i perjudicis que s'haja pactat en el conveni col·lectiu o en el
contracte de treball.
b) No, però el despatx tindrà dret a la indemnització de danys i perjudicis que s'haja pactat en el conveni col·lectiu o en el
contracte de treball, que en cap cas podrà ser superior a les despeses que haja suportat el despatx com a conseqüència de
la formació o l’especialització.
c) Sí, però Isabel tindrà dret a una reducció de jornada en els termes que s'haja pactat en el conveni col·lectiu o en el
contracte de treball.
d) No, però el despatx podrà exigir-li que finalitze els assumptes que tinga encomanats.
39. S'està tramitant un procediment penal contra l'advocat Miquel per, presumptament, haver-se apropiat
indegudament de fons del seu client. Quina ha de ser l'actuació del col·legi d'advocats on es van cometre els fets, quan
en tinga coneixement?:
a) No haurà de realitzar cap actuació fins a l’acabament del procediment penal pels mateixos fets.
b) El col·legi d'advocats podrà incoar un procediment sancionador per aquests fets i suspendre’n la tramitació fins a
l’acabament del procediment penal.
c) El col·legi d'advocats no podrà realitzar cap actuació, en virtut del principi non bis in idem.
d) El col·legi d'advocats haurà d'incoar obligatòriament el procediment sancionador i haurà de suspendre’n la tramitació
fins que hi recaiga un pronunciament ferm de l'autoritat judicial.
40. Carles és un advocat que intervé en un procés penal com a acusació en nom del seu client, Marc, i aconsegueix una
condemna de presó de tres anys per a Esteve. Una vegada és ferma la sentència, i amb Esteve a la presó complint
condemna, Carles té notícies que una de les proves utilitzades, la fonamental per a la condemna d'Esteve, és falsa i es
devia a una falsificació realitzada pel seu client, Marc. Quin ha de ser el comportament de Carles en aquest cas?:
a) Comunicar l'existència d'aquesta falsificació a l'advocat d'Esteve perquè hi interpose un recurs de revisió.
b) Fer pública aquesta circumstància als efectes que siguen procedents, atesa la gravetat de la situació.
c) No comunicar res de tot el que ha sabut, ja que està sotmés al secret professional.
d) Comunicar-ho a l'advocat contrari; però, prèviament, ha d’avisar el seu client, Marc, de les conseqüències d'aquesta
comunicació.
41. L'advocada Amanda col·labora amb l'advocat Alexandre en la tramitació de diversos assumptes judicials, i han pactat
el repartiment d'honoraris en un percentatge del 75 % per a la primera i el 25 % per al segon. És correcte aquest acord?:
a) Aquesta actuació no és correcta, ja que perjudica un dels advocats.
b) Aquesta actuació no és correcta, ja que l'advocat no pot pagar cap compensació a una altra persona per haver-li enviat
un client.
c) Aquesta actuació serà correcta si el client coneix el pacte d'honoraris i l'accepta de manera expressa.
d) L'acord és correcte, ja que hi ha una col·laboració professional.
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42. Isabel, clienta de Marta, a qui ha encomanat la defensa dels seus interessos en el procediment judicial de separació
que ha iniciat contra ella el seu marit, David, té sospites que la seua lletrada, Marta, pot tindre relació d'amistat amb
l'advocat de David, i així ho exposa a Marta. Què ha de fer Marta en aquest cas?:
a) Marta té l'obligació de posar en coneixement d'Isabel, exclusivament de manera verbal, encara que Isabel ho sol·licite
per escrit, totes les situacions que aparentment puguen afectar la seua independència, com ara relacions familiars,
d'amistat, econòmiques o financeres, amb la part contrària o amb els seus representants.
b) Marta no té l'obligació de posar en coneixement d'Isabel cap situació que aparentment puga afectar la seua
independència, com ara relacions familiars, d'amistat, econòmiques o financeres, amb la part contrària o amb els seus
representants.
c) Marta té l'obligació de posar en coneixement d'Isabel, exclusivament de manera verbal, encara que Isabel ho sol·licite
per escrit, totes les situacions que aparentment puguen afectar la seua independència, però no les referides a les seues
relacions familiars, d'amistat, econòmiques o financeres, amb els representants de la part contrària.
d) Marta té l'obligació de posar en coneixement d'Isabel, fins i tot per escrit si Isabel li ho sol·licita de la mateixa manera,
totes les situacions que aparentment puguen afectar la seua independència, com ara relacions familiars, d'amistat,
econòmiques o financeres, amb la part contrària o amb els seus representants.
43. Andrea i Lluís estan divorciats. Andrea se n’anà a viure a França, raó per la qual la custòdia dels fills menors va quedar
a càrrec de Lluís, i mantingueren compartida la pàtria potestat d’aquests. Després d'uns quants mesos, Lluís acudeix al
despatx de la seua advocada, Anna, i li comunica que està passant un mal moment econòmic perquè no té ingressos, i
que amb l’objectiu que els seus fills no queden desatesos, ha sol·licitat la custòdia temporal de la Diputació per als
menors. Lluís demana a Anna que no comunique aquesta circumstància a l'advocat de la seua exdona. Anna, després
d'informar-lo que la mare hauria de conéixer la situació, respecta la petició de Lluís. Ha sigut correcta la seua actuació?:
a) No, perquè la pàtria potestat és compartida i, per tant, una situació així ha de ser coneguda i consensuada per ambdós
progenitors.
b) Sí, perquè l'advocada hi està obligada pel secret professional.
c) No, perquè el deure del secret professional no és il·limitat i absolut, i ha de prevaldre l'interés del menor i el dret del
cònjuge no custodi a conéixer la situació.
d) Sí, perquè l'advocada de Lluís només ha de defensar els interessos del seu client.
44. Marta defensa dos demandats en un procediment de responsabilitat civil, i un d'ells planteja que la responsabilitat
és de l'altre. Què hauria de fer Marta en aquest cas?:
a) Hauria de renunciar a la defensa d’ambdós clients, en tot cas.
b) Hauria de renunciar a la defensa d’ambdós clients, excepte amb l’autorització expressa dels dos per a intervindre en
defensa d'un d'ells.
c) Hauria de renunciar a la defensa d'un d'ells: l'últim que li va demanar que el defensara.
d) Hauria de continuar el procediment fins que es dictara sentència, per no generar indefensió a cap d'ells.
45. Maite és clienta habitual de Sandro, advocat de la seua confiança amb el qual treballa des de fa molts anys. En una
data recent, Maite encomana a Sandro que li porte un nou assumpte i li demana signar prèviament un full d’encàrrec
per a conéixer amb seguretat l'import dels honoraris i la forma de pagament. Quina és l'actuació que hauria de tindre
Sandro davant d’aquesta sol·licitud de full per encàrrec?:
a) Ha de negar-s’hi perquè suposa una desconfiança impròpia en les relacions entre advocat i client.
b) Ha de subscriure el full d’encàrrec perquè el seu client li ho demana.
c) Ha de subscriure’l perquè és una obligació dels advocats en tots els casos signar un full d’encàrrec, encara que no li ho
haja sol·licitat Maite.
d) Ha de negar-s’hi perquè per a això estan els criteris orientadors per a taxacions de costes.
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46. Juan, lletrat de Lleó, és titular d'un despatx professional individual en el qual col·labora, amb una relació laboral,
Aitor, advocat també col·legiat i exercent. En un dels assumptes en els quals Aitor col·laborava amb Juan, i degut
exclusivament a unes gestions dutes a terme personalment per Aitor, es genera un perjudici per al client:
a) Juan, com a advocat titular d'un despatx professional individual, respondrà professionalment davant del seu client de
les gestions o actuacions efectuades per Aitor, ja que és el seu col·laborador, sense perjudici de la facultat de fer una
repetició contra ell, si és procedent.
b) Juan no respondrà, en cap cas, professionalment davant del seu client de les gestions o actuacions efectuades per Aitor.
c) Juan, com a advocat titular d'un despatx professional individual, respondrà professionalment davant del seu client de
les gestions o actuacions efectuades per Aitor, ja que és el seu col·laborador, només en el cas que aquestes siguen
constitutives de delicte.
d) Juan, com a advocat titular d'un despatx professional individual, respondrà professionalment davant del seu client de
les gestions o actuacions efectuades per Aitor, ja que és el seu col·laborador, només en el cas que així ho establisca
expressament la Junta del Col·legi d'Advocats.
47. Asier és graduat en Dret i ha superat el 2017 el màster d'accés a la professió d'advocat i la prova d'Estat per a accés
a l'advocacia convocada pel Ministeri de Justícia, si bé no s'ha incorporat a cap col·legi d'advocats. En dates recents ha
rebut una demanda de divorci de la seua esposa i s'està plantejant defensar-se a si mateix. És això possible si no està
col·legiat?:
a) No, perquè per a poder actuar en qualsevol jutjat, necessàriament s'ha d'estar col·legiat en un col·legi d'advocats.
b) Sí, perquè complint els requisits per a incorporar-se a un col·legi d'advocats, no es necessita aquesta incorporació per a
la defensa d'assumptes propis, encara que sí que ha de sol·licitar una habilitació al degà del col·legi d'advocats per a
aquesta intervenció.
c) Sí, perquè en els procediments de divorci pot actuar qualsevol llicenciat o graduat en Dret que en siga part, encara que
no estiga col·legiat.
d) Sí, ja que ha superat un màster d'accés a la professió d'advocat i ha aprovat la prova d'Estat convocada pel Ministeri de
Justícia.
48. Felipe vol incorporar-se a l'exercici professional donant-se d'alta en el Col·legi d'Advocats de Sevilla i tenint el
despatx professional a Vigo. Pot fer-ho?:
a) Sí, perquè hi ha llibertat d'elecció de col·legi.
b) Sí, perquè el domicili només és rellevant a efectes fiscals.
c) Sí, perquè el fet de tindre el domicili professional situat en una localitat diferent de la del territori del col·legi només li
impediria incorporar-se al torn d'ofici en aquest col·legi.
d) No, té obligació d'incorporar-se al col·legi on radique el seu domicili professional únic o principal.
49.Izaskun assumeix, com a advocada, la defensa dels interessos d'Olga en un procediment d'acomiadament contra ella
formulada per l'empresa Palacios Gómez, SL. Izaskun havia defensat en el passat Palacios Gómez, SL, contra la demanda
presentada per un altre empleat en un judici celebrat quatre anys abans, i llavors havia obtingut documentació interna
de l'empresa de la qual es desprenia l'existència d'anomalies contractuals en les seues relacions amb els empleats. Olga
demana a Izaskun que presente aquesta documentació, juntament amb la demanda. Què ha de fer Izaskun en aquest
cas?:
a) Presentar el document, ja que el deure del secret professional només roman per un termini de tres anys després d'haver
finalitzat la prestació de serveis al client.
b) Presentar el document, ja que la petició de l’actual clienta, Olga, és suficient perquè es veja excusada dels seus deures
del secret professional.
c) No presentar el document, ja que no ha transcorregut el termini de cinc anys després d'haver finalitzat la prestació de
serveis al client.
d) No presentar el document, ja que el deure del secret roman en el temps il·limitadament.
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50. Carla i Robert treballen com a advocats en el despatx d'advocats del qual és titular Lluc, amb qui han signat un
contracte laboral. Carla desconeix fins a quin punt està obligada a complir les indicacions de Lluc respecte de la manera
de prestar els seus serveis professionals, per la qual cosa pregunta sobre aquest tema al seu company Robert. Robert
l'informa:
a) Que ha de complir les indicacions de Lluc, fins i tot quan es tracte d'un cas en el qual hi haja un conflicte d'interessos
entre ambdós.
b) Que no ha de complir les indicacions de Lluc, ja que aquest només verificarà el compliment de les seues obligacions
laborals.
c) Que ha de complir les indicacions de Lluc, llevat que contravinguen els principis i valors de l'advocacia o les obligacions
que imposen als advocats les normes que regeixen la professió.
d) Que ha de complir les indicacions de Lluc, ja que és el titular del despatx, i per això queda eximit de la responsabilitat
disciplinària que puga derivar-se de la seua actuació professional.

Preguntes de reserva
1. Carla, advocada italiana incorporada a l'Ordre dels Advocats de Florència, té com a client habitual Sergio, que està en
una presó espanyola per un assumpte de tràfic de drogues. Carla rep la telefonada de Sergio, que li explica la seua
situació i li demana que el defense davant dels tribunals espanyols. Quins requisits ha de complir Carla per a poder
defensar Sergio a Espanya?:
a) Carla ha de presentar el carnet de col·legiada en l'Ordre dels Advocats de Florència quan intervinga en defensa de Sergio
en qualsevol instància.
b) Carla ha de sol·licitar l'habilitació en l'àmbit territorial del col·legi on es troben els òrgans judicials competents.
c) Carla ha d'actuar concertadament amb un advocat col·legiat en un col·legi d'advocats d'Espanya.
d) Carla ha de demanar una autorització al Consell General de l'Advocacia Espanyola.
2. Àfrica, advocada, està negociant amb el seu company Pere el compliment d'un contracte mercantil entre clients
d’ambdós, i, en concret, el pagament de la quantitat de 1.200 euros. Les negociacions es prolonguen per tal d’intentar
evitar el judici, però Àfrica sospita que l'ànim del seu company és dilatori. L'exercici de l'acció de reclamació prescriu en
breu, per la qual cosa el client d'Àfrica li ordena presentar la demanda, i ella ho fa així, sense previ avís a Pere. És correcta
l'actuació d'Àfrica?:
a) Sí, perquè està obeint les indicacions del seu client.
b) Sí, perquè està pròxima la possible prescripció de l'acció.
c) No, perquè ha de comunicar-se el cessament de les negociacions al lletrat contrari abans de demandar.
d) No, perquè en aquest cas la intervenció del lletrat no és preceptiva i la demanda la presenta el client al seu nom.
3. Agustí, que viu a Sevilla, ha interposat una demanda de judici verbal a Madrid en reclamació de 1.900 euros, i s’ha
valgut per a la seua representació i defensa d'un advocat i un procurador. La sentència dictada en el procediment estima
íntegrament la reclamació, amb expressa condemna en costes. ¿Pot Agustí reclamar les costes causades pel seu advocat
i procurador?:
a) No, perquè en els procediments de judici verbal de menys de 2.000 euros no és preceptiva la intervenció d'advocat i
procurador.
b) No, només pot reclamar les costes derivades del seu lletrat.
c) Sí, perquè va presentar la demanda amb advocat i procurador.
d) Sí, perquè el domicili d'Agustí està en un lloc diferent d'on s'ha presentat la demanda.
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4. En un contracte de compravenda, ambdues parts estableixen expressament en una clàusula que, per al cas
d'incompliment de les obligacions pactades, s’imposaran a l'infractor les costes judicials del plet que es produïsca.
Assenyaleu la resposta correcta:
a) En compliment del que s'estableix en aquesta clàusula, que vincula el tribunal, sempre la part incomplidora serà
condemnada en costes.
b) Només serà condemnada en costes la part que litigue amb temeritat, i aquesta clàusula no vincularà el tribunal.
c) Només serà condemnada en costes la part que litigue amb mala fe, i aquesta clàusula no vincularà el tribunal.
d) Aquesta clàusula no vincula en absolut el tribunal, que establirà la condemna en costes que estime oportuna en aplicació
de la LEC, atés que les disposicions sobre condemna en costes són imperatives i no disponibles per a les parts.
5. Núria té un compte corrent a Berna (Suïssa) i demana a Antoni, advocat, que realitze les gestions necessàries per a
portar els diners a Espanya. Núria li comenta que els diners provenen de la venda d'una casa en aquesta ciutat que acaba
d'heretar d'una tia. Què ha de fer Antonio en aquest cas?:
a) Abstindre's de portar l'assumpte, ja que els fons es troben en un paradís fiscal.
b) Ha d'extremar la cautela i fer-ne un examen especial, per tractar-se de fons provinents d'un paradís fiscal.
c) N’ha d'informar el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries, per ser
una operació sospitosa.
d) Ha d'acceptar l'encàrrec i confiar en el que li ha manifestat Núria.
6. Lluís tindrà la setmana que ve una vista en l'Audiència Provincial de Barcelona molt important per a ell, i, per això,
vol que aquest dia Manel, company de despatx, l’auxilie en l'acte del judici:
a) Manel pot auxiliar Lluís en l'acte del judici perquè tots dos estan col·legiats com a exercents.
b) Manel pot auxiliar Lluís en l'acte del judici perquè tots dos estan col·legiats com a exercents, sempre que es tracte d'una
causa complexa i/o d'un volum superior als mil folis.
c) Manel pot auxiliar Lluís en l'acte del judici perquè tots dos estan col·legiats com a exercents, sempre que Manel estiga
col·legiat més de deu anys.
d) Manel pot auxiliar Lluís en l'acte del judici perquè tots dos estan col·legiats com a exercents, sempre que Manel puga
acreditar que està especialitzat en la matèria en la qual auxiliarà Lluís.
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B MATÈRIES ESPECÍFIQUES
ESPECIALITAT JURÍDICA EN CIVIL-MERCANTIL

1. Josep, treballador per compte d'altri en situació de desocupació, decideix iniciar un expedient d'acord extrajudicial
de pagaments a fi de resoldre la seua situació d'insolvència mitjançant un acord amb els seus creditors. El creditor
hipotecari, a causa de la falta de pagament de les quotes d'amortització del préstec, inicia el procediment d'execució
hipotecària sobre l'immoble que constitueix l'habitatge habitual de Josep, i ho fa davant d’un jutjat de primera instància.
Quin efecte produeix la tramitació del procediment d'execució hipotecària?:
a) Cap, l'execució contínua normalment.
b) L'execució continua davant del jutge competent per a conéixer del concurs de creditors del deutor Josep.
c) El procediment es paralitza durant un termini de tres mesos.
d) El procediment s'arxiva definitivament.
2. Continuant amb el cas anterior, Josep no aconsegueix arribar a un acord amb els seus creditors, i per aquest motiu ha
de presentar una demanda de sol·licitud de declaració de concurs. Quin jutjat és el competent en aquest cas?:
a) El jutjat mercantil de la província on té el domicili Josep.
b) El jutjat de primera instància de la capital de la província en la qual té el domicili Josep.
c) El jutjat social del domicili de Josep.
d) El jutjat de primera instància del domicili de Josep.
3. L'empresa Distribuciones Arganda, SL, té un deute comercial de 10.000 euros, acreditat documentalment, amb Hierros
Coslada, SL, que es troba en situació de concurs de creditors. L'administrador concursal del concurs ha emés l'informe
previst en l'article 75 de la Llei concursal; no obstant això, en la llista de creditors no apareix reconegut el dret de crèdit
de Distribuciones Arganda, SL, enfront de la concursada Hierros Coslada, SL. Quines actuacions pot iniciar Distribuciones
Arganda, SL, per a reclamar el seu dret de crèdit?:
a) Presentar una demanda de judici ordinari en reclamació de quantitats contra Hierros Coslada, SL, davant del jutjat de
primera instància.
b) Presentar un incident d'impugnació de la llista de creditors en el concurs del deutor Hierros Coslada, SL.
c) Presentar una petició inicial de judici monitori davant del jutjat de primera instància del domicili de la deutora.
d) Iniciar un procediment d’execució de títol extrajudicial davant del jutjat de primera instància.
4. Una vegada plantejada davant del jutjat mercantil una demanda de reclamació de quantitats d'una factura de 5.000
euros que Transports Atocha reclama a Subministraments Elèctrics Castellana, SL, contra Lluís, fonamentada en el fet
de no haver promogut la dissolució de la societat Subministraments Elèctrics Castellana, SL, de la qual és administrador
únic, i atés que hi concorre causa legal per a dissoldre aquesta societat, ¿quina incidència té en la tramitació del
procediment la declaració del concurs de creditors de la societat Subministraments Elèctrics Castellana, SL?:
a) Se’n suspén la tramitació fins que concloga el procediment concursal.
b) S'arxiva el procediment i no tenen validesa les actuacions.
c) Continua fins que es dicte sentència ferma en primera instància.
d) S'acumula al concurs de creditors i continua allí la tramitació.
5. Continuant amb el cas anterior, una vegada plantejada per Transports Atocha una demanda de reclamació de
quantitats per l'import del deute de 5.000 euros contra Subministraments Elèctrics Castellana, SL, ¿quina incidència té
en la tramitació del procediment la declaració de concurs de creditors de Subministraments Elèctrics Castellana, SL?:
a) Se’n suspén la tramitació fins que concloga el procediment concursal.
b) S'arxiva el procediment i no tenen validesa les actuacions.
c) Continua fins que es dicte sentència ferma en primera instància.
d) S'acumula al concurs de creditors i continua allí la tramitació.
6. En una societat de responsabilitat limitada, l'òrgan competent per a formular els comptes anuals de la societat és:
a) La junta general de socis.
b) L'auditor de comptes.
c) El soci majoritari.
d) L'òrgan d'administració.
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7. Antonio, veí de Madrid i soci de Supermercados del Barrio, SL, amb domicili social a Sevilla, s’assabenta que la Junta
General de socis de l’esmentada societat va adoptar un acord pel qual s'aprovaven els comptes anuals de l'exercici,
s'acordava aplicar el resultat a reserves i no distribuir dividends, i es nomenava un nou administrador únic de la societat.
Antoni és titular d'un 20 % del capital social i, no obstant això, no va ser convocat personalment a la junta, a pesar que
en els estatuts socials s'estableix que la convocatòria es realitzarà de manera individualitzada a cada soci. Què pot fer
Antonio per a impugnar aquesta junta?:
a) Presentar una demanda de judici ordinari d'impugnació d'acords socials en els jutjats mercantils de Madrid.
b) Presentar una demanda de judici verbal d'impugnació d'acords socials en els jutjats mercantils de Sevilla.
c) Presentar una demanda de judici ordinari d'impugnació d'acords socials en els jutjats mercantils de Sevilla.
d) Iniciar un expedient de jurisdicció voluntària davant dels jutjats mercantils de Sevilla amb la finalitat de convocar una
nova junta general de socis sobre el mateix objecte que l'anterior.
8. Els administradors socials d'una societat de responsabilitat limitada consideren convenient modificar-ne els estatuts
socials, per la qual cosa han de convocar una junta general extraordinària de socis, si bé desitgen saber quina és la
majoria necessària, en aquest cas, per a adoptar vàlidament l'acord de modificació estatutària. Quina és aquesta
majoria?:
a) El vot favorable de més de la meitat dels vots corresponents a les participacions en què es dividisca el capital social.
b) La majoria dels vots vàlidament emesos, sempre que representen almenys un terç dels vots corresponents a les
participacions socials en què es dividisca el capital social.
c) El vot unànime dels socis.
d) La majoria absoluta del capital present o representat, si aquest supera el 50 % del capital social.
9. Els titulars d'una marca espanyola registrada tenen coneixement que una empresa de Valladolid està utilitzant la
marca de la qual són titulars sense la seua autorització. Decideixen presentar una demanda de judici ordinari en què
sol·liciten que es declare la infracció del dret de marca i es condemne la demandada a posar fi a l'activitat infractora i a
indemnitzar-los pels danys i perjudicis causats. Quin jutjat dels següents és competent per a conéixer de la demanda?:
a) El Jutjat Mercantil de Burgos, per ser la seu del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó.
b) El Jutjat Mercantil de Valladolid.
c) Els jutjats mercantils d'Alacant de marca comunitària.
d) Els jutjats mercantils de Madrid amb competència en la matèria.
10. En el cas que en un litigi siga convenient presentar una sol·licitud de mesures cautelars, hem de tindre en compte
que, en relació a aquesta institució processal:
a) Únicament pot presentar-se amb la demanda.
b) És necessari oferir una caució per a respondre dels danys i perjudicis que puguen causar-se a qui ha de suportar-les.
c) Sempre s'adopten sense oir la part demandada.
d) Contra la resolució judicial que concedeix o rebutja les mesures no hi és possible mai cap recurs.
11. Una vegada admesa a tràmit per un jutjat de primera instància de Màlaga (domicili de la demandant) una demanda
de judici ordinari contra el nostre client, amb domicili situat a Madrid, en reclamació d'un deute de caràcter comercial,
s'ha donat trasllat de la demanda i s’ha concedit un termini de vint dies per a contestar-la. Atés que la demanda hauria
d'haver-se presentat a Madrid, ¿quina actuació processal hauria de realitzar-se?:
a) Contestar la demanda al·legant com a excepció processal la falta de competència territorial.
b) Recórrer en reposició contra l'acte d'admissió a tràmit de la demanda.
c) Presentar un incident extraordinari de nul·litat d'actuacions.
d) Plantejar dins dels primers deu dies del termini per a contestar la demanda una declinatòria per falta de competència
territorial.
12. Després de proposar la prova en l'acte de l'audiència prèvia d'un judici ordinari, aquella no és admesa pel jutge. Quin
mitjà d'impugnació pot emprar-se contra aquesta resolució?:
a) Recórrer-hi en reposició per escrit dins dels cinc dies següents a la conclusió de l'audiència prèvia.
b) Recórrer-hi en reposició oralment en l’acte de l'audiència prèvia.
c) No es pot recórrer contra la decisió.
d) L'única manera d'impugnar la decisió és en un eventual recurs d'apel·lació contra la sentència que es dicte.
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13. En una comunitat de propietaris, un dels veïns, discapacitat que ha d’usar una cadira de rodes, sol·licita la instal·lació
d'una rampa per a salvar una sèrie d'escalons previs al replà en el qual es troba l'ascensor. Quin és el règim de majories
aplicable per a aprovar aquesta obra?:
a) S'exigeix la unanimitat de tots els propietaris, ja que afecta elements comuns.
b) Basta que s'adopte per majoria de propietaris, que, al seu torn, representen la majoria de les quotes de participació.
c) Són obres obligatòries que no necessiten un acord previ de la junta de propietaris.
d) Només pot realitzar-se mitjançant un acord de l'ajuntament corresponent.
14. En l'audiència prèvia d'un procediment ordinari, l'advocada Paula, que defensa un codemandat, sol·licita com a
prova l'interrogatori de part d'un altre dels codemandats. És això possible?
a) Un codemandat no pot demanar mai l'interrogatori d'un altre codemandat.
b) Un col·litigant podrà demanar l'interrogatori d'un altre col·litigant sempre que hi haja en el procés oposició o conflicte
d'interessos entre ambdós.
c) Només la part demandant pot sol·licitar l'interrogatori dels demandats.
d) Només podrà sol·licitar l'interrogatori del codemandat si també ho demana el seu advocat.
15. Com a conseqüència d'una col·lisió de trànsit, el vehicle del nostre client pateix danys per valor de 2.000 euros. Al
cap de tres mesos de l'accident, i una vegada conclosa la reparació del vehicle, enviem un burofax a l'asseguradora del
vehicle contrari en què li reclamem l'abonament dels danys causats, però aquesta no paga els danys. De quin termini
disposem per a presentar la demanda?:
a) La demanda ha de presentar-se, com a màxim, en el termini d'un any des de la data de l'accident de trànsit.
b) La demanda ha de presentar-se, com a màxim, en el termini d'un any des de la reparació del vehicle.
c) La demanda ha de presentar-se, com a màxim, en el termini de nou mesos des de la reclamació a l'asseguradora.
d) La demanda ha de presentar-se, com a màxim, en el termini d'un any des de la reclamació a l'asseguradora.
16. Josep, com a venedor, i Albert, com a comprador, concerten la compravenda d'un apartament a Gandia, del qual és
propietari Josep, per 100.000 euros, que Albert pagarà en quatre terminis trimestrals de 25.000 euros cadascun. El
lliurament de les claus es realitzarà un mes després de la signatura de l'escriptura pública de venda. ¿En quin moment
es perfa la venda i és obligatòria tant per a Josep com per a Albert?:
a) En el moment del lliurament de les claus de l'apartament a Albert.
b) En el moment de l'atorgament de l'escriptura pública de compravenda.
c) En el moment del pagament del primer termini de l'import del preu de l'apartament.
d) En el moment en el qual es concerta la compravenda de l'apartament de Gandia propietat de Josep i es fixa el preu en
100.000 euros, que haurà de pagar Albert.
17. Una vegada plantejada una demanda de separació matrimonial per Anna J. contra Ferran D., ¿en quins casos el
demandat pot formular-hi reconvenció?:
a) En tot cas.
b) Únicament quan es fonamente en alguna de les causes que poden donar lloc a la nul·litat del matrimoni.
c) Quan el demandat pretenga la nul·litat, el divorci o l'adopció de mesures definitives que no hagen sigut sol·licitades en
la demanda i sobre les quals el tribunal no haja de pronunciar-se d'ofici.
d) Mai, en els processos matrimonials no és possible la reconvenció.
18. ¿En quins casos s'extingeix l'acció de divorci?:
a) Exclusivament per la mort de qualsevol dels cònjuges.
b) Per la reconciliació, que haurà de ser expressa quan es produïsca després d'interposada la demanda.
c) Per la mort de qualsevol dels cònjuges i per la reconciliació, que haurà de ser expressa quan es produïsca després
d'interposada la demanda.
d) Per la mort de qualsevol dels cònjuges i per la reconciliació, que haurà de ser expressa i posada en coneixement del
jutjat si ja hi ha recaigut sentència.
19. Anna J. vol presentar una demanda de divorci contra el seu espòs, Ferran G. El matrimoni tenia el domicili habitual
a Àvila fins que, el març de 2017, es van separar. L’espòs se n’anà a viure a Sevilla, i Anna J., a Gijón, on trobà treball i
es quedà a viure. Quin és el jutjat competent per a l'acció de divorci?:
a) El Jutjat de Primera Instància de Gijón.
b) El Jutjat de Primera Instància d'Àvila i el de Gijón, a elecció de la demandant.
c) El Jutjat de Primera Instància de Sevilla.
d) El Jutjat de Primera Instància d'Àvila i el de Sevilla, a elecció de la demandant.

18

20. Marisa i Pau van contraure matrimoni a París, on van fixar la seua residència habitual. Després d’una discussió,
Marisa se’n va amb els fills al seu país d'origen, Espanya, i es queda a viure a Madrid, al domicili de la seua mare. Quina
norma s’aplicaria per a valorar la competència judicial internacional dels tribunals espanyols a l’hora de l'acció de
divorci?:
a) L'article 769 de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil.
b) El Reglament (CE) núm. 2201/2003, del Consell, de 27 de novembre de 2003, relatiu a la competència, el reconeixement
i l'execució de resolucions judicials en matèria matrimonial i de responsabilitat parental, pel qual es deroga el Reglament
(CE) núm. 1347/2000.
c) La Llei francesa en matèria de separació i divorci.
d) La Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial.
21. Els cònjuges Caterina i Jordi han presentat una demanda de divorci de mutu acord sota la direcció lletrada de
l'advocada Anna Maria, i hi adjunten, signat, un conveni regulador de les seues relacions futures. El jutjat va dictar una
sentència per la qual aprovava íntegrament les mesures contingudes en el conveni regulador. Després de la sentència,
Jordi acudeix al vostre despatx, ja que entén que el règim de guarda i custòdia dels seus fills menors no és adequat, i
planteja la possibilitat d'interposar un recurs d'apel·lació contra la sentència. És això possible?
a) Sí, i el termini de recurs és el general de vint dies des de la notificació de la sentència.
b) Sí, i el termini de recurs és deu dies des de la notificació de la sentència.
c) Sí, és possible, però haurà de formular una demanda de modificació de mesures davant del jutjat que va dictar la
sentència.
d) No és possible, ja que només el Ministeri Fiscal podrà recórrer, en interés dels menors, contra la sentència que aprove
íntegrament la proposta de conveni regulador.
22. En l'audiència prèvia d'un judici ordinari promogut per Carmel contra Cristina, el jutjat declara el judici vist per a
sentència sense prèvia celebració del judici. Assenyaleu l'única resposta correcta:
a) En cap cas és possible dictar sentència en un judici ordinari sense prèvia celebració del judici, per la qual cosa els advocats
de les parts podran recórrer en reposició contra aquesta decisió, que haurà de ser resolta oralment pel jutge en la mateixa
audiència prèvia.
b) En cap cas és possible dictar sentència en un judici ordinari sense prèvia celebració del judici, i no es pot recórrer contra
aquesta decisió en l'audiència prèvia, sense perjudici de reproduir la qüestió al recórrer la sentència.
c) És possible quan l'única prova admesa siga la de documents, i aquests ja s'hagen aportat al procés i no hagen sigut
impugnats; o quan s'hagen presentat informes pericials, i ni les parts ni el tribunal hagen sol·licitat la presència dels perits
en el judici per a la ratificació del seu informe.
d) És possible que el jutjat dicte sentència sense prèvia celebració del judici quan ho considere oportú, i no es pot recórrer
contra aquesta decisió en l'audiència prèvia, sense perjudici de reproduir la qüestió al recórrer la sentència.
23. Compareixeu en defensa del vostre client com a part actora en l'audiència prèvia, però no hi compareix la part
demandada. Assenyaleu la resposta correcta:
a) Es dicta directament una sentència estimatòria de la demanda.
b) Es dicta una resolució de sobreseïment i la part actora haurà de presentar novament la demanda.
c) Se celebra l'audiència prèvia amb la part actora en el que siga procedent.
d) Se suspén i se cita per segona i última vegada la part demandada amb nova data assenyalada.

Preguntes sobre drets civils forals
24. Pedro, amb veïnatge civil navarrés des que va nàixer, mor a Vigo sense atorgar testament, lloc on residia després de
casar-se cinc anys abans. En l’actiu hereditari només apareix un apartament a Cadis. Pedro tenia un fill d'un matrimoni
anterior, que resideix a Bilbao. Assenyaleu el dret aplicable a la successió mortis causa de Pedro:
a) Dret navarrés.
b) Dret del País Basc.
c) Codi Civil.
d) Dret gallec.
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25. Trieu la pregunta en funció del dret foral triat:
A. Dret civil comú:
25. Joan i Maria, de veïnatge civil de dret comú, contrauen matrimoni sense atorgar capítols matrimonials. Assenyaleu
quin és el règim econòmic que regeix el matrimoni:
a) Règim de guanys.
b) Separació de béns.
c) Societat conjugal de conquestes.
d) Comunicació foral de béns.
B. Dret civil Aragó:
25. Juan i María, de veïnatge civil aragonés, contrauen matrimoni sense atorgar capítols matrimonials. Assenyaleu quin
és el règim econòmic que regeix el matrimoni:
a) Règim de guanys.
b) Separació de béns.
c) Societat conjugal de conquestes.
d) Règim de consorci conjugal.
C. Dret civil Balears:
25. Joan i Maria, de veïnatge civil de les Illes Balears, contrauen matrimoni sense atorgar capítols matrimonials.
Assenyaleu quin és el règim econòmic que regeix el matrimoni:
a) Règim de guanys.
b) Separació de béns.
c) Comunicació foral de béns.
d) Règim de consorci conjugal.
D. Dret civil Catalunya:
25. Joan i Maria, de veïnatge civil català, contrauen matrimoni sense atorgar capítols matrimonials. Assenyaleu quin és
el règim econòmic que regeix el matrimoni:
a) Règim de guanys.
b) Separació de béns.
c) Societat conjugal de conquestes.
d) Comunicació foral de béns.
E. Dret civil Galícia:
25. Juan i María, de veïnatge civil gallec, contrauen matrimoni sense atorgar capítols matrimonials. Assenyaleu quin és
el règim econòmic que regeix el matrimoni:
a) Règim de guanys.
b) Separació de béns.
c) Societat conjugal de conquestes.
d) Comunicació foral de béns.
F. Dret civil País Basc (Biscaia):
25. Juan i María, de veïnatge civil del País Basc (Biscaia), contrauen matrimoni sense atorgar capítols matrimonials.
Assenyaleu quin és el règim econòmic que regeix el matrimoni:
a) Separació de béns.
b) Societat conjugal de conquestes.
c) Comunicació foral de béns.
d) Règim de consorci conjugal.
G. Dret civil navarrés:
25. Juan i María, de veïnatge civil navarrés, contrauen matrimoni sense atorgar capítols matrimonials. Assenyaleu quin
és el règim econòmic que regeix el matrimoni:
a) Règim de guanys.
b) Separació de béns.
c) Societat conjugal de conquestes.
d) Comunicació foral de béns.
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Preguntes de reserva
1. El vostre client Ignasi i el seu germà Xavier acudeixen al vostre despatx perquè tenen una tia soltera, sense fills, que
pateix un Alzheimer sever. Els pares d'aquesta senyora van morir fa anys i el seu únic germà, el pare dels vostres clients,
també va morir i deixà cinc fills. Volen promoure la incapacitació judicial de la seua tia. Quin dels següents consells legals
seria correcte?
a) Qualsevol persona està facultada per a promoure’n la incapacitació.
b) Per a promoure’n la incapacitació cal que hi haja acord de la majoria de parents del presumpte incapaç, per la qual cosa,
si són cinc nebots, els vostres clients necessiten la conformitat d'un altre dels seus germans per a poder-la promoure.
c) Només poden promoure’n la incapacitació els parents que perceben aliments del presumpte incapaç.
d) Els nebots no estan legitimats per a promoure’n la declaració d'incapacitat, però poden acudir al Ministeri Fiscal perquè
en promoga la incapacitació.
2. La vostra clienta Maria té a favor seu una sentència de condemna (en un procediment de reclamació de quantitats)
que és ferma. Us consulta en quin termini pot executar-se la sentència. Quina resposta és la correcta?
a) No pot despatxar-se’n l’execució fins que no passen els vint dies següents a la fermesa de la sentència.
b) Pot despatxar-se en qualsevol moment mentre no hagen transcorregut tres anys.
c) No pot despatxar-se’n l’execució fins que transcórreguen dos mesos des de la fermesa de la sentència.
d) Pot despatxar-se’n l’execució l'endemà de la notificació de la sentència.
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ESPECIALITAT JURÍDICA EN PENAL
1. Evèlia és sorpresa en eixir d'El Corte Inglés amb diverses peces de la botiga amagades en una bossa. Les peces que
pretenia emportar-se sense pagar tenen un preu de venda al públic de 580 euros, IVA inclòs. Aquest fet constitueix:
a) Un delicte lleu, ja que s’ha comés en un establiment comercial obert al públic.
b) Un delicte menys greu, tenint en compte el preu de venda al públic.
c) Un delicte lleu o menys greu, en funció de la taxació pericial del producte.
d) Un delicte lleu, ja que s’ha comés en temptativa.
2. Leonil·la, que està a cura de la seua mare, Suintil·la, de noranta anys i afectada per la malaltia d'Alzheimer en un grau
avançat, aprofita la situació per a apoderar-se de les joies que guarda dins d’una caixa amb clau, després de llevar-li la
clau que Suintil·la tenia en un calaix. Pot ser punible la conducta de Leonil·la?:
a) Sí, perquè es tracta d'un robatori amb força en les coses, el qual no està cobert per cap causa d'exempció de la
responsabilitat criminal.
b) No, perquè es tracta de la seua mare i és un delicte patrimonial comés sense violència o intimidació.
c) Sí, encara que siga la seua mare, perquè s'ha aprofitat de la seua vulnerabilitat.
d) No, perquè aquests fets no són constitutius d'infracció penal, sense perjudici de la responsabilitat civil corresponent.
3. Francesc és acusat com a còmplice d'un delicte de robatori amb violència o intimidació consumat comés en un
establiment obert al públic. Quin és el marge legal de la pena que se li pot imposar?:
a) D'un a dos anys de presó.
b) D'un any i nou mesos a tres anys, cinc mesos i vint-i-nou dies de presó.
c) De cinc mesos i set dies a deu mesos i catorze dies de presó.
d) De cinc mesos i set dies a tres anys, cinc mesos i vint-i-nou dies de presó.
4. Paulina, empleada del concessionari de Toyota de Majadahonda, Motor Juan, SLU, a fi de provar amb un client un
turisme que està a la venda en aquest establiment, el condueix pel polígon industrial i té un accident per no frenar a
temps en un semàfor i atropella un vianant, que pateix diverses lesions. Quan hi arriba la Policia Local, els agents
detecten símptomes d'embriaguesa, per la qual cosa la sotmeten al test d'alcoholèmia, amb resultat positiu, i li obrin
un atestat per un delicte de conducció sota els efectes de l'alcohol i lesions imprudents. Juan López, accionista únic de
Motor Juan, SLU, propietari del vehicle sinistrat, pregunta si la seua societat té algun tipus de responsabilitat civil per
les lesions causades en l'accident, atés que el vehicle estava correctament assegurat i desconeixia que la seua empleada
estiguera embriagada:
a) No, ja que la responsabilitat única és de l'empleada conductora, per haver conduït sota els efectes de l'alcohol i ser les
lesions la conseqüència d'un delicte.
b) No, ja que la responsabilitat civil serà exclusivament de la conductora i de la companyia asseguradora del vehicle.
c) Sí, solidàriament juntament amb l'empleada, ja que la responsabilitat civil sempre és solidària i la companyia en aquest
cas no es fa càrrec del resultat lesiu pel consum d'alcohol.
d) Sí, amb caràcter subsidiari respecte de l'empleada, i sense perjudici de la responsabilitat directa de la companyia
asseguradora.
5. Alexandre va ser condemnat pel Jutjat de Menors d'Alacant al compliment d'una mesura d'internament en règim
tancat durant dos anys. Quan ha complit un any de condemna, fa díhuit anys. Què ocorre amb l'any d'internament que
està pendent?:
a) Continuarà, en tot cas, el compliment de la mesura en els mateixos termes, fins a aconseguir els objectius proposats en
la sentència.
b) El jutge de menors, oït el Ministeri Fiscal, el lletrat del menor, l’equip tècnic i l’entitat pública de protecció, podrà ordenar
en un acte motivat que el compliment de la mesura es realitze en un centre penitenciari.
c) Es modificarà la mesura per a complir treballs en benefici de la comunitat.
d) S'extingirà la responsabilitat penal des del mateix moment en què complisca la majoria d'edat.
6. Eduvigis intenta matar la seua veïna Edelmira posant-li arsènic al café. Tot i la gravetat, Edelmira sobreviu, per la qual
cosa Eduvigis és acusada d'un delicte d’intent d'assassinat. Assenyaleu el procediment i l'òrgan competent per a
l'enjudiciament dels fets:
a) Procediment de la Llei del jurat i audiència provincial, actuant un magistrat com a jutge tècnic.
b) Procediment de la Llei del jurat i audiència provincial, actuant almenys tres magistrats com a jutges tècnics.
c) Procediment ordinari i audiència provincial, com a tribunal col·legiat.
d) Procediment abreujat i jutjat penal.
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7. En un procediment que se segueix en la fase de diligències prèvies per estafa a una pluralitat de persones, Benjamí i
Coral pretenen personar-s’hi com a acusació particular per entendre que n’han sigut perjudicats. Quins requisits formals
requereix el fet de personar-s’hi?:
a) Han de formular una querella amb els requisits de l'article 277 de la Llei d'enjudiciament criminal, i oferir una fiança.
b) Han de formular una querella amb els requisits de l'article 277 de la Llei d'enjudiciament criminal, sense necessitat
d'oferir una fiança.
c) Han de comparéixer-hi assistits per un lletrat i representats per un procurador, en qualitat d'acusació, sense necessitat
d’una querella ni de prestar o oferir una fiança.
d) Han de comparéixer-hi únicament assistits per un lletrat, ja que el procurador sols és necessari a partir de l'obertura del
judici oral, i sense necessitat de formular una querella ni de prestar una fiança.
8. D’acord amb l'article 302 de la Llei d'enjudiciament criminal, el jutge d'instrucció declara el secret de les actuacions
per a les parts durant un mes. En la mateixa resolució acorda la compareixença per a la presó del vostre defensat,
Hermenegild, que en aquest moment es troba en detenció policial. Quan aneu al jutjat, sol·liciteu accedir al sumari per
a conéixer els motius de la possible presó del vostre defensat, però el funcionari a càrrec de l'assumpte us denega tot
accés a l'expedient en virtut del secret acordat. És això correcte?
a) Sí, perquè en declarar-se el secret del sumari, cap de les parts, excepte el Ministeri Fiscal, pot accedir al contingut del
sumari.
b) No, perquè el lletrat de la persona privada de llibertat sempre té accés al sumari, encara que s'haja declarat secret.
c) Sí, ja que serà en l'acte d'audiència de presó quan el Ministeri Fiscal exposarà els motius que hi ha contra el detingut i
aquest podrà al·legar el que siga procedent.
d) No, ja que l'advocat de l'imputat tindrà accés, en tot cas, als elements de les actuacions que siguen essencials per a
impugnar la privació de llibertat de l'investigat o encausat.
9. El lloc de la Guàrdia Civil de Condumios de Arriba remet un atestat per un delicte de conducció sota els efectes de
l'alcohol contra Ramir, que va donar positiu en un control preventiu d'alcoholèmia amb una taxa de 0,80 mg/l d'alcohol
en aire espirat, sense que presentara cap simptomatologia etílica. El jutjat incoa diligències prèvies i cita a declarar
Ramir. Ramir, que és professional de la conducció, us pregunta què pot fer-se perquè no se li impose una pena molt
prolongada de privació del dret a conduir. Assenyaleu la resposta més adequada:
a) Ramir hauria d'arriscar-se que se celebre el judici oral, ja que, com que es tracta d'un control preventiu sense
simptomatologia, no pot ser condemnat per un delicte de conducció sota els efectes de l'alcohol.
b) Hauríeu d’acompanyar Ramir per a comparéixer davant del jutge d'instrucció i reconéixer els fets, a fi que es
transformaren les diligències en diligències urgents de judici ràpid als efectes d'una possible conformitat amb la rebaixa
en un terç de la pena sol·licitada per l'acusació.
c) Ramir hauria de conformar-se en l'acte del judici oral davant del jutjat penal amb la pena que pugueu negociar, amb
caràcter previ, amb el Ministeri Fiscal, ja que el procediment es va incoar com a diligències prèvies i no és possible una
conformitat privilegiada.
d) Atés que es tracta d'un delicte susceptible d'enjudiciament ràpid i amb la possibilitat d'obtindre una pena rebaixada en
instrucció, com que sou el lletrat de Ramir, haureu de sol·licitar la nul·litat de les actuacions i la retroacció al moment de
l'elaboració de l'atestat perquè la Guàrdia Civil tramite correctament les diligències urgents i en el seu si puga pactar-se
amb el fiscal una pena susceptible de ser rebaixada en un terç.
10. Santiago pretén exercir l'acció penal contra Eugènia, la seua exesposa, per unes manifestacions injurioses o
calumnioses realitzades en el procés de separació sobre suposats abusos sexuals de Santiago sobre la filla comuna
menor d'edat. Quins requisits requereix l'exercici de l'acció penal?
a) Santiago haurà de formular una querella per calúmnia o injúries contra particulars.
b) Santiago haurà de formular simplement una denúncia, en haver-se produït les injúries o calúmnies en un procés judicial
i imputar-se fets delictius.
c) Santiago haurà de formular una querella i aportar un certificat d'haver celebrat un acte de conciliació amb la querellada
o d’haver-ho intentat sense efectes.
d) Santiago haurà de formular una querella i aportar un certificat d'haver celebrat un acte de conciliació amb la querellada
o d’haver-ho intentat sense efectes, i, a més, aportar una autorització del jutge matrimonial davant del qual es van realitzar
les injúries o calúmnies.
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11. La policia judicial, davant d’un cas de violació pel qual ha sigut detingut Josep, decideix sol·licitar d'aquest un
consentiment informat per a prendre-li mostres mitjançant un frotis bucal per tal de contrastar el seu ADN amb les
restes trobades en la víctima del delicte, i això abans de sol·licitar una autorització judicial per a prendre-les
forçosament. ¿És necessari que l'advocat estiga present en algun moment d'aquest procés?:
a) No, ja que es tracta d'una mostra lliurada voluntàriament per a ser sotmesa a una anàlisi científica per un procediment
que no lesiona la integritat física del detingut.
b) Sí, hi ha d'estar present quan és informat d’aquest acte i se li sol·licita el consentiment, a fi d'assessorar-lo sobre les
conseqüències de la prestació o de la denegació d'aquest consentiment.
c) No, ja que la prova pot redundar en el seu benefici si exclou la seua culpabilitat, i, a més, pot ser acordat pel jutge en cas
de negativa.
d) Sí, però únicament en el moment en el qual es pren la mostra, atés que és quan s'afecta la seua integritat física i la seua
intimitat personal.
12. Quan arribeu al centre de detenció on està detingut Kepa, que us ha designat com a advocat, sol·liciteu el lliurament
d’una còpia de l'atestat íntegre o del que estiga redactat, o, almenys, l'accés íntegre a l'atestat, a fi de poder valorar els
fets que s’atribueixen al detingut. ¿Poden denegar-vos aquesta còpia o accés íntegres?
a) No, ja que des del moment en què s'exerceix la defensa del detingut, llevat que la causa estiga declarada secreta, podeu
accedir a tots els documents policials i judicials de la causa.
b) Sí, perquè en aquesta fase únicament teniu dret incondicionat a sol·licitar l'accés als elements essencials de l'atestat
necessaris per a impugnar la detenció.
c) No, us poden denegar la còpia de l’atestat, però no l'accés íntegre a les actuacions policials.
d) Sí, ja que únicament podreu accedir a l'atestat o a parts de l'atestat quan la causa siga rebuda en el jutjat d'instrucció.
13. L'acusat Jaume, en presó provisional des del 5 d'abril de 2015, prorrogada el 5 d'abril de 2017, és condemnat per
l'Audiència Provincial, com a autor d'un delicte de violació, a la pena de deu anys de presó el 15 de març de 2019. Com
que s’anuncia un recurs de cassació el 20 de març, el seu advocat sol·licita que siga posat en llibertat immediatament,
atés el pròxim venciment del termini màxim de presó. ¿Haurà d'estimar la sala necessàriament aquesta sol·licitud?:
a) Sí, ja que el termini màxim de la presó preventiva és de quatre anys.
b) No, si la mesura continua sent necessària per a aconseguir les finalitats de la presó, però amb el límit dels deu anys de
la presó imposada.
c) Sí, perquè una vegada dictada sentència pendent només de cassació, no és possible mantindre la presó preventiva.
d) No, perquè la sala pot prorrogar la presó fins al 5 d'abril de 2020.
14. En un procediment abreujat seguit per un delicte de robatori amb violència o intimidació, sou designat per a defensar
l'acusat en l'acte del judici oral, després d'haver-hi renunciat la seua primera defensa. En examinar les actuacions,
advertiu que potser es va produir una vulneració de drets fonamentals pel fet de practicar-se la roda de reconeixement
sense l’assistència d’un lletrat, però aquest fet no va ser denunciat amb anterioritat. ¿És possible fer valdre aquesta
possible nul·litat en l'acte del judici? ¿I en quin moment?:
a) No, no és possible, ja que s’havia d’haver invocat durant la instrucció de la causa, abans que es dictara l'acte de
transformació a procediment abreujat, perquè poguera esmenar-se’n la nul·litat amb una nova roda de reconeixement.
b) Sí, és possible plantejar la nul·litat de la prova en el tràmit de les qüestions prèvies.
c) No, ja que se n’havia d’haver demanat la nul·litat en l'escrit de defensa, per la qual cosa la petició és extemporània.
d) Sí, però no abans de la fase de conclusions definitives, ja que en les provisionals no es va plantejar la nul·litat de la prova.
15. Heu sigut nomenat advocat del torn d'ofici per a un client, Xerardo, la defensa del qual ha renunciat, i se us ha donat
trasllat de la causa (procediment abreujat per un delicte de robatori amb força en les coses) perquè formuleu l’escrit de
defensa. En aquest moment, Xerardo us informa que és drogoaddicte, condició que tenia en el moment dels fets, i que
va cometre el delicte per a aconseguir diners i proveir-se de droga, fet que no havia contat abans. Us lliura diversos
documents d'atenció en un centre de tractament. ¿És possible proposar una prova pericial de la drogoaddicció en l'escrit
de defensa?:
a) Sí, amb caràcter de prova anticipada pot demanar-se un informe mèdic forense perquè valore la possible drogoaddicció
de l'acusat.
b) No, perquè únicament pot aportar-se la prova documental que Xerardo us facilita en aquell moment, ja que la instrucció
ha conclòs.
c) Sí, però únicament una prova pericial privada, ja que ha preclòs el tràmit d'instrucció i, per tant, d'intervenció del metge
forense.
d) No, ja que els fets de la instrucció van quedar determinats en l'acte de transformació a procediment abreujat, en què
no consta la condició de drogoaddicte de Xerardo.
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16. L'Audiència Provincial de Segòvia dicta sentència en el procediment ordinari 2/2019, per la qual condemna el vostre
client a una pena de set anys de presó per un delicte de drogues. Quin recurs ordinari és possible contra aquesta
sentència?:
a) Recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional.
b) Recurs de cassació davant del Tribunal Suprem.
c) Recurs d'apel·lació davant de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó.
d) No són possibles recursos ordinaris contra aquesta sentència.
17. Santiago ha sigut condemnat per un delicte de lesions, arreplegat en l'article 147 del Codi Penal, a la pena de dos
anys de presó i a indemnitzar Xavier amb la suma de 3.000 euros, per uns fets ocorreguts el 15 de gener de 2019. El 5 de
setembre de 2018, Santiago havia sigut condemnat com a autor d'un delicte d'abandó de família. ¿És possible que se
suspenga la pena de dos anys imposada a Santiago?:
a) Sí, en tot cas, ja que la pena no excedeix de dos anys.
b) No, ja que Santiago no és delinqüent primari, sense perjudici que puga sol·licitar la substitució de la pena per una multa
o per treballs en benefici de la comunitat si paga la responsabilitat civil pendent.
c) Sí, ja que l'antecedent penal és per un delicte que no és rellevant per a valorar la probabilitat de comissió de delictes
futurs, sempre que assumisca el compromís de satisfer la responsabilitat civil d’acord amb la seua capacitat econòmica.
d) No, ja que no va satisfer la responsabilitat civil abans del dictat de la sentència.
18. Maria Pau ha sigut condemnada com a autora d'un delicte de robatori amb força en les coses, en una sentència
dictada de conformitat, sense que consten circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal, a la pena de tres
anys de presó. Prèviament havia sigut condemnada en altres tres ocasions per delictes de robatori amb força en les
coses. Abans d'iniciar-se l'execució de la condemna, Maria Pau us informa, ja que sou el seu lletrat, que va cometre els
fets a causa de la seua dependència a drogues tòxiques, i us aporta documentació que acredita la seua
drogodependència actual i passada, així com que en aquest moment està ingressada en un centre de Projecte Home on
segueix un tractament de deshabituació. ¿Té Maria Pau possibilitats que se li suspenga l'execució de la pena?:
a) Sí.
b) No, perquè la pena imposada no ho permet pel fet de ser superior a dos anys de presó.
c) No, perquè és rea habitual, ja que té tres antecedents penals per robatori.
d) No, perquè la sentència no contempla la circumstància de drogoaddicció.
19. A Ferran se li reconeix, en la sentència en què és condemnat per un delicte d'homicidi dolós, una circumstància
eximent incompleta d'anomalia psíquica, i se li imposa una pena de cinc anys de presó, així com una mesura de seguretat
privativa de llibertat que consisteix en l'internament en un centre psiquiàtric per un temps no superior a deu anys.
Ferran va estar pres preventiu durant un any i mig. Amb la sentència ferma, Ferran entra en un centre psiquiàtric del
qual ix al cap de quatre anys, quan el tribunal decideix alçar la mesura definitivament. Què ocorre amb la pena de presó?
a) Ferran haurà de complir només un any de presó, ja que se li abonen els quatre d'internament en un centre psiquiàtric,
però no la presó preventiva.
b) Ferran haurà de complir tres anys i mig de presó, perquè se li abona un any i mig de presó preventiva, però no
l'internament en un centre psiquiàtric.
c) Ferran té pendent el compliment de tres anys i sis mesos de presó, però el jutge o el tribunal poden suspendre el
compliment de la pena si es posen en perill els efectes de la mesura de seguretat, o aplicar una mesura de llibertat vigilada.
d) Ferran no ha de complir la pena de presó imposada perquè se li abonen tant la presó preventiva com la mesura de
seguretat privativa de llibertat.
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20. Luis Carlos, administrador únic de l'entitat Forrajes Luis, SA, va presentar, perquè foren descomptats en l'entitat
bancària Banco de Ourense, una sèrie de rebuts de suposats clients d'aquesta entitat, i les quantitats percebudes van
ser ingressades en els comptes de la mercantil i es van aplicar al pagament de deutes pendents d'aquesta. Quan el Banco
de Ourense va reclamar que foren pagats, les persones que figuraven com a deutores ho van refusar i demostraren que
no devien diners a Forrajes Luis, SA. En reclamar la devolució dels imports a aquesta empresa, els responsables del
Banco de Ourense es van assabentar que Forrajes Luis, SA, estava en situació d'insolvència des de feia mesos i sense
gens d’activitat ni béns amb els quals fer front a les seues responsabilitats financeres. Per aquest motiu, els responsables
del Banco de Ourense decideixen interposar una querella contra Luis Carlos i Forrajes Luis, SA, per un delicte d'estafa.
No obstant això, abans de presentar la querella, Luis Carlos mor, i els empleats de Forrajes Luis, SA, no estan implicats
en els fets. ¿És possible presentar la querella únicament contra Forrajes Luis, SA?:
a) Sí, perquè la responsabilitat de la persona jurídica és independent de la de les persones físiques que hagen comés els
fets.
b) No, perquè només pot exigir-se responsabilitat penal de la persona jurídica quan s'exigisca, al seu torn, la de la persona
física responsable dels fets.
c) Sí, però únicament per la responsabilitat civil derivada del delicte.
d) No, perquè en aquest cas la persona jurídica no pot ser responsable del delicte d'estafa, i la responsabilitat civil no pot
exigir-se sense que hi haja un responsable penal del fet.
21. La Unitat de Delictes contra les Persones de la Policia Nacional està investigant una sèrie de delictes violents i contra
el patrimoni que en els últims dies s’han produït en una localitat pròxima a Madrid. El resultat de les actuacions els ha
possibilitat localitzar un vehicle sospitós en el qual, per a prosseguir la investigació, poden col·locar i utilitzar un
dispositiu o mitjà tècnic de seguiment i localització (balisa de seguiment). ¿És necessari algun tipus d'autorització judicial
per a fer-ho?:
a) No es necessita una autorització judicial, prèvia o posterior, sempre que hi haja indicis fundats de la comissió de
qualsevol tipus de delicte.
b) No es necessita una autorització judicial, prèvia o posterior, sempre que hi haja sospites de la comissió d'un delicte molt
greu.
c) En el cas que hi concórreguen raons d'urgència, i per evitar la frustració de la investigació policial, no es necessitarà una
autorització judicial prèvia, però sí que es necessitarà una ratificació judicial posterior.
d) Sempre es requereix una autorització judicial prèvia.
22. Joan acaba de ser classificat inicialment de grau en el centre penitenciari en el qual està intern. ¿Cada quant de
temps es revisarà aquesta classificació inicial de grau?:
a) Cada sis mesos, com a màxim.
b) Cada tres mesos, com a màxim.
c) Cada any, com a màxim.
d) Cada mes, com a màxim.
23. La Policia Nacional ha adreçat un ofici al Jutjat d'Instrucció número 8 de Madrid, en el qual sol·licita autorització per
a poder interceptar les comunicacions telefòniques que Antonio mantinga des del seu número d'usuari proporcionat
per una operadora de telefonia. ¿En quin cas pot l'instructor concedir autorització per a la intercepció de les
comunicacions telefòniques i, si escau, telemàtiques?
a) Quan la investigació tinga per objecte qualsevol delicte sobre el qual hi haja indicis suficients de criminalitat i de la
participació de l'investigat en aquell.
b) Quan la investigació tinga per objecte qualsevol delicte sobre el qual hi haja indicis seriosos de criminalitat i hi concórrega
una situació objectiva de risc per a tercers.
c) Quan la investigació tinga per objecte qualsevol delicte dolós, sempre que estiga castigat amb una pena amb un límit
màxim d'almenys tres anys de presó.
d) Quan la investigació tinga per objecte qualsevol delicte relacionat amb la violència de gènere i/o domèstica.
24. Maite ha presentat en dependències policials una denúncia contra Mario per un presumpte delicte de maltractament
d'obra. El procediment es tramita en el jutjat com a diligències urgents i el Ministeri Fiscal formula i presenta el seu
escrit d'acusació contra Mario. L'advocat de Maite, que exerceix l'acusació particular, no formula oralment el seu escrit
d'acusació i sol·licita que se li concedisca un termini per a fer-ho per escrit. Quin serà el termini que li concedirà el jutjat?
Assenyaleu la resposta correcta:
a) Mínim de dos dies.
b) Màxim de dos dies.
c) Màxim de cinc dies.
d) Entre dos i cinc dies.
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25. En resoldre's la sol·licitud d'ordre de protecció presentada per M. Àngels, s'han adoptat totes les mesures de
naturalesa penal i de naturalesa civil que havia sol·licitat el seu advocat. M. Àngels pregunta al seu lletrat si, a partir
d'aquest moment, és necessari realitzar algun tràmit addicional perquè les mesures de naturalesa civil continuen
vigents. Assenyaleu la resposta correcta:
a) Haurà de presentar una demanda només en el cas que vulga que es modifique alguna de les mesures civils ja adoptades.
b) No ha de realitzar cap tràmit addicional, ja que les mesures civils romandran vigents fins que finalitze el procediment
penal en el qual es van adoptar.
c) Hi ha d'interposar una demanda en el termini de trenta dies davant del jutjat de violència sobre la dona que va acordar
les mesures, ja que, si no, perdran la vigència.
d) Hi ha d'interposar una demanda en el termini de trenta dies davant del jutjat de primera instància del partit judicial del
domicili de M. Àngels, ja que, si nó, perdran la vigència.

Preguntes de reserva
1. Bogdan, de nacionalitat albanesa, no parla ni entén l'idioma castellà. Fa un any va ser detingut a l'aeroport de Barajas
per tractar d'introduir-hi una maleta en què portava una quantitat important de substàncies estupefaents. En aquell
moment es va acordar que ingressara en presó provisional i se li va lliurar, traduït a l'idioma albanés, la resolució en el
qual s'acordava això. L'acte del judici oral, assenyalat per al mes que ve, està pendent de celebrar-se. Quin altre escrit
traduït a l'albanés se li ha de lliurar imperativament?:
a) L'acte de transformació en procediment abreujat.
b) L'informe mèdic forense.
c) L'escrit d'acusació.
d) L'acte d'incoació de diligències prèvies.
2. Eva ha denunciat en la comissaria el seu fill Adrià, major d'edat, perquè la maltracta habitualment, i ha sol·licitat
l'adopció d'una ordre de protecció. L'endemà ha declarat en el jutjat d'instrucció, ha ratificat la denúncia i se li han
concedit les mesures cautelars sol·licitades. El judici se celebrarà un any i mig després, i Eva, després d’haver
transcorregut tant de temps, no vol declarar contra el seu fill. Eva pregunta al seu advocat, Joan, què hi pot fer.
Assenyaleu la resposta correcta:
a) Pot acollir-se a la dispensa de l'article 416 de la LECrim.
b) Pot declarar i mentir per no perjudicar el seu fill Adrià, ja que la LECrim li ho permet per ser la seua mare.
c) Ha de declarar perquè ja ho va fer en la fase d'instrucció.
d) No pot acollir-se a la dispensa de l'article 416 de la LECrim perquè les mesures cautelars adoptades en el seu moment
continuen vigents.
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ESPECIALITAT JURÍDICA EN ADMINISTRATIU I CONTENCIÓS ADMINISTRATIU

1. Contra els actes administratius que posen fi a la via administrativa s’hi podrà recórrer:
a) Potestativament, en reposició, davant del mateix òrgan que els haja dictats, o directament davant de l'ordre
jurisdiccional contenciós administratiu, mitjançant el recurs extraordinari de revisió.
b) Directament, davant de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, mitjançant el recurs extraordinari de revisió,
previ anunci de la interposició davant del superior jeràrquic de l'òrgan que els haja dictats.
c) Preceptivament, en reposició, davant de l'òrgan superior jeràrquic del que els haja dictats, i si és desestimat, davant de
l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu mitjançant el procediment que corresponga.
d) A elecció del recurrent, en reposició davant del mateix òrgan que els haja dictats, o, directament, davant de l'ordre
jurisdiccional contenciós administratiu mitjançant el procediment que corresponga.
2. Els actes presumptes desestimatoris podran ser recorreguts en reposició:
a) En el termini de quinze dies a partir de l'endemà que es tinga per produït l'acte presumpte.
b) En el termini d'un mes a partir de l'endemà que es tinga per produït l'acte presumpte.
c) En qualsevol moment, a partir de l'endemà que es tinga per produït l'acte presumpte.
d) En el termini d'un mes, a partir del dia d'expedició del certificat acreditatiu del silenci administratiu per part de l'òrgan
competent.
3. A més de la impugnació directa d'un reglament il·legal en la via contenciosa administrativa:
a) És possible la impugnació directa en la via administrativa mitjançant el recurs de reposició.
b) És possible la impugnació directa en la via administrativa mitjançant la declaració prèvia de lesivitat del reglament.
c) És possible la impugnació del reglament quan s'impugne qualsevol acte d'execució d’aquest en la via contenciosa
administrativa, fonamentada en el fet que el reglament és contrari al dret.
d) És possible mitjançant el plantejament de la qüestió d'il·legalitat directa davant del Tribunal Constitucional.
4. D’acord amb el principi d'inderogabilitat singular de les disposicions administratives, també anomenat legem patere
quam fecisti:
a) Les resolucions administratives de caràcter particular no podran vulnerar el que s'estableix en una disposició de caràcter
general, encara que aquelles procedisquen d'un òrgan d'igual o superior jerarquia al que va dictar la disposició general.
b) Cap disposició general administrativa pot vulnerar els preceptes d'una disposició general de rang superior.
c) Cap disposició general administrativa pot vulnerar els preceptes d'un reglament de la Unió Europea.
d) Cap disposició general administrativa pot regular matèries reservades a la llei o a la Unió Europea.
5. Un acte administratiu favorable a l'interessat que provinga de l'Administració general de l'Estat o de les comunitats
autònomes, podrà ser declarat lesiu per a l'interés públic:
a) Quan siga anul·lable per infringir l'ordenament jurídic, mitjançant un acord que adoptarà l'òrgan de cada administració
competent en la matèria abans que hagen transcorregut quatre anys des que es va dictar.
b) Quan així ho considere la sala contenciosa administrativa del tribunal superior de Justícia al conéixer d'un recurs.
c) La declaració de lesivitat s'adoptarà pel Consell d'Estat quan emeta el preceptiu dictamen.
d) La declaració de lesivitat l'adoptarà l'òrgan competent de cada administració pública, sense sotmetre’s a cap termini
quan siga nul de ple dret.
6. Quan incorre en desviació de poder un acte administratiu?:
a) Quan el seu contingut és d'impossible realització.
b) Quan suposa l'exercici de potestats administratives per a finalitats distintes de les fixades per l'ordenament jurídic.
c) Quan ha sigut dictat per un òrgan manifestament incompetent o prescindint totalment del procediment establit per a
dictar-lo.
d) Quan lesione drets i llibertats susceptibles d'empara constitucional.
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7. Quan prescriu el dret a reclamar la responsabilitat patrimonial de l'Administració?
a) A l'any d’haver-se produït el fet o l'acte que motive la indemnització o d’haver-se manifestat el seu efecte lesiu. En el
cas de danys de caràcter físic o psíquic a les persones, el termini començarà a computar-se des de la curació o la
determinació de l'abast de les seqüeles.
b) Al cap de cinc anys d’haver-se declarat per l'òrgan competent el fet o l'acte que motive la indemnització o d’haver-se
manifestat el seu efecte lesiu. En el cas de danys de caràcter físic o psíquic a les persones, el termini començarà a computarse des de la curació o la determinació de l'abast de les seqüeles .
c) Al cap de l'any d’haver-se produït el fet o l'acte que motive la indemnització o d’haver-se manifestat el seu efecte lesiu.
En el cas de danys de caràcter físic o psíquic a les persones, el termini començarà a computar-se des de la data en què
s’haja produït el dany.
d) Al cap de l'any d’haver-se produït el fet o l'acte que motive la indemnització o d’haver-se manifestat el seu efecte lesiu.
En el cas de danys de caràcter material, el termini començarà a computar-se des de l'avaluació dels danys produïts.
8. Si l'Administració comet un error aritmètic en un acte administratiu que beneficia l'administrat, ¿com pot rectificarlo?:
a) El termini màxim per a rectificar és de tres mesos des que es va dictar l'acte, d'ofici o a instàncies de l'interessat.
b) Per a realitzar la rectificació és necessari obtindre el consentiment de l'interessat afectat per l'acte, dins del termini de
quatre anys des que aquest es va dictar.
c) La rectificació pot realitzar-se a instàncies de l’interessat o d'ofici, en qualsevol moment.
d) Per a realitzar la rectificació és necessari obtindre prèviament un dictamen favorable del Consell d'Estat.
9. Si l'Administració pretén revocar un acte desfavorable o de gravamen per a l'interessat:
a) Pot fer-ho en qualsevol moment, sempre que no siga contrari a l'interés públic, i ha de notificar-ho a l'interessat.
b) Pot fer-ho en qualsevol moment mentre no haja transcorregut el termini de prescripció, previ dictamen favorable del
Consell d'Estat.
c) Pot fer-ho en qualsevol moment mentre no haja transcorregut el termini de prescripció, sempre que no constituïsca
dispensa o exempció no permesa per les lleis.
d) Totes les anteriors són incorrectes.
10. Quins danys seran indemnitzables en el cas de responsabilitat patrimonial, si la lesió és conseqüència de l'aplicació
d'una norma amb rang de llei declarada inconstitucional o d'una norma declarada contrària al dret de la Unió Europea?
a) Els danys produïts en el termini dels cinc anys anteriors a la data de la publicació de la sentència que declara la
inconstitucionalitat de la norma amb rang de llei o el caràcter de norma contrària al dret de la Unió Europea, llevat que la
sentència dispose una altra cosa.
b) Els danys produïts en el termini dels quatre anys anteriors a la data de la publicació de la sentència que declare la
inconstitucionalitat de la norma amb rang de llei o el caràcter de norma contrària al dret de la Unió Europea.
c) Els danys produïts en el termini dels cinc anys anteriors a la data en la qual es dicte la sentència que declare la
inconstitucionalitat de la norma amb rang de llei o el caràcter de norma contrària al dret de la Unió Europea.
d) Els danys produïts en el termini dels deu anys anteriors a la data en la qual es dicte la sentència que declare la
inconstitucionalitat de la norma amb rang de llei o el caràcter de norma contrària al dret de la Unió Europea, llevat que
hagen prescrit amb anterioritat.
11. Les administracions públiques podran iniciar d'ofici un procediment de responsabilitat patrimonial quan:
a) L'òrgan que inicie el procediment siga de caràcter territorial.
b) S'haja formulat una sol·licitud prèvia per un interessat.
c) S'haja declarat així en un dictamen del Consell d'Estat.
d) No haja prescrit el dret a la reclamació dels possibles interessats.
12. Contra l'acte administratiu exprés que no pose fi a la via administrativa, l'interessat hi podrà interposar el recurs
d'alçada:
a) En el termini d'un mes, i s'interposarà davant de l'òrgan que haja de fiscalitzar el compliment de la resolució recorreguda.
b) En el termini de quinze dies a partir del dia en què, d'acord amb la seua normativa específica, es produïsquen els efectes
del silenci administratiu; s'interposarà, necessàriament, davant del mateix òrgan que va dictar l'acte.
c) En el termini d'un mes, comptat de data a data, a partir de l'endemà de la notificació; s'interposarà davant de l'òrgan
que va dictar l'acte o davant del competent per a resoldre'l.
d) En el termini d'un mes comptat a partir del dia en què va ser dictat; s'interposarà davant del superior jeràrquic de l'òrgan
que el va dictar.
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13. Quan el recurs d'alçada s'haja interposat contra la desestimació presumpta per silenci administratiu d'una
reclamació patrimonial:
a) La resolució del recurs haurà de ser necessàriament estimatòria si no s'ha dictat dins del termini de tres mesos des de
la interposició.
b) La resolució del recurs haurà de ser necessàriament estimatòria si no s'ha notificat dins del termini de tres mesos des
de la interposició.
c) La resolució del recurs podrà ser estimatòria o desestimatòria, siga quin siga el moment en què es dicte.
d) La resolució del recurs s'entendrà sempre desestimatòria, encara que s'haja incorregut en silenci administratiu al dictar
aquella.
14. Podran interposar un recurs contenciós administratiu contra l'activitat d'una administració pública:
a) Qualsevol ciutadà, en exercici de l'acció popular, en els casos expressament previstos per la llei.
b) El Ministeri Fiscal, per a intervindre en els processos que determine la llei.
c) En els casos d'assetjament sexual o assetjament per raó de sexe, únicament estarà legitimada la persona assetjada, i no
els sindicats i associacions legalment constituïts per a la defensa de la igualtat de tracte entre dones i homes, respecte dels
seus afiliats i associats, respectivament.
d) Totes les respostes anteriors són correctes.
15. La representació en un procés contenciós administratiu haurà de ser conferida:
a) En tot cas, a un procurador dels tribunals.
b) A un procurador dels tribunals, llevat que l'interessat preferisca comparéixer-hi per ell mateix.
c) A un advocat o a un procurador dels tribunals, a elecció de l'interessat, quan la demanda s'interpose davant d’un jutjat
d'aquesta jurisdicció.
d) A una persona física amb capacitat d'actuar o a una persona jurídica, sempre que això estiga previst en els seus estatuts.
16. L’escrit que inicia el recurs contenciós administratiu ha d'estar acompanyat per una sèrie de documents, entre els
quals hi ha:
a) El que acredite haver complit els requisits per a poder entaular accions les persones jurídiques d’acord amb les seues
normes o estatuts.
b) El que acredite la representació del compareixent.
c) La còpia o el trasllat de la disposició o de l'acte exprés recorregut, o indicar l'expedient en què haja recaigut l'acte o bé
el periòdic oficial en què aquesta disposició s'haja publicat.
d) Totes les anteriors són correctes.
17. Es podrà interposar el recurs contenciós administratiu, sense necessitat d’un recurs administratiu previ:
a) Contra un acte administratiu ferm i definitiu.
b) Contra un acte administratiu de tràmit que cause indefensió.
c) Contra un acte administratiu dictat per una administració pública, quan la recurrent siga una altra administració pública.
d) Contra un acte administratiu que tinga per destinataris una pluralitat indeterminada de persones.
18. La quantia d'un recurs contenciós administratiu estarà determinada:
a) Quan hi haja diversos demandants, pel valor econòmic de la pretensió deduïda per cadascun d'ells, i no per la suma de
tots.
b) Per la diferència de la quantia entre l'objecte de la reclamació i el de l'acte que va motivar el recurs, si l'Administració
ha reconegut parcialment, en la via administrativa, les pretensions del demandant.
c) Quan el demandant sol·licite solament l'anul·lació de l'acte, es considerarà el contingut econòmic d'aquest; per a això
es tindrà en compte el dèbit principal, però no els recàrrecs, les costes ni qualsevol altra classe de responsabilitat, llevat
que qualsevol d'aquests siga d'un import superior a aquell.
d) Totes les respostes anteriors són correctes.
19. Si el jutjat o el tribunal inadmet un recurs contenciós administratiu per falta de jurisdicció o de competència:
a) El demandant haurà de presentar, en tot cas, una nova demanda en l'òrgan que estime competent.
b) Si la inadmissió és per falta de jurisdicció, el demandant té el termini d'un mes per a personar-se davant de l'ordre
jurisdiccional que la interlocutòria d'inadmissió haja assenyalat com a competent.
c) Si la inadmissió és per falta de competència, el demandant haurà d'interposar la demanda davant de l'òrgan que la
interlocutòria d'inadmissió haja estimat competent.
d) Contra la interlocutòria d'inadmissió no es pot recórrer, sense perjudici que el demandant puga presentar una nova
demanda.
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20. L'extensió dels efectes d'una sentència de la jurisdicció contenciosa administrativa podrà sol·licitar-se:
a) Quan la sentència resolga un recurs en matèria de domini públic o urbanístic.
b) Quan la sentència resolga un recurs en matèria tributària o de personal al servei de l'Administració pública.
c) Quan la sentència resolga un recurs en matèria d'expropiació forçosa o de propietats especials.
d) Quan la sentència resolga un recurs en matèria d'obres públiques de l'Estat i contractació administrativa.
21. L'execució de les sentències dictades pels òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa correspondrà:
a) Al jutjat o tribunal que haja dictat la sentència que cal executar.
b) Al jutjat o tribunal que haja dictat la sentència en primera o única instància.
c) A l'òrgan de l'Administració que haja dictat l'acte recorregut.
d) A l'òrgan de l'Administració que haja resolt el recurs d'alçada o de reposició previ al recurs contenciós administratiu.
22. En el cas que l'Administració siga condemnada al pagament d'una quantitat líquida:
a) Acordarà el pagament amb càrrec al crèdit pressupostari corresponent, si és suficient.
b) Si el crèdit no és suficient, haurà de sol·licitar una modificació pressupostària que haurà d'estar conclosa en el termini
d'un any des de la notificació de la sentència.
c) Acordarà el pagament amb càrrec al crèdit pressupostari corresponent, que tindrà caràcter ampliable.
d) Podrà negar-se al compliment de la sentència si el pagament suposa un trastorn greu a la hisenda pública, i ho posarà
en coneixement del tribunal.
23. És possible el recurs de cassació per a la unificació de doctrina:
a) Contra les sentències de l'Audiència Nacional i dels tribunals superiors de Justícia que resolguen recursos d'apel·lació.
b) Contra les sentències de l'Audiència Nacional i dels tribunals superiors de Justícia dictades en primera instància.
c) Contra les sentències de l'Audiència Nacional, dels tribunals superiors de Justícia i del Tribunal Suprem, que resolguen
qüestions de personal al servei de les administracions públiques.
d) Contra les sentències de l'Audiència Nacional, dels tribunals superiors de Justícia i del Tribunal Suprem, que resolguen
qüestions similars amb pronunciaments diferents.
24. Podran interposar el recurs de cassació en interés de la llei:
a) Els sindicats més representatius que tinguen interés legítim en l'assumpte.
b) El Ministeri Fiscal.
c) Les administracions públiques de caràcter institucional que tinguen interés legítim en l'assumpte.
d) Les associacions d'usuaris i consumidors que tinguen interés legítim en l'assumpte.
25. La condemna en costes s'imposarà:
a) En primera i única instància, a la part que haja vist rebutjades totes les seues pretensions, en tot cas.
b) En primera i única instància, a la part que haja vist rebutjades totes les seues pretensions, llevat que el tribunal estime
que el cas presentava seriosos dubtes de fet o de dret.
c) En primera i única instància, al Ministeri Fiscal quan haja vist rebutjades totes les seues pretensions.
d) En primera i única instància, a la part que haja sostingut la seua acció amb evident mala fe o temeritat.

Preguntes de reserva
1. Les mesures cautelars en un procediment contenciós administratiu:
a) Podran sol·licitar-se només en la demanda per mitjà d'altressí.
b) Podran modificar-se o revocar-se en funció de l'avanç que experimente el procés principal.
c) Podran denegar-se quan les mesures puguen provocar una pertorbació greu dels interessos generals o d’un tercer.
d) No podrà exigir-se garantia o caució a qui proposa la mesura cautelar, però respondrà dels danys i perjudicis que
provoque.
2. Una vegada admés a ambdós efectes un recurs d'apel·lació en un procediment contenciós administratiu:
a) No podrà demanar-se l'execució provisional de la sentència.
b) Podran sol·licitar-se o prorrogar-se les mesures cautelars procedents.
c) L'efecte devolutiu és un dels efectes implícits en el recurs d'apel·lació.
d) L'administració condemnada en la sentència d'instància haurà de retornar o de consignar les quantitats cobrades
indegudament.
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ESPECIALITAT JURÍDICA EN LABORAL
1. Carme ha sigut contractada per l'empresa TRADER, SA, mitjançant un contracte d'obra. No obstant això, a la
finalització del contracte, la treballadora ha reclamat per acomiadament, ja que entén que el contracte havia sigut
subscrit en frau de llei. Quina seria la conseqüència en el cas d'entendre que, efectivament, ha existit frau de llei en la
contractació?:
a) Es presumirà que el contracte és per temps indefinit pel fet de ser un contracte temporal subscrit en frau de llei.
b) Es presumirà que, com que és d'obra determinada, durarà el que dure l'obra, ja que s’ha subscrit en frau de llei.
c) Es presumirà que la duració, en qualsevol cas, serà d'un màxim de tres anys ampliable en dotze mesos per conveni
sectorial, ja que s’ha subscrit en frau de llei.
d) En qualsevol cas, la duració màxima serà de cinc anys: tres anys per duració màxima dels contractes temporals i dos més
com a penalització per frau de llei.
2. Quan acaba el seu contracte d'obra, Manel us demana informació sobre si li correspon algun tipus d'indemnització
per la finalització del seu contracte temporal signat l'any passat, 2018. Heu comprovat que en aquest cas no és aplicable
cap previsió específica o convencional i que no és un contracte d'interinitat ni formatiu, i li indiqueu que, d'acord amb
l'Estatut dels Treballadors, li correspon com a indemnització per finalització de contracte temporal:
a) Dotze dies de salari per any de servei.
b) Vint dies de salari per any de servei.
c) Trenta-tres dies de salari per any de servei.
d) No li correspon cap indemnització.
3. Rafael és un treballador fix discontinu que presta serveis en una gelateria de Còrdova. Tots els anys és cridat quan
comença la temporada d'estiu, depenent de la meteorologia, i en l'ordre i la forma que estableix el conveni col·lectiu
aplicable. Ha sabut que aquesta temporada l'empresa ha cridat ja a tots els seus companys, però no a ell, malgrat que li
corresponia per torn. Com ha d'actuar en aquest cas?:
a) Reclamar en procediment de quantitats davant de la jurisdicció social; el termini per a això s’inicia des del moment en
què tinga coneixement de la falta de convocatòria.
b) Reclamar davant de la jurisdicció penal; el termini per a això s’inicia des del moment en què tinga coneixement de la
falta de convocatòria.
c) Reclamar en procediment d'acomiadament davant de la jurisdicció social; el termini per a això s’inicia des del moment
en què tinga coneixement de la falta de convocatòria.
d) Reclamar en procediment d'acomiadament davant del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia; el termini per a això
s’inicia des del moment en què tinga coneixement de la falta de convocatòria.
4. Faustí, treballador de la construcció, percep un complement laboral per perillositat derivat del seu lloc de treball que
realitza en altura. L'empresa canvia el seu lloc de treball a un altre en el qual no existeix aquesta situació perillosa, per
la qual cosa deixa d'abonar-li el complement de perillositat:
a) L'empresa no pot deixar de pagar el complement per perillositat del lloc de treball en cap circumstància, perquè aquest
té caràcter consolidable.
b) L'empresa pot deixar de pagar el complement per perillositat del lloc de treball perquè no té caràcter consolidable,
excepte acord en contrari.
c) El complement per perillositat del lloc de treball no és salari, i, per tant, pot deixar de pagar-se en qualsevol moment.
d) L'empresa pot deixar de pagar el complement sempre que es compense amb un complement de vinculació a l'empresa.
5. A Xènia, que treballa en una pastisseria, li deuen el salari de dues mensualitats des de fa set mesos. Vol interposar-hi
una reclamació de quantitats per aquesta quantitat. De quin termini disposa per a fer la reclamació judicial?:
a) En aquest cas, l'acció de reclamació de quantitats prescriurà al cap de sis mesos des del dia en què l'acció puga exercirse.
b) En aquest cas, l'acció de reclamació de quantitats prescriurà al cap de l'any des del dia en què l'acció puga exercir-se.
c) En aquest cas, l'acció de reclamació de quantitats prescriurà al cap de dos anys des del dia en què l'acció puga exercirse.
d) No n’hi ha termini, ja que es tracta de salaris.
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6. Tres treballadors de la mateixa empresa volen reclamar a aquesta l'impagament de la paga extraordinària d'estiu que
l'empresa no els va abonar en el seu moment. Es planteja el dubte de si poden reclamar conjuntament en una mateixa
demanda o han de fer-ho individualment:
a) Es poden acumular les accions que un o diversos actors tinguen contra un o diversos demandats, sempre que entre
aquestes accions hi haja un nexe per raó del títol o causa de demanar.
b) No és possible mai l'acumulació d'accions que un o diversos actors tinguen contra un o diversos demandats, encara que
entre aquestes accions hi haja un nexe per raó del títol o causa de demanar.
c) Es poden instar les accions que un o diversos actors tinguen contra un o diversos demandats, encara que entre aquestes
accions no hi haja un nexe per raó del títol o causa de demanar.
d) Les accions sempre han de reclamar-se individualment, llevat que constituïsquen un conflicte col·lectiu.
7. Al vostre client Borja li ha arribat un embargament del banc per no atendre les quotes del préstec al consum que va
demanar el passat Nadal. Tenint en compte que Borja té com a retribució total pel seu treball el salari mínim
interprofessional (SMI), ¿quin percentatge d’aquest li podran retindre per a cobrir l'embargament?:
a) El 50 % de l’SMI.
b) Gens sobre els primers 500 euros i el 25 % de la resta.
c) Gens, perquè l'SMI, en la seua quantia, és inembargable.
d) El 10 % de l’SMI.
8. Josep té un fill de sis anys i ha decidit dedicar-li més temps per a atendre’l i educar-lo. Acudeix al vostre despatx
d'advocades i us pregunta, atés que no hi ha una previsió en el seu conveni col·lectiu sobre aquesta matèria, què
estableix l'Estatut dels Treballadors en relació a la reducció de jornada per guarda legal d'un menor:
a) La llei estableix que qui, per raons de guarda legal, tinga a la seua cura directa algun menor de dotze anys, tindrà dret a
una reducció de la jornada de treball diària, sense disminució proporcional del salari entre, almenys, un huité i un màxim
de la meitat de la duració d'aquella.
b) La llei estableix que qui, per raons de guarda legal, tinga a la seua cura directa algun menor de dotze anys, tindrà dret a
una reducció de la jornada de treball diària, amb la disminució proporcional del salari entre, almenys, un desé i un màxim
d'un quart de la duració d'aquella.
c) La llei estableix que qui, per raons de guarda legal, tinga a la seua cura directa algun menor de quinze anys, tindrà dret
a una reducció de la jornada de treball diària, amb la disminució proporcional del salari entre, almenys, un huité i un màxim
de la meitat de la duració d'aquella.
d) La llei estableix que qui, per raons de guarda legal, tinga a la seua cura directa algun menor de dotze anys, tindrà dret a
una reducció de la jornada de treball diària, amb la disminució proporcional del salari entre, almenys, un huité i un màxim
de la meitat de la duració d'aquella.
9. A la vostra clienta li han canviat les funcions després de quinze anys exercint com a directora d'un xicotet hotel. La
setmana passada li han ordenat que ocupe el lloc de recepcionista, sense cap comunicació escrita. Una vegada
sol·licitada la resolució contractual per incompliment empresarial en el jutjat social, la magistrada ha declarat que la
conducta de l'empresa suposa una modificació substancial de les condicions de treball realitzada sense respectar el que
es preveu en l'article 41 de l'Estatut, i declara que la modificació, a més, menyscaba la dignitat de la treballadora. A
quina indemnització tindrà dret la vostra clienta?:
a) A una indemnització de vint dies per any de servei, i amb un màxim de nou mesos.
b) A una indemnització de vint dies per any de servei, i amb un màxim de dotze mesos.
c) A la indemnització assenyalada per a l'acomiadament improcedent.
d) Podrà extingir el seu contracte, però no tindrà dret a cap indemnització.
10. A la província de Terol s'ha arribat a un acord entre les centrals sindicals més representatives i les associacions
patronals, per a aprovar el conveni col·lectiu provincial de la neteja d'edificis i locals. El conveni tindrà caràcter
estatutari, atesa l'àmplia representativitat de les parts que el signen. A partir de l'entrada en vigor del text, haurà
d'aplicar-se a:
a) Solament als treballadors afiliats als sindicats signants.
b) Solament als treballadors que no manifesten expressament que es despengen de l'acord.
c) Automàticament, a tots els treballadors del sector a la província de Terol.
d) Automàticament, a tots els treballadors del sector de la comunitat autònoma.
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11. La vostra clienta, propietària i gerent de Canteras Piedrafría, SA, s'ha convençut que és pertinent tindre un
interlocutor formal en la part social. Trasllada la seua opinió a alguns operaris i aquests decideixen posar-se en contacte
amb un sindicat més representatiu per a promoure eleccions. Tenint en compte que en l'únic centre de treball de
l'empresa hi presten serveis un total de 125 treballadors i treballadores, i que no hi ha cap previsió convencional que
modifique el que disposa en aquesta matèria l'Estatut dels Treballadors, l'òrgan de representació unitària dels
treballadors serà:
a) Tres delegats de personal.
b) Un comité d'empresa de nou membres.
c) Un delegat de personal.
d) Un comité intercentres.
12. Una vegada finalitzada l'àrdua i prolongada negociació col·lectiva, el comité i l'empresa arriben a un acord. Com a
conveni estatutari, han de formalitzar-lo:
a) Per escrit o no, a la seua elecció.
b) Per escrit, sota sanció de nul·litat.
c) No fa falta que el formalitzen.
d) Els convenis col·lectius estatutaris no es formalitzen.
13. Després d'una discussió amb el cap, el nostre client és acomiadat. Reconeixent que el seu comportament no ha sigut
totalment correcte, l'acomiadament li sembla una sanció massa dura, per la qual cosa li indiqueu que ha de decidir si hi
interposa l'acció per acomiadament:
a) Abans del transcurs dels vint dies següents a aquell en què s'haja produït; els dies seran hàbils.
b) Abans del transcurs d'un any des de l'acomiadament.
c) Una vegada transcorregut el termini de vint dies següents a aquell en què s'haja produït; els dies seran hàbils.
d) Abans del transcurs dels vint dies següents a aquell en què s'haja produït; els dies seran naturals.
14. Heu tingut èxit amb la demanda per acomiadament i ha sigut declarat improcedent. La sentència assenyala que
correspon a l'empresa l'opció entre la readmissió de la treballadora o l'abonament de la indemnització. Una vegada
transcorregut el termini de cinc dies per a això, no en té notícies i comprova en el jutjat que l'empresa no ha realitzat
cap opció. Això suposa que:
a) Es requereix l'empresa perquè presente una opció abans de 48 hores.
b) S'amplia el termini cinc dies més.
c) S'entén que és procedent la readmissió.
d) S'entén que és procedent la indemnització.
15. El jutjat social ha declarat que l'acomiadament de la vostra clienta, Xoela, és improcedent, i ha concedit a l'empresari
el dret a l'opció entre indemnitzar-la o readmetre-la. No és una victòria completa, ja que sol·licitàveu la nul·litat de
l’acomiadament, per la qual cosa decideix recórrer-hi en suplicació. Mentre es resol el recurs, i havent optat l'empresa
per la readmissió:
a) La treballadora percebrà les retribucions que cobrava habitualment prestant serveis, llevat que l'empresa preferisca fer
l'abonament de retribucions sense cap compensació.
b) La treballadora continuarà prestant serveis, llevat que l'empresa preferisca fer l'abonament del 75 % de les retribucions
sense cap compensació.
c) La treballadora no haurà de prestar serveis en cap circumstància, però continuarà percebent la mateixa retribució.
d) La treballadora continuarà prestant serveis, però no percebrà cap retribució.
16. Per fi ha eixit la sentència estimatòria de la reclamació de salaris que vau presentar fa ja nou mesos. L'empresa ha
recorregut contra tots els pronunciaments condemnatoris. El TSJ podria tardar més d'un any, i el vostre client us
pregunta si pot cobrar alguna quantitat abans que resolga el tribunal. La vostra resposta és:
a) No és possible cap bestreta fins que la sentència del TSJ siga ferma.
b) Té dret a percebre ja la totalitat de la condemna.
c) Pot sol·licitar una bestreta a compte de la sentència recorreguda, fins a un màxim del 75 % de l'import de la quantitat
reconeguda en la sentència.
d) Pot sol·licitar una bestreta a compte de la sentència recorreguda, fins a un màxim del 50 % de l'import de la quantitat
reconeguda en la sentència.
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17. En una immillorable ratxa, heu tornat a guanyar el judici per acomiadament improcedent de Fèlix. Encara que
l'empresa opta per readmetre’l, posteriorment no permet a Fèlix que s’incorpore al treball, per la qual cosa insteu
l'incident de no readmissió. El dia assenyalat per a la vista de l'incident, us despisteu i no acudiu a l'acte. Tampoc ho fa
el vostre client, i només hi compareix l'empresa. Quines conseqüències té la incompareixença de la part executant?:
a) Se celebra l'acte sense la vostra presència.
b) Se suspén l'acte i se us cita novament.
c) Se us tindrà per desistit de la vostra sol·licitud.
d) Es demanarà a l'empresa que decidisca.
18. A Rafaela, directora de l'oficina bancària del poble, li han lliurat una carta d'acomiadament objectiu. El banc tanca
l'oficina, i tant Rafaela com els altres dos empleats es queden sense treball. La vostra clienta us demana que accelereu
el procés al màxim, tot i que l'extinció de la relació laboral es produirà al cap de quinze dies després del període de
preavís. Què li contesteu?:
a) Que cal esperar necessàriament que siga efectiva l'extinció de la relació laboral per a poder interposar-hi l'acció per
acomiadament.
b) Que podrà interposar-hi immediatament l'acció per acomiadament, sense esperar a la finalització del període de preavís.
c) Que no pot interposar-hi l'acció per acomiadament, ja que l'oficina ha tancat.
d) Que contra l'acomiadament objectiu només és possible l'acció de reclamació de quantitats, i mai la d'acomiadament.
19. Xenevra és una enginyera en telecomunicacions que ha de demandar la seua empresa, NETSA, per impagament de
la paga extraordinària de Nadal. Ella treballa des de casa, però també acudeix als centres de treball que l'empresa té
per tot Espanya. ¿En quin jutjat social heu de presentar la demanda de quantitats de la vostra clienta?:
a) Obligatòriament i exclusivament, en el corresponent al domicili de l'empresa demandada.
b) Obligatòriament, a la capital d'Espanya.
c) Pot triar entre aquell on tinga el domicili la treballadora; el del contracte, si hi està el demandat i pot ser citat, o el del
domicili del demandat.
d) L'empresa és la que pot triar el jutjat competent per a la interposició de la demanda.
20. Empar està embarassada de sis mesos i és acomiadada per acomiadament disciplinari per baix rendiment. Impugna
l'acomiadament i sol·licita la nul·litat d'aquest. Quines són les possibles qualificacions judicials de l'acomiadament:
a) Procedent, improcedent o nul.
b) Improcedent o nul.
c) Sols nul.
d) Procedent o nul.
21. Ignasi i Joan han sigut acomiadats per una baralla en l'oficina de l'empresa SANTABAO, SA, on treballen. Després
d'impugnar l'acomiadament, i ja en l'acte de judici oral:
a) Ratificada, si escau, la demanda, tant en la fase d'al·legacions com en la pràctica de la prova, i en la fase de conclusions,
correspondrà a l'empresa demandada exposar les seues posicions en primer lloc.
b) Ratificada, si escau, la demanda, tant en la fase d'al·legacions com en la pràctica de la prova, i en la fase de conclusions,
correspondrà a l'empresa demandada exposar les seues posicions en segon lloc.
c) Ratificada, si escau, la demanda, tant en la fase d'al·legacions com en la pràctica de la prova, i en la fase de conclusions,
serà el magistrat qui decidirà a quina part correspon exposar les seues posicions en primer lloc.
d) Ratificada, si escau, la demanda, tant en la fase d'al·legacions com en la pràctica de la prova, i en la fase de conclusions,
dependrà de si l'empresa demandada ha contestat o no a la demanda oralment perquè expose les seues posicions abans
o després del demandant.
22. Una empresa d'embotits amb seu a Màlaga, però amb centres de treball en tot Espanya, realitza un acomiadament
col·lectiu de la meitat de la seua plantilla. Concretament, afecta els centres de Màlaga, Bilbao i Barcelona. ¿Davant de
quin òrgan judicial hauria de plantejar la demanda el comité d'empresa que vol impugnar-lo?:
a) En la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia.
b) Davant dels jutjats socials de Màlaga.
c) En la Sala Social de l'Audiència Nacional.
d) El comité d'empresa, atés que es tracta d'un acomiadament col·lectiu, pot presentar la demanda davant del Jutjat Social
de Màlaga o bé davant de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia, indistintament.
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23. Un treballador interposa una demanda en què impugna el canvi del seu horari de treball mitjançant el procediment
especial de modificació substancial. Una vegada celebrat l'acte de judici, es dicta sentència per la qual es desestima la
demanda del treballador i es convalida la mesura, ja que entén que és justificada. El treballador vol recórrer contra la
sentència perquè no hi està d'acord. Contra aquesta sentència:
a) És possible un recurs d'apel·lació.
b) És possible un recurs de reposició.
c) És possible un recurs de suplicació.
d) No és possible cap recurs.
24. Un treballador ens consulta que ha tingut un accident de cotxe en el trajecte al seu treball i que el metge li ha donat
una baixa per malaltia comuna, i vol saber si això és correcte:
a) No és correcte, ja que, com que l'accident de trànsit es va produir mentre anava a treballar, es tracta d'un supòsit de
baixa per accident de treball.
b) És correcte, perquè encara no havia començat a treballar.
c) Només és accident de treball si ocorre a menys de deu quilòmetres del centre de treball.
d) Només serà accident de treball si ha entrat ja al centre de treball, encara que no haja començat a treballar.
25. A la vostra clienta, Victòria, l'INSS li ha donat l'alta mèdica perquè ha exhaurit els 365 dies d'incapacitat temporal.
Quin termini teniu per a mostrar la disconformitat en la via administrativa?:
a) En el termini màxim de quatre dies naturals següents a la notificació de la resolució.
b) En el termini màxim de trenta dies naturals següents a la notificació de la resolució.
c) En el termini màxim de trenta dies hàbils següents a la notificació de la resolució.
d) En el termini màxim de vint dies hàbils següents a la notificació de la resolució.

Preguntes de reserva
1. Es presenta al vostre despatx Joaquim, qui fa trenta anys que treballa en pedreres i pateix diverses limitacions
funcionals. Després dels informes mèdics oportuns, es determina que no podrà continuar treballant en la seua professió
habitual, però sí en unes altres. ¿A quin grau d'incapacitat permanent correspondria aquest dictamen mèdic?:
a) Invalidesa permanent parcial.
b) Invalidesa permanent total.
c) Invalidesa permanent absoluta.
d) Invalidesa permanent gran invalidesa.
2. Com a assessor jurídic de la mercantil COMESANO.GAL, teniu coneixement que el Fons de Garantia Salarial (FOGASA)
ha abonat als treballadors d'aquesta empresa les dues últimes mensualitats impagades, després d'una sentència que
reconeixia el seu dret a percebre aquestes quanties i la corresponent resolució d'insolvència de COMESANO.GAL. Què
suposa això per a l’empresa que és clienta vostra?:
a) Que ha reduït els seus deutes en els imports abonats pel FOGASA.
b) Que el FOGASA té dret a la subrogació en la posició dels treballadors pels imports que ha abonat.
c) Que el FOGASA li condonarà el 50 % del deute.
d) Que tant els treballadors com el FOGASA tenen dret a cobrar-li l'import d'aquestes mensualitats.
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