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  MINISTERI DE JUSTÍCIA 
 

CONVOCATÒRIA: Ordre PCM/864/2020, de 18 de setembre 
 

 

PLANTILLA DEFINITIVA DE RESPUESTAS  

EXAMEN ABOGACÍA MODALIDAD ON LINE  19 DE DESEMBRE DE 2020 

 

 

NOTA: A causa de la modalitat en línia de l'examen i a l'aleatorietat de preguntes i resposta, 

la següent plantilla recull el contingut íntegre de les preguntes i respostes, remarcant en 

format vermell la resposta correcta. 

 

A. MATÈRIES COMUNES A L’EXERCICI DE LA PROFESSIÓ D'ADVOCAT/DA 

 

1 – En Lluís, advocat especialista en reclamacions per accidents, ofereix els seus serveis anunciant-se en un diari local d’una 
població on acaba de produir-se un greu accident ferroviari que ha ocasionat diverses morts i un gran nombre de 
damnificats. Creieu que aquesta actuació és correcta?  
- No, ja que els advocats no poden anunciar-se en tanques publicitàries. 
- No, perquè la publicitat no pot comportar l'oferta de serveis professionals a víctimes directes o indirectes d’esdeveniments 
que hagin produït un elevat nombre de persones afectades que maquin de la plena i serena llibertat d'elecció. 
- Sí, ja que s'ajusta a l'exercici professional en l'àmbit de la llibertat de mercat. 
- Sí, però sempre que tingui acreditada la formació en les especialitats esmentades en l'anunci, perquè la veracitat és l'únic 
límit de la publicitat. 
 
2 – La Marcel·la és l'advocada que defensa els interessos en judici de la mercantil X, SLU. Malgrat això, el representant 
d'aquesta empresa es posa en contacte amb una altra advocada, la Marta, la qual va al jutjat amb el representant perquè 
li exhibeixin les actuacions i des d'aquest moment l’assessori sobre l'estratègia a seguir en el procés judicial, i fins i tot, 
arriba a presentar un escrit que signa juntament amb el seu client, que promou una determinada actuació processal. 
Mentrestant, la Marcel·la és aliena a tot això. Com és procedent qualificar la intervenció de la Marta?  
- És plenament correcta, perquè ha comparegut al jutjat amb la presència del seu client, part en el procediment, la qual cosa 
l’habilita per a qualsevol actuació processal en defensa dels seus interessos. 
- És incorrecta, perquè un advocat no ha de demanar mai l'exhibició de les actuacions en presència del seu client. 
- És incorrecta perquè, si un advocat rep l'encàrrec de la direcció processal d'un assumpte, només pot cessar aquesta direcció 
si aquell hi renuncia expressament. 
- És incorrecta, perquè a qui s'encarregui la direcció professional d'un assumpte prèviament encomanat a un altre està 
obligat a comunicar-ho a aquest immediatament després d'acceptar aquest encàrrec i abans de fer qualsevol altra actuació. 
 
3 – La consignació del nom complet en tots els escrits i actuacions que signin els advocats/ades, i la indicació del col·legi al 
qual pertanyin com a exercents, així com el número de col·legiació: 
- Constitueix una obligació ineludible, que han de respectar tots els advocats/ades col·legiats. 
- És una norma de cortesia, però de cap manera una obligació. 
- És obligatòria la indicació en els escrits del nom i la condició d'advocat/ada, sense que siguin necessàries referències al col·legi 
o al número de col·legiació. 
- Realment és una obligació, però només en els escrits que inicien un procés judicial. 
 
4 – A l'advocat d'una de les parts li resulta impossible assistir a un judici perquè li coincideix amb un altre assenyalament. 
En aquest cas: 
- Ha de sol·licitar, indefectiblement, la suspensió del judici i un nou assenyalament. 
- L'advocat pot ser substituït pel procurador legalment habilitat. 
- L'advocat pot ser substituït per qualsevol company en exercici, sempre que aquell li hagi atorgat la vènia. 
- L'advocat pot ser substituït per un company en exercici, l’actuació del qual hagi estat comunicada degudament al Col·legi. 
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5 – Per fixar els honoraris professionals, els advocats han de tenir sempre en compte els barems del col·legi, sense que, en 
cap cas, puguin excedir els imports que s’hi estableixin per a les actuacions concretes que s’hi detallen. És certa aquesta 
afirmació? 
- No, perquè els barems orientadors del col·legi per a la fixació dels honoraris només es tenen en compte a falta de pacte 
exprés en contra. 
- No, perquè, en qualsevol cas, els advocats només poden percebre, en concepte d'honoraris, els imports fixats en els barems 
pel col·legi respectiu. 
- No, perquè, en qualsevol cas, els advocats han de percebre en concepte d'honoraris professionals l'import que assenyali la 
sentència en els casos de condemna a costes. 
- Sí, l'afirmació és certa, perquè els advocats poden pactar lliurement l'import dels seus honoraris, sempre que no excedeixin 
els imports fixats en els barems del col·legi. 
 
6 – Els advocats estan subjectes a responsabilitat disciplinària en els supòsits d'infracció dels deures professionals o normes 
deontològiques, que es pot exercir mitjançant la imposició de sancions: 
- Només pel degà i la junta de govern. 
- Únicament per la junta de govern respectiva. 
- Només per l'autoritat judicial. 
- Per l'autoritat judicial, pel degà i per la junta de govern respectivament. 
 
7 – La Marta, advocada adscrita als serveis del torn d'ofici del Col·legi d'Alacant, rep una designació d'ofici. Cita el seu client 
al despatx i aquest li manifesta que vol presentar una demanda per instar la partició de l'herència dels seus pares, morts 
tots dos fa més de deu anys. En aquest mateix moment, li lliura una documentació de la qual es desprèn que l'herència va 
ser acceptada i repartida fa 8 anys, i així figura a les escriptures atorgades davant d’un notari. Intenta explicar-li que no es 
pot fer cap acció, però el seu client insisteix que “ha de fer alguna cosa” perquè vol que s'anul·li el que va signar. Davant 
d’aquesta situació, què pot fer la Marta? 
- Presentar davant de la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta en el termini de quinze dies un escrit fonamentat, posant 
de manifest la insostenibilitat de la pretensió. 
- Presentar davant de la Junta de Govern del seu Col·legi, en el termini de vint dies, un escrit fonamentat posant de manifest 
la insostenibilitat de la pretensió. 
- Presentar davant del Jutjat Degà del partit judicial competent, en el termini de deu dies, un escrit fonamentat posant de 
manifest la insostenibilitat de la pretensió. 
- Indefectiblement, ha de presentar una demanda exercitant les pretensions del client, ja que en ser una designació del torn 
d'ofici, i és obligatòria la seva intervenció en els termes que aquell li indiqui. 
 
8 – Si en un procés judicial en què l'advocat designat del torn d'ofici ha percebut de l'Administració competent el pagament 
dels seus honoraris professionals i, posteriorment, la part contrària, que va ser condemnada per sentència ferma al 
pagament de les costes, les hi abona, què s'hauria de fer amb aquest import? 
- La llei estableix que, obtingut el pagament, els professionals designats d'ofici han de tornar les quantitats que, 
eventualment, hagin percebut per la seva participació en el procés amb càrrec a fons públics. 
- Havent percebut ja l'advocat els seus honoraris de l'Administració competent, l'import de les costes ha de ser percebut pel 
seu defensat, que és l’únic creditor. 
- Havent percebut ja l'advocat els seus honoraris de l'Administració competent, ja no és procedent reclamar-ne l’import i, per 
tant, aquest hauria de ser reintegrat a la part que va ser condemnada al seu pagament. 
- La llei preveu que, en aquests casos, la part condemnada al pagament de les costes aboni directament els honoraris de 
l'Advocat d'ofici a l'Administració competent. 
 
9 – En Carles va al despatx professional de l’Esther per encomanar-li la seva defensa en un procediment judicial en què, fins 
aquest moment, l’estava defensant en Manel, el qual no havia renunciat a la defensa. L’Esther, abans d'assumir la direcció 
de l'assumpte, informa al Manel de l’encàrrec i li sol·licita que li faciliti la documentació que tingui per poder exercir amb 
garanties l’exercici correcte del dret de defensa d’en Carles. En aquestes circumstàncies: 
- En Manel no es pot negar a facilitar a l’Esther la documentació de què disposi. 
- En Manel pot negar a l’Esther la documentació de què disposi fins que en Carles li aboni els seus honoraris. 
- En Manel es pot negar a facilitar a l’Esther la documentació de què disposi, fins que en Carles es comprometi formalment a 
abonar-li els honoraris. 
- En Manel es pot negar a facilitar a l’Esther la documentació de què disposi, fins que en Carles li aboni, almenys, la meitat dels 
seus honoraris.  
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10 – En Genís es veu constret a acceptar la defensa en judici d'una empresa amb qui el bufet per al qual treballa té un gran 
interès a iniciar contactes professionals permanents. Després d'entrevistar-se amb representants d'aquesta empresa i 
conèixer amb detall els arguments que podrien portar-lo a l'èxit, decideix acceptar l'encàrrec i va als tribunals per tenir un 
millor coneixement dels fets objecte del procés judicial i, en aquest moment, comprova que la part contrària és també un 
client, amb qui manté relació professional des de fa anys. Què podria fer en aquestes circumstàncies?  
- Hauria de renunciar a la defensa de l'empresa, ja que l'encàrrec professional que va rebre del particular és anterior. 
- Hauria de renunciar a la defensa del particular, tenint en compte l'interès del bufet a mantenir una relació estable amb 
aquesta que, amb tota seguretat, els reporta més beneficis.  
- Ha de renunciar, indefectiblement, a la defensa i assessorament de tots dos clients. 
- Ha de renunciar a la defensa i assessorament de tots dos clients, llevat que rebi una autorització expressa de tots per 
intervenir a favor de qualsevol d'ells. 
 
11 – Rebut l'encàrrec de defensar a l'acusat d'un greu crim, en un procés que es troba en fase de judici oral, la Lluïsa, 
advocada de professió, no se sent còmoda i pretén renunciar a l'encàrrec: 
- La Lluïsa és lliure de renunciar a la direcció lletrada de l'assumpte, sempre que no es produeixi indefensió al seu client. 
- La Lluïsa té plena llibertat de renunciar a la direcció lletrada de l'assumpte, independentment que es produeixi indefensió a 
l'acusat. 
- La Lluïsa  comunicar abans la seva intenció de renunciar-hi davant el Col·legi professional en què està inscrita, i el Col·legi ha 
d’autoritzar aquesta renúncia. 
- La Lluïsa no pot renunciar-hi, fins que s'hagi assignat a un altre advocat/ada, i aquest tingui el vistiplau i conformitat de 
l'acusat. 
 
12 – En relació amb la divisió territorial en què s'organitza l'Estat a efectes judicials, quina de les afirmacions següents sobre 
els partits judicials és falsa? 
- El partit és la unitat territorial integrada per un o més municipis, siguin o no limítrofs, pertanyents a una mateixa província. 
- La modificació de partits es pot fer en funció del nombre d'afers que s’hi tramitin. 
- Per a la modificació de partits judicials s’han de tenir en consideració les característiques de la població, mitjans de 
comunicació i comarques naturals en el territori. 
- El partit judicial pot coincidir amb la demarcació provincial. 
 
13 – La creació de seccions i jutjats que suposi una alteració de la demarcació judicial: 
- Correspon al Govern, escoltats preceptivament la comunitat autònoma afectada i el Consell General del Poder Judicial. 
- Correspon al Ministeri de Justícia, consultats preceptivament la comunitat autònoma afectada i el Consell General del Poder 
Judicial. 
- Correspon al Ple del Consell General del Poder Judicial, escoltats el Ministeri de Justícia i la comunitat autònoma afectada. 
- Ha de tenir rang de Llei. 
 
14 - Després d’acabar els seus estudis de grau en Dret, un estudiant exemplar s'ha dedicat a preparar oposicions, i 
recentment ha obtingut una plaça de funcionari com a assessor jurídic d'una diputació. Com que la seva jornada laboral és 
únicament de matí, ha decidit obrir un despatx per assessorar en matèria de dret urbanístic a les tardes, però sense actuar 
als tribunals per l’horari laboral que té com a funcionari. A més, com que és funcionari tampoc no està inscrit a cap col·legi 
d'advocats. Podria posar a la façana de l'edifici una placa en què anunciï els seus serveis com a advocat?  
- Sí, perquè el fet de ser funcionari per oposició permet que pugui fer servir la denominació d'“advocat”. 
- Sí, perquè l'obtenció del grau en Dret permet que pugui fer servir la denominació d'“advocat”. 
- No, perquè només poden fer servir la denominació d'“advocat” els qui exerceixen inscrits a un col·legi espanyol d'advocats. 
- No, perquè com que només es dedicarà a assessorar i no a actuar davant els tribunals, no pot fer servir la denominació 
d'“advocat”. 
 
15 – En Nicolau és un advocat que acostuma a exposar amb vehemència els interessos del seu defensat durant l'acte del 
judici. En una situació límit, en què considera que el testimoni de la contrapart eludeix respondre les seves preguntes, 
reclama que el tribunal l’adverteixi de la seva obligació de respondre, petició que li és denegada perquè aquest considera 
que la resposta és suficientment precisa. Davant de la seva insistència, el tribunal adverteix en Nicolau que l’òrgan judicial 
el pot corregir disciplinàriament.  És possible aquesta correcció disciplinària? 
- No, perquè els advocats en exercici només poden ser corregits disciplinàriament pel col·legi respectiu. 
- No, perquè en cap cas un advocat en exercici pot ser corregit disciplinàriament, sens perjudici que es puguin obrir diligències 
penals contra ell. 
- Sí, perquè es preveu la possibilitat que els advocats puguin ser corregits disciplinàriament pels tribunals quan, cridats a 
l'ordre, no obeeixin reiteradament el jutge o magistrat que presideixi l'acte. 
- Sí, perquè els advocats mai no han de denunciar les respostes evasives dels subjectes interrogats, ja que només els tribunals 
tenen aquesta facultat cridant-los a l'ordre.  
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16 – En Lluís, advocat en exercici, és condemnat per sentència ferma com a inductor d'un delicte de falsedat, en haver 
aconsellat a un client que alterés el contingut d'una certificació oficial perquè es pogués beneficiar d'alguna prestació. 
Quines conseqüències disciplinàries podrien causar per a en Lluís aquests fets? 
- Cap conseqüència perquè, en l'exercici de la seva professió, en Lluís està obligat a aconsellar als seus clients el que sigui millor 
per als seus interessos. 
- Cap conseqüència, pel principi senar bis in idem, ja que ha estat condemnat en via penal. 
- Sí que té conseqüències disciplinàries, que podrien comportar l’expulsió del Col·legi. 
- Sí que té conseqüències disciplinàries, que li poden suposar la suspensió de l'exercici de l'advocacia per un termini de fins 
a dos anys. 
 
17 – L’Esther, una famosa advocada de Barcelona, rep l'encàrrec d'un client per actuar en un jutjat de València. Guanyat el 
plet i condemnada la part contrària al pagament de les costes, en demana la taxació, i presenta la minuta segons la qual 
l'advocada ajusta els seus honoraris als barems orientadors del Col·legi d'Advocats de Barcelona, que és on està col·legiada. 
S'ajusta a dret aquesta petició? 
- No, no és correcta, perquè per a la fixació dels honoraris es tenen en compte, com a referència, els barems orientadors 
del col·legi en l’àmbit del qual actuï. 
- No, no és correcta perquè, en qualsevol cas, és al lletrat de l'Administració de Justícia a qui correspon determinar l'import 
d'honoraris professionals que pot percebre l'advocada.  
- La petició és correcta, perquè els honoraris de l'Advocada s'ajusten als barems del Col·legi al qual pertany. 
- Encara que és correcta, l'actuació és desencertada perquè, en qualsevol cas, la quantia de les costes en què hauria de ser 
reintegrada la part ha d'incloure, íntegrament, els honoraris satisfets a l'advocat, sigui quina sigui la quantitat que hagin pactat 
l’advocat i el client.  
 
18 - Cal formalitzar l'ingrés en la Mutualitat General de l'Advocacia, mutualitat de previsió social o, si escau, en el règim de 
la Seguretat Social que correspongui quan el professional s’inscriu a un col·legi d'advocats com no exercent? 
- Sí, la incorporació a un col·legi d'advocats exigeix sempre la formalització de l'ingrés en alguna de les entitats esmentades. 
- No, la inscripció en un Col·legi d'Advocats exigeix formalitzar l'ingrés en alguna d'aquestes entitats només quan aquella es 
fa com a advocat exercent. 
- No, la inscripció a un col·legi d'advocats no exigeix l'ingrés a cap d'aquestes entitats, ja que aquesta formalització és, en 
qualsevol cas, facultativa. 
- No, perquè als professionals que s'inscriuen a un col·legi d'advocats sempre se'ls inclou en el règim de la Seguretat Social. 
 
19 – Pendent de la contractació dels serveis d'una empresa especialitzada per a la digitalització dels seus arxius, la Isabel, 
advocada exercent, ha decidit elaborar ja, en paper, unes fitxes amb tota la informació relativa als clients del seu despatx. 
Després de comentar-ho amb una altra companya, aquesta l’adverteix que no ha de fer-ho perquè seria contrari a la 
normativa en matèria de protecció de dades. Té raó aquesta companya? 
- No, s'equivoca, perquè les mesures de protecció de dades s'apliquen només als fitxers informàtics. 
- No, perquè pot elaborar aquestes fitxes sempre que garanteixi la custòdia i protecció d'aquestes dades amb mesures de 
seguretat adequades. 
- Sí, perquè la normativa preveu que la protecció s'apliqui tant al tractament automatitzat de dades personals com al 
tractament manual, quan aquestes dades figurin en fitxers destinats a ser inclosos en aquest. 
- En realitat, la normativa preveu la possibilitat d'elaboració d'aquests fitxers sense més limitació que incloure dades 
especialment sensibles. 
 
20 – En Genís defensa els interessos d'un client en un procés laboral per un acomiadament que considera improcedent. 
Iniciat ja el procés judicial, en Genís manté contactes amb l'advocat de la part contrària, i conserva els correus electrònics 
on intercanviaven ofertes i propostes per a la solució del conflicte. En un moment del procés, la part decideix prescindir 
dels serveis d’en Genís i li demana còpia d'aquestes correus electrònics que sap que han intercanviat els dos advocats, amb 
l'objectiu de posar-los a disposició del nou advocat. Està en Genís obligat a facilitar aquests correus? 
- Sí, perquè el client té dret a rebre tota la documentació que en Genís guardi que tingui en relació amb l'assumpte. 
- Sí, perquè el client té dret a rebre tota la documentació que Ginés guardi, llevat que l'advocat contrari ho hagi prohibit 
expressament. 
- No, perquè en Genís no pot reenviar correus electrònics d'uns altres companys sense el seu consentiment exprés. 
- No, perquè en Genís no pot donar al seu client aquesta documentació en cap cas. 
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21 – La Laura, que té uns ingressos bruts anuals propers als 70.000 euros, pateix un desgraciat accident que li ocasiona greus 
seqüeles permanents i li impedeix totalment la realització de les tasques que, fins aquest moment, havien estat la seva 
professió habitual; fins i tot, necessita l'ajuda d'unes altres persones per poder fer les activitats més essencials de la seva 
vida diària. La Laura està convençuda que el sinistre és responsabilitat de l'empresa on treballava, per la qual cosa es 
proposa reclamar-li una indemnització pels danys personals i morals soferts. En aquestes circumstàncies, té dret a 
l'assistència jurídica gratuïta? 
- Sí, perquè en totes les reclamacions d'indemnització pels danys personals i morals es té sempre dret a l'assistència jurídica 
gratuïta. 
- Sí, per les conseqüències de l'accident, i això independentment dels recursos que tingui per litigar. 
- No perquè, malgrat les conseqüències de l'accident, els ingressos de la Laura superen amb escreix el màxim permès per 
accedir a aquest dret. 
- No té dret al reconeixement del dret, però sí que estarà exempta del pagament de taxes Judicials i dels dipòsits necessaris 
per a la interposició de recursos. 
 
22 – L’Oleguer va iniciar un plet reclamant el pagament dels seus honoraris com a expert en màrqueting i publicitat, per a 
la qual cosa, seguint el consell d'un amic, va contractar els serveis d'una advocada. Després de formulada la demanda, van 
tenir lloc un seguit d'esdeveniments en la vida personal i familiar de l’Oleguer que, primerament, van comportar el 
cessament dels seus ingressos i després van acabar per minvar gairebé totalment el seu patrimoni. Davant d’aquesta 
situació, es planteja sol·licitar el reconeixement del dret a l'assistència jurídica gratuïta per poder continuar el procés judicial 
sense haver d'abonar els honoraris de l'advocada meritats des del començament de la substanciació del procés. És 
procedent reconèixer aquest dret? 
- No, perquè la llei preveu que no es reconegui el dret a l'assistència jurídica gratuïta a l'actor una vegada presentada la 
demanda. 
- No perquè, malgrat que la llei preveu el reconeixement del dret a l'assistència jurídica gratuïta quan s'acrediti que les 
circumstàncies i condicions necessàries per a aquesta declaració van sobrevenir amb posterioritat a la demanda, aquest 
reconeixement no pot tenir caràcter retroactiu i només comprèn les actuacions meritades des de la seva sol·licitud. 
- Sí, perquè la llei preveu que es reconegui el dret a l'assistència jurídica gratuïta, fins i tot amb caràcter retroactiu, quan 
s'acrediti que les circumstàncies i condicions necessàries per obtenir el dret van sobrevenir amb posterioritat a la demanda o 
contestació. 
- Sí, perquè la llei preveu que es reconegui el dret a l'assistència jurídica gratuïta en qualsevol estat de tramitació del 
procediment, i això independentment del moment en què s'hagin donat les condicions econòmiques que facin creditor 
d'aquest dret al sol·licitant. 
 
23 – Taxades les costes imposades per sentència al demandant, aquest impugna la taxació perquè considera que els 
honoraris de l’Ester, advocada de la demandada, són excessius, i en proposa la reducció, la qual no és acceptada per l’Ester. 
Davant d’aquest desacord, qui ha de resoldre la quantitat que correspon a l’Ester pels seus honoraris? 
- El lletrat de l'Administració de justícia. 
- El col·legi d'advocats. 
- El jutge. 
- L'advocat de la part condemnada. 
 
24 – En Manel, posteriorment a haver estat designat advocat d’en Josep, després que a aquest li hagi estat reconegut el 
dret a l'assistència jurídica gratuïta, rep del seu client tota la documentació necessària per organitzar la defensa i dedica els 
tres mesos següents a estudiar l'assumpte amb tot detall. Finalment, arriba a la conclusió que no pot defensar les tesis d’en 
Josep, i que la pretensió és insostenible, per la qual cosa es planteja renunciar al cas. Com pot fer-ho? 
- Comunicant-ho a la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta perquè arxivi les actuacions. 
- Comunicant-ho al Jutjat, perquè continuï el procediment sense ell. 
- Comunicant-ho al seu client perquè insti una nova sol·licitud. 
- No hi pot renunciar i està obligat a assumir-ne la defensa, ja que no hi ha renunciat dins el termini previst a la llei. 
 
25 – Imposada una correcció disciplinària d'advertència a un advocat per la seva actuació davant els tribunals, quin recurs 
pot interposar contra l'acord dictat pel jutge i davant qui s'hi interposa? 
- Contra els acords de correcció d'advertència no s'hi pot interposar cap recurs, sens perjudici de formular protesta per poder 
apel·lar, si escau, el fons de la resolució final que posi fi al procés. 
- Recurs d'apel·lació davant l'audiència provincial. 
- Recurs d'alçada davant el Consell General del Poder Judicial. 
- Recurs d'audiència en justícia davant el jutge, que ha d’emetre resolució l’endemà. 
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26 – En Carles, advocat, rep l'encàrrec de promoure un procediment penal contra el seu company, també advocat, per la 
presumpta agressió d'aquest a un conductor, amb qui va mantenir una forta discussió de trànsit. En Carles es pregunta si 
ha de fer alguna actuació prèvia a la presentació de la querella. Indiqueu la resposta correcta: 
- En Carles ha d'informar el jutge degà perquè pugui fer una tasca de mediació. 
- En Carles ha d'informar el degà del col·legi d'advocats perquè pugui fer una tasca de mediació. 
- En Carles ha d'informar el secretari de la junta arbitral perquè pugui fer una tasca de mediació. 
- No cal que en Carles faci cap actuació abans de formular la querella. 
 
27 – En Dídac és l'advocat de la Mariel en un procés civil pel qual ella reclama el cobrament de quantitats que li ha retingut 
indegudament el seu banc. Tanmateix, malgrat els intents d’en Dídac per cobrar els honoraris professionals que li deu la 
seva clienta, aquesta respon sempre amb evasives. En aquestes circumstàncies, en Dídac decideix reclamar els honoraris a 
la Mariel, manifestant formalment que aquests honoraris li són deguts i no han estat satisfets. Aquesta reclamació: 
- Ha d'efectuar-se a través del procés declaratiu que correspongui per raó de la quantia. 
- Pot efectuar-se a través d'una demanda d'execució davant el mateix Jutjat que estigui coneixent de l'assumpte, on aquesta 
es despatxarà. 
- Pot efectuar-se a través d'un procediment en què directament es requerirà al deutor perquè pagui aquesta suma, sota 
advertència de constrenyiment si no pagués. 
- Pot efectuar-se a través d'un procediment en què directament es requerirà el deutor perquè pagui aquesta suma o impugni 
el compte, sota advertiment de constrenyiment si no paga ni formula impugnació. 
 
28 – ANUL·LADA 
Se substitueix per la primera preguna per servei. 
 
29 – La Carme, capitana de l'exèrcit de l'aire, no ha superat els cursos d'ascens a comandanta. Com que no està d’acord 
amb aquesta decisió, decideix impugnar la resolució, però té dubtes sobre quina seria la jurisdicció competent per conèixer 
de l'assumpte. El seu advocat li diu que la competent és la jurisdicció contenciosa administrativa. És correcta aquesta 
afirmació? 
- Sí, perquè en ser matèria de personal, la jurisdicció competent és la jurisdicció contenciosa administrativa. 
- No, perquè els militars han de dirigir tots els assumptes derivats o provinents de la seva professió a la jurisdicció militar. 
- No, perquè el règim d'ascensos en la carrera militar no és susceptible d'impugnació en cap jurisdicció. 
- No, perquè en tractar-se d'una qüestió derivada de la seva professió, la jurisdicció competent és la jurisdicció laboral. 
 
30 – La Margarida és funcionària, metgessa especialista en pediatria, i ha recorregut en via administrativa contra la resolució 
dictada per la Conselleria de Sanitat de la seva comunitat autònoma, que desestima la seva sol·licitud de reconeixement de 
determinats drets econòmics. En haver-se desestimat el seu recurs, està buscant un advocat que li pugui portar el cas davant 
els jutjats contenciosos administratius, però un amic li comenta que ella mateixa es podria defensar, sense necessitat de 
contractar un advocat. Això és cert? La Margarida podria comparèixer per si mateixa en defensa dels seus drets? 
- Sí, perquè en ser una funcionària pública, pot comparèixer per si mateixa en defensa dels seus drets estatutaris, quan es 
refereixin a qüestions de personal que no impliquin separació d'empleats públics inamovibles. 
- Sí, perquè en ser funcionària pública, pot comparèixer per si mateixa en defensa dels seus drets, en qualsevol classe de 
procediment judicial i matèria. 
- No, perquè quan la competència per conèixer de l'assumpte recaigui en un òrgan judicial unipersonal, la Margarida ha d'estar 
assistida en qualsevol cas per un advocat i podria conferir la seva representació a un procurador. 
- No, perquè davant la jurisdicció contenciosa administrativa sempre és preceptiu estar representat per un procurador i assistit 
per un advocat. 
 
31 – En Santos és un advocat al qual l'empresa que està assessorant des de fa més de 20 anys li ha encomanat la tramitació 
de l'acomiadament d'alguns treballadors. Per agilitzar els tràmits, l'empresa li ha transferit un fons de 145.000 € per a 
l'oferiment i pagament de les eventuals indemnitzacions. Com que, després de les negociacions, en Santos va aconseguir 
una rebaixa important de les previsions indemnitzatòries, en finalitzar la seva intervenció es va produir un romanent de 
30.000 €. L'administrador de la societat li va autoritzar verbalment, llavors, que detragués els seus honoraris d'aquest 
import, per la qual cosa l'advocat va tornar únicament 20.000 € i va enviar una minuta pel que fa a la resta. Dos anys després, 
l'administrador es jubila i el nou administrador denuncia l'advocat davant el Col·legi d'Advocats. Va actuar correctament 
en Santos? 
- Sí, perquè va detreure els seus honoraris amb consentiment de l'empresa, amb qui tenia una gran relació de confiança. 
- No, perquè hagués hagut de tenir el consentiment per escrit. 
- No, perquè l'advocat mai no ha de detreure els seus honoraris dels fons rebuts, ni tan sols amb el consentiment del client. 
- L'advocat pot detreure els seus honoraris en qualsevol cas, amb l'única condició que ho comuniqui i justifiqui al client. 
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32 – En un descuit, l'advocat defensor d'un acusat, que es troba en presó provisional per aquesta causa, anota a l'agenda 
l'assenyalament del seu judici un dia diferent a l'indicat en la notificació, per la qual cosa el dia del judici no ho compareix i 
s’ha de suspendre. Independentment de la qualificació de la presumpta infracció, en quina classe de responsabilitat podria 
incórrer l'advocat? 
- En responsabilitat civil, penal i disciplinària. 
- En responsabilitat civil derivada de delicte i en responsabilitat penal, que exclou la responsabilitat disciplinària per aplicació 
del principi senar bis in idem. 
- En responsabilitat civil i, alternativament en responsabilitat penal o disciplinària, ja que la penal exclou la responsabilitat 
disciplinària per aplicació del principi senar bis in idem. 
- En responsabilitat civil, penal i policia d'estrades.  
 
33 – Entre les correccions que el degà i la junta de govern poden aplicar als col·legiats en via disciplinària no es troba:  
- L'amonestació pública. 
- L'advertència per escrit. 
- La suspensió de l'exercici de l'advocacia per un termini no superior als dos anys. 
- L'expulsió del col·legi. 
 
34 – En tràmit de conclusions orals durant l'acte d'una vista, l’Artur, advocat especialista amb molts anys d'experiència, es 
refereix a la seva companya, la Marta, advocada molt més jove i que acaba d'incorporar-se a l'exercici de la professió, com 
algú “la inexperiència i falta de preparació de la qual justifica el seu discurs, mancat d'interès per a la resolució del litigi”. 
Seria acceptable l'ús d'aquestes expressions? 
- Sí, perquè està emparat en el seu dret a la llibertat d'expressió. 
- Sí, perquè es justifica pel dret a la defensa dels interessos del seu client. 
- No, perquè amb aquesta expressió, a més de ser innecessària per a l'exercici de defensa del seu client, falta el respecte a 
l'advocada contrària. 
- No, aquestes expressions poden fer-se en escrits judicials, però no en els informes orals en audiència pública. 
 
35 – Un grup d'antics companys de carrera decideixen formar una agrupació d'advocats joves i per fer-ho, elaboren els seus 
propis estatuts i es constitueixen en agrupació. Per això, en sol·liciten la inscripció al registre d'associacions de la seva 
comunitat autònoma per demanar, a continuació, una subvenció per a les seves activitats, de la junta de govern del col·legi 
al qual pertanyen tots ells. Tindrien dret a aquesta subvenció? 
- No, perquè abans la mateixa junta de govern ha d'aprovar la constitució d'aquesta agrupació. 
- No, perquè en cap cas es permet constituir una agrupació d'advocats joves. 
- Sí que tindrien dret a la subvenció, sobre la base del principi d'igualtat i llibertat associativa que reconeix la Constitució. 
- No hi tindrien dret, però això no seria cap obstacle per al seu funcionament normal ni per al reconeixement de la seva 
existència per part de la junta de govern, sense caldre res més que la inscripció al registre d'associacions. 
 
36 – La Maria Josep és advocada, amiga de la família d’en Rubèn, el qual ha estat detingut per la policia acusat d'un delicte 
contra la salut pública. Quan rep l'avís a través d'un membre d'aquesta família, es desplaça a la comissaria on encara hi ha 
en Rubèn i manifesta que ha rebut l'encàrrec d'assistir al detingut en totes les diligències. En aquest moment, la policia li 
assenyala que això no serà possible perquè el jutge que instrueix les diligències ha dictat una interlocutòria per la qual 
s’acorda que l'assistència al detingut la presti l'advocat de guàrdia i no un de la seva confiança. Realment, podria disposar 
el jutge aquesta mesura? 
- No, ja que amb això estaria vulnerant el dret del detingut a la lliure elecció d'advocat. 
- No, ja que aquesta mesura només pot acordar-la durant la instrucció de processos per delictes contra la seguretat de l'Estat. 
- Sí, perquè només l'advocat de guàrdia és qui pot assistir els detinguts. 
- Sí, perquè en determinades circumstàncies es preveu que el detingut o pres pugui ser privat del dret a designar un advocat 
de la seva confiança. 
 
37 – L’Ismael és un advocat a qui, desgraciadament, diagnostiquen una greu malaltia que durant un llarg temps li impedirà 
atendre els seus assumptes. Per aquesta raó, i per no estendre massa la notícia, decideix comunicar-ho només als seus 
clients i als jutjats on es tramiten els processos judicials que té en curs on, al mateix temps, sol·licita la suspensió del tràmit 
d'aquelles actuacions. Amb això, ha complert amb totes les exigències pròpies del seu càrrec? 
- Sí, ha complert suficientment amb aquestes exigències. 
- Sí, encara que en realitat n'hi havia prou amb el fet que ho hagués comunicat als seus clients, i ells ja n’haurien informat els 
jutjats respectius. 
- No, ho hauria d'haver comunicat també al seu col·legi. 
- No, ho hauria d'haver comunicat a la secretaria de govern del tribunal superior de justícia on radiquessin aquells jutjats 
perquè la secretari de govern fos qui traslladés aquesta informació a aquests òrgans. 
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38 – L’Anton és un jove advocat en exercici, que acaba d'incorporar-se a un despatx d'advocats col·lectiu mitjançant un 
contracte en pràctiques. En el despatx li han assignat com a tutora una advocada que té quatre anys d'antiguitat en l'exercici 
de la professió. És vàlida aquesta assignació de tutora? 
- Sí, perquè pot desenvolupar les tasques de tutor qualsevol advocat/ada en exercici, ja sigui del mateix despatx o no. 
- Sí, perquè pot desenvolupar les tasques de tutor qualsevol advocat/ada en exercici, sempre que sigui del mateix despatx. 
- No, perquè pot desenvolupar les tasques de tutor qualsevol advocat/ada del despatx, però que compti amb més de cinc 
anys d'antiguitat en l'exercici de la professió. 
- No, perquè les tasques de tutor només poden ser desenvolupades per professionals designats expressament pel col·legi. 
 
39 – Els jutjats de primera instància i instrucció tenen la seva seu: 
- A la capital del partit judicial. 
- A qualsevol dels municipis del partit judicial. 
- A les capitals de província. 
- A totes les poblacions amb més de 75.000 habitants. 
 
40 – La Maria exerceix l'advocacia de manera col·lectiva amb uns altres companys. La Joana ha sol·licitat a la Maria que 
sigui la seva advocada per exercir l'acusació particular en un procediment penal seguit contra el seu exmarit, en Pere, per 
impagament d'una pensió d'aliments per als fills tinguts durant el matrimoni, que havia estat acordada en una sentència 
ferma de divorci. La María se n’adona que el divorci va ser portat per un company del seu despatx, circumstància que la 
Joana desconeix. Pot la Maria acceptar la defensa de la Joana? 
- Sí, pot acceptar-la lliurement. 
- Sí, pot acceptar-la, però només perquè la Maria no és l'advocada d’en Pere. 
- No, ha de rebutjar la defensa, ja que aquesta intervenció resultaria contrària als principis de confiança i integritat. 
- No pot acceptar la defensa en el procediment penal, encara que sí que podria ser l'advocada de la Joana en procediments 
d'una altra naturalesa entre aquesta i en Pere, com per exemple, en un procediment civil de modificació de mesures. 
 
41 – Davant el jutjat de primera instància que està coneixent d'un procediment ordinari, es posa de manifest un fet que 
ofereix l'aparença de delicte perseguible d'ofici i que podria tenir una influència decisiva en la resolució de l'assumpte civil, 
per la qual cosa s'ordena immediatament que es posi en coneixement del Ministeri Fiscal. Aquesta circumstància implica la 
suspensió d'actuacions en el procediment civil? 
- No, en cap cas s’ha d’interrompre el procediment civil. 
- Sí, però la suspensió s’ha d’acordar un cop que el procediment estigui pendent només de sentència. 
- Sí, i en tot cas s’ha d’acordar sense esperar a la conclusió del procediment. 
- Sí, encara que s’ha d’acordar sense esperar a la conclusió del procediment quan la suspensió estigui motivada per la 
possible existència d'un delicte de falsedat d'algun dels documents aportats i, a judici del tribunal, el document pugui ser 
decisiu per resoldre sobre el fons de l'assumpte. 
 
42 – La Lluïsa i en Ramon són dos professionals de l'advocacia que s’envien alguns correus electrònics quan estan al principi 
d’una negociació d’un procediment matrimonial, i tots dos deixen entreveure des de l'inici que aquestes negociacions no 
estan subjectes al secret professional. Finalment, no s'assoleix l'acord i la Lluïsa, quan prepara la demanda, es planteja si hi 
pot adjuntar una còpia d'aquestes comunicacions enviades a en Ramon. Seria possible això? 
- Sí, la Lluïsa podria adjuntar a la demanda còpia d'aquestes comunicacions. 
- No, la Lluïsa només pot adjuntar aquestes comunicacions a la demanda si en Ramon manifesta el seu consentiment exprés 
per fer-ho. 
- No, la Lluïsa no pot annexar aquestes comunicacions a la demanda, atès que això suposaria una vulneració del secret 
professional. 
- La Lluïsa només pot annexar aquestes comunicacions a la demanda si, prèviament, obté una autorització expressa del col·legi 
d'advocats on es tramita el procés judicial. 
 
 
43 – Un despatx professional d'advocats contracta un comercial, no advocat, per oferir els seus serveis a empreses i 
particulars, a canvi de percebre un percentatge del 18 % del volum total de facturació dels clients que proporcioni al 
despatx. És correcta aquesta actuació? 
- No és correcta l'actuació, ja que el comercial no és advocat. 
- No és correcta l'actuació, ja que els advocats en cap cas poden compartir els honoraris amb una persona aliena a la professió. 
- L'actuació és correcta si el client ho autoritza. 
- L'actuació és correcta si s'informa el client d'aquesta circumstància. 
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44 - Quin és l'òrgan competent per conèixer de l'acció d'anul·lació d'un laude arbitral? 
- El jutjat de primera instància del lloc on s'ha dictat el laude. 
- L'audiència provincial, o la secció civil d’aquesta, del lloc on s'ha dictat el laude. 
- La sala civil i penal del tribunal superior de justícia de la comunitat autònoma on s’ha dictat el laude. 
- La sala contenciosa administrativa del tribunal superior de justícia de la comunitat autònoma on s'ha dictat el laude. 
 
45 – L'acció d'anul·lació d'un laude arbitral: 
- S’ha d’exercir dins els tres mesos següents a la notificació i s’ha de substanciar pels cursos del judici verbal. 
- S’ha d’exercir dins els tres mesos següents a la notificació i s’ha de substanciar pels cursos del judici ordinari. 
- S’ha d’exercir dins els dos mesos següents a la notificació i s’ha de substanciar pels cursos del judici verbal. 
- S’ha d’exercir dins els dos mesos següents a la notificació i s’ha de substanciar pels cursos del judici ordinari. 
 
46 – El Tribunal Europeu de Drets Humans ha posat a disposició de les parts interessades un acord amistós que, finalment, 
no accepten. Es poden esmentar o invocar les circumstàncies recollides en aquest acord en el procediment contenciós 
posterior? 
- No, no es pot esmentar ni invocar en el procediment contenciós cap comunicació escrita o oral, ni cap oferta o concessió 
duta a terme en el marc d'aquestes negociacions. 
- Sí, en el procediment es poden esmentar, sense cap limitació, totes les circumstàncies que s'hagin plantejat durant el procés 
negociador de l'acord. 
- Sí, es poden esmentar, però sense expressar detalls sobre les postures una i altra part hagi ofert a la contrària. 
- Es poden esmentar, sempre que obtinguin l’autorització expressa del secretari del tribunal. 
 
47 – Si s’impugna una taxació de costes perquè es consideren excessius que els honoraris de l’advocat, i aquest accepta la 
reducció d'honoraris que se li reclama: 
- El lletrat de l'Administració de justícia ha de dictar un decret que aprovi la taxació per aquest import. 
- El lletrat de l'Administració de justícia ha de dictar un decret que mantingui la taxació que es va fer o, si escau, hi ha d’introduir 
les modificacions que estimi oportunes. 
- El jutge ha de dictar una interlocutòria que mantingui la taxació que es va fer o, si escau, hi ha d’introduir les modificacions 
que estimi oportunes. 
- S’ha de passar testimoni de les actuacions, o de la part de les actuacions que sigui necessària, al col·legi d'advocats perquè 
n’emeti informe. 
 
48 – La Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa preveu que, en primera o única instància, l'òrgan jurisdiccional, en 
dictar sentència o en resoldre per interlocutòria els recursos o incidents que es promogui davant seu, ha d’imposar les 
costes: 
- A la part que sostingui la seva acció o interposi els recursos amb mala fe o temeritat, raonant-ho degudament. 
- A la part que hagi vist rebutjades totes les seves pretensions, llevat que apreciï, i així ho raoni, que el cas presentava 
seriosos dubtes de fet o de dret. 
- A la part que hagi vist rebutjades totes les seves pretensions, llevat que aquesta fos una Administració pública. 
- A la part que hagi vist rebutjades totes les seves pretensions, llevat que aquesta tingués reconegut el dret a l'assistència 
jurídica gratuïta. 
 
49 – L’Elena i l’Olga han subscrit un contracte d'arrendament d'habitatge mitjançant el qual la primera li cedeix l'ús de 
l'immoble de la seva propietat a canvi d'una renda mensual que fixen en 1.100 euros. En una de les clàusules estableixen 
que, per a qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar en relació amb el compliment i la interpretació del contracte, les 
parts s’ha de sotmetre a arbitratge. És vàlid aquest pacte? 
- Sí, perquè tant la Llei d’arbitratge com la Llei d'enjudiciament civil permeten que aquest tipus de contractes es puguin 
sotmetre a arbitratge. 
- No, perquè la submissió a l’arbitratge només es pot fer en els contractes per a ús diferent al d'habitatge, en els quals el poder 
de disposició de les parts és més ampli. 
- No, perquè els arrendaments urbans són una de les matèries excloses expressament de l'arbitratge. 
- Sí, sempre que l'àrbitre o àrbitres designats siguin advocats especialistes en matèria d'arrendaments urbans. 
 
 
50 – La Marta, condemnada al pagament de les costes en un procés judicial, es proposa impugnar la taxació de costes 
promoguda per la part contrària perquè s’hi ha inclòs una minuta de l'advocat de la part que considera excessiva, ja que 
detalla un seguit de tràmits que no s’han dut a terme en el curs del procés. Com pot promoure aquesta impugnació? 
- A través d'un recurs de reposició contra la resolució que disposi la incorporació de la minuta de l'advocat a les actuacions. 
- A través de l'incident d'impugnació de la taxació de costes per excessives. 
- A través de l'incident d'impugnació de la taxació de costes per indegudes. 
- A través de l'incident d'impugnació de la taxació de costes per excessives i indegudes. 
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Preguntes de reserva 
 
1 – La Marta, advocada en el torn d'ofici, ha estat designada per defensar un detingut, a qui la policia investiga com a 
presumpte autor d'un delicte d'abús de menors. Només conèixer la seva designació, la Marta sol·licita excusar-se de la seva 
intervenció professional per motius personals, ja que fa anys va viure al si de la seva família una situació similar. Pot obtenir 
aquesta excusa? 
- Sí, sempre que el client mostri la seva conformitat. 
- No, atès que en l'exercici del seu càrrec i per assegurar el dret a la defensa, la lletrada està obligada a assistir l'investigat. 
- Sí, és possible l'excusa en l'ordre penal, sempre que concorri un motiu personal i just, que ha de ser apreciat pel jutjat que 
estigui coneixent o conegui de l'assumpte. 
- Sí, és possible l'excusa en l'ordre penal, i per a això hi ha d’haver un motiu personal i just que ha de ser apreciat pel degà 
del seu col·legi professional. 
 

ESPECIALITAT JURÍDICA EN CIVIL - MERCANTIL 
 
1 – La Rosalia ven de bona fe a l’Ernest un deute que en Xavier havia contret amb ella, i al contracte ni es fa constar que el 
crèdit és dubtós ni s'estipula res sobre la solvència d’en Xavier, malgrat que la seva insolvència és pública i anterior al 
contracte. En aquesta situació, de què ha de respondre la Rosalia a l’Ernest? 
- Només de l'existència i la legitimitat del crèdit en el moment de la venda. 
- De l'existència i de la legitimitat del crèdit, i pel que fa a la solvència, ha de respondre del preu rebut i de les despeses. 
- Del pagament de totes les despeses i danys i perjudicis causats. 
- De la solvència d’en Xavier, però mai ni de l'existència ni de la legitimitat del crèdit en el moment de la venda. 
 
2 – En Xavi presta una guitarra a en Vicenç per a la qual cosa signen un contracte de comodat. Vençut el termini pel qual 
havien estipulat el contracte, en Vicenç reté la guitarra i no la torna, i al·lega que en Xavi li deu diners per les millores que 
ha efectuat en la guitarra i que la retindrà en penyora fins al pagament; però abans de la devolució, una inundació no 
prevista fa que es perdi la guitarra. Qui serà responsable de la pèrdua de la guitarra? 
- Cap dels dos, ja que la pèrdua es produeix per un cas fortuït. 
- En Xavi si la inundació es produeix després de vençuda la data del pagament de les millores i en Vicenç si s’escau abans. 
- En Vicenç, perquè va retenir la guitarra després del termini establert, en aquest cas, respon, fins i tot, de les pèrdues per 
cas fortuït. 
- En Xavi, llevat de que en el contracte s'hagi fet constar la taxació de la guitarra o s'hagi inclòs una clàusula expressa que 
l’exoneri. 
 
3 – La Itxaso designa dos advocats, en Fernando i en Gorka, perquè la representin en una compravenda de participacions 
socials en una notaria, però en els contractes de mandat no s’especifica de quina manera han d'exercir la representació. 
Qui serà el seu representant en aquest negoci jurídic? 
- El que hagi estat designat en primer lloc. 
- El que hagi estat designat en segon lloc, ja que el nomenament d'un segon representant per a un mateix negoci jurídic suposa 
sempre la revocació tàcita del primer des que es produeix el segon nomenament. 
- Ambdós de manera mancomunada. 
- Ambdós de manera solidària. 

 
4 – La Núria i l’Estíbaliz són propietàries de dues finques confrontants. A prop del límit d'ambdues finques, l’Estíbaliz planta 
uns arbres per evitar que puguin veure-la des de la parcel·la contigua, però en créixer els arbres, les arrels comencen a 
envair la finca de la Núria. Davant d’aquesta situació, què pot fer la Núria per protegir la seva propietat? 
- Pot tallar les arrels per si mateixa dins la seva heretat. 
- Pot requerir a l’Estíbaliz que talli les arrels, però no tallar-les per si mateixa. 
- Pot fer seu el sòl de la finca confrontant fins on arribin les arrels dels arbres. 
- Pot reclamar a l’Estíbaliz que li aboni el preu de la part del sòl de la seva finca que ha estat envaït per les arrels. 
 
5 – La Marisa demana un préstec al Banc X que garanteix amb una finca de la seva propietat, i el banc per donar el préstec 
li exigeix que l'immoble no es torni a hipotecar fins que no estigui íntegrament satisfet el préstec. Tanmateix, als pocs dies 
la Marisa demana un altre préstec, en aquesta ocasió al Banc Y, sense el consentiment del Banc X, el pagament del qual 
també garanteix amb la mateixa finca. En aquesta situació, la segona hipoteca: 
- És nul·la de ple dret. 
- És anul·lable si el Banc X la impugna en el termini de quatre anys. 
- Necessita el consentiment previ del Banc X, per a la qual cosa el registrador de la propietat, abans d’inscriure la segona 
hipoteca li ho ha de comunicar. 
- És vàlida. 
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6 – En Rubén i en Jesús van contreure matrimoni a Madrid, ciutat on tots dos resideixen, el 10 de desembre de 2019 d’acord 
amb el Codi civil, i tenint tots dos veïnatge comú, però en capítols matrimonials, atorgats davant d’un notari de Barcelona 
el 12 de juny de 2018, van acordar que el seu règim econòmic matrimonial seria el de separació de béns. En aquesta situació, 
quin de les afirmacions següents és correcta? 
- El règim econòmic del seu matrimoni serà el de separació de béns, com van acordar en els capítols matrimonials. 
- El règim econòmic del seu matrimoni serà el de societat de guanys, ja que els capítols atorgats abans del matrimoni no tenen 
efectes. 
- El règim econòmic del seu matrimoni serà el de societat de guanys, ja que els capítols s'han atorgat davant d’un notari 
incompetent, per la qual cosa són ineficaços. 
- El règim econòmic del seu matrimoni serà el de societat de guanys, ja que en el moment de contreure matrimoni el que 
s’havia estipulat en els capítols havia quedat sense efecte. 
 
7 – En morir la seva mare, abans de repartir l'herència amb els seus germans, en Jacinto vol col·lacionar alguns béns que 
van sortir del patrimoni en vida de la mare. Quins dels béns següents han de col·lacionar-se? 
- Tots els que la mare hagi donat en vida als legitimaris, encara que ho hagi fet amb expressa menció al seu caràcter no 
col·lacionable. 
- Tots els béns que hagin rebut els hereus forçosos per donació o un altre títol lucratiu, excepte els que hagin format part del 
dot. 
- Tots els béns que hagin rebut els hereus forçosos per donació, encara que hagin renunciat a l'herència. 
- Els béns o valors que hagi rebut de la causant de l'herència, en vida d'aquesta, per dot, donació o un altre títol lucratiu. 
 
8 – La Fátima Habid és una ciutadana marroquina que fa més de 20 anys que resideix legalment a Espanya, i sol·licita la 
concessió de la nacionalitat per residència. Si finalment li concedeixen la nacionalitat espanyola, en quin moment es 
considera que l'adquireix? 
- Quan transcorren deu anys des de la primera vegada que va entrar al territori nacional. 
- Amb efectes retroactius des de la data de la sol·licitud, sempre que es produeixi més de deu anys després de l'inici de la 
residència legal. 
- Quan l'autoritat competent dicta la resolució que concedeix la nacionalitat i aquesta esdevé ferma. 
- Amb la inscripció de la resolució al Registre civil. 
 
9 - Quines de les matèries següents són competència dels jutjats mercantils? 
- Les accions individuals d'impugnació en matèria de condicions generals de la contractació. 
- Els concursos de creditors de persona física no empresària. 
- Els plets en matèria de cooperatives. 
- Les accions per incompliment de les obligacions derivades dels contractes mercantils. 
 
10 - A l'efecte d'actes de comunicació, el domicili del demandant en un procés judicial civil és: 
- El que figura al padró d'habitants si és persona física o al registre mercantil si és persona jurídica. 
- El que ha fet constar a la demanda. 
- El del seu procurador, excepte si aquest no està col·legiat en el mateix lloc del seu domicili. 
- Quan es tracta d'una reclamació derivada d'un incompliment contractual, el domicili que s'ha fet constar en el contracte 
incomplert. 
 
11 – El procurador en un procés judicial ens comunica que el 10 d'abril li han notificat una resolució que ens concedeix un 
termini de quatre mesos per presentar un escrit en un procés concursal no urgent. Quan conclou aquest termini? 
- L'1 de setembre, dimarts. 
- El 10 de setembre, ja que l’agost no es computa en ser un mes inhàbil. 
- El 10 d'agost, ja que, en el còmput de terminis per mesos, no es tenen en compte els dies inhàbils. 
- El 31 de juliol, divendres, últim dia hàbil del mes anterior, ja que, en el còmput de termini per mesos, si en el mes de venciment 
no hi ha aquest dia o aquest és inhàbil, el termini finalitza l'últim dia hàbil del mes. 
 
12 – La Maite signa un contracte amb dos germans, en Xisco i la Margarida, com a conseqüència del qual li carreguen 12.000 
euros, però no de manera solidària, sinó que en Xisco li deu 2000 euros i la Margarita, 10.000. En Ricard, advocat de la 
Maite, presentarà el declaratiu ordinari que correspongui, però dubta sobre si ha de presentar dues demandes separades 
o pot acumular ambdues accions en una sola demanda. En aquesta situació, són acumulables les accions? 
- No, perquè una d’aquestes ha de tractar-se en judici verbal i l'altra en judici ordinari. 
- No, perquè el títol petitori és diferent en cadascuna. 
- Sí, perquè quan les accions determinen un judici per raó de la quantia, l'acció que s’havia de tractar en judici verbal pot 
acumular-se a la d'ordinari. 
- Sí, perquè hi ha un vincle subjectiu entre els demandats. 
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13 – El nostre client vol demandar el seu pare sol·licitant aliments, per una quantia de 12.000 euros. Quin tipus de procés 
hem de presentar? 
- Un judici ordinari. 
- Un judici verbal. 
- Un judici especial de reclamació d'aliments. 
- Un judici de família, dins el qual, en peça separada, es poden reclamar els aliments. 
 
14 – Després de presentar un procés monitori, el requeriment al demandat resulta negatiu, per la qual cosa sol·licitem al 
jutjat que ho notifiqui per edictes per poder aconseguir tenir títol executiu. En aquesta situació, quina de les respostes 
següents és la correcta? 
- En els processos monitoris no es pot fer un requeriment per edictes en cap cas. 
- El jutjat pot fer un requeriment per edictes si es tracta de quantitats degudes en concepte de despeses comunes de 
comunitats de propietaris d'immobles urbans. 
- Si el primer requeriment va resultar negatiu, el monitori s'arxiva mitjançant una interlocutòria, sens perjudici del dret del 
creditor a instar el declaratiu ordinari corresponent. 
- El requeriment només es fa per edictes si consta acreditat que el demandat no té el domicili en el partit judicial un es trobi 
la seu del jutjat davant del qual s'ha presentat la demanda. 
 
15 – Presentada una demanda de judici ordinari relativa a drets honorífics de la persona, el jutjat decideix admetre-la sense 
més tràmit i donar-ne trasllat al demandat perquè la contesti. Quina resolució ha de dictar el jutjat? 
- Interlocutòria. 
- Decret. 
- Provisió. 
- Diligència. 
 
16 – La Julia és la demandada en un procés civil en què ha estat condemnada en rebel·lia, ja que va ser citada mitjançant 
una cèdula que mai no li va arribar per causes que no li són imputables. La sentència se li va notificar per edictes, per la 
qual cosa la Julia decideix interposar un recurs de rescissió. De quin termini disposa per interposar aquest recurs? 
- 20 dies a comptar des que la sentència va ser notificada. 
- 20 dies a comptar des que la sentència va esdevenir ferma. 
- 20 dies a comptar des del moment en què ha tingut coneixement de la sentència, sigui quin sigui el moment de la notificació. 
- Quatre mesos a comptar des de la publicació de l'edicte de notificació de la sentència. 
 
17 – La Montserrat sol·licita un préstec a una entitat financera que li exigeix com a condició alguna garantia, per la qual 
cosa en Lluís, pare del la Montserrat, hipoteca el seu propi habitatge en garantia del deute. Posteriorment, la Montserrat 
no pot fer front als venciments del deute, per la qual cosa l'entitat financera decideix presentar una execució hipotecària i 
consulta al seu advocat a qui ha de demandar l’entitat. 
- Només ha de demandar la Montserrat, atès que és la deutora hipotecària que deixa de pagar el deute. 
- Només ha de demandar en lluís, atès que és l'hipotecant no deutor, titular de la finca, i es tracta d'un procediment especial 
que s'adreça exclusivament contra l'immoble hipotecat. 
- Ha de demandar tant la Montserrat com en Lluís, pel total del deute. 
- A elecció del creditor, la Montserrat, en Lluís o tots dos; pot demandar en Lluís per la quantia del valor de l'immoble i la 
Montserrat per la diferència entre el valor de l'immoble i el deute impagat. 
 
18 – La Rebeca té diversos deutes amb clients, i no hi fa front, per la qual cosa, finalment és condemnada a pagar una 
quantitat monetària en tres processos judicials diferents, i els tres creditors sol·liciten el despatx d'execució contra ella. Un 
cop despatxades les execucions el tercer dels creditors, per intentar millorar les seves possibilitats de cobrar, sol·licita que 
totes s'acumulin en un únic procés. És possible l'acumulació sol·licitada? 
- No, atès que cadascun dels deutes prové d'un contracte diferent. 
- No, atès que en tractar-se de tres sentències diferents no hi ha unitat de títol executiu. 
- Sí, si el lletrat de l'Administració de justícia competent en el procés més antic ho considera més convenient per a la 
satisfacció de tots els creditors executants. 
- Sí, d'ofici o a instància de part, sempre que els deutes provinguin d'una mateixa causa petitòria. 
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19 – El Jutjat de Primera Instància no 7 de Palma de Mallorca dicta una Sentència condemnatòria contra un ciutadà francès, 
per una quantia de 2.000 euros. L'advocat del demandant considera que serà més fàcil executar aquesta sentència a França, 
ja que el condemnat no té béns a l’Estat espanyol. Pot l'advocat instar l'execució a França de la sentència de Palma de 
Mallorca? 
- Sí, sense necessitat de cap tràmit addicional, atès que França és un país de la Unió Europea. 
- Sí, però necessita que el lletrat de l'Administració de justícia li expedeixi un certificat d'executivitat del títol. 
- No, les sentències espanyoles només tenen força executiva en territori nacional. Haurà de plantejar un nou procés declaratiu 
a França. 
- No, si volia executar la sentència a França hauria d’haver presentat un procediment monitori europeu, perquè la resolució 
fos un títol executiu. 
 
20 – Un soci minoritari d'una societat de responsabilitat limitada, titular del 4 % del capital social, vol participar a la junta 
general de socis, però no sap si hi pot anar i votar en ser tan petita la seva participació, per la qual cosa consulta a la seva 
advocada quins són els seus drets. En aquesta situació, quina de les afirmacions següents és correcta? 
- Tots els socis tenen dret a assistir a la junta general. 
- Només els socis que siguin titulars de més del 5 % de les participacions poden assistir a la junta general. 
- Només els socis que siguin titulars de més de l'1 per mil de les participacions poden assistir a la junta general. 
- Els estatuts poden exigir la titularitat d'un nombre mínim de participacions per assistir a la junta general. 
 
21 – L’Alexandre treballa com a químic per compte d'altri per a un laboratori que l’ha contractat per investigar la composició 
d'unes cremes de protecció solar. Fruit la seva feina, inventa una nova crema amb millors propietats que registra a l'Oficina 
Espanyola de Patents i Marques per evitar que la competència la pugui copiar. A qui pertany la patent que ha registrat 
l’Alexandre? 
- Pertany a l'empresari, sense que l'inventor tingui dret a una remuneració suplementària pel seu invent en cap cas. 
- Pertany a l'empresari, però l'inventor té dret a una remuneració suplementària si la seva aportació personal a la invenció 
i la importància d’aquesta per a l'empresari excedeixen de manera evident del contingut del seu contracte de treball. 
- Pertany a l'inventor, sense que l'empresari pugui demanar cap compensació econòmica per l'invent, llevat de la derivada de 
la comercialització del nou producte. 
- Pertany a l'inventor, però l'empresari té dret a una compensació econòmica per la despesa que hagi fet en el 
desenvolupament del nou producte. 
 
22 - La companyia aèria X decideix adquirir la companyia aèria I per 1.000 milions d'euros. Tanmateix, com a conseqüència 
de la concentració, la companyia X incrementarà la seva quota en una quantitat superior al 30 per cent del mercat aeri en 
l'àmbit nacional, ja que la companyia I té un volum de negocis global a Espanya molt superior als 10 milions d'euros; en 
conseqüència, segons la Llei de defensa de la competència, aquesta compravenda: 
- Es considera col·lusòria. 
- Es considera abús de posició dominant. 
- Ha de notificar-se a la Comissió Nacional de la Competència prèviament a la seva execució. 
- Es considera falsejament de la lliure competència per actes deslleials. 
 
23 – La societat X SA està declarada en concurs voluntari de creditors. L'administrador concursal descobreix que un any 
abans de la declaració de concurs va vendre uns vehicles d'alta gamma al seu administrador social, el qual és també titular 
de la majoria de l'accionaria, tot i que, almenys aparentment, les compravendes es van fer a preu de mercat. Per poder 
reintegrar les compravendes, quina de les afirmacions següents és correcta? 
- L'administrador concursal només pot reintegrar la compravenda si prova la intenció fraudulenta de l'administrador social. 
- L'administrador concursal només pot reintegrar la compravenda si prova el perjudici patrimonial que la compravenda 
ocasiona a la massa activa. 
- Es presumeix, sense admetre prova en contra, que ha existit perjudici per a la massa, per la qual cosa la compravenda és 
reintegrable perquè s’ha fet amb una persona especialment relacionada amb el deutor. 
- Es presumeix, llevat que hi hagi una prova en contra, que hi ha hagut perjudici patrimonial per a la massa activa del 
concurs. 
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Preguntes sobre drets civils forals 
 
24 – En Santiago va néixer a Pontevedra, i des dels nou anys fins als divuit ha residit a Pamplona, ciutat on havia nascut la 
seva mare. El seu pare era de Saragossa, amb veïnatge civil aragonès pel qual va optar la seva mare poc després de contreure 
matrimoni i abans de néixer en Santiago. Als divuit anys Santiago es casa amb la Sagrario, toledana, i ambdós fixen la seva 
residència a Toledo on resideixen junts fins que als 25 anys en Santiago mor, sense haver tramitat mai cap expedient sobre 
el seu veïnatge al registre civil. Quin veïnatge civil té en Santiago en el moment de la seva defunció? 
- Gallec. 
- De dret comú. 
- Aragonès. 
- Navarrès. 
 
 
25 – Trieu la pregunta en funció del dret foral escollit: 
 
A - Dret civil comú:  
25 – Als set mesos de morir el seu primer marit, amb qui va tenir dos fills, la Natàlia contreu matrimoni amb l’Enrique, i vol 
llegar per testament tots els béns materials al seu segon marit, cosa que inclou els béns que va adquirir del seu primer 
marit, i deixa en herència als seus tres fills tots els seus diners, fet que suposa més de les dues terceres parts del seu 
patrimoni. D’acord amb les disposicions del Codi civil, pot la Natàlia disposar de tots aquests béns lliurement? 
- Sí, atès que als fills els queda més de dos terços del cabal relicte. 
- No, ha de reservar als fills la propietat de tots els béns que hagi adquirit del seu consort difunt per títol lucratiu; encara 
que pot disposar de la seva meitat de guanys. 
- No, ha de deixar als seus fills tots els béns que van constituir la societat de guanys del seu primer matrimoni. 
- Sí, en haver tingut més d'un matrimoni pot disposar lliurement de tots els seus béns entre els hereus dels diferents 
matrimonis. 
 
B - Dret civil d’Aragó:  
25 – La Pilar, aragonesa, fa un testament en què fa un gran nombre de llegats, fins al punt que l'herència no els pot cobrir 
tots. En aquesta situació, quin dels següents llegats gaudirà de prelació? 
- El que la Pilar hagi declarat preferent. 
- Els llegats remuneratoris. 
- Els llegats d'aliments. 
- Els llegats de cosa certa i determinada que formin part del cabal hereditari. 
 
C - Dret civil de les Illes Balears:  
25 – En Xisco, atorga en escriptura pública un pacte de “quitança de legítima” d’acord amb les disposicions previstes per a 
l'illa de Formentera, mitjançant el qual dona a un dels seus fills un immoble ubicat a Sant Ferran de Ses Roques i a canvi el 
seu fill renuncia a la llegítima. En aquesta situació, quina de les afirmacions següents és correcta? 
- La quota legitimària renunciada acreixerà l'herència. 
- El pacte quedarà sense efecte, perquè a les illes d'Eivissa i Formentera no estan permesos els pactes successoris. 
- El fill podrà renunciar-hi per ell mateix, però no pels seus hereus, per la qual cosa la seva quota de llegítima passarà a aquests. 
- La renúncia serà vàlida fins que el fill compleixi la majoria d'edat, però en Xisco la podrà revocar unilateralment atorgant 
testament d’acord amb les normes de la compilació de dret civil de les Illes Balears, en qualsevol moment des de l'atorgament 
de l'escriptura fins a la seva defunció. 
 
D - Dret civil de Catalunya: 
25 – En Jordi és un jove català de disset anys emancipat que vol atorgar testament hològraf. Pot fer-ho d’acord amb la 
normativa foral catalana? 
- No, el testament hològraf només el poden atorgar els majors d'edat. 
- Només si el fa davant notari i aquest dona fe de la seva capacitat. 
- Sí, el poden atorgar tant els majors d'edat com els menors emancipats. 
- Sí, signant de manera autògrafa el testament que hagi escrit per mitjans manuals o informàtics. 
 
E - Dret civil de Galícia:  
25 – L’Amagoia atorga testament per comissari d’acord amb la legislació gallega. Quin dels següents és un requisit previ per 
a la validesa d'aquest testament? 
- Que l’Amagoia no tingui hereus legitimaris. 
- Autorització expressa del seu cònjuge, atorgada en capítols o testament. 
- Que els béns que llegui per aquesta via, hagin estat al seu torn heretats per ella dels seus ascendents. 
- Que el comissari designat accepti l'herència. 
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F - Dret civil del País Basc (Bizkaia ):  
25 – L’Andoni atorga testament en el qual designa un legatari com a successor a títol particular. En no haver estipulat res 
l’Andoni en el seu testament sobre la seva condició d'hereu, quin requisit estableix la Llei de dret civil basc perquè sigui 
considerat el legatari hereu universal? 
- Que el valor del llegat sigui superior a les tres quartes parts de l'herència. 
- Que es tracti d'un hereu forçós. 
- Que el llegat sigui universal, de tot el patrimoni del testador. 
- Que tots els béns immobles llegats es trobin al País Basc. 
 
G - Dret civil de Navarra: 
25 – La Irati, qui va atorgar testament a Pamplona,  vol modificar ara contingut del testament mitjançant un codicil per 
incloure un hereu més: vol instituir hereu a un nebot que no havia estat inclòs en el testament inicial. És això possible 
d'acord amb la Compilació de dret civil de Navarra? 
- No, perquè per codicil no es pot modificar un testament, només aclarir-lo o completar-lo. 
- No, perquè per codicil no es pot instituir hereu. 
- Sí, sempre que el codicil s'atorgui complint tots els requisits formals del document i de capacitat de l'atorgant. 
- Sí, sempre que la nova institució d'hereu no perjudiqui les quotes legítimes dels hereus forçosos. 
 
 

 
 
 
 
 
 

ESPECIALITAT JURÍDICA EN PENAL 
 

 
1 – En una botiga de mòbils, la Maria, va aprofitar un descuit del venedor i es va apoderar d'un d’aquests, valorat en 500 
euros. Més tard, per les càmeres d'enregistrament se la identifica, iniciant-se contra la Maria una causa per un delicte de 
furt castigat amb pena de presó de sis a divuit mesos. Quin tipus de delicte ha comès la Maria, segons la naturalesa i durada 
de la pena? 
- Un delicte menys greu perquè es castiga amb pena de presó, independentment de la seva durada. 
- Un delicte menys greu perquè la pena de presó que comporta està dins el paràmetre dels tres mesos fins a cinc anys. 
- Un delicte lleu pel valor del bé sostret. 
- Un delicte menys greu sempre comporta una pena de presó superior a nou mesos. 
 
2 – En Joan està molt preocupat. A causa de la seva addicció al joc en línia, ha perdut 8.000 euros que pertanyen a l'empresa 
per a la qual treballa com a administrador comptable. En Joan li pregunta al seu advocat si podrà escapolir-se d'entrar a la 
presó a causa de la seva addicció. Estarà en Joan exempt de responsabilitat penal? 
- Sí, estarà exempt de responsabilitat criminal sempre que acrediti la seva addicció. 
- Sí, estarà exempt de responsabilitat criminal si reintegra els diners a l'empresa. 
- No respondrà penalment llevat que reintegri els diners a l'empresa. 
- No estarà exempt de responsabilitat penal, encara que sí que podrà atenuar-la, acreditada la seva addicció al joc i també 
si repara el dany causat, abans de la celebració del judici oral. 
 
3 – L’Andreu, condemnat en sentència ferma per un delicte d'assassinat a la pena de vint-i-cinc anys de presó, sol·licita ser 
classificat en tercer grau penitenciari. Quins requisits necessitarà complir perquè el tribunal ho autoritzi? 
- Únicament requereix un pronòstic previ individualitzat i favorable de reinserció social, escoltats el Ministeri Fiscal i 
Institucions Penitenciàries. 
- El compliment de deu anys de presó efectiva i un pronòstic previ favorable individualitzat i favorable de reinserció social, 
escoltats el Ministeri Fiscal i Institucions Penitenciàries. 
- La classificació del condemnat per un delicte d'assassinat no pot autoritzar-se fins al compliment de vint anys de presó 
efectiva sense cap altre requisit. 
- La classificació del condemnat en el tercer grau l’ha d’autoritzar el tribunal amb el pronòstic previ favorable de reinserció 
social, escoltats el Ministeri Fiscal i Institucions Penitenciàries, i no pot efectuar-se fins al compliment efectiu de quinze 
anys de presó efectiva, sempre que no es tracti d'un delicte de terrorisme. 
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4 – La Marta i en Xavier han estat acusats per la Fiscalia d'un delicte de robatori en una casa habitada, castigat amb pena 
de presó de dos a cinc anys. La Marta ha estat acusada en concepte d'autora, i s’ha demanat que se li imposi una pena de 
cinc anys de presó. Quina pena de presó pot sol·licitar la Fiscalia per a en Xavier, si l'acusació es dirigeix contra ell en 
concepte de còmplice? 
- La mateixa pena de cinc anys, als còmplices se'ls considera també autors. 
- La pena d'un a dos anys de presó. 
- La pena inferior en grau a la demanda per a l'autor. 
- La pena prevista per al delicte en la seva meitat inferior. 
 
5 – L’Andreu ha estat condemnat per un delicte de calúmnies entre particulars a la pena de nou mesos de multa amb una 
quota diària de 12 euros i els ha d'indemnitzar pels perjudicis causats amb un import de 10.000 euros. Quin ordre seguiran 
els pagaments que efectuï l’Andreu? 
- Els pagaments que efectuï el penat s’han d’imputar en el següent ordre: primer, a la indemnització dels perjudicis; segon, a 
la indemnització de l'Estat per l'import de les despeses que s'hagin fet pel seu compte en la causa; tercer, a les costes de 
l'acusador particular o privat quan s'imposi en la sentència el seu pagament; quart, a les altres costes processals i, en últim 
lloc, al pagament de la pena de multa. 
- Els pagaments s'han d’imputar a la pena de multa, amb la reparació prèvia del dany i indemnització del perjudici. 
- A les costes de l'acusador particular o privat quan s'imposés en la sentència, amb la reparació prèvia del dany i indemnització 
del perjudici. 
- Els pagaments s'imputen sempre en primer lloc a la reparació del dany i indemnització dels perjudicis i, quan el delicte 
hagi estat dels que només es poden perseguir a instància de part, s’han de satisfer les costes de l'acusador privat amb 
preferència a la indemnització de l'Estat. 
 
6 – En Jorge, de 15 anys d'edat, està complint una mesura cautelar d'internament en règim tancat per un delicte de robatori 
amb violència en les persones, castigat a l'article 242 del Codi penal amb la pena de presó de dos a cinc anys, sens perjudici 
de la que pogués correspondre als actes de violència física que fes. Quina durada màxima se li pot imposar en sentència 
condemnatòria ferma per la mesura d'internament? 
- El termini màxim és el previst a la llei per a la jurisdicció de majors. 
- La mesura pot assolir els tres anys de durada com a màxim, si en el moment de cometre els fets el menor té catorze o 
quinze anys d'edat. 
- El termini màxim és de cinc anys, si el menor és reincident. 
- El termini màxim de durada de la mesura d'internament sempre és de dos anys en la jurisdicció de menors. 
 
7 – L’Emma, de 16 anys, ha estat víctima d'un delicte contra la intimitat per difusió d'imatges seves seminua, que va fer 
amb el seu consentiment la seva exparella, en Joan, de 17 anys d'edat, però sense la seva autorització per a difondre-les a 
tercers. En aquest tipus de delictes es pot intentar una mediació? 
- La mediació o conciliació entre el menor expedientat i la víctima només s'admet quan es tracta de delictes lleus. 
- Sí, l'equip tècnic ha de fer les funcions de mediació entre el menor i la víctima o el perjudicat, que s'entendrà produïda quan 
el menor reconegui el dany causat, es disculpi davant la víctima i compleixi els compromisos adquirits, i també la víctima o el 
perjudicat accepti les disculpes, i això sens perjudici de l'acord a què hagin arribat les parts en relació amb la responsabilitat 
civil. 
- La mediació està exclosa expressamnt en els delictes contra la intimitat. 
- La mediació o conciliació en els delictes contra la intimitat està expressament admesa en la llei per tractar-se de delictes 
perseguibles a instància de part. 
 
8 – En Marc ha presentat davant el jutjat de guàrdia una querella per delicte d'injúries i calúmnies contra en Leo, la seva 
exparella, al·legant que l’insulta de manera continuada davant terceres persones i que la seva conducta perjudica la seva 
reputació personal i professional. Està el jutjat d'instrucció obligat a la incoació del procediment penal? 
- El jutjat instructor només podrà desestimar, mitjançant resolució motivada, la incoació del procediment per defectes de 
forma, mai per raons de fons que sempre necessitaran investigar els fets que van motivar la querella. 
- Sí, llevat que el jutjat instructor desestimi, mitjançant una resolució motivada, la incoació del procediment si els fets en 
què es fonamenta la querella no constitueixen delicte. 
- Únicament podrà desestimar la incoació del procediment mitjançant resolució motivada quan no es consideri competent per 
instruir el sumari que n’és objecte. 
- Sempre s'incoarà el procediment penal sens perjudici de reparar després els defectes de forma i fons. 
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9 – La Iratxe ha estat agredida sexualment durant el seu viatge de vacances. La policia la localitza deambulant pel carrer, 
escassos minuts després de la comissió dels fets i, després d'explicar breument el que li ha passat, els agents la traslladen 
a l'hospital. Quin jutjat d'instrucció serà competent per conèixer dels fets denunciats per la Iratxe? 
- El jutjat de violència sobre la dona del lloc de residència de la víctima. 
- El jutjat del lloc de comissió dels fets denunciats. 
- El jutjat de violència sobre la dona del partit en què el delicte s'ha comès. 
- Qualsevol jutjat que hagi tingut notícia del delicte. 
 
10 – L’Ancor ha patit greus danys a la seva finca a causa de la propagació d'un incendi i el Jutjat d'Instrucció núm. 1 
d'Almadén ha incoat un procediment judicial per un delicte d'incendi forestal. Així mateix, l'incendi ha causat danys en una 
altra pluralitat de finques de la zona i cada propietari s'ha personat amb el seu propi advocat i procurador. Estan obligats 
els perjudicats a personar-se sota una mateixa defensa i representació? 
- No, en cap cas, en tractar-se d'un dret absolut de tot justiciable. 
- Si, davant una pluralitat de víctimes o perjudicats per raons d'economia processal estan obligats a personar-se sota la mateixa 
defensa i representació. 
- Sí, en tractar-se d'un delicte perseguible d'ofici que afecta una pluralitat de persones. 
- No, tanmateix, en aquests casos, quan es pugui veure afectat el bon ordre del procés o el dret a un procés sense dilacions 
indegudes, el jutge o tribunal, en resolució motivada i després de sentir totes les parts, podrà imposar que s'agrupin en una 
o diverses representacions i que siguin dirigits per la mateixa o diverses defenses, pel que fa als seus respectius interessos. 
 
11 – La Sandra, advocada del torn d'ofici, defensa els interessos d’en Joan, perjudicat per l'assassinat del seu germà. La 
Sandra ha sol·licitat durant la instrucció sumarial diverses proves i el jutge instructor n’hi ha denegat una perquè la 
considera improcedent i innecessària. Podrà reiterar la petició de la prova en un altre moment processal? 
- No, únicament pot recórrer contra la resolució denegatòria de la prova. 
- Sí, en segona instància per denegació en primera instància. 
- No, si la prova sol·licitada i denegada ha de practicar-se mitjançant comissió rogatòria. 
- Sí, les diligències sol·licitades i denegades en el sumari es poden proposar novament en el judici oral. 
 
12 – L'empresa STS SA ha estat denunciada per un delicte contra el medi ambient. Poden les persones jurídiques atenuar la 
seva responsabilitat criminal? 
- No, les circumstàncies atenuants de la responsabilitat criminal estan previstes únicament per a les persones físiques. 
- No, les persones jurídiques no responen penalment per la comissió d'un delicte. 
- Sí, sempre que amb posterioritat a la comissió del delicte i a través dels seus representants legals, hagin procedit a reparar 
o disminuir el dany causat pel delicte en qualsevol moment del procediment i amb anterioritat al judici oral. 
- Si, perquè les circumstàncies atenuants de la responsabilitat penal previstes per a les persones físiques s'apliquen 
analògicament a les persones jurídiques. 
 
13 – En Marco, advocat, ha presentat una denúncia per un delicte d'insolvència punible castigat amb pena de presó d'un a 
quatre anys i multa de vuit a vint-i-quatre mesos, que presenta especial complexitat. Quin procediment penal s'aplicarà a 
l'enjudiciament d'aquest delicte? 
- Procediment abreujat. 
- Procediment per a l'enjudiciament ràpid de determinats delictes. 
- Procediment davant el tribunal de jurat. 
- Procediment per al judici sobre delictes lleus. 
 
14 – L'habitatge deshabitat propietat de l’Anxo ha estat ocupat sense la seva autorització i sense ús de la violència per 
diverses persones. L’Anxo ha decidit presentar una denúncia en el jutjat de guàrdia. El delicte d'usurpació d'immobles està 
castigat amb pena de multa de tres a sis mesos. Quin procediment penal es seguirà per al seu enjudiciament? 
- Procediment abreujat. 
- Judici sobre delictes lleus. 
- Procediment davant el tribunal de jurat. 
- Sumari. 
 
15.- L’Albert, únic processat per diversos delictes contra la Hisenda Pública que es trobava en situació de llibertat 
provisional, no va comparèixer a presència judicial quan va ser citat en la forma escaient. El tribunal que coneix de la 
causa ha expedit la corresponent requisitòria per a la seva crida i cerca, però transcorregut el termini del requisitori 
l’Albert no ha comparegut ni ha estat localitzat. La conseqüència que d'això es deriva serà que: 
- L’Albert serà declarat culpable dels fets objecte d'acusació. 
- L’Albert serà declarat en rebel·lia. 
- Es produirà la nul·litat de totes les diligències judicials practicades fins a aquest moment. 
- L’Albert serà declarat absolt dels fets objecte d'acusació. 
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16- La Susanna ha estat detinguda per la policia per un delicte contra la seguretat viària. Després de renunciar en un 
primer moment a l'assistència lletrada, decideix finalment designar com a advocat al seu amic Pablo perquè l’assisteixi 
en les dependències policials. Ho pot fer? 
- No, no pot designar advocat, atès que prèviament ha renunciat a l'assistència lletrada. 
- Pot designar advocat i revocar la seva renúncia prèvia a l'assistència lletrada en qualsevol moment.  
- No pot renunciar a l'assistència lletrada en cap cas. 
- No, no pot designar advocat, només pot assistir-la un advocat d'ofici. 
 
17. – L’Alfred, mancat d'antecedents penals, ha estat detingut per segona vegada pels agents de l'autoritat en el portal 
del domicili de la seva exparella, a qui no es podia acostar en virtut d'una interlocutòria dictada pel Jutjat de Violència 
sobre la Dona núm. 3 de Màlaga, que li imposava la prohibició d'aproximar-se a ella i al seu domicili a una distància 
inferior a 500 metres. Se li imputa així un delicte de trencament de mesura cautelar castigat amb pena de presó de sis 
mesos a un any. Després de la celebració de la corresponent compareixença en què el Ministeri Fiscal ha sol·licitat la 
seva presó provisional comunicada i sense fiança, quina decisió podrà adoptar el jutge d'instrucció?   
- El jutjat d'instrucció no pot decretar la presó provisional comunicada i sense fiança de l’Alfred, atès que el delicte es 
castiga amb pena inferior a dos anys de presó. 
- El jutjat d'instrucció no pot decretar la presó provisional comunicada i sense fiança de l'Alfred, ja que manca 
d'antecedents penals. 
- El jutjat d'instrucció pot decretar la presó provisional comunicada i sense fiança de l'Alfred per tal d'evitar que pugui 
actuar contra béns jurídics de la víctima. 
- El jutjat d'instrucció pot decretar la presó provisional comunicada i sense fiança de l'Alfred per tal d'evitar el risc que 
cometi uns altres fets delictius. 
 
18 – En Joan, acusat per un delicte de robatori amb força en les coses a qui el Ministeri Fiscal, com a única acusació, 
sol·licita en el seu escrit de conclusions provisionals que se li imposi una pena de dos anys i sis mesos de presó, no 
compareix davant el Jutjat Penal núm. 2 de Vilanova i la Geltrú en la data assenyalada per a la vista, malgrat haver estat 
citat personalment en la forma escaient, i només hi acudeix el seu advocat. Pot celebrar-se el judici oral?  
- El judici oral no pot celebrar-se, ja que requereix sempre preceptivament l'assistència de l'acusat i de l'advocat defensor. 
- El judici oral pot celebrar-se, ja que en Joan no ha justificat la seva absència.  
- El judici oral no pot celebrar-se, ja que la pena sol·licitada excedeix els dos anys de privació de llibertat.  
- El judici oral pot celebrar-se, atès que s’hi ha presentat el seu advocat i queda garantit el seu dret de defensa. 
 
19 – La Rocío assistida de la seva advocada Macarena acudeix a la celebració del judici oral que té assenyalat al Jutjat Penal 
núm. 2 de Sevilla per un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques en el 
procediment núm. X/19. La Rocío, assessorada per la seva advocada, decideix reconèixer els fets que se li atribueixen i 
acceptar la pena que li sol·licita el Ministeri Fiscal, única acusació, per la qual cosa la Macarena demana al jutge penal que 
dicti sentència de conformitat abans de l'inici de la pràctica de la prova. El jutge penal, després de comprovar que la Rocío 
ha manifestat la conformitat lliurement i amb coneixement de les seves conseqüències, podrà dictar oralment sentència de 
conformitat?  
- Podrà dictar oralment sentència de conformitat reduint un terç la pena sol·licitada per l'acusació. 
- No podrà dictar oralment sentència de conformitat ja que només pot fer-ho el jutge d'instrucció. 
- No podrà dictar oralment sentència de conformitat ja que només pot fer-ho per escrit. 
- Podrà dictar oralment sentència de conformitat si considera que la qualificació acceptada és correcta i que la pena és 
procedent segons aquesta qualificació.  
 
20 - A l'Audiència Provincial de Burgos s'està celebrant un judici oral del sumari núm. X/18 contra en Javier per un delicte 
d'agressió sexual sobre una menor. En la causa es van incorporar diversos informes pericials sobre la situació psíquica 
de la víctima. Després de les declaracions testificals es procedirà a la pràctica de la prova pericial, per a això: 
- Dos pèrits faran la pericial per a ratificar o, si escau, ampliar els informes emesos. 
- No és necessari que es practiqui la pericial, ja que n’hi ha prou amb la incorporació a la causa dels informes corresponents 
com a documental. 
- La pericial pot ser practicada per un o per dos pèrits que ratifiquin o, si escau, ampliïn els informes emesos. 
- La pericial la durà a terme un pèrit que ratifiqui o, si escau, ampliï els informes emesos. 
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21 - El Jutjat d'Instrucció núm. 3 de la Corunya, després de la instrucció del corresponent procediment i la presentació de 
l'escrit d'acusació, ha dictat interlocutòria d'obertura de judici oral contra en Santiago per un delicte contra la salut pública 
de substàncies que causen greu dany a la salut mantenint la seva situació de presó provisional comunicada i sense fiança. 
El seu advocat pot interposar algun recurs contra la interlocutòria sol·licitant la seva llibertat?  
- No hi pot interposar cap recurs. 
- Hi pot interposar un recurs contra la interlocutòria d'obertura de judici oral pel que fa a la situació personal del seu 
defensat. 
- No hi pot interposar cap recurs, només pot presentar sol·licitud davant l'òrgan d'enjudiciament.  
- Hi pot interposar un recurs de revisió davant l'òrgan corresponent. 
  
22 - L’Alícia ha estat condemnada, en virtut de sentència ferma dictada pel Jutjat Penal núm. 9 de Màlaga per un delicte 
d'atemptat, a la pena d'un any i dos mesos de presó i a abonar la quantitat de 1.800 € a l'agent del cos nacional de policia 
núm. 12345 pel trencament de l'audiòfon que portava, en concepte de responsabilitat civil. El seu advocat sol·licita la 
suspensió de l'execució de la pena privativa de llibertat imposada, atès que l’Alícia no té antecedents penals. Davant d'això 
el jutge penal: 
- Ha d'acordar la suspensió de l'execució de la pena privativa de llibertat imposada, sempre que l’Alícia aboni o assumeixi el 
compromís de satisfer la responsabilitat civil. 
- Ha d'acordar la suspensió de l'execució de la pena privativa de llibertat imposada, ja que l’Alícia no té antecedents penals. 
- Pot acordar la suspensió de l'execució de la pena privativa de llibertat imposada, si l’Alícia abona o assumeix el compromís 
de satisfer la responsabilitat civil.  
- Pot acordar la suspensió de l'execució de la pena privativa de llibertat imposada, si l'agent del cos nacional de policia ofès 
està d’acord amb la suspensió.  
 
23 - El Jutjat Penal núm. 2 de Mèrida ha condemnat en Mathias, nacional de Colòmbia i en situació irregular a Espanya, per 
un delicte de lesions a la pena de deu mesos de presó. Podrà acordar la substitució de la pena per l'expulsió del territori 
espanyol?  
- El Jutge penal acordarà en qualsevol cas la substitució de la pena de presó imposada per la seva expulsió del territori espanyol. 
- El jutge penal no podrà acordar la substitució de la pena de presó imposada per l'expulsió del territori espanyol. 
- El jutge penal podrà acordar la substitució de la pena de presó imposada per la seva expulsió del territori nacional si no 
acredita el seu arrelament a Espanya.  
- El jutge penal  podrà acordar l'execució d'una part de la pena que no podrà ser superior a dos terços de la seva extensió i la 
substitució de la resta per l'expulsió del penat del territori espanyol. 
 
24 - En Diego, intern al Centre Penitenciari d'Ocaña, ha tingut la seva tercera baralla en menys d'una setmana i, a més 
d'agredir un intern, ha agredit un funcionari a l’ull amb un got, el qual ha patit lesions de consideració. Davant l'agressivitat 
i reiteració en els fets, el director del centre, de conformitat amb l'informe de la junta de tractament, ha decidit sancionar 
a en Diego i ha acordat el seu aïllament en cel·la durant vint dies. Aquesta sanció ha de ser aprovada: 
- Per la Direcció General d'Institucions Penitenciàries. 
- No necessita aprovació, n’hi ha prou amb que ho determini el director del centre penitenciari. 
- Per la junta de tractament. 
- Pel jutge de vigilància penitenciària.  
 
25 - L'empresa X ha estat condemnada per la comissió d'un delicte d'estafa i per un delicte d'apropiació indeguda, per la 
qual cosa se li ha imposat la clausura dels seus locals i establiments. Per quant de temps es pot imposar aquesta pena? 
- Per un termini que no pot excedir els cinc anys. 
- Per un termini que no pot excedir els deu anys. 
- Per un termini que no pot excedir els quinze anys.  
- Per un termini indefinit. 
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ESPECIALITAT JURÍDICA EN ADMINISTRATIU I CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 
 
 
1 – L’Antonia va reclamar al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana una indemnització de 30.000 € en concepte 
de responsabilitat patrimonial pels danys que li va ocasionar una actuació d'aquest departament ministerial. Han 
transcorregut més de sis mesos des que va presentar la sol·licitud al registre del Ministeri esmentat sense que hagi obtingut 
resposta expressa. Davant d’aquesta situació, acudeix al seu advocat perquè li indiqui què pot fer. Marqueu la resposta 
correcta: 
- Presentar recurs d'alçada contra la desestimació de la seva sol·licitud per silenci administratiu. 
- Entendre estimada la seva sol·licitud per silenci administratiu i sol·licitar el certificat acreditatiu del silenci produït. 
- Interposar, contra la desestimació per silenci de la seva reclamació, recurs potestatiu de reposició o, directament, recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats centrals contenciosos administratius. 
- Interposar, contra la desestimació per silenci de la seva reclamació, recurs potestatiu de reposició o, directament, recurs 
contenciós administratiu contra la desestimació per silenci de la seva reclamació davant la Sala Contenciosa Administrativa de 
l'Audiència Nacional. 
 
2 – En Iago va ser sancionat per la comissió d'una infracció lleu d’entre les previstes a la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, 
de protecció de la seguretat ciutadana, amb una multa de 200 € contra la qual va interposar un recurs d'alçada. Ha 
transcorregut el termini legalment previst per a la seva resolució i l'Administració no ha resolt expressament el recurs. Des 
de quan s'entén que comença el termini de prescripció de la sanció imposada? 
- Des de l'endemà del dia en què es va dictar la resolució sancionadora. 
- Des de l'endemà del dia en què es va notificar a en Iago la resolució sancionadora. 
- Des de l'endemà del dia en què finalitza el termini legalment previst per a la resolució del recurs d'alçada. 
- Des de l'endemà del dia en què en Iago va interposar el recurs contenciós administratiu contra la desestimació per silenci del 
recurs d'alçada. 
 
3 – L’Alazne, veïna de l'Ajuntament de Barakaldo, vol impugnar l'ordenança municipal de neteja viària adoptada pel Ple 
d'aquest Ajuntament, en considerar que és contrària al que disposa una llei. Quin recurs ha d'interposar contra l’ordenança? 
- Recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia del País Basc. 
- Recurs potestatiu de reposició davant el Ple de l'Ajuntament.  
- Recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Bilbao. 
- Recurs potestatiu de reposició davant el Ple de l'Ajuntament o, directament, recurs contenciós administratiu davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia del País Basc. 
 
4 – La Conselleria de Desenvolupament Sostenible de Castella-la Manxa va iniciar d'ofici un procediment sancionador a la 
Montserrat per la presumpta comissió d'una infracció greu de les previstes en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i 
sòls contaminats. El termini màxim de durada del procediment previst en aquesta Llei ha transcorregut i l'Administració 
autonòmica no ha dictat resolució expressa. Indiqueu quins efectes produeix la falta de resolució expressa. 
- S'ha d'entendre que la infracció greu suposadament comesa per la Montserrat ha prescrit. 
- En els procediments en què l'Administració exerceix potestats sancionadores, el silenci administratiu produeix efectes 
desestimatoris.  
- Es produeix la caducitat del procediment i l'Administració ha de dictar una resolució que així ho declari i que ordeni 
l'arxivament de les actuacions. 
- Tractant-se d'un procediment sancionador, els transcurs del termini màxim per resoldre el procediment no produeix cap 
efecte. 
 
5 – La Carmen va ser sancionada per resolució del conseller de Presidència, Administració Pública i Interior de la Junta 
d'Andalusia amb una multa de 300 €. Quan serà executiva aquesta sanció? 
- Des del mateix dia en què notifiquin a la Carmen la resolució sancionadora, ja que els actes administratius són 
immediatament executius. 
- Una vegada transcorri el termini legalment previst per a la interposició dels recursos en via administrativa, inclòs el del 
recurs potestatiu de reposició. 
- Immediatament, ja que la Carmen estarà obligada a abonar la meitat de l'import de la multa en el termini dels deu dies 
següents a la notificació de la sanció i la resta quan sigui resolt el recurs que interposi en via administrativa. 
- Immediatament, ja que la Carmen estarà obligada a abonar un 10 % de l'import de la multa en el termini dels deu dies 
següents a la notificació de la sanció i la resta quan sigui resolt el recurs que interposi en via administrativa. 
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6 – L'apartat 1 de l'article 35 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, conté una relació d'actes administratius que, necessàriament, han de ser motivats per l'Administració. 
Assenyaleu quin d'aquests actes administratius no està entre els previstos en aquesta relació. 
- Els actes que admetin proves proposades pels interessats. 
- Els acords d'aplicació de la tramitació d'urgència, d'ampliació de terminis i de realització d'actuacions complementàries. 
- Els actes que es separin del criteri seguit en actuacions precedents o del dictamen d'òrgans consultius. 
- Els actes que acordin la terminació del procediment per la impossibilitat material de continuar-lo per causes sobrevingudes, 
així com els que acordin el desistiment de l'Administració en procediments iniciats d'ofici. 
 
7 – En Jordi té la condició d'expropiat en un procediment d'expropiació que està tramitant el Ministeri de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana en relació amb una finca rústica de la seva propietat, per a la construcció d'una carretera. Durant 
la tramitació del procediment, en Jordi transmet el domini de la finca a la Meritxell, mitjançant escriptura pública de 
compravenda, i posa en coneixement de l'Administració el fet de la transmissió. Què ha de fer en aquests casos 
l'Administració? 
- Arxivar el procediment expropiatori on en Jordi tenia la condició d'expropiat i iniciar-ne un de nou i diferent en relació a la 
Meritxell. 
- Retrotreure totes les actuacions que s'haguessin realitzat en el procediment expropiatori i iniciar-lo en tots els seus tràmits. 
- Declarar nul·la la transmissió en no poder-se alterar la condició d'expropiat durant la vigència del procediment expropiatori. 
- Entendre que la Meritxell queda subrogada en les obligacions i els drets d’en Jordi i continuar el procediment expropiatori. 
 
8 – Un ajuntament, que no té la condició de municipi de gran població, va girar a l'empresa X una liquidació de 163.491,65 
€ en concepte d'impost municipal sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, com a conseqüència d'una 
transmissió de terrenys efectuada en escriptura pública. L’empresa esmentada, en desacord amb aquesta liquidació i 
havent pres la decisió de recórrer-hi, acudeix a un advocat. Quin recurs haurà d'interposar per impugnar la liquidació? 
- Podrà interposar un recurs de reposició, amb caràcter potestatiu o, directament, reclamació economicoadministrativa davant 
el tribunal economicoadministratiu municipal corresponent. 
- Haurà d'interposar un recurs de reposició, que no tindrà caràcter potestatiu. 
- Haurà d'interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu competent. 
- Haurà d'interposar una reclamació economicoadministrativa davant el tribunal economicoadministratiu municipal 
corresponent. 
 
9 –  En Ricard no està conforme amb la determinació del preu just que ha fet el jurat provincial d'expropiació forçosa al si 
d'un procediment expropiatori que ha tingut per objecte una finca de la seva propietat, en entendre que la valoració 
econòmica d’aquesta és superior a la fixada com a preu just. Què podeu fer? 
- Interposar recurs de reposició davant el  jurat provincial esmentat. 
- Interposar recurs de reposició davant l'Administració expropiant. 
- Interposar recurs d'alçada davant l'Administració expropiant. 
- Interposar recurs contenciós administratiu davant l'òrgan jurisdiccional que resulti competent. 
 
10 – Finalitzat el període de prova al si d'un recurs contenciós administratiu tramitat pel procediment ordinari, el jutge 
contenciós administratiu que l’està coneixent considera necessari que es practiqui una nova diligència de prova. Indiqueu 
la resposta correcta. 
- Només podrà acordar la seva pràctica si així li ho sol·licita una de les parts o les dues simultàniament. 
- La facultat d'acordar d'ofici la pràctica de diligències de proves una vegada finalitzat el període de prova només està 
reconeguda als tribunals col·legiats, no als jutjats unipersonals. 
- Només podrà acordar d'ofici la pràctica d'aquesta diligència si es tracta d'una prova consistent en un dictamen de pèrits, 
però no en relació amb la resta de mitjans de prova enumerats en la Llei d'Enjudiciament Civil. 
- Podrà acordar d'ofici la pràctica d'aquesta diligència de prova fins que el plet sigui declarat conclòs per a sentència. 
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11 – L'empresa X es va presentar a una licitació convocada pel Ministeri de Defensa per a la contractació d'una obra pública, 
pel procediment d'adjudicació obert i amb valor estimat de 4.955.600 €. La Mesa de contractació va resoldre excloure  
aquesta empresa del procés de licitació. Davant d’aquesta decisió, l'advocada de l'empresa X s'està plantejant la possibilitat 
d'interposar un recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos 
Contractuals. Indiqueu quina de les següents afirmacions és veritable. 
- La decisió d'excloure de la licitació una empresa és un acte de tràmit no susceptible, en cap cas, de recurs especial en matèria 
de contractació. 
- Els contractes d'obra no estan inclosos entre els contractes que poden ser objecte del recurs especial en matèria de 
contractació. 
- Són susceptibles de recurs especial les decisions d'excloure de la licitació una empresa en relació als contractes d'obra de 
valor estimat superior a tres milions d’euros.  
- L'empresa només podrà recórrer contra la decisió d'haver estat exclosa de la licitació una vegada el Ministeri de Defensa 
dicti l'acord que adjudiqui definitivament el contracte. 
 
12 – El subsecretari de Justícia, en l'exercici de les seves competències, ha dictat resolució mitjançant la qual denega la 
sol·licitud sobre reducció de jornada de treball formulada per en Fèlix, funcionari de carrera del Ministeri. Disconforme amb 
aquesta resolució, en Fèlix es planteja recórrer-la. Indiqueu quina de les següents opcions d'impugnació és la procedent. 
- Recurs d'alçada davant el Consell de Ministres. 
- Recurs de revisió davant el Ministre de Justícia. 
- Recurs d'alçada davant el Ministre de Justícia. 
- Recurs potestatiu de reposició davant el subsecretari de Justícia o, directament, recurs contenciós administratiu davant 
l'òrgan judicial competent.  
 
13 – La Carme, advocada, va interposar recurs contenciós administratiu pel procediment per a la protecció dels drets 
fonamentals de la persona en relació amb una resolució municipal que va reclamar al seu client l'abonament de 12.500 € 
en concepte de liquidació d'un imposat municipal. Aquest recurs va ser desestimat per sentència del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Càceres. Què podeu fer?  
- Interposar recurs d'apel·lació davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia d'Extremadura. 
- Res, contra les sentències dictades pels jutjats contenciosos administratius en assumptes la quantia dels quals no excedeixi 
30.000 € no s’hi pot interposar recurs d'apel·lació. 
- Interposar recurs d'apel·lació davant els jutjats centrals contenciosos administratius de l'Audiència Nacional. 
- Interposar directament recurs de cassació davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, en tractar-se d'una 
sentència dictada pel Jutjat en única instància i en matèria susceptible d'extensió d'efectes. 
 
14 – En Ferran vol recórrer contra una resolució adoptada per la Direcció General de Béns Culturals de la Conselleria 
d'Educació i Ciència de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia. Aquesta resolució, que no posa fi a la via 
administrativa, va aplicar les previsions contingudes en una disposició general adoptada en el seu dia pel consell de govern 
de la comunitat autònoma esmentada. I consulta al seu advocat sobre què pot fer per recórrer contra aquest acte 
d'aplicació. Indiqueu la resposta correcta: 
- No resultarà possible recórrer contra l'acte d'aplicació si en Ferran no va impugnar la disposició general prèviament davant 
la jurisdicció contenciosa administrativa. 
- L'acte d'aplicació d'una disposició general no es pot recórrer en via administrativa. 
- Podrà interposar potestativament recurs de reposició davant la Direcció General de Béns Culturals o, directament, recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Regió de Múrcia. 
- Podrà interposar recurs d'alçada davant el Consell de Govern de la Regió de Múrcia si funda el recurs administratiu contra 
l'acte d'aplicació únicament en la nul·litat de la disposició general. 
 
15 – L’Esther va dirigir una sol·licitud d'ajuda sanitària a l'Administració; hi va fer constar el seu nom i cognoms, el lloc físic 
on volia que es practiqués la notificació i l'òrgan al qual s'adreçava. Però no va especificar ni els fets en què basava la seva 
sol·licitud ni les raons que la sustentaven. Què haurà de fer l'Administració amb aquesta sol·licitud? 
- Desestimar-la, per manca manifesta de fonament. 
- Requerir l’Esther perquè repari la sol·licitud, amb indicació que, si no ho fes en el termini conferit, es tindrà per desistida 
la seva petició. 
- Admetre la sol·licitud i tramitar-la, atès que els extrems que no va especificar l’Esther no són exigibles en les sol·licituds que 
donen inici al procediment, sinó que s'han d'aportar en el tràmit d'al·legacions. 
- Inadmetre-la a tràmit, per manca manifesta de fonament. 
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16 – L’Isidre, funcionari municipal, va interposar recurs contenciós administratiu contra una resolució de l'Ajuntament de 
Las Rozas de Madrid que havia denegat la seva sol·licitud d’abonament de 31.500 € per l'acompliment de funcions de lloc 
de categoria superior durant els últims tres anys. El Jutjat Contenciós administratiu núm. 13 de Madrid va desestimar aquell 
recurs interposat. Contra aquesta sentència, l’Isidre va interposar recurs d'apel·lació davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, que va estimar l'apel·lació, va revocar la sentència del Jutjat i 
va estimar íntegrament el recurs contenciós administratiu, ordenant a l'Administració municipal a abonar a l’Isidre la 
quantitat esmentada abans. Disconforme amb aquesta sentència, el lletrat de l'Ajuntament va promoure recurs de cassació, 
el qual no va ser admès a tràmit per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem.  
Transcorreguts més de tres mesos des que la sentència ferma va ser comunicada a l'òrgan municipal encarregat del seu 
compliment, l'Ajuntament de Las Rozas segueix sense pagar a l’Isidre la quantitat mencionada. Què pot fer per aconseguir 
que li abonin la quantitat que li va reconèixer la sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Madrid? 
- Res, ja que no pot sol·licitar l'execució forçosa de la sentència fins que transcorrin, almenys, quatre mesos des que va guanyar 
fermesa i l'Administració municipal faci la modificació pressupostària necessària del crèdit amb càrrec al qual acordarà el 
pagament. 
- Sol·licitar l'execució forçosa de la sentència davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Madrid. 
- Sol·licitar l'execució forçosa de la sentència davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Madrid. 
- Sol·licitar l'execució forçosa de la sentència davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem. 
 
17 – Al si d'un procediment contenciós administratiu ordinari, l'advocat de l'Estat ha al·legat dins els primers cinc dies del 
termini per contestar la demanda un motiu d'inadmissibilitat del recurs consistent a haver-se presentat l'escrit inicial fora 
del termini legalment establert. El Jutjat Contenciós Administratiu de Pontevedra ha desestimat, per interlocutòria, la 
concurrència d'aquesta causa d'inadmissibilitat. Què pot fer l'advocat de l'Estat? 
- Pot interposar recurs d'apel·lació contra aquesta interlocutòria davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Galícia en el termini de quinze dies. 
- Res, ja que ni la interlocutòria és recurrible en apel·lació ni la causa d'inadmissibilitat pot tornar a ser al·legada en un moment 
processal posterior. 
- Pot tornar a al·legar la causa d'inadmissibilitat en la resposta a la demanda. 
- Si vol tornar a al·legar la causa d'inadmissibilitat, només ho podrà fer en l'escrit de conclusions. 
 
18 – Un cop iniciat l'acte de la vista en un procediment abreujat, només s'ha personat davant l'òrgan judicial la part 
recurrent. Després de comprovar que el dia i l’hora en què s’hauria de celebrar la vista va ser notificat degudament al 
representant processal de l'Administració demandada, què pot fer l'òrgan judicial? 
- Ha de prosseguir la vista en absència de l'Administració demandada. 
- Ha d'estimar el recurs en tot cas. 
- Ha de suspendre la vista, que es tornarà a assenyalar dins els quinze dies següents. 
- Ha d'acordar el recés de la vista, tornant-se a convocar després de la celebració de l'última de les assenyalades per a aquest 
dia.  
 
19 – La Pilar va interposar una demanda davant el Tribunal Europeu de Drets Humans contra el Regne d'Espanya en 
considerar que la sentència ferma dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia d'Aragó 
havia vulnerat el Conveni per a la protecció dels drets i de les llibertats fonamentals. El Tribunal Europeu de Drets Humans, 
després d'admetre a tràmit la demanda, va dictar la sentència definitiva en la qual va considerar que, efectivament, la 
sentència del Tribunal Superior de Justícia havia estat dictada en violació de l'article 6 del Conveni esmentat. Indiqueu quins 
efectes pot desplegar la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans sobre la del Tribunal Superior de Justícia abans 
referida.  
- Cap, ja que el valor de les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans és merament declaratiu. 
- Cap, ja que la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans que declara que una sentència nacional ha estat dictada en 
violació del referit Conveni només pot generar el dret a reclamar per part de la Pilar una indemnització per responsabilitat 
patrimonial de l'Estat. 
- Determina, en tot cas i de manera immediata, la nul·litat de la sentència del Tribunal Superior de Justícia d'Aragó. 
- Permet que la Pilar pugui interposar un recurs de revisió contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia d'Aragó 
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, sempre que la violació, per la seva naturalesa i gravetat, 
comporti efectes que persisteixin i no puguin cessar de cap altra manera que no sigui mitjançant la revisió de la sentència. 
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20 – Pel que fa al recurs de cassació, indiqueu quin dels supòsits següents no gaudeix de la presumpció d'existència d'interès 
cassacional objectiu. 
- Quan la resolució judicial impugnada en cassació s'aparta deliberadament de la jurisprudència en considerar-la errònia. 
- Quan la sentència recorreguda declara nul·la una disposició d'interès general, sense excepció. 
- Quan la resolució judicial impugnada resol recursos contra actes o disposicions dels organismes reguladors o de supervisió o 
agències estatals l’enjudiciament dels quals correspon a la Sala Contenciosa Administrativa de l'Audiència Nacional. 
- Quan en la resolució judicial impugnada s'han aplicat normes en les quals se sustenta la raó de decidir sobre les quals no 
existeix jurisprudència. 
 
21 – En Gorka, policia integrant de l'Ertzaintza, ha estat sancionat per la comissió d'una falta greu. Un cop interposat recurs 
contenciós administratiu contra aquesta sanció disciplinària, la seva advocada ha sol·licitat en l’escrit de demanda, 
mitjançant altressí, la rebuda del plet a prova, proposant la pràctica de prova documental, al no estar conforme amb els 
fets que figuren en la resolució sancionadora. El lletrat de la Comunitat Autònoma del País Basc, en el seu escrit de 
contestació a la demanda, no ha sol·licitat la rebuda del plet a prova i s'ha oposat, a més, a la petició de l'advocada d’en 
Gorka per considerar que els fets sobre els quals haurà de versar la prova proposada no tenen transcendència per a la 
resolució del plet. Què haurà de resoldre l'òrgan judicial?  
- Haurà d'acordar la rebuda del plet a prova atès que l'objecte del recurs és una sanció disciplinària i existeix disconformitat 
en els fets. 
- Haurà de denegar en tot cas la petició de l'advocada d’en Gorka atesa la invocada falta de transcendència i rellevància per a 
la resolució del plet dels fets sobre els quals haurà de versar la prova proposada per ella. 
- Haurà de denegar la petició de l'advocada d’en Gorka ja que, perquè es pugui acordar la rebuda del plet a prova, han de 
sol·licitar-ho ambdues parts simultàniament. 
- Haurà de concedir un termini de deu dies a l'advocada d’en Gorka perquè formuli al·legacions sobre l'oposició formulada pel 
lletrat de la comunitat autònoma. 
 
22 – La Macarena no està conforme amb una resolució de liquidació d'un tribut local dictada per l'Ajuntament de Sevilla i 
contracta un advocat per a impugnar-la. El seu advocat, abans d'interposar el recurs contenciós administratiu, sol·licita a 
l'òrgan judicial que adopti una mesura cautelar de suspensió de la resolució esmentada sense escoltar l'Ajuntament. Què 
ha de fer l'òrgan judicial pel que fa a aquesta sol·licitud? 
- Denegar la mesura cautelar sol·licitada perquè la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa no permet, en cap cas, que 
es puguin adoptar aquestes mesures sense sentir a la part contrària. 
- Denegar la mesura cautelar sol·licitada perquè la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa no permet l'adopció de 
mesures cautelars pel que fa a resolucions dictades en matèria tributària. 
- Denegar la mesura cautelar sol·licitada perquè no és possible, en cap cas, sol·licitar aquestes mesures abans de la interposició 
del recurs. 
- Denegar la mesura cautelar sol·licitada ja que, abans de la interposició del recurs, només es poden sol·licitar mesures 
d'aquesta naturalesa en relació amb supòsits d'inactivitat de l'Administració o via de fet. 
 
23 – Si un jutjat contenciós administratiu d'Alacant considera que no té competència per conèixer un recurs interposat 
davant seu, per considerar que el seu coneixement correspon a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valenciana, quin tipus de resolució judicial haurà d'adoptar per declarar la seva incompetència? 
- Sentència. 
- Interlocutòria. 
- Interlocutòria o sentència, segons el moment processal en què es trobi el plet. 
- Provisió. 
 
24 – En Joan, resident al municipi de Lleó, vol recórrer contra la resolució de la Conselleria d'Obres Públiques, Ordenació 
del Territori i Urbanisme del Govern de Cantàbria, amb seu a Santander, que va desestimar la seva sol·licitud de ser 
indemnitzat en quantia de 20.000 €, en concepte de responsabilitat patrimonial, pels danys que va patir un vehicle de la 
seva propietat mentre transitava per una carretera d'aquesta comunitat autònoma. Quin òrgan judicial serà el competent 
per conèixer el recurs contenciós administratiu contra aquesta resolució desestimatòria?  
- Els jutjats contenciosos administratius de Santander. 
- Els jutjats contenciosos administratius de Lleó. 
- En Joan pot escollir els jutjats contenciosos administratius de Lleó o els jutjats contenciosos administratius de Santander. 
- En Joan pot escollir la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Cantàbria o Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó. 
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25 – En Mohammed és un ciutadà marroquí a qui, en el seu dia, se li va concedir l’autorització inicial de residència temporal 
i treball per compte d'altri al nostre país. Dins dels seixanta dies naturals previs a la data d'expiració de la vigència d'aquesta 
autorització, va sol·licitar-ne la renovació i ja han transcorregut més de tres mesos sense que l'Administració hagi resolt 
expressament la seva sol·licitud. Quins efectes produirà la falta de resolució expressa? 
- L'estimació per silenci administratiu de la sol·licitud de renovació. 
- La desestimació per silenci administratiu de la sol·licitud de renovació. 
- La inadmissió de la sol·licitud de renovació, al no haver-se respectat el termini legalment previst per a la seva presentació 
abans de la data d'expiració. 
- La caducitat de l'expedient administratiu de renovació de l'autorització de residència temporal i treball per compte d'altri. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ESPECIALITAT JURÍDICA EN LABORAL 

 

1 – L’Albert, que porta els comptes del negoci de la seva germana Alícia, acudeix a la seva oficina tres dies a la setmana i 
percep per això 1.100 euros. L’Alícia decideix prescindir dels serveis del seu germà Albert. Pot aquest reclamar davant la 
jurisdicció social? 
- No pot reclamar davant la jurisdicció social res a la seva germana ja que es tracta d'una relació familiar i no laboral. 
- Pot reclamar davant la jurisdicció social ja que quan la relació entre familiars és retribuïda i s'acredita la condició 
d'assalariat es considera una relació laboral.  
- No pot reclamar davant la jurisdicció social ja que no es considera relació laboral llevat que treballi a jornada completa i per 
un sou superior al salari mínim interprofessional. 
- Pot reclamar davant la jurisdicció social sempre que la seva germana li hagi pagat una sou superior al salari mínim 
interprofessional. 
 
 2 – En Felip ha celebrat per escrit amb l'empresa de decoració X un contracte a temps parcial i per temps indefinit, prestant 
els seus serveis a l'empresa quatre hores pels matins. L'empresa li exigeix de fer hores extraordinàries. Què ha de fer en 
Felip? 
- En Felip haurà de fer les hores extraordinàries que hagi pactat expressament per escrit amb l'empresa. 
- En Felip haurà de fer les hores extraordinàries que hagi pactat expressament per escrit amb l'empresa, sempre que aquesta 
li comuniqui amb una antelació mínima de tres dies el dia i l'hora en què les hauria de fer.  
- En Felip no podrà fer hores extraordinàries, llevat de per a prevenir o reparar sinistres o danys extraordinaris. 
- En Felip no podrà fer hores extraordinàries llevat que ho pacti per escrit amb posterioritat. 
 
3 – La Júlia ha subscrit amb l'empresa de càtering Y un contracte de treball on es pacta un període de prova de dos mesos 
tal i com permet el conveni col·lectiu del sector. Comença a prestar els seus serveis i, abans de la finalització del període 
esmentat, la Júlia es queda embarassada. Per aquesta raó, l'empresa li notifica la resolució del contracte. Indiqueu la 
resposta correcta:  
- La resolució del contracte per raó d'embaràs serà nul·la en haver-se realitzat des de la data d'inici de l'embaràs fins al 
començament del període de suspensió per naixement o maternitat. 
- La resolució del contracte per raó d'embaràs serà improcedent en haver-se realitzat des de la data d'inici de l'embaràs fins 
al començament del període de suspensió per naixement.  
- El període de prova permet la resolució del contracte sense cap causa dins el termini. 
- La resolució del contracte durant el període de prova no podrà ser instada per la Júlia en cap cas, però sí per l'empresari 
sense necessitat d’al·legar cap causa. 
 
4 – En Xavier, gerent de l'empresa X considera que financerament seria preferible abonar les gratificacions extraordinàries 
del personal prorratejades en dotze mensualitats. Indiqueu la resposta correcta: 
- El pagament prorratejat de les gratificacions extraordinàries no escau en cap cas. 
- Es poden prorratejar les gratificacions extraordinàries si la majoria dels treballadors hi estan conformes. 
- Es poden prorratejar les gratificacions extraordinàries si s'ha acordat així per conveni col·lectiu.  
- L'empresa no té obligació d'abonar gratificacions extraordinàries. 
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5 – L'empresa d'alimentació W on treballa l’Arnau li ha notificat la seva decisió de trasllat a un altre centre de treball que 
l'empresa té en una localitat diferent a la qual ell resideix. Què pot fer l’Arnau? 
- Haurà d'acceptar el trasllat si l'empresa li ho ha notificat amb una antelació mínima de trenta dies en data de la seva 
efectivitat.  
- Podrà optar entre el trasllat i percebre una compensació per despeses, o l'extinció del seu contracte i percebre una 
indemnització de trenta-tres dies de salari per any de servei; els períodes de temps inferiors a un any s’han de prorratejar per 
mesos, i amb un màxim de dotze mensualitats. 
- Podrà optar entre el trasllat i percebre una compensació per despeses, o l'extinció del seu contracte i percebre una 
indemnització de vint dies de salari per any de servei; els períodes de temps inferiors a un any s’han de prorratejar per 
mesos, i amb un màxim de dotze mensualitats. 
- Podrà sol·licitar l'extinció del seu contracte sense dret a cap indemnització.  
 
6 – La Lola ha estat en situació d'excedència voluntària durant dos anys per a l'atenció del seu tercer fill i la seva família ha 
adquirit la condició de família nombrosa general. En transcórrer el termini de dos anys ha sol·licitat la reincorporació al seu 
antic lloc de treball a l'empresa. Assenyaleu la resposta correcta: 
- L'empresa no està obligada a la reserva del seu lloc de treball durant tot el període d'excedència i, si no existeix vacant en 
reincorporar-se, el contracte s'extingeix automàticament. 
- L'empresa estava obligada a la reserva del seu lloc de treball durant tot el període d'excedència en tractar-se d'excedència 
voluntària per a l'atenció d'un fill. 
- L'empresa estava obligada a la reserva del seu lloc de treball durant tot el període d'excedència en tractar-se d'excedència 
voluntària per a l'atenció d'un fill de família nombrosa general. 
- L'empresa no està obligada a la reserva del seu lloc de treball durant tot el període d'excedència, només té dret al reingrés 
en un lloc de treball del mateix grup professional o categoria equivalent a la seva. 
 
7 – En Vicenç ha incorregut en un incompliment laboral en el seu lloc de treball i ha comès una falta molt greu. Aquesta 
falta prescriu:  
- Al cap de deu dies d'haver-se comès. 
- Al cap de vint dies des de la data en què l'empresa va tenir coneixement de la seva comissió. 
- Al cap de vint dies d'haver-se comès. 
- Al cap de seixanta dies des de la data en què l'empresa va tenir coneixement de la seva comissió i, en tot cas, al cap de sis 
mesos d'haver-se comès. 
 
8 - L'empresa X ha sancionat al Vicenç per la comissió d'una falta molt greu i l’ha privat del descans mínim setmanal durant 
un mes. És correcta la decisió de l'empresa? 
- Sí, l'empresa pot imposar aquesta sanció al Vicenç sempre que li ho notifiqui per escrit.  
- Sí, l'empresa pot imposar aquesta sanció al Vicenç sempre que estigui previst així al conveni col·lectiu que li sigui aplicable. 
- No, l'empresa no pot imposar aquesta sanció al Vicenç en cap cas. 
- No, l'empresa no pot imposar aquesta sanció al Vicenç, llevat que ell reconegui els fets que la motiven.  
 
9 - L'empresa de transports Z té sis centres de treball a la província de Lugo amb un comitè d'empresa a cadascun d'ells per 
a la representació dels seus treballadors. Es pot constituir un comitè intercentres? 
- Sí, amb un màxim de tretze membres quan així ho acordi la majoria dels comitès de centre. 
- Sí, amb un màxim de tretze membres quan així es pacti per conveni col·lectiu. 
- Sí, sempre que es celebrin noves eleccions per a designar als seus tretze membres. 
- Sí, amb un màxim de tretze membres quan així ho decideixin tots els treballadors per majoria. 
 
10 – La Marina decideix participar en la vaga que el sindicat professional majoritari ha convocat. Quins efectes laborals 
produirà la seva participació en la vaga? 
- Durant la vaga s'entendrà extingit el seu contracte de treball i l'obligació de cotitzar, i la Marina no tindrà dret al salari. 
- Durant la vaga s'entendrà suspès el seu contracte de treball i es mantindrà l'obligació de cotitzar, i la Marina no tindrà dret 
al salari. 
- Durant la vaga s'entendrà extingit el seu contracte de treball i la Marina no tindrà dret al salari.  
- Durant la vaga s'entendrà suspès el seu contracte de treball i l'obligació de cotitzar, i la Marina no tindrà dret al salari. 
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11 – Després de patir un accident laboral, en Joan Antoni es troba en situació d'incapacitat temporal; rep assistència 
sanitària de la Seguretat Social i està impedit per al treball. Quant de temps pot romandre en aquesta situació? 
- Un període màxim de sis mesos improrrogables. 
- Un període màxim de tres-cents seixanta-cinc dies, prorrogables per uns altres cent vuitanta dies quan es presumeixi que 
durant aquest temps el treballador es pot donar d'alta mèdica per curació. 
- Un període màxim de tres-cents seixanta-cinc dies improrrogables. 
- Un període màxim de sis mesos, prorrogables per sis mesos més quan es presumeixi que durant aquest temps el treballador 
es pot donar d'alta mèdica per curació. 
 
12 - En Joan Antoni, després d'esgotar el període de tres-cents seixanta-cinc dies de prestació d'incapacitat temporal, rep 
l'alta mèdica dels òrgans competents de les entitats gestores de la Seguretat Social i es disposa a impugnar-la. Indiqueu la 
resposta correcta: 
- No pot fer-ho en haver esgotat la durada màxima de la incapacitat temporal. 
- No pot fer-ho al no poder-se impugnar mai l'alta mèdica. 
- Pot fer-ho sense necessitat d'esgotar prèviament la via administrativa. 
- Pot fer-ho sempre que esgoti prèviament la via administrativa. 
 
13 – Els representants dels treballadors d'una empresa l’àmbit territorial de la qual comprèn diverses comunitats 
autònomes pretenen impugnar judicialment l'acomiadament col·lectiu per causes econòmiques, tècniques, organitzatives 
i de producció que afecta als treballadors. Davant quin òrgan judicial han d'interposar la demanda?  
- Davant la Sala Social de l'Audiència Nacional. 
- Davant la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia del lloc on l'empresa tingui la seu social. 
- Davant el Jutjat Social del lloc on l'empresa tingui el seu domicili social. 
- Davant la Sala Social del Tribunal Suprem. 
 
14 – La Jimena vol presentar una demanda per acomiadament davant el jutjat social contra l'empresa on treballava. En el 
judici pot assistir-la el seu amic Tirso, advocat en exercici? 
- No pot assistir-la ja que no és preceptiu en la instància. 
- Pot assistir-la, cosa que ha de fer constar en la demanda. 
- Pot assistir-la, posant-ho en coneixement del jutjat dos dies abans del judici. 
- Pot assistir-la, posant-ho en coneixement del jutjat dins els dos dies següents al de la seva citació per al judici. 
 
15 – En Fran ha estat acomiadat per causes disciplinàries i des de fa quatre mesos l'empresa no li ha abonat la nòmina i 
tampoc la quitança. Pot en Fran acumular diferents pretensions en una mateixa demanda? 
- La reclamació salarial no pot acumular-se, en cap cas, a les accions per acomiadament que precisen procediments separats. 
- Sí, la reclamació salarial pot acumular-se a l'acció per acomiadament i, si escau, pot ampliar-se la demanda per incloure-
hi les quantitats degudes posteriorment. 
- L'acció per acomiadament i l'acció per extinció de contracte requereixen demandes separades i procediments independents. 
- L'acció de reclamació de les quantitats degudes per extinció del contracte està supeditada sempre a la desestimació prèvia 
de la causa disciplinària que se’n derivés. 
 
16 – L’Angie, víctima de violència de gènere, ha sol·licitat a la seva empresa el canvi de centre de treball perquè el seu 
maltractador presta serveis a la mateixa empresa i en el mateix centre de treball, i la preocupa que la situació s’allargui en 
el temps ja que es troben en període estival.  L'advocat de l’Angie pot presentar una demanda el mes d'agost? 
- Els dies del mes d'agost són inhàbils en l'ordre jurisdiccional social. 
- Sí, el mes d'agost és hàbil per a l'exercici de les accions laborals derivades dels drets establerts en la Llei orgànica 
1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. 
- Sí, el jutjat social pot habilitar dies i hores inhàbils del mes d'agost mitjançant resolució motivada per a l'exercici de les accions 
laborals derivades de situacions de violència de gènere. 
- Únicament seran hàbils per raó de la matèria aquests dies per a l'adopció d'actes preparatoris, mesures precautòries i 
mesures cautelars. 
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17 – La Rosa, que treballa per compte d'altri, es troba sotmesa a una situació d’assetjament laboral continu per part del seu 
superior jeràrquic. Ha decidit consultar un advocat per a formular una demanda de tutela de drets fonamentals i portar 
l'empresa a judici com més aviat millor i posar fi a aquesta situació tan humiliant. És obligatori intentar una conciliació 
extrajudicial prèvia amb la demandada?  
- Sí, es tracta d'un tràmit preceptiu que constitueix un requisit d'admisibilitat de la demanda. 
- No, el procés especial de tutela de drets fonamentals està exempt d'aquest tràmit previ. 
- En aquest procés especial de tutela de drets fonamentals, l'intent de conciliació extrajudicial prèvia està prohibit 
expressament i la seva sol·licitud determina la nul·litat de les actuacions que li prossegueixen.  
- No, però, tot i estant-ne exceptuat el requisit esmentat d'intent previ de conciliació, si les parts acudeixen en el termini legal 
voluntàriament i de comú acord a tals vies prèvies, no es suspenen els terminis de caducitat ni tampoc s'interrompen els de 
prescripció. 
 
18 – En Jordi ha presentat una reclamació en via administrativa prèvia a la jurisdicció social per estar disconforme amb 
l'import que l'Institut Nacional de la Seguretat Social li ha reconegut en concepte de jubilació. Cal que exhaureixi la via 
administrativa? 
- Sí, però un cop exhaurida la via administrativa ha de formular demanda no davant la jurisdicció social sinó davant la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
- Sí, per formular la demanda davant la jurisdicció social i impugnar la resolució de jubilació cal interposar una reclamació 
prèvia davant l'entitat gestora. 
- No, la presentació de la reclamació administrativa és facultativa per tractar-se d'una impugnació de quantitats dineràries. 
- Si, perquè la reclamació administrativa prèvia només és obligatòria per a la revisió del grau reconegut en la pensió 
d'invalidesa. 
 
19 – Des de fa quatre mesos, l’Àngel no ha percebut l'abonament de la seva nòmina, l’import total de la qual és de 4.800 
euros i, després de diverses converses amb l'empresa perquè en faci el pagament, les seves gestions han resultat 
infructuoses; l'empresa al·lega dificultats per pagar als proveïdors i li demana més temps. Per l’Àngel la situació és 
insostenible i ha decidit d’acudir a un advocat per a consultar-li quina és la via més ràpida i efectiva. L’advocat li recomana 
la via judicial del procediment monitori; és l'opció correcta? 
- Sí, en tractar-se de quantitats vençudes, exigibles i de quantia determinada derivades de la seva relació laboral, i no 
trobant-se l'empresa en situació de concurs; un cop admesa la petició inicial, s’ha de requerir l'empresari perquè en el 
termini de 10 dies pagui al treballador, amb l’advertència que, si no paga la quantitat reclamada ni compareix al·legant les 
raons de la negativa al pagament, es despatxarà execució contra ell. 
- No, perquè es tractar de quantitats que no excedeixen sis mil euros. 
- No, perquè és requisit imprescindible que l'empresa es trobi en situació de concurs. 
- Sí, sempre que s'hagi previst expressament així en el contracte de treball d’acord amb l'empresari. 
 
20 – En Joan Josep es reincorpora a la seva feina després del permís de paternitat i, sis mesos més tard, l’empresa descobreix 
que s'ha apoderat de 3.000 euros mitjançant diversos cobraments que ha fet a nom de l'empresari per al qual treballa. 
Aquest succés fa que se li comuniqui l'extinció del seu contracte per acomiadament disciplinari. És nul aquest 
acomiadament? 
- Sí, perquè es precisa una sentència condemnatòria ferma per a extingir el contracte de treball per aquesta causa. 
- No, perquè es tracta d'un acomiadament disciplinari motivat per una causa aliena al permís de paternitat. 
- Sí, perquè, per a procedir al seu acomiadament disciplinari, l'empresari ha d'esperar que transcorrin almenys dotze mesos 
des de la reincorporació al treball pel permís de paternitat. 
- No, es tracta d'un acomiadament procedent perquè es produeix dins els dotze mesos següents a la seva reincorporació pel 
permís de paternitat.  
 
21 - El dia 1 de maig de 2019 l'empresa X S.L. comunica verbalment a la Marisa que, a partir del proper 15 de juny de 2019, 
treballarà en horari de 12.00 a 20.00 hores quan, des que va ser contractada fa més de 10 anys, sempre ha treballat en 
horari de 10.00 a 18.00 hores. Quin termini té la Marisa per a reclamar davant la decisió de l'empresa de modificar-li el seu 
horari de treball? 
- La Marisa té 20 dies naturals des de la data d'efectes de la modificació per a presentar una demanda davant el jutjat sobre 
modificació substancial de les condicions de treball. 
- La Marisa té 20 dies hàbils per a reclamar davant la modificació substancial de les condicions de treball des que l'empresa 
li notifica la decisió per escrit. 
- La Marisa té 30 dies hàbils per a reclamar davant la modificació substancial des que l'empresa li notifica per escrit la decisió. 
- La Marisa té 30 dies hàbils des de la comunicació empresarial per a presentar una papereta de conciliació sobre modificació 
substancial de les condicions de treball. 
 



29 

 

22 - La representació de les empreses del metall està planificant la seva estratègia negociadora i, per això, precisa identificar 
als representants dels treballadors amb els quals haurà de negociar. En els convenis col·lectius sectorials d'àmbit estatal, 
qui està legitimat per a negociar en representació dels treballadors? 
- Els sindicats que comptin amb un mínim de l'u per cent dels membres dels comitès d'empresa o delegats de personal en 
l'àmbit geogràfic i funcional al qual es refereixi el conveni. 
- Els sindicats que comptin amb un mínim del cinc per cent dels membres dels comitès d'empresa o delegats de personal en 
l'àmbit geogràfic i funcional a què es refereixi el conveni. 
- Els sindicats que tinguin la consideració de més representatius en l’àmbit estatal, i també, en els seus àmbits respectius, 
les organitzacions sindicals que hi estiguin afiliades, federades o confederades, i els sindicats que tinguin un mínim del 
deu per cent dels membres dels comitès d'empresa o delegats de personal en el sector metal·lúrgic a nivell estatal. 
- Tots els sindicats hi estan legitimats. 
 
23 – L’Àfrica ha interposat un recurs de suplicació davant una sentència del jutjat social desfavorable a les seves pretensions. 
L'empresa ha impugnat aquest recurs de suplicació i hi ha introduït propostes de rectificació de fet i causes d'oposició 
subsidiàries, tot i que no han estat estimades en la sentència. Disposa l’Àfrica d’algun tràmit per examinar els motius 
d'impugnació de l'empresa i formular-hi al·legacions? 
- No hi ha fase d'al·legacions en el recurs de suplicació, les actuacions es remeten directament al Tribunal Superior de Justícia. 
- No, se li donarà trasllat directament de la interlocutòria que desestima de pla els motius de rectificació de fets i/o causes 
d'oposició subsidiàries invocats per l'empresa al no tractar-se dels motius taxats en la normativa vigent. 
- Sí, a l’Àfrica se li donarà trasllat de l'escrit d'impugnació de l'empresa i podrà presentar les seves al·legacions directament 
davant el jutjat social dins els dos dies següents de rebre aquest escrit d'impugnació. 
- Sí, se li donarà trasllat de l'escrit d'impugnació de l'empresa i podrà presentar les seves al·legacions directament davant el 
jutjat social dins els cinc dies següents d’haver rebut l'escrit. 
 
24 - El jutjat social ha declarat la improcedència de l'acomiadament de la Iolanda i l'empresa ha optat per la seva readmissió. 
Tanmateix, la reincorporació no s'arriba a fer efectiva per causes imputables a l'empresa, per la qual cosa la Iolanda ha 
d'instar l'incident de no readmissió. La interlocutòria judicial ha de declarar acreditada la no readmissió per causa imputable 
a l'empresa i ...: 
- ... extingida la relació laboral en la data de l'inici de l’acomiadament. 
- ... extingida la relació laboral en la data de la interlocutòria que resol l'incident de no readmissió. 
- ... extingida la relació laboral en la data de la sentència que va declarar la improcedència de l'acomiadament. 
- ... extingida la relació laboral en la data de la interposició de la demanda per acomiadament. 
 
25 – En Joan acudeix com a demandat a un judici seguit pels tràmits del procés ordinari, i pretén formular la reconvenció; 
quan pot formular-la?  
- Quan l'hagi anunciat en la conciliació prèvia al procés o en la contestació a la reclamació prèvia en matèria de prestacions 
de Seguretat Social o resolució que esgoti la via administrativa. 
- Ha de formular-se a l'inici de la vista, exposant els fets que la motiven. 
- A l'inici de la vista, cosa que provocarà la suspensió del judici. 
- Amb almenys 5 dies d'antelació a la vista. 


