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Prova test.  Data: 21 de juny de 2021

1. Els actes administratius en què l’administració aplica una norma que li assenyalarà 
en cada cas el que ha de fer reben el nom de: 

a) Actes discrecionals
b) Actes reglats
c) Actes expressos

2. La llei general tributaria defineix les exempcions com: 

a) Aquells supòsits en què, malgrat que es realitza el fet imposable, la llei eximeix del 
compliment de l’obligació tributària principal.

b) Aquells supòsits en què no s’arriba a materialitzar el fet imposable 
c) Cap de les anteriors és certa

3. Respecte el concepte de meritació que estableix la Llei general tributària indica quina 
de les següents afirmacions NO és certa:

a) La llei pròpia de cada tribut podrà establir que l’exigibilitat de la quota o de la quantitat a 
ingressar, o part d’aquesta, es realitzi en un moment diferent al moment de la meritació 
del tribut

b) El moment en què s’entén realitzat el fet imposable i en el qual es produeix el 
naixement de l’obligació tributària principal 

c) Cap de les anteriors és certa

4. Es parla de procediment administratiu comú:

a) Perquè la llei n’estableix la seva aplicació a totes les Administracions Públiques i 
respecte a totes les seves actuacions.

b) Perquè conté els mateixos elements i les mateixes fases que qualsevol altre 
procediment legal.

c) Única i exclusivament perquè s’aplica a totes les Administracions Públiques. 

5. Segons la LGT són subjectes passius:

a) El contribuent; el substitut del contribuent; els obligats a realitzar pagaments 
fraccionats; els retenidors; els obligats a practicar ingressos a compte; els obligats a 
repercutir; els obligats a suportar la repercussió; els obligats a suportar la retenció; els 
obligats a suportar els ingressos a compte i els successors. 

b) El contribuent i el substitut del contribuent. 
c) Cap de les anteriors és correcte.

6. Segons la LGT el domicili fiscal de les persones jurídiques serà:

a) El seu domicili social sempre que en el mateix estigui efectivament centralitzada la seva 
gestió administrativa i la direcció dels seus negocis. 

b) El lloc de residència habitual de l’administrador.
c) Les persones jurídiques no han d’indicar davant l’Administració cap domicili fiscal

7. Quan l’Administració fa constar oficialment per escrit alguna circumstància, com per 
exemple dades que consten en arxius, ho realitza a través del següent document:

a) L’Ofici.
b) La Diligència.
c) El Certificat. 
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8. Quina de les següents matèries no és regulada en el Títol Preliminar de la Constitució 
de 1978?:

a) Les Corts Generals.
b) Les Forces Armades.
c) Les Associacions empresarials.

9.  Què és la base liquidable?

a) La base liquidable no és un concepte que es trobi regulat en l’àmbit del dret tributari 
b) La base liquidable és la magnitud resultant de practicar, en el seu cas, a la base 

imposable les reduccions establertes a la llei. 
c) La base liquidable és la xifra, coeficient o percentatge que s’aplica per obtenir la quota 

íntegra.

10. Són dades de caràcter personal especialment protegides:

a) El compte bancari, adreça electrònica i DNI
b) Nom i cognoms, compte bancari, DNI.
c) Ideologia, religió i les relatives a la salut.

11. Indica quina és la resposta correcta: 

a) D’acord amb el que preveu la normativa tributària, la gestió tributària s’iniciarà per 
autoliquidació, per una comunicació de dades o per qualsevol altra classe de 
declaració. 

b) D’acord amb el que preveu la normativa tributària, la gestió tributària s’iniciarà d’ofici 
per l’Administració Tributaria o per una sol·licitud de l’obligat tributari d’acord amb 
l’article 98 LGT

c) Ambdues respostes anteriors són certes 

12. En relació a l’execució de garanties la LGT estableix que: 

a) Si el deute tributari està garantit es procedirà, en primer lloc, a executar la garantia a 
través del procediment de constrenyiment. No obstant això, l’Administració tributària 
podrà optar per l’embargament i l’alienació d’altres béns o drets amb anterioritat a 
l’execució de la garantia, exclusivament, quan aquesta no sigui proporcionada al deute 
garantit i s’hagi demanat la pertinent autorització judicial.

b) Si el deute tributari està garantit es procedirà, en primer lloc, a executar la garantia a 
través del procediment de constrenyiment. No obstant això, l’Administració tributària 
podrà optar per l’embargament i l’alienació d’altres béns o drets amb anterioritat a 
l’execució de la garantia quan aquesta no sigui proporcionada al deute garantit o quan 
l’obligat tributari ho sol·liciti, assenyalant, en aquest cas, béns suficients a l’efecte. En 
aquests casos, la garantia prestada quedarà sense efecte en la part assegurada pels 
embargaments. 

c) Ambdues respostes anteriors són incorrectes

13. Els contractes menors:

a) No poden tenir una durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga.

b) Poden ser objecte de pròrroga.

c) Poden tenir una durada superior a un any però no ser objecte de pròrroga.
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14. Els recàrrecs del període executiu són: 

a) Recàrrec executiu; recàrrec de constrenyiment reduït i recàrrec de constrenyiment 
ordinari. 

b) Recàrrec executiu i el recàrrec de constrenyiment ordinari.
c) Recàrrec executiu 

15. Els recàrrecs del període executiu, segons la llei general tributària, són: 

a) Són incompatibles entre sí i es calculen sobre la totalitat del deute no ingressat en 
període voluntari.

b) Només es regula una tipologia de recàrrec pel període executiu 
c) Són incompatibles entre sí i es calculen sobre la totalitat del deute no ingressat en 

període executiu.

16. Els funcionaris interins:

a) Es nomenen com a tals per a desenvolupar funcions pròpies de personal laboral o 
personal funcionari en cas de vacant i en el moment que existeix la necessitat.  

b) Es nomenen com a tals, per raons expressament justificades de necessitat i urgència 
per al desenvolupament de funcions pròpies de funcionaris de carrera.

c) El fet de ser interins comporta una contractació urgent regulada per la jurisdicció 
contenciosa-administrativa.

17.  La llei general tributaria estableix algun ordre de prelació en relació a la pràctica dels 
embargaments?

a) Sí, a l’article 169.2 LGT.
b) No.
c) L’Administració ha de demanar autorització judicial per realitzar la pràctica habitual 

d’embargaments

18.  El procediment de constrenyiment finalitza: 

a) Amb el pagament de la quantitat deguda
b) Amb l’acord de l’Administració que declari el crèdit total o parcialment incobrable una 

vegada declarats fallits tots els obligats al pagament
c) Ambdues respostes anteriors són certes 

19. Els actes administratius:

a) Sempre són vàlids, segons la Llei de Procediment administratiu.

b) No poden ser anul·lables.

c) Gaudeixen d’una presumpció de validesa. 

20. Segons el TRLRHL quins són els impostos obligatoris que han de tenir tots els 
municipis?

a) IBI, ICIO, IVTM
b) IBI, IAE, IVTM
c) IBI, IAE, IIVTNU
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21. Són òrgans de govern del Consell Comarcal de la Selva:

a) El Ple, la Presidència i la comissió jurídico-administrativa

b) La vicepresidència, la gerència i la comissió especial d’alcaldes.

c) El Ple, la comissió especial de comptes i el consell d’alcaldes.

22. Segons el TRLRHL el fet imposable de les taxes es constitueix per:

a) La utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local.
b) La prestació de serveis públics o la realització d’activitats administratives de 

competència local que es refereixin, afectin o beneficiïn particularment als subjectes 
passius.

c) Ambdues respostes anteriors són correctes.

23. L’Administració pública:

a) Forma part del Govern 

b) Forma part del Poder Legislatiu.

c) Forma part del Poder Executiu.

24. Quin tribut haurà de pagar un bar pel fet d’ocupar la via pública amb taules i cadires 
per disposar de servei de terrassa?

a) Una taxa 

b) Un impost 

c) Una contribució especial

25. Els ingressos del Consell Comarcal de la Selva provenen, en primer lloc: 

a) De les taxes, el preus públics i altres ingressos.

b) De les transferències corrents.

c) D’actius financers.

26. Quina classe de béns immobles grava l’IBI? 

a) Béns immobles urbans, exclusivament.
b) Béns immobles rústics i de característiques especials. 
c) Béns immobles urbans, rústics i de característiques especials.

27. NO constitueix un servei mínim d’un Ajuntament de menys de 5.000 habitants:

a) El control d’aliments i begudes.
b) La recollida de residus 
c) El parc públic

28. L’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana és:

a) Un impost que han d’exigir obligatòriament els Ajuntaments.
b) Un impost potestatiu per part dels Ajuntaments. 
c) És un impost exigit per l’Administració Tributària de l’Estat o les CCAA.

.
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29. Segons el TRLRHL l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana grava:

a) L’increment de valor que experimenten els terrenys i que es posa de manifest a 
conseqüència de la transmissió de la propietat dels mateixos o per la constitució o 
transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els esmentats 
terrenys.

b) L’exercici, en territori nacional, d’activitats empresarials, professionals o artístiques, 
s’exerceixin o no en local determinat i es trobin o no especificades a les tarifes de 
l’impost.

c) La titularitat de determinats drets sobre béns immobles rústics, urbans i de 
característiques especials. 

30. Els encàrrecs de gestió:

a) No poden tenir  per objecte prestacions pròpies dels contractes regulats en la legislació 
de contractes del sector públic.

b) Poden tenir per objecte prestacions pròpies dels contractes regulats en la legislació de 
contractes del sector públic.

c) Suposen la cessió dels elements substantius de l’exercici de la competència.

31. Quan es merita l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana?

a) El dia 1 de gener de l’any en què es transmet l’immoble.

b) El dia 31 de desembre de l’any en què es transmet l’immoble.

c) A la data en què es transmet la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gratuït, 
entre vius o per causa de mort.

32. En relació a la transparència dels poders públics:

a) És un principi d'actuació de l'Administració pública en virtut del qual l'Administració ha 
de fer pública la informació necessària perquè els ciutadans puguin avaluar-ne la 
gestió.

b) És un principi d'actuació de l'Administració pública en virtut del qual l'Administració pot 
fer pública la informació necessària perquè els ciutadans puguin seguir-ne la gestió.

c) És un principi d'actuació de l'Administració pública en virtut del qual l'Administració fa 
pública aquella informació que no ha estat publicada en cap altre tipus de suport. 

33. Quin és l’instrument jurídic que tenen els Ajuntaments per regular els tributs 
municipals?

a) Mitjançant Llei orgànica
b) Mitjançant llei ordinària
c) Mitjançant les ordenances fiscals

34. L’Ajuntament “A” ha realitzat obres per la millora de l’enllumenat públic al Carrer 
Sardana. Quin tipus de tribut hauran de pagar el veïns del carrer sardana?

a) Una taxa pel pagament de la llum
b) Un impost
c) Una contribució especial 
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35. L’aprovació definitiva del Pressupost pel Ple de la Corporació haurà de fer-se abans 
del dia:

a) 1 de setembre l’any anterior al de l’exercici en què hagi d’aplicar-se

b) 31 de desembre de l’any anterior al de l’exercici en què hagi d’aplicar-se

c) 1 de gener de l’any anterior al de l’exercici en què hagi d’aplicar-se

36. Un tribut exigit sense contraprestació és...

a) Un impost
b) Una taxa
c) No és possible que s’exigeixi un tribut sense una contraprestació per part de 

l’Administració 

37. Les persones, en base al Dret privat:

a) Adquireixen capacitat jurídica amb la majoria d’edat.
b) Tenen capacitat d’obrar des del naixement.
c) Tenen capacitat jurídica des del naixement.

38. Quina classe de tribut es paga per disposar d’un gual?

a) Un impost
b) Una taxa
c) Una contribució especial 

39. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya es caracteritza per ser:

a) Una llei ordinària

b) Un decret legislatiu

c) Una llei orgànica estatal

40. Són principis de l’Administració electrònica: 

a) Multicanalitat, accessibilitat, economies d’escala i neutralitat tecnològica.

b) Publicitat, retroactivitat, tecnologia i jerarquia.

c) Protecció de dades, relació interadministrativa, informació i publicació.   
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