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SUPOSTO PRÁCTICO 1

Responda ás seguintes cuestións relacionadas coa actividade de transporte de mercadorías:

1. Nun servizo de transporte  de mercadorías por estrada no que non hai pacto sobre cantidade a
percibir en concepto de paralización nin sobre a hora de entrega do envío, o vehículo chega ao
destino coa mercadoría ás 8,00 horas do día 11 de xaneiro e non se termina de descargar, por
causas  imputables  ao  consignatario,  ata  as  14,00  horas  do  mesmo día.  Que  cantidade  poderá
reclamar  o  transportista  en  concepto  de  paralización?  Nota:  O  Indicador  Público  de  Renda  de
Efectos Múltiples (IPREM) fíxase en 17,75 euros día. 
a)  Non poderá reclamar cantidade algunha ao non haber pacto sobre cantidade a percibir en concepto de
paralización.
b) 135,00 euros.
c) 142,00 euros.
d) Coa información facilitada non é posible calcular a indemnización solicitada.

2. Realízase o transporte dun envío de mercadorías por estrada de 500 quilogramos, composto de
12 vultos contendo equipos de música, con destino a un almacén de distribución. Á súa chegada,
tres dos vultos, que conteñen os altofalantes, cun peso de 100 quilogramos, aparecen con danos
que fan inservible o seu contido.  A expedición realizouse cunha declaración de valor de 30.000
euros. O consignatario reclama que se lle abonen os 30.000 euros, debido a que non pode utilizarse
correctamente o envío sen os vultos danados, e négase a retirar o resto dos vultos. O consignatario
recoñece que non ten pendente de servir ningún equipo de música aos seus clientes. O carrexador,
unha vez comprobado que se poden repoñer os vultos danados, ofrece o pago de 6.000 euros polos
vultos con danos e transportar sen custo o novo envío nun prazo de 24 horas. Que posición é a
correcta?
a) Ningunha delas, dado que ao tratarse dunha perda unicamente parcial da mercadoría non se xera dereito a
indemnización.
b) Ningunha delas, dado que a indemnización máxima sería a menor de dividir o valor declarado, 30.000 euros,
entre os 12 vultos, e entre os quilogramos dos obxectos danados (100 fronte a 500 quilogramos totais).
c) A do consignatario, pois o transportista haberá de indemnizar pola perda de utilidade do produto no seu
conxunto en todo caso.
d) A do carrexador, dado que, ao ser posible a reposición dos vultos danados nun prazo que non prexudica a
utilidade do produto, pois o destinatario non ten prevista ningunha entrega inmediata, o transportista só está
obrigado a indemnizar por perda parcial da mercadoría. 

3. Contrátase un  servizo para transportar entre Zamora e Xaén 25 quilogramos dun produto. Na
carta de porte faise constar como interese especial na entrega a cantidade de 7.800 euros, e como
declaración de valor das mercadorías, 3.000 euros. Durante a viaxe as mercadorías sofren avarías
como consecuencia dun accidente de tráfico,  que as inutiliza completamente para o seu uso.  O
destinatario proba que, á parte do valor propio da mercadoría, a súa perda supúxolle prexuízos
engadidos valorados en 10.000 euros, ao non poder levar a cabo unha venda que ía vinculada ás
devanditas mercadorías. Que cantidade máxima deberá abonar o transportista? Nota: O Indicador
Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM) fíxase en 17,75 euros día. 
a) 20.800 euros. O valor declarado substitúe ao límite ordinario de responsabilidade por ser superior a este.
Doutra banda, débese indemnizar  o importe  total  dos prexuízos  derivados da perda,  co  límite  mínimo da
declaración do interese especial na entrega. 
b) 10.800 euros. O valor declarado substitúe ao límite ordinario de responsabilidade por ser superior a este.
Doutra banda, débese indemnizar o importe correspondente ao interese especial na entrega, dado que houbo
prexuízos de contía superior. 
c) 3.000 euros. Unicamente é indemnizable o valor declarado das mercadorías. 
d)  17.800  euros.  Realizada  unha  declaración  de  interese  especial  na  entrega,  este  inclúe  o  valor  das
mercadorías, pero hase de incrementar con calquera dano que poida ocasionarse, como o beneficio deixado de
percibir por unha operación de venda que non se puido materializar.
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4. Nunha expedición de transporte internacional de mercadorías por estrada, realizada ao abeiro do
Convenio CMR, pérdense 1.500 quilogramos. O valor no lugar de carga da mercadoría perdida era de
48.080  euros  e  no  lugar  de  destino,  57.697  euros.  Na  carta  de  porte  non  figura  ningunha
declaración de valor. Que cantidade deberá abonar o transportista en concepto de indemnización se
o valor do dereito especial de xiro fíxase en 1,12 euros e o Indicador Público de Renda de Efectos
Múltiples (IPREM) fíxase en 17,75 euros día?
a) 48.080 euros, valor da mercadoría no lugar de carga, ao ser devandito importe superior ao valor mínimo da
indemnización establecida no Convenio CMR como resultado de multiplicar o peso da mercadoría perdida polo
valor do dereito especial de xiro.
b) 29.820,00 euros, resultado de aplicar o límite da indemnización, ao ser devandito importe igual ou menor
que o valor da mercadoría.
c) 12.495,00 euros, resultado de aplicar o límite da indemnización, ao ser devandito importe igual ou menor
que o valor da mercadoría.
d) 13.994,40 euros, resultado de aplicar o límite da indemnización, ao ser devandito importe igual ou menor
que o valor da mercadoría.
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SUPOSTO PRÁCTICO 2

Responda as seguintes cuestións que se suscitan na actividade dun empresario:
1. O Sr. García, dono dunha fábrica de madeiras, decide nomear factor ao seu fillo de 16 anos para
que realice actos concretos de representación. É válido este nomeamento tendo en conta que o fillo
adoita traballar na fábrica? 
a) Non, porque é menor de idade e non ten capacidade para obrigarse.
b) Non, porque non se pode nomear factor a un familiar no primeiro grao de consanguinidade.
c) Si, ao tratarse dun fillo, traballar na fábrica, e cumprir os 16 anos.
d) Si, ao atribuírlle unicamente actos concretos de representación.

2. Unha sociedade colectiva adquire unhas débedas de 300.000 euros. Unha vez liquidados todos os
activos da sociedade, quedan por pagar 70.000 euros. A sociedade está constituída por tres socios,
que achegaron as seguintes cantidades: Socio 1: 30.000 euros; Socio 2:  18.000 euros; Socio 3:
12.000 euros. Que cantidade poderase reclamar como máximo ao Socio 2?
a)  Non se lle poderá reclamar cantidade algunha, ao ser a sociedade colectiva a que ha de responder das
débedas adquiridas.
b) Poderase reclamar a totalidade da débeda, neste caso 70.000 euros, porque a responsabilidade dos socios é
solidaria.
c) Poderase reclamar a débeda pendente ata a contía máxima da súa achega, 18.000 euros.
d) Poderáselle reclamar a parte proporcional da débeda pendente á súa achega, é dicir, 21.000 euros, porque a
responsabilidade dos socios é mancomunada.

3.  Catro transportistas queren fundar unha sociedade anónima achegando cada un deles 12.000
euros ao capital social, que é subscrito totalmente no acto da constitución e desembolsado ao 50%.
No momento de proceder á súa inscrición denégaselle a mesma. Por que se lles debe denegar a
inscrición?
a)  Por  ser  o  capital  social  inferior  a  50.000  euros  e  superar  o  número  máximo de  socios  iniciais  dunha
sociedade anónima.
b) Por non ser posible constituír inicialmente unha sociedade anónima por máis de tres socios.
c) Por ser o capital social inferior a 120.000 euros.
d) Por ser o capital social inferior a 60.000 euros.

4.  Declarado o concurso dunha persoa casada en réxime de separación de bens, acredítase que o
cónxuxe  do  concursado  adquiriu  no  ano  anterior  á  declaración  do  concurso  bens  por  valor  de
1.000.000 de euros, sen que se poida probar a procedencia do diñeiro. Os acredores solicitan que os
bens se integren na masa do concurso. Pode neste caso integrarse a totalidade ou parte destes bens
na masa?
a)  Non será posible integrar na masa os bens adquiridos polo cónxuxe ao realizarse a adquisición no ano
anterior á declaración do concurso.
b)  Non é  posible  integrar  na  masa os  bens  adquiridos  polo  cónxuxe do  concursado,  en  ningún caso,  ao
concertar o réxime de separación de bens.
c) Pode integrarse na masa o 50% dos bens, por non estar probada a procedencia do diñeiro con que se
compraron os bens.
d) Pode integrarse na masa o 100% dos bens, en todo caso.
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SUPOSTO PRÁCTICO 3

1. O condutor M.P., que conduce habitualmente un vehículo de transporte de mercadorías de 25 Tm
de MMA, despois de conducir durante 6 días efectúa un descanso reducido de 38 horas seguidas. A
semana seguinte efectúa un descanso semanal, de 45 horas. Quere recuperar a insuficiencia do
descanso semanal na terceira semana e facer á súa vez, o descanso regulamentario completo. De
cantas horas terá que ser o descanso semanal da terceira semana?
a) 52 horas.
b) 90 horas.
c) 48 horas.
d) 36 horas.

2.  O  condutor  dun vehículo  obrigado a  levar  tacógrafo  o  luns conduce 8  horas,  o  martes 9,  o
mércores 8, o xoves 4 e o venres 2 horas. Cantas horas poderá conducir como máximo o sábado
tendo en conta que a semana anterior conduciu 45 horas?
a) 10 horas.
b) 9 horas.
c) Tras cinco días continuados de condución, o sexto día deberá descansar.
d) 12 horas.

3. Despois de conducir 10 horas o luns e o martes respectivamente, o condutor R.V. vai efectuar un
transporte de 5.000 litros de cloropropano (nº ONU 1278) entre dous puntos que distan 700 Km. O
servizo  transcorrerá  integramente  por  autoestrada.  Poderá efectualo  nunha mesma xornada de
traballo supoñendo que poida circular á velocidade máxima durante todo el?
a) Non, xa que tratándose de mercadorías perigosas ADR non poderá conducir máis de seis horas diarias, polo
que aínda que manteña a velocidade máxima permitida, 100 Km/h, tan só podería percorrer 600 Km.
b)  Non,  xa  que  tratándose  de  mercadorías  perigosas  ADR  non  poderá  percorrer  nunha  mesma  xornada
distancias superiores a 350 Km, en ningún caso.
c) Si, xa que pode conducir ata 10 horas, e como a velocidade máxima á que pode circular é de 90 Km/h (por
tratarse de mercadoría perigosa ADR) poderá percorrer unha distancia de 900 Km.
d) Sí, xa que, aínda que debe conducir 9 horas ao realizar xa dúas conducións diarias de 10 horas na semana,
como a velocidade máxima á que pode circular é de 80 Km/h (por tratarse de mercadoría perigosa ADR)
podería percorrer unha distancia máxima de 720 Km.

4. O luns, despois dun descanso de 55 horas, o condutor R.V. vai efectuar un transporte de 12.000
Kg de mercadorías entre dous puntos que distan 750 Km. O traxecto que debe percorrer discorre
integramente por estradas comarcais provistas de beiravía pavimentada de 1,60 m. Pode efectuar
devandito  traxecto nunha única  xornada de traballo  supoñendo que poida circular  á velocidade
máxima durante todo el?
a) Sí, xa que, ao ser o primeiro día da semana pode efectuar unha condución de 10 horas. Como a velocidade
máxima á que pode circular é de 80 Km/h podería percorrer unha distancia máxima de 800 Km.
b) Si, xa que en todo caso poderá conducir diariamente ata 10 horas e, polo tipo de vía de que se trata, poderá
circular a unha velocidade de ata 90 Km/h, polo que podería percorrer unha distancia máxima de 900 Km.
c) Non, xa que o tempo máximo de condución será de 9 horas en todo caso, e a velocidade máxima atendendo
ao tipo de vía é de 70 Km/h, polo que a distancia máxima que podería percorrer será de 630 Km.
d) Si, xa que tratándose dun único porte e realizarse o primeiro día da semana, non está sometido a ningunha
limitación.
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SUPOSTO PRÁCTICO 4
No departamento de asesoramento legal dunha asociación de transportistas recíbense as seguintes consultas.
Escolla, para cada unha delas, a resposta correcta de acordo coa normativa legal aplicable.

1. Que cantidade en concepto de IVE deberá pagar trimestralmente un transportista de mercadorías
por estrada en xeral acollido ao réxime simplificado, que non ten persoal asalariado e dispón dun
vehículo de 31.800 quilogramos de MMA e 7.540 quilogramos de tara, sabendo que o importe da
cota anual devengada por tonelada de carga é 388,55 euros e por unidade de persoal empregado é
4.149,99 euros?
a) 617,79 euros.
b) 471,31 euros.
c) 678,81 euros. 
d) 135,76 euros.

2. Calcule o importe deducible en concepto de gastos de difícil xustificación no réxime simplificado
do IVE sabendo os seguintes datos: cota devengada por operacións correntes: 60.000 euros; cotas
soportadas por operacións correntes = 30.000 euros.
a) 3.000 euros.
b) 600 euros.
c) 300 euros.
d) 1.500 euros.

3. Nun transporte de mercadorías cóbrase a cantidade total de 829,64 euros, IVE incluído. Cal é o
prezo do transporte sen IVE?
a) 143,99 euros.
b) 75,42 euros.
c) 685,65 euros.
d) 754,22 euros.

4. Calcule a amortización lineal máxima que pode practicarse no exercicio unha sociedade mercantil
que adquiriu o día 1 de marzo un vehículo por importe de 48.000 euros, excluído IVE, e outro o día 1
de  abril  por  importe  de  36.000  euros,  excluído  IVE,  sabendo  que  o  coeficiente  máximo  de
amortización é dun 16%.  Nota:  a sociedade non cumpre os requisitos do artigo 101 da Lei  do
Imposto de Sociedades para ser considerada entidade de reducida dimensión. 
a) 13.440 euros.
b) 8.640 euros.
c) 6.700 euros.
d) 10.720 euro.
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SUPOSTO PRÁCTICO 5

Asesoría  Ramiro, SL  está especializada en dereito mercantil  e  de sociedades.  As seguintes  cuestións foron
tomadas da súa actividade como asesoría de empresas. Indique a resposta correcta para cada unha delas.

1.  Cal  será  o  saldo  de  cónta  Clientes  dunha  empresa  de  transporte  despois  das  seguintes
operacións: * Véndese a crédito un servizo de transporte por valor de 4.000 euros; * O cliente
páganos  ao contado o 50% da súa débeda; * Realízase outro servizo a outro cliente,  tamén a
crédito, por valor de 1.000 euros?
a) Saldo debedor de 3.000 euros.
b) Saldo positivo de 4 .000 euros.
c) Saldo positivo de 5.000 euros.
d) Saldo debedor de 5.000 euros.

2. Que resultado presentará a conta de perdas e ganancias se a suma das contas de gastos presenta
un saldo debedor de 87.000 euros e a suma das contas de ingresos ten un saldo acredor de 72.000
euros?
a) Ganancia de 87.000 euros.
b) Ganancia de 15.000 euros.
c) Perda de 15.000 euros.
d) Perda de 87.000 euros.

3. Un vehículo que percorre anualmente 120.000 quilómetros, un 90% deles con carga, xera un
beneficio de 24.840 euros. Calcule os ingresos que produce o vehículo se os seus custos ascenden a
1,25 euros por quilómetro con carga, non facturándose ningún percorrido en baleiro.
a) Coa información facilitada non é posible realizar o cálculo requirido.
b) 135.000 euros
c) 174.480 euros
d) 159.840 euros.

NOTA DO TRIBUNAL: A presente cuestión  foi corrixida polo  Tribunal, durante o transcurso da proba, coa
redacción que figura neste caderno, e antes de que ningún aspirante concluíse o seu exame.

4. Un transportista contrata un seguro de transporte para realizar unha viaxe o día 15 de decembro.
A viaxe,  por  mor  dunha intensa nevada,  non se realiza  ata  dous días  máis  tarde,  o  día  17 de
decembro. Durante a viaxe sofre un accidente que inutiliza a mercadoría transportada. A compañía
de seguros négase ao pagamento alegando que a viaxe se realizou en data diferente á pactada.
Debe indemnizar a compañía aseguradora?
a) Si, porque a modificación da data da viaxe non é imputable ao asegurado.
b) Si, porque a modificación da data da viaxe non afecta á cobertura do seguro en ningún caso.
c) Non, porque ao modificarse a data da viaxe debía resolver o anterior contrato de seguro e celebrar un novo.
d) Non, porque as condicións meteorolóxicas non constitúen causa suficiente para a modificación da data da
viaxe en ningún caso.
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SUPOSTO PRÁCTICO 6

Responda as seguintes preguntas sobre unha empresa dedicada a l transporte de mercancías por estrada :

1.  Un camión sae  da poboación A con 10  toneladas  de  carga;  ao  chegar  ao  punto B,  carga 5
toneladas; no punto C carga 4 toneladas;  na poboación D descarga 15 toneladas,  e no punto E
descarga o resto, volvendo a A en baleiro. Distancia A - B: 32 km; distancia B - C: 8 km; distancia C -
D:  25  km;  distancia  D  -  E:  12  km.  Distancia  E  -  A:  75  km.  Cantas  toneladas  por  quilómetro
transportou durante todo o percorrido? 
a) 963 toneladas por km.
b) 308 toneladas por km.
c) Cos datos achegados non é posible realizar o cálculo requirido.
d) 1115 toneladas por km.

2. Que capacidade financeira esixiráselle a un transportista que pretenda realizar transporte público
de mercadorías cunha frota de 6 vehículos de máis de 10 toneladas de MMA? 
a) Actualmente xa non se esixe ningunha capacidade financeira para o exercicio da actividade de transporte
público de mercadorías.
b) 34.000 euros.
c) 30.000 euros.
d) 54.000 euros.

3. Nun  control  de  estrada  sospéitase  que  o  vehículo  inspeccionado  excede  a  masa  máxima
autorizada. O axente ordénalle que retroceda 45 km pola ruta pola que veu para realizar a pesada
na báscula que se atopa á devandita distancia. É correcta esta orde?
a) Si, os axentes poderán ordenar desprazar o vehículo á báscula máis próxima, calquera que sexa a distancia.
b) Non, porque non se pode ordenar un desprazamento superior a 30 quilómetros cando non coincida coa ruta
e dirección que segue o vehículo.
c) Si, porque ao atoparse a báscula na mesma ruta non existe límite algún, aínda cando supoña retroceder a un
punto máis próximo á orixe.
d) Non, porque os axentes han de dispoñer de básculas móbiles, non podendo obrigar ao transportista a variar
o seu percorrido en ningún caso.

4. Un transportista adquire unha cabeza tractora cunha MMA superior a 3,5 t. Cales son os prazos
establecidos para pasar a ITV? 
a) Ata os dous anos, exento; de tres a oito anos, bienal: con máis de dez anos, anual.
b) Anual en todo caso.
c) Ata os dez anos, anual; con máis de dez anos, semestral.
d) Semestral en todo caso.
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PÁXINA PARA CÁLCULOS
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