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LICENCIADO EN DEREITO [1 PRAZA] 

(SEL2019022) 

ANEXO 1: Temario 

 
Grupo 1: PARTE XERAL 

Tema 1: A Constitución Española de 1978. Estrutura. Título Preliminar. Dereitos e deberes 
fundamentais. Reforma constitucional.  

Tema 2: A Coroa. As Cortes Xerais: composición, funcións e funcionamento.  

Tema 3: O Goberno. Composición e funcións. Relacións entre o Goberno e as Cortes Xerais.  

Tema 4: O Estatuto de Autonomía de Galicia. As institucións da Comunidade Autónoma: Parlamento, 
Consello da Xunta, Presidente da Xunta. A administración de Xustiza e a súas competencias. 

Tema 5: A Unión Europea. A Comisión. O Consello. A Asemblea. O Parlamento Europeo. O Tribunal de 
Xustiza. 

Tema 6: Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións 
Públicas. A capacidade de obrar e o concepto de interesado. Identificación e firma dos 
interesados no procedemento administrativo. A actividade das Administracións Públicas. 
Normas xerais de actuación. Dereitos das persoas nas súas relacións coas Administracións 
Públicas. Dereito e obrigación de relacionarse electrónicamente coas administracións públicas. 
Linguas dos procedementos. Rexistros. Colaboración e comparecencia das persoas. 
Responsabilidade da tramitación.  

Tema 7: Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións 
Públicas. Dos actos administrativos. Concepto e clases. Elementos. Requisitos dos actos 
administrativos. Eficacia dos actos. A notificación. Nulidade e anulabilidade.  

Tema 8: Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións 
Públicas. O procedemento administrativo: iniciación, ordenación, instrución e terminación.  

Tema 9: Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións 
Públicas. Finalización do procedemento: a obriga de resolver. O silencio administrativo.  

Tema 10: Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións 
Públicas. Recursos administrativos. Principios xerais. Obxecto e clases. Normas xerais dos 
recursos administrativos. Recurso de alzada. Recurso de reposición. Recurso extraordinario de 
revisión. Procedementos substitutivos dos recursos administrativos: conciliación, mediación e 
arbitraxe. A suspensión da execución do acto percorrido.  

Tema 11: Lei 40/2015, de 1 de outubro, de réxime xurídico do Sector Público. Disposicións xerais, 
principios de actuación e funcionamento do sector público. Órganos das administracións 
públicas. Competencias. Organos colexiados: funcionamento e réxime. Abstención e recusación.  

Tema 12: Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora de bases do réxime local. O municipio. Elementos. 
Territorio e poboación. Organización.  

Tema 13: Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora de bases do réxime local. Municipios de Gran Poboación: 
o alcalde as súas competencias e forma de elección e cesamento. Os Tenentes de Alcalde. A 
Xunta de Goberno Local: composición e atribucións. O Pleno: composición e competencias. As 
Comisións Informativas.  

Tema 14: A organización do Concello da Coruña. Distritos. Comisión de Suxerencias e Reclamacións. O 
Consello Social da Cidade. O Tribunal Económico-Administrativo. Órganos Superiores e 
Directivos. Empresas públicas municipais, organismos autónomos e consorcios.  

Tema 15: Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia: Clases de funcionarios. Situacións 
administrativas. Réxime disciplinario.  

Tema 16: Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia: Dereitos e deberes dos funcionarios 
locais. Código de conduta dos empregados públicos. Réxime de incompatibilidades.  
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Tema 17: Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de noviembre, polo que se aproba o texto refundido da 
Lei de Contratos do Sector Público: Normativa de aplicación. Tipoloxías de contratos e 
clasificación. Capacidade e solvencia. Obxecto, prezo e elementos formais.  

Tema 18: Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de noviembre, polo que se aproba o texto refundido da 
Lei de Contratos del Sector Público: A adxudicación de contratos. Os procedementos de 
adxudicación.  

Tema 19: Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei 
reguladora das facendas locais: Os recursos das Facendas Locais. Taxas e prezos públicos.  

Tema 20: Marco normativo específico da Prevención de Riscos Laborais. A Lei 31/1995 de 8 de novembro 
de Prevención de Riscos Laborais. Plan Xeral de Prevención de Riscos Laborais do Concello da 
Coruña. 

Tema 21: Normativa estatal e galega en materia de igualdade: A Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, 
para a igualdade efectiva de mulleres e homes, e Decreto 2/2015, de 12 de febreiro, polo que 
se aproba o texto refundido das disposicions legais da Comunidade Autónoma de Galicia en 
materia de igualdade. 

Tema 22: A transversalidade de xénero. A instruccion de transversalidade do Concello da Coruña 
aprobada por Acordo da Xunta de Goberno Local 11/03/2016 (BOP Nº 68, do 12/04/2016): 
Estruturas competentes e criterios de transversalidade. 

Tema 23: Lexislación en materia de protección de datos de carácter persoal: Lei Orgánica 15/1999, de 13 
de decembro e regulamento de desenvolvemento (RD 1720/2007 de 21 de decembro). 

 

Grupo 2: PARTE ESPECÍFICA 1 

Tema 24: Marco legal dos Servizos Sociais. A Constitución. O Estatuto de Autonomía de Galicia. A Lei de 
bases de Réxime Local. Distribución competencial, con especial referencia a Galicia. 

Tema 25: O Plan concertado de prestacións básicas de servizos sociais nas corporacións locais:  
obxectivos, compromisos e prestacións básicas.  

Tema 26: Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia: definicións, obxectivos, 
principios e estrutura do sistema galego de servizos sociais. Dereitos e deberes das persoas en 
relación cos servizos sociais. 

Tema 27: Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia: catálogo de prestacións. O 
equipo profesional dos servizos sociais. Planificación, calidade e financiamento. 

Tema 28: Decreto 99/2012, de 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu 
financiamento: natureza, requisitos xerais dos centros, funcións e programas e servizos sociais 
comunitarios básicos. 

Tema 29: Decreto 99/2012, de 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu 
financiamento: os servizos sociais comunitarios específicos. 

Tema 30: A Lei 10/2013, de inclusión social de Galicia. Disposicións xerais. Requisitos xerais de acceso á 
Renda de Inclusión Social de Galicia. Tramo persoal, familiar e de inserción da Renda de 
Inclusión social de Galicia. 

Tema 31: A Lei 10/2013, de inclusión social de Galicia. Obrigas das persoas beneficiarias. Modificación, 
suspensión e extinción. 

Tema 32: A Lei 10/2013, de inclusión social de Galicia. Medidas para a incorporación laboral das persoas 
beneficiarias. As axudas de inclusión social na Lei de inclusión social de Galicia.  

Tema 33: A emerxencia social municipal. Ordenanza reguladora do Concello da Coruña. 

Tema 34: Os servizos de urxencia social. O seu desenvolvemento na Coruña. 

Tema 35: A Ordenanza reguladora da Renda Social Municipal: natureza, persoas beneficiarias e 
destinatarias. O itinerario de Inclusión Activa. Criterios de concesión. 

Tema 36: A Lei 6/2006, do 4 de maio, da economía social de Galicia: disposicións xerais, entidades da 
economía social. O Consello da Economía Social de Galicia. 
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Tema 37: A política inmigratoria: competencias da Unión Europea, estatais, autonómicas e locais en 
materia de inmigración. Organización administrativa estatal e autonómica de Galicia en materia 
migratoria. As Oficinas de Estranxeiría. 

Tema 38: Políticas locais en materia de integración social de persoas migrantes: a Unidade de 
Asesoramento de Migracións (UAMI) do Concello da Coruña. Recursos e programas sociais, non 
económicos, para a atención de persoas migrantes non Concello da Coruña. 

Tema 39: Dereitos e liberdades dos estranxeiros en España na lexislación de estranxeiría. Garantías 
xurídicas. 

Tema 40: O dereito á asistencia sanitaria das persoas estranxeiras en España. Acceso á asistencia 
sanitaria dos estranxeiros/as en situación irregular en Galicia. Problemática específica do acceso 
das persoas estranxeiras de terceiros Estados en situación de “a cargo”. 

Tema 41: O réxime de entrada de persoas estranxeiras en España: requisitos. O espazo Schengen. 
Documentación precisa para a entrada. O visado: tipos de visado. 

Tema 42: A carta de invitación de particulares a favor de persoas estranxeiras. A Orde PRE/1283/2007, 
de 10 de maio. 

Tema 43: A autorización, a denegación e a prohibición de entrada en territorio español. As devolucións. 
As saídas voluntarias, as saídas obrigatorias, as prohibicións de saída. A autorización de 
regreso. 

Tema 44: O réxime de estancia de curta duración en España: requisitos e procedemento. A prórroga de 
estancia de curta duración. Supostos excepcionais de estancia. 

Tema 45: A autorización de estancia por estudos en España. O visado de estudos. A prórroga da estancia 
por estudos e a súa modificación. O traballo dos titulares dunha autorización por estudos. 

Tema 46: O réxime de residencia temporal na lexislación española. A residencia temporal non lucrativa. A 
residencia temporal con excepción da autorización de traballo. 

Tema 47: O dereito á intimidade familiar: o reagrupamento familiar dos estranxeiros residentes en 
España. Competencias locais e autonómicas: O informe de vivenda adecuada. 

Tema 48: As autorizacións de residencia temporal por circunstancias excepcionais: Os arraigamentos. As 
autorizacións por razóns de protección internacional, por razóns humanitarias e por razóns de 
interese público ou seguridade nacional. 

Tema 49: O réxime de residencia temporal e traballo: A autorización de residencia temporal e traballo por 
conta allea. A renovación da autorización de residencia temporal e traballo por conta allea e os 
seus efectos. 

Tema 50: A residencia temporal e traballo de profesionais altamente cualificados titulares dunha tarxeta 
azul-UE. A mobilidade dos traballadores estranxeiros titulares dunha tarxeta azul-UE doutro 
Estado membro da U.E. A residencia temporal e traballo por conta allea de duración 
determinada. 

Tema 51: O réxime de residencia temporal e traballo: A autorización de residencia temporal por conta 
propia. A renovación da autorización de residencia temporal e traballo por conta propia. 

Tema 52: A Orde do 10 de novembro de 2015, pola que se regula o procedemento para a emisión do 
informe sobre o esforzo de integración da persoa estranxeira no ámbito da Comunidade 
Autónoma de Galicia. 

Tema 53: A mobilidade internacional na Lei 14/2013, do 27 de setembro, de apoio aos emprendedores  e 
a súa internacionalización: facilitación de entrada e permanencia, o visado e a autorización de 
residencia para investidores e a súa duración.  

Tema 54: A autorización de residencia longa duración. A autorización de residencia longa duración- UE. 
Mobilidade do residente longa duración-UE noutro Estado membro. Extinción da autorización de 
residencia longa duración. 

Tema 55: Os menores estranxeiros no réxime xeral de estranxeiría. O reagrupamento familiar no réxime 
xeral de estranxeiría e no réxime comunitario. A residencia dos menores estranxeiros fillos/as 
dunha persoa estranxeira residente en España. O desprazamento temporal de menores 
estranxeiros. 
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Tema 56: Os menores estranxeiros non acompañados (MENAs): a residencia do MENA, o acceso á 
maioría de idade do MENA. O Protocolo Marco sobre determinadas actuacións en relación cos 
MENAs: obxecto e ámbitos subxectivo e obxectivo de aplicación. 

Grupo 3: PARTE ESPECÍFICA 2 

Tema 57: As infraccións en materia de estranxeiría e o seu réxime sancionador: tipos de infraccións e 
sancións e a súa prescrición. 

Tema 58: A expulsión do territorio español. Efectos da expulsión e a devolución. A imposición da sanción 
de expulsión trala sentenza do TJUE do 23 de abril de 2015 (asunto c-38/14). 

Tema 59: Os procesos de regularización dos estranxeiros en situación irregular en España. 

Tema 60: O ingreso en centros de internamento de estranxeiros (CIEs). O Real Decreto 162/2014, de 14 
de marzo, polo que se aproba o regulamento do funcionamento e réxime interior dos CIEs: 
estatuto xurídico dos estranxeiros internados, do ingreso nos centros, medidas coercitivas con 
internos. 

Tema 61: Programas de retorno voluntario para persoas inmigrantes. 

Tema 62:  A Directiva 2004/38/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 29 de abril de 2004 relativa 
ao dereito dos cidadáns da Unión e dos membros das súas familias a circular e residir 
libremente non territorio dos Estados membros: obxecto, definicións e beneficiarios, o dereito 
de residencia por un período de ata 3 meses e o dereito de residencia por máis de tres  meses. 

Tema 63: O Real Decreto 240/2007, de 16 de febreiro, sobre a entrada, libre circulación e residencia en 
España de cidadáns dos Estados membros da UE e doutros Estados parte non Acordo sobre o 
Espazo Económico Europeo: Entrada e saída, estancia, residencia, mantemento do dereito de 
residencia. 

Tema 64: A vixencia dos certificados de rexistro e tarxetas de residencia non réxime comunitario. A 
incidencia desta vixencia na solicitude das prestacións sociais na Comunidade Autónoma de 
Galicia. A xurisprudencia nas solicitudes de residencia dos familiares “a cargo”. 

Tema 65: Lei 12/2009, de 30 de outubro, reguladora do dereito de asilo e da protección subsidiaria: 
disposicións xerais, disposicións comúns e as condicións para a concesión do dereito de asilo e 
a protección subsidiaria. 

Tema 66: Efectos da resolución do dereito de asilo e a protección subsidiaria . O cesamento e a 
revogación da protección internacional. Os menores e outras persoas vulnerables na protección 
internacional. 

Tema 67: O Real Decreto 203/1995, de 10 de febreiro: a solicitude de asilo e os seus efectos, a 
tramitación da solicitude de asilo. 

Tema 68: Os refuxiados. A Orde do 13 de xaneiro de 1989 sobre centros de acollida a refuxiados: 
definición, características dos centros, beneficiarios e duración da estancia. 

Tema 69: O Real Decreto 125/2003, do 24 de outubro, do regulamento sobre o réxime de protección 
temporal non caso de afluencia masiva de persoas desprazadas: a declaración xeral, 
procedemento de recoñecemento e contido da protección temporal. 

Tema 70: A nacionalidade española: concepto, modos de adquisición, a perda e a recuperación. 

Tema 71: Conflitos de nacionalidade: dobre nacionalidade e apatridia. O Real Decreto 865/2001, do 20 de 
xullo, polo que se aproba o Regulamento do recoñecemento do estatuto de apátrida. 

Tema 72: Emigración de retorno. Trámites previos e posteriores ao retorno. 

Tema 73: Programas de axuda dirixidos a emigrantes retornados en España e en Galicia. 

Tema 74: A legalización de documentos públicos estranxeiros. O Convenio da Haia nº XII, do 5 de 
outubro de 1961 sobre a supresión da legalización de documentos públicos estranxeiros. 

Tema 75: Centros especiais de emprego e empresas de inserción: normativa reguladora e proceso de 
constitución. 
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Tema 76: Conciliación e corresponsabilidade non Decreto 2/2015 do 12 de febreiro, en materia de 
igualdade. Programas e servizos no Concello da Coruña que apoian e promoven a conciliación e 
a corresponsabilidade.  

Tema 77: Política e lexislación de asilo con relación ao xénero. 

Tema 78: A Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, 
transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia. 

Tema 79: Dereitos das mulleres vítimas de violencia de xénero na Lei Orgánica 1/2004, do 28 de 
decembro, de Medidas de Protección integral contra a violencia de xénero. 

Tema 80: Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de 
xénero: protección e asistencia fronte a violencia de xénero. 

Tema 81: Previsións específicas na lexislación de estranxeiría en relación coa violencia de xénero. 

Tema 82: A Lei 27/2003, do 31 de xullo, reguladora da Orde de Protección das vítimas da violencia 
doméstica. 

Tema 83: A trata de seres humanos: concepto e elementos. A trata de seres humanos non réxime xeral 
de estranxeiría.  

Tema 84: A trata de mulleres. Recursos e programas específicos en Galicia para a intervención coas 
vítimas. 

Tema 85: Separación e divorcio. Procedementos. Lexitimación. Xurisdición. 

Tema 86: As crises matrimoniais no dereito internacional privado. Competencia xudicial internacional. Lei 
aplicable á separación e o divorcio. 

Tema 87: A mediación familiar en Galicia na Lei 4/2001, do 31 de maio: disposicións xerais e a 
ordenación da mediación familiar. 

Tema 88: A protección de menores no dereito civil de Galicia: o desamparo e a tutela administrativa. A 
garda administrativa.  

Tema 89: O acollemento de menores: clases, constitución e cesamento. Situación de risco e  medidas de 
protección. 

Tema 90: A débeda alimenticia no dereito internacional privado. Competencia xudicial internacional e 
dereito aplicable. 

 

A Coruña, 25 de marzo de 2019 
 
A XUNTA DE GOBERNO LOCAL, P.D.  
A Concelleira delegada de Facenda e Administración 
 
 
 
María Eugenia Vieito Blanco 
 


