ANEXO II: Temario para os exercicios da fase de oposición
PARTE XERAL
Tema 1.- A Constitución Española de 1978: estrutura e principios xerais. A reforma
da Constitución. O Tribunal Constitucional. A organización territorial do Estado. O
poder lexislativo e as Cortes Xerais. O poder executivo e órganos de goberno do
Estado. O poder xudicial.
Tema 2.- Dereitos e deberes fundamentais dos españois. Garantías dos dereitos
fundamentais e das liberdades públicas. A suspensión dos dereitos e liberdades.
Tema 3.- Principios de actuación da Administración pública: eficacia, xerarquía,
descentralización, desconcentración e coordinación.
Tema 4.- Fontes do dereito administrativo. Sometemento da administración á lei e ao
dereito.
Tema 5.- O procedemento administrativo: concepto e clases. Principios xerais e
normas reguladoras As fases do procedemento administrativo: iniciación,
ordenación, instrución e terminación. O silencio administrativo.
Tema 6.- Especialidades dos procedementos administrativos locais. Rexistro de
entrada e saída de documentos. Requisitos na presentación de documentos.
Comunicacións e notificacións.
Tema 7.- O acto administrativo: concepto, clases e elementos. Motivación,
notificación e publicación.
Tema 8.- Eficacia dos actos administrativos. A invalidez do acto administrativo. Actos
nulos e anulables. Principio de conservación do acto administrativo. Revisión de
actos e disposicións pola propia administración. A acción de nulidade, procedemento
e límites. Declaración de lesividade. Revogación de actos. A rectificación de erros
materiais e de feito.
Tema 9.- Dereitos das persoas nas súas relacións coas administracións públicas.
Rexistro de documentos. Obriga de resolver e silencio adn¡ministrativo.
Tema 10.- Os recursos administrativos: Concepto e clases.
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Tema 11.- As Comunidades Autónomas na Constitución Española de 1978. A
Comunidade Autónoma de Galiza. Competencias. O Estatuto de Autonomía de
Galiza.
Tema 12.- O réxime local español: principios constitucionais e regulación xurídica.
Tema 13.- O municipio: concepto, elementos, competencias.
Tema 14.- A organización municipal. Pleno, Xunta de Goberno Local. Alcalde.
Competencias de cada un deles.
Tema 15.– Relacións das entidades locais coas restantes entidades territoriais. O
principio de autonomía local.
Tema 16.- O persoal ao servizo das entidades locais: Clases e réxime xurídico.
Dereitos e deberes do persoal. Situacións administrativas. Retribucións. Licencias e
permisos. Incompatibilidades.
Tema 17.- Potestade regulamentaria local. As ordenanzas. Os regulamentos. Os
bandos.
PARTE ESPECÍFICA
Tema 18.- A Lei Reguladora das Facendas Locais: ámbitos de aplicación. Os
tributos locais: principios.
Tema 19.-Tributos: conceptos e elementos. Feito impoñible. Devengo. Exencións.
Suxeitos pasivos. Responsabilidade e solidariedade.
Tema 20.- A recadación dos tributos. Órganos de recadación. O procedemento de
recadación en período voluntario. Las entidades colaboradoras. O procedemento de
recadación en vía de prema: Desenrolo do procedemento de prema.
Tema 21.- Procedemento de sanción das infraccións tributarias: concepto e clases.
As sancións tributarias: clases e criterios de graduación.
Tema 22.- Os orzamentos das entidades locais: contido, procedemento de
elaboración e aprobación. Especial referencia ás bases de execución do orzamento.
A prórroga do orzamento.
Tema 23.- Os recursos das Facendas Locais no tocante aos municipios:
enumeración.
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Tema 24.- O IBI Urbano: natureza e características. Suxeitos pasivos, feito impoñible
e exencións. Base impoñible e liquidable. Tipo de gravame e cota.
Tema 25.- O IBI Rústico e BICES: Natureza e características. Tipo de gravame e
cota.
Tema 26.- O Catastro: definición e funcións. Puntos de Información Catastral:
Servizos que prestan; requisitos de acceso. Réxime de responsabilidades.
Tema 27.- O IAE: Natureza e feito impoñible. Casos de non suxeición e exencións.
Suxeitos pasivos. Tarifas e cota tributaria.
Tema 28.- O ICIO e o IVTM: Natureza e feito impoñible.
Tema 29.- Diferenciación conceptual entre taxas, prezos públicos e contribucións
especiais. Feitos impoñibles e obrigados ao pago.
Tema 30.- As subvencións. Procedementos de concesión e xestión das
subvencións. Especial análise do procedemento de concorrencia competitiva.
Xustificación das subvencións. Reintegro de subvenciones. Control financeiro.
Infraccións e sancións administrativas.
Tema 31.- Os contratos do Sector Público: regulación e ámbitos de aplicación. Tipos
e características dos contratos do Sector Público: contratos administrativos e
contratos privados.
Tema 32.- O órgano de contratación: Especial referencia á administración local. O
contratista: capacidade, solvencia, prohibicións e clasificación.
Tema 33.- A preparación de contratos polas administracións públicas. Clases de
expedientes de contratación. A selección do contratista: procedementos, formas e
criterios de adxudicación. Garantías. Perfeccionamento e formalización do contrato.
Contratos menores.
Tema 34.- A lexislación urbanística de Galiza. O ámbito da competencia urbanística.
Fins e dirección da actividade urbanística. A clasificación do solo. As licencias e as
comunicacións previas.
Tema 35.- A inspección urbanística. Protección da legalidade urbanística.
Restauración da legalidade urbanística. Infraccións e sancións urbanísticas.
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