
CORPO  AUXILIAR  DE  ADMINISTRACIÓN  XERAL  DA  COMUNIDADE
AUTÓNOMA GALICIA, SUBGRUPO C2. DOG núm. 121, do 27 de xuño
de 2022

PARTE COMÚN
1.  A  Constitución  española  de  1978:  títulos  preliminar,  título  I  (excepto
capítulo 3º), título II, título III (excepto capítulos 2º e 3º), título IV, título V e
título VIII. 

2. Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de autonomía de Galicia:
título preliminar, título I, título II, título III e título V. 

3. A Unión Europea, o dereito derivado: regulamentos, directivas, decisións,
recomendacións e ditames. 

4. As institucións da Unión Europea: o Parlamento, o Consello Europeo, o
Consello e a Comisión. 

5. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: capítulo
III. 

6. Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da
Administración  xeral  e  do  sector  público  autonómico  de  Galicia:  títulos
preliminar, I, II e capítulo I do título III. 

7. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común
das administracións públicas: títulos preliminar, I, II, III, IV e V. 

8. Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público: título
preliminar: capítulo II (agás subsección 2ª sección 3ª), capítulo III, capítulo
IV e capítulo V. 

9. Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto
refundido  da  Lei  de  réxime  financeiro  e  orzamentario  de  Galicia:  título
preliminar e capítulos I e III do título III. 



10. Lei  1/2016,  do 18 de xaneiro,  de transparencia e  bo goberno:  título
preliminar, título I: capítulos I, II, IV, V e título II: seccións 1, 2 e 3 do capítulo
I. 

11. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: títulos I ao IX. 

12. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto
refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en
materia de igualdade: título preliminar, título I: capítulos I e II.
 
13. Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba
o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e
da súa inclusión social: título preliminar; capítulo V, sección 1ª, e capítulo
VIII do título I e título II. 

PARTE ESPECÍFICA

14.  A  xestión  de  documentos  na  Administración  da  Xunta  de  Galicia.
Clasificación de documentos. Ideas xerais sobre o sistema de clasificación.
Arquivo de documentos: natureza e clases de arquivos. Dereito de acceso a
arquivos e rexistros. O arquivo e rexistro electrónico. 

15. Informática básica: conceptos básicos. Compoñentes dun ordenador e
os seus periféricos. Redes informáticas. Soportes informáticos. 

16. Sistemas operativos. Elementos comúns. Administrador de arquivos. 

17. Sistemas ofimáticos. Procesadores de texto (Writer). Follas de cálculo
(Calc).  Presentacións  (Impress).  Axenda  e  correo  electrónico.  Intranet:
concepto e utilidade.


