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1. Quen pode participar 

 
Os candidatos que desexen participar no proceso selectivo deberán posuír e/ou cumprir, o día de finalización do prazo de 
presentación de solicitudes, os seguintes requisitos: 
  
Nacionalidade  
  
·       Ser español 
·       Ser nacional dalgún dos Estados membros da Unión Europea 
·       Ser nacional dalgún Estado a que sexa de aplicación a liberdade de circulación de traballadores. 
·       Independentemente da súa nacionalidade, o cónxuxe dos españois e dos nacionais dalgún dos Estados membros da Unión 

Europea, e cando así o prevexa o correspondente Tratado, o cónxuxe dos nacionais dalgún Estado nos cales sexa de aplicación a 
liberdade de circulación de traballadores, sempre que non estean separados de dereito. 

·       Así mesmo, e coas mesmas condicións que os cónxuxes, poderán participar os descendentes e os do seu cónxuxe, menores de 
vinte e un anos ou maiores da dita idade que vivan ás súas expensas. 

 Nas convocatorias de procesos selectivos para acceder á condición de persoal laboral poderán participar aquelas persoas que, 
non estando incluídas nos parágrafos anteriores, se encontren en España en situación legal,  sendo titulares dun documento que 
as habilite para residir e poder acceder sen limitacións ao mercado laboral. En consecuencia, poderá participar quen se encontre 
en situación de residencia temporal, quen se encontre en situación de residencia permanente, quen se encontre en situación para 
residir e traballar, así como os refuxiados. 

  
Idade 
  
Ter 18 anos e non  ter acadada a idade de xubilación forzosa (65 anos) ou a idade máxima que se estableza na propia convocatoria do 
proceso selectivo. 
  
Titulación 
  
Deberase posuír a titulación establecida nas bases da convocatoria. 
  
Para efectos de acceso, e con independencia do establecido no parágrafo anterior, considerarase equivalente ao título de diplomado 
universitario,  ter superados os tres primeiros cursos completos dos estudos conducentes á obtención de calquera título oficial de 
licenciado, arquitecto ou enxeñeiro, ou o primeiro ciclo correspondente aos ditos estudos, sempre que este primeiro ciclo conteña unha 
carga lectiva mínima de 180 créditos (Disposición adicional primeira do Real decreto 1272/2003, do 10 de outubro, polo que se regulan 
as condicións para a declaración de equivalencia de títulos españois de ensino superior universitario ou non universitario aos títulos 
universitarios de carácter oficial e validez en todo o territorio español). 
 
Para o caso de titulacións obtidas no estranxeiro deberase posuír, no momento de finalización do prazo de presentación de solicitudes, 
un documento que acredite, de maneira que faga fe, a súa homologación. 
  
Compatibilidade funcional 
  
Non padecer enfermidade nin estar afectado por limitación física ou psíquica incompatible co desempeño das correspondentes 
funcións. 
  
Habilitación 
  
·       Non ter sido separado/a, mediante expediente disciplinario, do servizo de calquera das administracións públicas. 
·       Non estar inhabilitado/a por sentenza firme para o exercicio das funcións públicas. 
·       Non pertencer ao mesmo corpo ou escala a cuxas probas selectivas se presentan. 
 

 

2. Como presentar a solicitude 
 

Prazo de presentación da solicitude 
  
O prazo de presentación da solicitude será de 20 días naturais a partir do día seguinte ao da data de publicación da convocatoria no  
Diario Oficial de Galicia.  
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Formalización da solicitude 
  
Cada convocatoria estará suxeita ás instrucións específicas propias do proceso selectivo. 
  
 
Pagamento de taxas 
  
Con carácter xeral,  é obrigatorio o pagamento de taxas por dereito de exame.  
 
Exencións ao pagamento de taxas: 
a)     As persoas cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33% teñen recoñecida unha exención do 100%. 
b)     As familias numerosas 

1. Réxime especial: exención do 100% 
2. Réxime xeral: exención do 50% 

 

A falta de pagamento de taxas en tempo e forma ocasionará a exclusión do proceso selectivo. 

 

Como e onde pagar 
  
As persoas candidatas poderán pagar a taxa mediante calquera dos seguintes procedementos: 
a)Telematicamente, a través da oficina virtual do ente público Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económico-Financeira e 
Contable (CIXTEC), http://www.cixtec.es 
 
b) A través de calquera banco ou caixa de aforros que actúan como entidades colaboradoras na recadación tributaria. Neste caso, 
deberá constar que se realizou o correspondente ingreso da taxa no formulario de solicitude mediante validación da entidade 
colaboradora (banco ou caixa) na cal se realice o ingreso, a través de certificación mecánica ou, no seu defecto, selo e sinatura 
autorizada.  Deberán comprobar que na solicitude se vexa de forma clara a certificación mecánica ou o selo e a sinatura que 
demostren que se  pagou a taxa. 
  
  
 
Documentación que cómpre presentar coa solicitude 
  
Con carácter xeral, a expensas do que se estableza na propia convocatoria,  haberá que presentar a seguinte documentación: 
 
a) Modelo de solicitude debidamente cuberto. 
b) Xustificante do pagamento de taxas.  
c) Fotocopia do documento nacional de identidade. 
 
Os certificados das titulacións e a restante documentación requirida na convocatoria entregarase  unha vez superado o proceso 
selectivo. 
 
O persoal exento do pagamento da taxa dos dereitos de exame deberá xustificar a exención coa documentación exixida:  
a) No caso de persoas con discapacidade, o certificado acreditativo da discapacidade. 
b) No caso de familias numerosas, fotocopia compulsada que acredite esta condición.  
 
 

3. Acceso de discapacitados 

Nas ofertas de emprego público reservarase unha cota non inferior ao 5% das vacantes para seren cubertas entre as persoas con 
discapacidade igual ou superior ao 33%, de modo que progresivamente se acade unha cota non inferior ao 2% dos efectivos totais da 
Administración pública galega, sempre e cando superen as probas selectivas e no seu momento acrediten o indicado grao de 
discapacidade e a compatibilidade co desempeño dos cometidos e funcións correspondentes segundo se determine 
regulamentariamente. 

A presentación do certificado de discapacidade, excepto nos supostos de exención de pagamentos de taxas, deberase efectuar unha 
vez superado o proceso selectivo. 
 
A petición de adaptación de tempo e/ou medios deberase facer constar na propia solicitude. 
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4. Consultas do estado de tramitación do proceso selectivo 
  
Con carácter xeral, pode acceder a consultar o estado de tramitación do proceso selectivo a través do seguinte enderezo da internet:  
http://www.xunta.es/rcp/listas/rcp_opo/opo_principal.jsp 
 
Nesta páxina web mostrarase toda a información relativa ao proceso selectivo: 
 Convocatoria  
 Resolucións publicadas en DOG 
 Anuncios publicados polos tribunais 
 Listas de admitidos e excluídos 
 Puntuacións dos diversos exercicios 
 Modelos de corrección dos diversos exercicios tipo test 
 Baremo da fase de concurso  
 Aspirantes que superan o proceso selectivo 
 

Listas de admitidos e excluídos 
 
Transcorrido o prazo de presentación de solicitudes, ditarase unha resolución que se publicará no Diario Oficial de Galicia e na cal se 
informará: 
- Da lista de aspirantes excluídos. 
- Dos lugares nos cales están expostas ao público as listas de aspirantes admitidos provisionais. 
- Do prazo para presentar alegacións.  
 
En todo caso, recoméndase verificar non só a lista de excluídos senón tamén a lista de admitidos provisionais, para así comprobar a 
efectiva inclusión no proceso correspondente. 
  
  

 Emenda das causas de exclusión 
 
O prazo para emendar unha causa de exclusión é de 10 días hábiles a partir do día seguinte ao da data de publicación das listas 
provisionais no Diario Oficial de Galicia. A emenda realizarase mediante escrito dirixido á Dirección Xeral da Función Pública da 
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, ao cal se xuntarán os documentos que acrediten a correcta 
presentación da solicitude, así como o resto de documentación que xustifique a inexistencia de causas de exclusión ou que emende o 
erro. Unha vez resoltas as reclamacións presentadas, publicaranse as listas definitivas de admitidos e excluídos expóndose nos 
mesmos lugares en que o foron as relacións iniciais. 
  
 

Orde de actuación dos aspirantes 
 
Fixarase, de acordo co  Regulamento de selección de persoal da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, mediante 
sorteo anual cuxo resultado se publicará no DOG. 
 
 De acordo coas bases propias de cada convocatoria, a letra resultante do dito sorteo pode formar parte dos criterios de desempate 
que se  aplicarán para os supostos de aspirantes empatados a puntos. 
 

Prazo de presentación da documentación unha vez superado o proceso selectivo 
 
Será de 20 días naturais contados desde a publicación no DOG da resolución coa relación definitiva de aspirantes que superaron a 
fase de oposición ou concurso-oposición.  
 
Documentación que cómpre presentar: 

 Fotocopia compulsada do título exixido, certificación académica de ter realizados todos os estudos para a obtención do título 
ou documento que acredite, de maneira que faga fe, a posesión do correspondente título académico. 

 Declaración de non ter sido separado/a do servizo de ningunha Administración pública en virtude de expediente disciplinario 
nin encontrarse inhabilitado/a por sentenza firme para o exercicio de funcións públicas. Os/as aspirantes que non posúan a 
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nacionalidade española deberán presentar declaración xurada ou promesa de non estaren sometidos/as a sanción 
disciplinaria ou condena penal que impida no seu Estado o acceso á función pública. 

 Certificado médico oficial en que se acrediten os extremos que se determinen na convocatoria. 
 Os/As aspirantes con discapacidade cun grao de minusvalidez igual ou superior ao 33% deberán acreditar tal condición 

mediante certificación dos órganos competentes da Vicepresidencia de Igualdade e do Benestar e, de ser o caso, da 
Administración correspondente. 


