EXCMO. CONCELLO
DE
TUI

ANEXO I: TEMARIO TECNICO INFORMACION TURISTICA.
1.- A Constitución Española de 1978: pincipios constitucionais; dereitos fundamentais e liberdades
públicas.
2.- O Estatuto de Autonomía de Galicia: principios xerais e análise do seu contido.A Xunta de Galicia e
o seu Presidente.
3.- A Organización Territorial do Estado: Principios Constitucionais.As Comunidades Autónomas.Os
Estatutos de Autonomía.Relacións entre o Estado e as Comunidades Autónomas.
4.- A Autonomía Local. Antecedentes históricos e doutrinais.Carta Europea de Autonomía Local.A
Autonomía Local na Constitución.
5.- A Administración Pública no ordenamento español.Tratamento constitucional.A personalidade
xurídica da Administración. Principios de actuación.A Administración Institucional:orixe, tipoloxía e
réxime xurídico.
6.- Réxime xurídico das administracións públicas: principios informadores. Os actos administrativos:
concepto, elementos e clases.Requisitos:motivación e forma.Eficacia dos actos.A invalidez do acto
administrativo.
7.- O procedemento administrativo común: principios xerais e competencia. Os interesados. Fases do
procedemento administrativo: iniciación, ordenación, instrución e finalización.
8.-. Recursos administrativos, principios xerais, actos susceptibles de recursos, principios xerais de
tramitación. Clases de recursos.
9.-. O municipio. Concepto.Elementos.A organización municipal. As competencias municipais.
10.- Funcionamento dos órganos colexiados locais. Réxime de sesións. Actos e acordos.Actas e
certificacións.
11. O procedemento administrativo local.Singularidades do procedemento administrativo das Entidades
Locais.
12. A función pública local.Clases de empregados públicos locais.Dereitos, deberes e situacións
administrativas.
13.- Os orzamentos das Entidades Locais. Concepto.Elaboración e aprobación.As bases de
execución.
14.- A Unión Europea: nacemento e fases da súa evolución. O tratado da Unión Europea. As
institucións da Unión Europea.Organización e competencias.
15.-O turismo. A Lei 7/2011 de turismo de Galicia.Concepto legal.Distribución de competencias entre
administracións.
16.-A promoción turística. A promoción de recursos turísticos. Galicia como destino turístico.
17.-Os servizos e establecementos turísticos.Tipos.réxime de prestación.Signos distintivos e
publicidade.Prezos.Clasificación administrativa. Normativa sobre clasificación e ordenación de
establecementos hostaleiros en Galicia.
18-A información turística en Galicia. Guías de turismo
19.-O Concepto de turismo e turista.Oferta e demanda de turismo. Tipoloxía de turistas.estrutura social
da demanda do turismo.Orixe xeográfica e social da poboación turística.
20.- A Socioloxía do turismo. A industria e a civilización do ocio. A organización do ocio na sociedade
española e galega.Oferta e demanda de ocio.
21.-O produto turístico. Concepto e características.Xestión e ciclo da vida do produto.A marca e o
produto.Contorno dos produtos e destinos.Inventario de recursos turísticos.Valoración
e
aproveitamento dos recursos turísticos.
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22.- Concepto de turista e cliente: coñecemento, xestión e aplicación do marketing.A compra e
consumo de produtos turísticos.Comportamento e tendencias dos usuarios de servizos turísticos.
23.-O turismo e o territorio.Principios e aplicacións da análise territorial e de medioambiente.Inventario
e avaliación do territorio como recurso turístico.técnicas de xestión ambiental e do espazo turístico.
24- A comunicación turística. A publicidade e os medios publicitarios.Os distintos sistemas de
promoción de vendas. As relacións publicas. A utilización de internet na comunicación e na
publicidade.
25 .- Xeografía de Tui . rueiro de Tui. A Comarca do Baixo Miño
26.- Historia de Tui.
27.- O Patrimonio de Tui: histórico, artístico, natural. Museos e coleccións visitables.
28.-O Patrimonio inmaterial: festas, tradicións, e gastronomía.
29.- O Camiño Portugués: Historia. Etapas. O camiño Portugués o seu paso por Tui.
30.- Xeografía de Galicia. Principais destinos e produtos turísticos de Galicia.

