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ANNEX I

Bloc general

I Dret constitucional i organització administrativa

1. La Constitució espanyola de 1978 (I): Característiques, estructura i reforma. Els principis
constitucionals: els drets fonamentals i les llibertats públiques. El Tribunal Constitucional. El
Defensor del Poble.

2. La Constitució espanyola (II): La Corona. Les Corts Generals. Les Cambres. Elaboració de les
lleis. Del Govern i de l'administració.

3.  Llei  d'Organització i  Funcionament  de  l'administració general  de  l'Estat:  L'organització
administrativa.  Òrgans  centrals  i  òrgans  territorials.  L'administració  general  de  l'Estat  a
l'Exterior.

4. La regulació constitucional de la justícia. El Consell General del Poder Judicial: Composició i
funcions.

5. Regulació constitucional de l'administració local i les comunitats autònomes.

II.         Dret autonòmic  

6.  L'Estatut  d'Autonomia de la  Comunitat  Valenciana  (I):  estructura,  contingut  i  principis
fonamentals.  Procediment  de  reforma  de  l'Estatut.  Les  competències  de  la  Comunitat
Valenciana en l'Estatut d'Autonomia. Les Corts Valencianes.

7.  Estatut  d'Autonomia  (II):  economia  i  hisenda.  L'administració  local.  L'administració  de
justícia.

8. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Jurídic Consultiu. El Consell
Valencià de Cultura. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua. El Comité Econòmic i Social.

9.  Llei  de  Govern  Valencià:  el  president  de  la  Generalitat  Valenciana.  Els  consellers.
L'administració  de  la  Generalitat  Valenciana.  Organització,  competència  i  estructura.
Organització territorial de les conselleries. L'administració institucional. Responsabilitat dels
membres del Consell i de l'administració pública de la Generalitat Valenciana.

III.     La Unió Europea  

10. La Unió Europea: tractats. Les institucions de la Unió Europea: El Consell de Ministres. La
Comissió Europea. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia: composició i funcions.

IV.     Dret administratiu  

11. La Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comuns: objecte i àmbit d'aplicació. Principis generals. Els actes administratius.

12.  Els  interessats.  Concepte.  Capacitat  d'obrar.  Representació.  Identificació.  Pluralitat
d'interessats.  Drets  dels  ciutadans.  Llengua  dels  procediments.  Dret  d'accés  a  arxius  i
registres. Els registres. Col·laboració i compareixença dels ciutadans.

13.  La  responsabilitat  de  la  tramitació.  Obligació  de  resoldre.  Silenci  administratiu.



Incorporació de mitjans tècnics. Validesa i eficàcia de documents i còpies. Termes i terminis.
Còmput. Ampliació. Tramitació d'urgència.

14. Els òrgans de les administracions públiques. Creació. Competència. Delegació. Advocació.
Comanda de gestió. Delegació de firma. Suplència. Coordinació i comunicacions. Instruccions i
ordes de servei. Òrgans col·legiats. Règim jurídic. Composició. Convocatòries, sessions i actes. 
Abstenció i recusació.

15.  Les  disposicions  administratives.  Jerarquia  i  competència.  Publicitat  i  inderogabilitat
singular.

16. El procediment administratiu: concepte i fases. Revisió dels actes en via administrativa:
revisió d'ofici, recursos administratius. Les reclamacions prèvies a l'exercici d'accions civils i
laborals. La jurisdicció contenciosa administrativa: les parts, objecte del recurs i procediments.

17. La potestat sancionadora. La responsabilitat patrimonial de l'administració. Els contractes
de l'administració: concepte. Tipus. Procediments de contractació.

V.         Funció pública  

18.  La  Llei  de  la  Funció  Pública  Valenciana.  Normativa  de  desplegament  en  matèria  de
personal. El personal al servei de la Generalitat Valenciana. La seua classificació. Adquisició i
pèrdua  de  la  condició  de  funcionari.  Situacions  administratives.  Promoció  i  carrera
administrativa. Provisió dels llocs de treball.

19. Drets i deures dels funcionaris públics. Retribucions i indemnitzacions. Incompatibilitats.
Règim disciplinari.

20. Règim de Seguretat Social.  Els òrgans de representació i  la  negociació col·lectiva del
personal funcionari. La Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Bloc específic

1. L'Organització Mundial de la Salut (OMS). Estructura i  funcions. Principals òrgans. Altres
organismes internacionals relacionats amb la salut. La Unió Europea. Competències sanitàries.
El Ministeri de Sanitat i Consum. Estructura i funcions.

2. L'administració sanitària. Sistemes de salut. Principals models. El sistema de salut espanyol.
La salut i la Constitució espanyola. La Llei General de Sanitat. Els serveis autonòmics de salut.
La sanitat local.

3.  Competències  sanitàries  de  la  Generalitat  Valenciana.  La  Conselleria  de  Sanitat.  El
Reglament Orgànic i Funcional. L'ordenació sanitària a la Comunitat Valenciana: mapa sanitari,
àrees i zones de salut.

4. L'atenció primària. Organització i estructura a la Comunitat Valenciana. El Centre de Salut.
L'equip d'atenció primària. La cartera de serveis.

5. L'atenció especialitzada. Organització i estructura a la Comunitat Valenciana. L'Hospital. La
coordinació intersectorial. L'atenció sanitària urgent. El transport sanitari: modalitats.

6. La prestació farmacèutica a la Comunitat Valenciana. La prestació farmacèutica en atenció
primària i especialitzada. La recepta. Prestacions complementàries. Farmacovigilàcia.

7. Drets i obligacions dels usuaris del sistema sanitari públic. El Servei d'Informació i Atenció al
Pacient. La participació dels usuaris. Els consells de Salut.

8. Objectius de salut. Salut per a tots en el segle XXI a la regió europea. Els plans de Salut. El
Pla de Salut de la Comunitat Valenciana. El Pla Integral de Salut.

9. Promoció de la salut. Principis i mètodes. Els programes de Promoció de la Salut. Estils de
vida. Qualitat de vida. Educació per a la salut. Concepte i mètodes. L'educació per a la salut i
els professionals sanitaris.

10. Epidemiologia. Definició i  concepte. Vigilància en salut pública. Estudi i investigació de



brots epidèmics. Les infeccions nosocomils. Prevenció i actuació sanitària. La xarxa valenciana
de vigilància en salut pública.

11. Tipus d'estudis epidemiològics: experimentals i no experimentals. Descriptius i analítics.

12. Demografia sanitària. La transició demogràfica. Variables demogràfiques d'interés sanitari.
El Sistema d'Informació Poblacional (SIP). La targeta sanitària. La mortalitat. El certificat de
defunció. El Butlletí Estadístic de Defunció.

13.  La  morbiditat.  Fonts  de  dades  de  morbiditat.  Registres  de  malalties.  La  morbiditat
hospitalària.  El  CMBD.  La  morbiditat  en  atenció  primària.  Sistemes  de  registre
sanitariassistencial: la història clínica, dades bàsiques. Conservació i arxiu de la documentació.
La documentació mèdica.

14. Immunitat i infecció. Variacions de la immunitat amb l'edat. Política de vacunació a la
Comunitat Valenciana. Calendari vacunal de la Comunitat Valenciana. Vacunacions en l'ancià.
Vacunacions del personal sanitari, del personal socioassistencial i dels viatgers internacionals.

15. Prevenció de la  malaltia.  Les proves de diagnòstic precoç. Característiques.  Principals
programes de  prevenció  de  la  Conselleria  de  Sanitat.  Metabolopaties,  càncer  de  mama,
hipoacusies.

16.  Urgències  mèdiques.  Xoc  i  coma.  Reanimació  bàsica.  Diagnòstic  de  mort  certa.
Intoxicacions medicamentoses. Al·lèrgies.

17. Atenció integral a l'ancià. Valoració. Síndrome d'immobilització. Factors de risc en l'ancià:
hipertensió  arterial,  hiperlipidèmies,  obesitat,  altres  factors  de  risc.  Atenció  de  l'ancià
immobilitzat. El malalt terminal.

18. Malalties cardiovasculars. Cardiopatia isquèmica aguda i crònica. Diagnòstic diferencial del
dolor toràcic. La insuficiència cardíaca aguda i crònica. Els trastorns del ritme. Síncope.

19.  Malalties  respiratòries  I.  Insuficiència  respiratòria  aguda  i  crònica.  Bronquitis  aguda.
Malaltia pulmonar obstructiva crònica. Asma bronquial. Pneumònia. Tuberculosi.

20. Malalties respiratòries II. Càncer de pulmó. Diagnòstic diferencial de l'hemoptisi i de la tos
de llarga duració.

21.  Malalties de transmissió sexual.  Síndrome d'immunodeficiència adquirida.  Hepatitis  B.
Altres malalties de transmissió sexual.

22. Trastorns hematològics. Anèmies. Plaquetopemies. Leucèmies. Limfomes.

23. La menopausa. Osteoporosi. Repercussions en la salut de la dona.

24. El càncer de mama. El càncer de cèrvix. El càncer d'endometri.

25. Insuficiència renal aguda i crònica. La diàlisi.

26. Infecció del tracte urinari. Urolitiasi. Retenció urinària. La incontinència urinària.

27. Hipertròfia prostàtica benigna. El càncer de pròstata. El càncer de bufeta.

28. Malalties osteoarticulars. Artritis. Artrosi. Tenopaties degeneratives i traumàtiques.

29. Demències. Pàrkinson. Epilèpsia.

30. Malalties de l'aparell digestiu I. Úlcera pèptica. Càncer gàstric. Hemorràgies digestives.

31. Malalties de l'aparell digestiu II. Hepatitis virals. Cirrosi. Litiasi biliar. Càncer de còlon i
rectal.

32. La planificació familiar i la sexualitat a la Comunitat Valenciana Objectius i activitats.

33. Diabetis. Hiper i hipotiroïdisme.

34. Malalties oftalmològiques més freqüents. Diagnòstic diferencial de l'ull roig. El glaucoma.

35. Patologia de la mucosa bucal i lingual. Tumors benignes de la mucosa bucal. Càncer oral.
Patologia de la laringe, faringe i fosses nasals. Càncer de laringe.

36. Infeccions agudes i malalties exantemàtiques en la infància i en l'adolescència. El xiquet
maltractat. Actuacions i assistència des del punt de vista multidisciplinari. Trastorns mentals
en la infància i en l'adolescència. Trastorns més freqüents de la conducta.


