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PRESENTACIÓN
A Unidade didáctica á que agora nos debemos enmárcase no segundo bloque da
materia “Organización xudicial e proceso” dirixida ás e aos alumnos do terceiro curso
do Grao en Dereito.
Esta materia ten a vocación de introducir ao alumnado, a través do
achegamento ás nocións iniciáticas, na complexa rama xurídica do Dereito Procesual,
que con maior profundidade e especialización será obxecto de abordaxe no marco
de outras dúas materias impartidas no Grao en Dereito: Dereito Procesual Civil e
Dereito Procesual Penal.
Así ben, a comprensión e manexo solvente de todos e cada un dos contidos
que abrangue, non só esta unidade didáctica senón a totalidade das unidades
que conforman a materia “Organización xudicial e proceso”, é esencial para que
o estudantado adquira unha perspectiva sólida e coherente sobre esta rama de
coñecemento e, por conseguinte, poida construír uns cimentos consistentes na súa
formación como xurista.
A este respecto, cómpre ter presente que o Dereito Procesual constitúe
unha das claves de arco do Grao en Dereito. A súa utilidade práctica, ademais
do seu carácter transversal, fan dela unha disciplina protagonista en tanto que
imprescindible, primeiro, para a comprensión do funcionamento do Dereito e,
despois, para a aplicación práctica do mesmo.
Pois ben, como parte fundamental dentro do estudo do Dereito Procesual,
ademais das cuestións referidas ao proceso strictu sensu, da acción (e/ou da
pretensión), destaca, polo que a nós agora atinxe, ademais de todo o relativo ao
persoal xudicial, o estudo da xurisdición e, neste senso, da organización xudicial.
Cando falamos da función xurisdicional estamos a referírmonos á potestade
dimanante da soberanía do Estado, exercida exclusivamente polos Xulgados e
Tribunais -integrados por xuíces e maxistrados independentes-, que consiste na
realización do Dereito no caso concreto, executando e facendo executar o Xulgado
(art. 117 CE).
A este respecto, na presente unidade didáctica incidiremos, por un lado,
no estudo dos criterios de creación dos distintos órganos titulares da potestade
xurisdicional, isto é, os inseridos no Poder xudicial e o Tribunal Constitucional. Doutra
banda, deterémonos na análise das súas específicas atribucións.
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OS OBXECTIVOS
Unha vez rematada a explicación do contido que integra a presente unidade didáctica
o alumnado será quen de:
• Distinguir os tipos de órganos xurisdicionais así como os seus criterios de
creación.
• Manexar con solvencia os textos legais reguladores da materia.
• Diferenciar os órganos unipersoais dos órganos colexiados.
• Coñecer a composición de cada un dos diversos órganos xurisdicionais.
• Coñecer as atribucións dos diferentes órganos xurisdicionais.
• Identificar con axilidade ao órgano xurisdicional competente en orden a
coñecer dunha determinada materia.
• Xestionar con destreza os coñecementos relativos aos órganos
xurisdicionais na resolución de casos concretos.
• Debater con rigor xurídico sobre as cuestións máis controvertidas do tema
que nos ocupa.
METODOLOXÍA
A presente unidade didáctica, cunha duración de tres horas expositivas e seis
interactivas, será abordada dende unha perspectiva múltiple.
Dunha banda, da man das clases maxistrais ou expositivas expoñeranse
ao alumnado, por medio dun discurso accesible, en tanto que adaptado as súas
competencias, os contidos teóricos. Debido á complexidade dos mesmos, a profesora
tratará de abordalos con especial claridade e precisión.
Nembargante, a docente, lonxe de limitarse a levar a cabo unha exposición
unilateral dos contidos, procurará o intercambio dinámico co alumnado, captando o
seu interese por medio da formulación de preguntas. As mesmas servirán ao tempo
para fiscalizar o correcto seguimento e entendemento das específicas cuestións que
se estean a tratar, con maior incidencia sobre aquelas que segundo o parecer da
profesora revistan especial dificultade.
Durante as citadas sesións servirase a docente de materiais audiovisuais
(diapositivas fundamentalmente) que faciliten aos estudantes a comprensión dos
contidos teóricos obxecto de exposición. Ademais, ao fío do explicado poderá ser
comentada calquera nova da actualidade que teña relación coa materia impartida.
Consideramos que o achegamento do alumnado á realidade da práctica xurídica
contribúe decisivamente a acadar un maior entendemento e, fundamentalmente, a
garantir o asentamento dos coñecementos no tempo.
Doutra banda, novamente co propósito de facilitar ao alumnado, na medida
do posible, o estudo dos contidos, porase á súa disposición, ben na fotocopiadora,
ben no entorno virtual, o material obxecto de exposición. Deste xeito, os contidos
que serán obxecto de abordaxe poderán ser lidos con carácter previo á celebración
da sesión que corresponda.
Asemade, a profesora guiará aos e ás alumnas sobre como empregar os textos
legais que sexan de utilidade para a materia.
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Noutra orde de cousas, como complemento ás clases maxistrais, os contidos
desta unidade serán reforzados a través do seu sometemento a casos prácticos que
serán resoltos polo alumnado no seo das sesións interactivas. Nestas clases prácticas
a función da profesora consistirá en conducir as intervencións así como en moderar
os debates que se susciten ao fío das mesmas.
A través da abordaxe de casos prácticos próximos á realidade, levarase ao
alumnado a manexar con solvencia en supostos controvertidos, os coñecementos
explicados durante as sesión expositivas.
No marco destas sesións prácticas premiarase, non só a resolución acertada
das cuestións que veñan sinaladas no caso proposto, senón tamén o razoamento
xurídico que o alumnado sexa quen de expor, inclusive, cando a conclusión á que
chegue non sexa a rigorosamente correcta. De igual xeito, terase en conta a súa
destreza á hora de consultar as bases de datos e á de colacionar adecuadamente a
bibliografía e xurisprudencia existente na materia.
A participación activa das e dos alumnos non só na exposición das súas propias
conclusión senón tamén en relación coas intervencións levadas a cabo polas e polos
compañeiros será igualmente obxecto de valoración.
Noutra orde de cousas, no tocante ao tempo que será preciso dedicar ás
diferentes sesións, dende o noso punto de vista, a cada hora expositiva deben
asignarse dúas horas interactivas, de xeito tal que, sendo precisas tres horas expositivas
para abranguer a totalidade dos contidos comprendidos nesta unidade didáctica,
precisaremos un total de seis horas interactivas para o seu tratamento práctico.
Doutra banda, a estas nove horas terá que sumarse o tempo de traballo persoal
do alumnado que, sen prexuízo da súa modulación en función das necesidades de
cada quen, deberá comprender unhas dez horas de estudo, sendo precisas para a
abordaxe global desta unidade didáctica un total (aproximado) de dezanove horas.
Por último, con ocasión das titorías persoais ou en grupo resolveranse
dúbidas formuladas polo propio alumnado ou pola docente.
OS CONTIDOS
Os órganos xurisdicionais: os órganos xudiciais e o Tribunal Constitucional
1. Normativa aplicable
A potestade xurisdicional (consistente en xulgar e facer executar o Xulgado, aínda
que inclúe, ademais da potestade de decisión e a de coerción, a de ordenación e a de
documentación) podería atribuírse teoricamente a un único órgano xudicial. Porén,
dado a imposibilidade práctica de que isto aconteza, xorde a necesidade de contar
cunha complexa organización xudicial.
A este armazón organizativo que veñen configurar os diferentes órganos
xurisdicionais aos que o texto constitucional se refire, dunha banda, no Título VI, do
Poder Xudicial e, doutra, no Título IX, do Tribunal Constitucional (TC), dedicaremos
esta unidade didáctica.
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Polo que á súa regulación atinxe destacan, nunha primeira orde de cousas,
dous artigos constitucionais: o 117 e o 161. O primeiro, por canto establece que son
Xulgados e Tribunais integrados no Poder Xudicial aqueles que exercen a función
xurisdicional e administran xustiza. O segundo, en tanto vén referido á regulación da
xurisdición do Tribunal Constitucional1.
Destes dous preceptos despréndese que tanto os xulgados e tribunais integrantes
do Poder Xudicial coma o Tribunal Constitucional son órganos xurisdicionais2. O motivo
desta equiparación trae a súa causa do feito de que todos eles:
• resolven conflitos en procesos previamente establecidos,
• están sometidos no exercicio das súas funcións, dun lado, ao imperio da
Lei e, doutro, no caso do TC, ao imperio da Constitución,
• as súas resolucións firmes producen os efectos de cousa xulgada.
2. Tipos de órganos xudiciais e criterios de creación
O artigo 26 da Lei orgánica do Poder Xudicial (en diante LOPX), en desenvolvemento
deste artigo 117 CE, estableceu os seguintes Xulgados (órganos unipersoais) e
Tribunais (órganos colexiados):

Xulgados

Xulgado de Paz
Xulgado de Primeira Instancia e Instrución
Xulgado do Mercantil
Xulgado de Violencia sobre a Muller
Xulgado do Penal
Xulgado do Contencioso- administrativo
Xulgado do Social
Xulgado de Menores
Xulgado de Vixilancia Penitenciaria

Tribunais

Audiencias Provinciais
Tribunais Superiores de Xustiza
Audiencia Nacional
Tribunal Supremo

1

Este último artigo, o 161, xunto coas demais disposicións integradas no Título IX da Constitución, foron obxecto de desenvolvemento por medio da LO do Tribunal Constitucional, de 3
de outubro (LO 2/1979, reformada pola LO 6/2007 de 24 de maio).

2

Cómpre ter claro a estes efectos que o Tribunal Constitucional, malia ser un órgano xurisdicional, non forma parte do Poder Xudicial. De aí a súa exclusión do Título V da Constitución,
regulador do Poder Xudicial.
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Pola súa banda, a Lei 28/1988, do 28 de decembro, de Demarcación e Planta
Xudicial, desenvolvendo a previsión do artigo 29 LOPX, establece a distribución
territorial e o número e composición dos Xulgados e Tribunais. Lei vixente que, non
obstante, sufriu sucesivas reformas co obxecto de ser adaptada ás novas necesidades.
O esquema organizativo dos diversos órganos xudiciais sinalados parte dunha
clasificación que atende a criterios moi variados:
1. Composición: en observancia do número de titulares da potestade
xurisdicional, contamos con xulgados (órganos unipersoais respecto dos que a
potestade corresponde a unha soa persoa) e os tribunais (nos que a potestade é
atribuída de modo conxunto a varias persoas). A este respecto, discútese noutros
países a conveniencia de que existan xulgados. En España, pola contra, a primeira
instancia atribúese tradicionalmente a eles.
2. Especialización por razón da materia. Criterio material: a propia
complexidade do ordenamento xurídico e das diversas materias que comprende, trae
como consecuencia que poidan ser moitas e variadas as pretensións susceptibles de
ser interpostas ante os órganos xudiciais (por ex. pouco ten que ver axuizar un caso
dun delito de tráfico de estupefacientes, cun despedimento, cun divorcio, etc.)3.
Así, tradicionalmente viñéronse distinguindo catro ordes xurisdicionais: a
civil, a penal, a contencioso- administrativa e a social ou laboral (22 LOPX). Nada
tería impedido crear máis, pero mantivéronse as tradicionais.
En determinados supostos, as ordes xurisdicionais diferéncianse pola natureza
xurídica dos dereitos que están en xogo: así sucede, por exemplo, entre a orde civil,
a penal e a contencioso- administrativa. Na primeira ventílanse dereitos privados,
na segunda o dereito do Estado a impoñer unha pena e na terceira os dereitos e
intereses dos cidadáns fronte á Administración do Estado. Noutros casos, como
acontece coa orde social, débese a razóns distintas, pois trátase tamén de dereitos
e intereses privados, polo que a especialidade vén dada polo exercicio e tratamento
procesual dos chamados dereitos laborais.
A Lei Orgánica do Poder Xudicial distingue como órganos civís unipersoais
aos Xulgados de Paz e de Primeira Instancia; na orde penal, aos Xulgados de Paz,
de Instrución e do Penal, no ámbito da Audiencia Nacional, aos Xulgados Centrais:
de Instrución, do Penal, de Vixilancia Penitenciaria e de Menores; na orde
contenciosa administrativa, aos Xulgados do Contencioso- administrativo e Central
do Contencioso- administrativo; e na social, aos Xulgados do Social. Doutra banda,
3

A competencia é o ámbito sobre o que un órgano xurisdicional exerce a súa potestade xurisdicional e ven referida ás materias sobre ás que un órgano xurisdicional actúa o dereito obxectivo no caso concreto, ou o que é o mesmo, o ámbito no que exerce a función xurisdicional.

Deste xeito, a atribución de xurisdición a un órgano é insuficiente en orden a que o mesmo
poida coñecer dunha determinada pretensión, será preciso ademais, que unha norma lle confira expresamente o seu coñecemento. A este respecto pronúnciase o artigo 9.1 da LOPX ao
establecer que “os Xulgados e Tribunais exercerán a súa xurisdición exclusivamente naqueles
casos en que lles veña atribuída por esta ou outra lei”.
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crea dentro dos Tribunais, distintas Seccións ás que especializar no coñecemento dos
asuntos encomendados a cada unha das ordes.
En materia penal existe igualmente o Xulgado de Menores e o de Vixilancia
Penitenciaria. Nos Tribunais, a Sala do Militar.
Diversa é a motivación que xustifica a creación dos Xulgados do Mercantil
e os Xulgados de Violencia sobre a Muller, que estenden a súa xurisdición a varias
ordes. A motivación responde nestes supostos a razóns de especialidade obxectiva,
especificidade da materia. Neste senso, foi a LO 8/2003, de 9 de xullo (que acompañou
á Lei 22/2003, Concursal) a que procedeu á creación, por motivos exclusivamente da
materia a tratar, dos Xulgados do Mercantil, que coñecerán do proceso concursal
e doutras materias que tradicionalmente foron adxudicadas aos órganos civís,
estendendo a súa xurisdición ás materias mercantís, civís e laborais conectadas co
ámbito concursal.
Así mesmo, a Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de Medidas de
Protección Integral contra a Violencia de Xénero, creou en todos os partidos xudiciais
os Xulgados de Violencia sobre a Muller, con competencia fundamentalmente
penal aínda que tamén civil (esencialmente no ámbito matrimonial e de relacións
paternofiliais: poden determinar a quen corresponde a garda e custodia, tramitar
a separación, nulidade ou divorcio, etc.). En materia penal, instrúen as causas na
materia e xulgan as faltas.
A especialización non se levou ata as súas últimas consecuencias de maneira
que, como veremos, hai órganos con competencia en dúas ou máis ordes.
3. Función procesual: o esquema normal dos procesos adoita comportar
unha primeira instancia, una segunda (que non constitúe propiamente un segundo
grao xurisdicional) e, por último, un recurso extraordinario orientado á unificación
interpretativa da lei. Esta estrutura esixe, por conseguinte, a existencia de órganos
que coñezan en cada unha das fases sinaladas.
4. Territorial: o artigo 30 da Lei Orgánica do Poder Xudicial divide o territorio
do Estado en diferentes unidades territoriais para os efectos de facer posible o
exercicio da potestade xurisdicional.
Así, divídeo (unicamente para os efectos de materia xudicial) en municipios,
partidos xudiciais, provincias, comunidades autónomas e o conxunto do territorio
estatal. As unidades territoriais indicadas coinciden co concepto administrativo en
todos os casos agás nun, o do partido xudicial, concepto este empregado en exclusiva
no ámbito xudicial.
De conformidade co previsto no artigo 32 LOPX, o partido xudicial é un
territorio que está integrado por un ou máis municipios limítrofes, sempre que
pertenzan a unha mesma provincia. A determinación do partido xudicial dependerá,
en esencia, do tamaño do municipio. Por exemplo, o partido xudicial de Madrid só
abrangue o concello de Madrid. O de Santiago de Compostela, pola contra, que é o
partido xudicial da Coruña, abarca os seguintes municipios: Santiago de Compostela,
Teo, Vedra, Ames e Boqueixón. Pola súa banda, Vigo, partido xudicial de Pontevedra,
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abrangue aos municipios de Baiona, Gondomar, Vigo e Nigrán. Distínguense partidos
para os efectos de organización.
O lexislador ten en conta estes territorios á hora de determinar o alcance
de cada órgano xurisdicional. Así, serán competentes nas distintas divisións, os
seguintes órganos xurisdicionais:
a. No Territorio nacional: o Tribunal Supremo, a Audiencia Nacional, os
Xulgados Centrais de Instrución, do Penal, do Contencioso- administrativo,
de Vixilancia Penitenciaria e de Menores.
Doutra banda, segundo o artigo 86 bis 4 LOPX, tamén os Xulgados do
Mercantil de Alacante teñen competencia en todo o territorio nacional:
son os Xulgados da Marca Comunitaria.
b. No ámbito da Comunidade Autónoma: Os Tribunais Superiores de Xustiza.
c. Na Provincia: as Audiencias Provinciais, os Xulgados do Penal, do
Contencioso- administrativo, de Vixilancia Penitenciaria, do Social, de
Menores e do Mercantil.
d. No Partido xudicial: Xulgados de Primeira Instancia, de Instrución e de
Violencia sobre a Muller. En determinados casos, do Mercantil.
e. No Municipio: o xuíz de paz.
3. A división dos Tribunais en Salas e Seccións
A integración do órgano colexial por distintos maxistrados permite e esixe a súa
división en orde a cubrir as distintas ramas do ordenamento nas que o Tribunal ten
competencia. A división en Salas dun Tribunal supón unha división material, tendo
atribuída cada unha das Salas competencia nun determinado ámbito. Neste senso
pode manterse que, propiamente, o órgano xurisdicional non é o Tribunal en tanto
conxunto administrativo de organización, senón as Salas que o integran.
Unha excepción á regra exposta constitúea a Sala do Militar do Tribunal
Supremo, que non responde á existencia das ordes xurisdicionais, senón á
especialidade dos dereitos que se poñen en xogo.
Doutra banda, as Salas poden dividirse en Seccións, porén isto non se
corresponde cunha división material ou obxectiva, senón máis ben cunha división
do traballo que a Lei asigna a cada unha das Salas.
Exceptúanse neste caso do aquí sinalado, as Seccións do mercantil (82.4 LOPX)
e de Violencia sobre a Muller (82.1.4), onde prima o factor da división material.
Asemade, podemos atoparnos con Salas que exercen a súa competencia nun
ámbito inferior ao do Tribunal. Así por exemplo acontece coas Salas do Contenciosoadministrativo e do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía, Castela e
León e Canarias.
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4. A constitución do Tribunal do Xurado (en órganos colexiados)
Nas Audiencias Provinciais, na Sala do Civil e do Penal dos Tribunais Superiores de
Xustiza e na Sala do Penal do Tribunal Supremo cabe constituír o Tribunal do Xurado.
O Tribunal do Xurado (que é o nome que se lle da a sala que así se constitúe)
estará integrado, segundo o artigo 2 da Lei Orgánica do Tribunal do Xurado (LOTX),
por un maxistrado (maxistrado- presidente) e nove xurados ou xuíces leigos. Estes
últimos non pertencen a ningunha das categorías de maxistrados, trátase de cidadáns
que deben reunir unha serie de requisitos aos que se refire o artigo 8 da LOTX.
5. O Tribunal Supremo
O Tribunal Supremo, con sede en Madrid (art. 53 LOPX) e con xurisdición en todo o
territorio español é segundo o artigo 123 CE o órgano xurisdicional superior en todas
as ordes xurisdicionais, o que quere dicir que dentro do Poder Xudicial non existe
ningún órgano que poida revisar as resolucións por el ditadas. O Tribunal Supremo
eríxese, por conseguinte, no último grao (ordinario ou extraordinario) da xurisdición,
de modo que todos os Xulgados e Tribunais españois incardinados no Poder Xudicial
atoparanse xurisdicionalmente subordinados a el.
Ao ter xurisdición en todas as ordes xurisdicionais, o Tribunal Supremo atópase
integrado por distintas Salas (art. 55 LOPX): a primeira, Sala do Civil; a segunda, do
Penal; a terceira, do Contencioso- administrativo, e a cuarta, do Social. Asemade, á
marxe das catro ordes xurisdicionais sinaladas, conta cunha Sala Quinta, do Militar
(esta última coñece dos asuntos especiais derivados da xurisdición especial militar).
Así ben, tal e como expresamente refire o artigo 54 LOPX, o Tribunal Supremo
está composto polo presidente (que é ao mesmo tempo o presidente do Consello
Xeral do Poder Xudicial), os presidentes das Salas e os maxistrados que están adscritos
a cada unha das Salas ou Seccións que integran estas últimas.
- A Sala Primeira do Tribunal Supremo, ou Sala do Civil coñece, segundo o
establecido no artigo 56 LOPX: dos recursos de casación, revisión de sentenzas firmes
e outros extraordinarios que estableza a Lei (como o recurso de infracción procesual);
das demandas de responsabilidade civil por feitos realizados no exercicio do seu
cargo dirixidas fronte altos cargos da nación (como por ex. o presidente do Goberno,
do Congreso e do Senado, presidentes e conselleiros das CC.AA -se así o contemplan
os seus respectivos Estatutos de Autonomía-, presidente do Tribunal Constitucional,
presidente do Tribunal Supremo e do Consello Xeral do Poder Xudicial, presidentes
da Audiencia Nacional e de calquera das súas Salas e dos Tribunais Superiores de
Xustiza, fiscal xeral do Estado, maxistrados do Tribunal Constitucional e do Tribunal
Supremo, etc.).
Tamén coñecerá das demandas de responsabilidade civil dirixidas contra
maxistrados da Audiencia Nacional ou dos Tribunais Superiores de Xustiza por feitos
realizados no exercicio dos seus cargos
- A Sala Segunda do Tribunal Supremo ou Sala do Penal coñece, de
conformidade co artigo 57 LOPX, dos recursos de casación, de revisión de sentenzas
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firmes e outros extraordinarios en materia penal que estableza a Lei; tamén coñece
da instrución e axuizamento das causas contra altos cargos da nación así como das
dirixidas contra Maxistrados da Audiencia Nacional ou dun Tribunal Superior de
Xustiza.
- A Sala do Contencioso- administrativo do Tribunal Supremo (art. 58 LOPX)
será competente en aras de coñecer: dos recursos contencioso- administrativos
contra actos e disposicións emanadas de organismos como o Consello de Ministros, o
Consello Xeral do Poder Xudicial, do Tribunal Constitucional, dos órganos competentes
do Congreso e do Senado, etc.; tamén coñecerá dos recursos de casación e revisión
nos termos que estableza a Lei.
- A Sala do Social do Tribunal Supremo ou Sala Cuarta coñecerá (art. 59 LOPX):
de recursos de casación, revisión de sentenzas firmes e outros extraordinarios que
estableza a Lei da Xurisdición Social.
- A Sala Quinta do Militar, segundo o establecido no artigo 23 da Lei Orgánica
4/1987, de 15 de xullo, sobre competencia e organización da xurisdición militar
coñecerá: dos recursos de casación e revisión que estableza a Lei contra as resolucións
do Tribunal Militar Central e os Tribunais Militares Territoriais; asemade, coñece da
instrución e axuizamento en primeira instancia dos procedementos por delitos e
faltas que sexan competencia da xurisdición militar. De igual xeito, será competente
a fin de coñecer dos recursos contra as decisións en materia disciplinaria con ocasión
das sancións impostas polo Ministerio de Defensa, entre outras.
-Doutra banda, todas as Salas do Tribunal Supremo serán competentes en
orde a coñecer das recusacións que se interpoñan contra os maxistrados que as
integren, coñecendo igualmente das cuestións de competencia entre os Xulgados e
Tribunais da propia orde xurisdicional que non teñan un superior común (art. 60 da
LOPX).
- A Sala especial do Tribunal Supremo estará formada para resolver
determinados temas, polo presidente do Tribunal Supremo, os presidentes de Sala e,
dentro de cada un delas, polo maxistrado máis antigo e o máis moderno. De entre as
súas competencias, que se recollen no artigo 61 LOPX cómpre destacar a declaración
de ilegalidade e consecuente disolución dos partidos políticos (LO 6/2002, de 27 de
xuño, de Partidos Políticos).
6. Audiencia Nacional
Ao igual que o Tribunal Supremo, a Audiencia Nacional ten sede en Madrid e exerce
a súa competencia en todo o territorio do Estado (art. 62 LOPX).
A propia existencia da Audiencia Nacional ten suscitado e segue a suscitar
polémica. En efecto, o feito de que dentro da organización xudicial española existan
dous Tribunais con xurisdición sobre todo o territorio nacional é dificilmente
xustificable. Para estes efectos, só a circunstancia de que a Audiencia Nacional fora
creada sobre as ruínas do Tribunal da orde pública (en 1977), explica a existencia
deste Tribunal coa xurisdición e competencia que a Lei lle outorga.
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En canto á súa composición, tal e como expresamente refire o artigo 63
LOPX, a Audiencia Nacional componse do seu presidente, dos presidentes de Sala
e dos maxistrados que integran cada unha das Salas. Malia que o exercicio da súa
competencia se estende a todo o territorio do Estado, só dispón de tres Salas: Sala do
Penal, do Contencioso- administrativo e do Social, ademais da Sala non nata, Sala de
Apelacións creada pola LO 19/2003 en materia penal (unha lei de reforma da LOPX).
Pode dividirse en Seccións.
Se atendemos aos asuntos para cuxo coñecemento é competente a Audiencia
Nacional, apreciamos a forte influencia das súas orixes, eminentemente penais e
que condicionaron, non só que non exista Sala do Civil, senón que a competencia
en materia social e contencioso- administrativa sexa anecdótica ou cando menos
residual. Sen dúbida, a súa competencia podería ter sido perfectamente atribuída ao
Tribunal Supremo ou aos Tribunais Superiores de Xustiza.
- A Sala do Penal da Audiencia Nacional coñece, tal e como dispón o artigo
65 LOPX: do axuizamento daqueles feitos delituosos que polas súas especiais
características, ben transcenden en todo o ámbito nacional ou ben son difíciles de
someter á xurisdición dun órgano xudicial de instancia, xa sexa pola materia, xa pola
persoa sobre a que recaen. Por exemplo, delitos contra o titular da Coroa, altos
organismos da Nación; falsificación da moeda e de tarxetas de crédito; tráfico de
drogas; delitos cometidos por bandas ou grupos organizados que produzan efectos
no territorio de máis dunha Audiencia Provincial (como os de narcotráfico); execución
da orde europea de detención e entrega, ou recursos contra sentenzas e resolucións
dos Xulgados Centrais, etc.
- A Sala de Apelación (64 bis LOPX) coñece dos recursos de apelación das
sentenzas ditadas pola Sala do penal. Esta norma ten que ser desenvolvida aínda por
Lei ordinaria (LECrim), que non foi modificada.
- A Sala do Contencioso- administrativo da Audiencia Nacional (art.66 LOPX).
O exercicio deste tipo de competencias, tal e como tivemos ocasión de comentar
con anterioridade, non ten un fundamento claro, máis alá de ocultar as orixes da
Audiencia Nacional. Neste senso a competencia da presente Sala atópase limitada
a recoñecer os recursos contra disposicións e actos de Ministros e secretarios de
Estado: bolsas, secretario xeral de universidades.
- A Sala do Social da Audiencia Nacional (art. 67 LOPX) coñecerá: da impugnación
de convenios colectivos con ámbito territorial superior ao da comunidade autónoma,
así como de procesos sobre conflitos colectivos de ámbito territorial superior ao da
comunidade autónoma.
7. Os Tribunais Superiores de Xustiza
Segundo o artigo 152.1 CE, o Tribunal Superior de Xustiza, sen prexuízo do ámbito
competencial que corresponde ao Tribunal Supremo, culmina a organización xudicial
no ámbito territorial da comunidade autónoma. O Tribunal Superior de Xustiza
exerce a súa competencia en todo o territorio da comunidade autónoma e só neste.
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Ten competencia en todas as ordes xurisdicionais, mais a súa importancia
focalízase, fundamentalmente, na orde social e contencioso -administrativa, por iso,
conta unicamente con tres Salas: a Sala do Civil e Penal, a sala do Social e a Sala do
Contencioso- administrativo.
A Sala do Civil ocúpase, en esencia, da responsabilidade civil de altos cargos do
goberno da comunidade autónoma, así como dos membros da Asemblea Lexislativa
e dos maxistrados da Audiencia Provincial. Asemade, nas comunidades con Dereito
Civil foral, coñecerán do recurso de casación e de revisión de sentenzas ditadas
por un órgano xudicial da comunidade autónoma, sempre que se tivese aplicado o
Dereito Civil propio, p. ex. en materia sucesoria.
- Sala do Civil e Penal dos Tribunais Superiores de Xustiza: a Lei de Axuizamento
Civil (art.º 468 e ss.) previu que a Sala do Civil e Penal dos Tribunais Superiores de
Xustiza coñeza do chamado recurso extraordinario por infracción procesual; esta
competencia non está actualmente en vigor, de acordo co que se establece na
disposición final 16ª LEC.
Tamén coñece de funcións de apoio e control da arbitraxe e cuestións de
competencia entre órganos xudiciais da orde civil da comunidade autónoma, sempre
que non teñan outro superior xerárquico común.
En materia penal, coñecerán das causas penais que lles atribúan os Estatutos
de Autonomía, xeralmente, delitos cometidos polo presidente da Comunidade
autónoma, membros do goberno, da asemblea parlamentaria, etc. Doutra banda,
será competente para levar a cabo a instrución e axuizamento dos delitos e faltas
cometidos no exercicio dos cargos na comunidade autónoma de membros da carreira
xudicial e fiscal, salvo que se atribúa ao Tribunal Supremo. Por último, tamén lle
corresponde o coñecemento das apelacións contra as sentenzas ditadas en primeira
instancia polas Audiencias Provinciais.
- Sala do Contencioso- administrativo dos Tribunais Superiores de Xustiza: tal e
como sinalamos con anterioridade, a función do Tribunal Superior de Xustiza adquire
especial sentido na orde Contencioso- administrativa. Neste ámbito correspóndelle o
coñecemento dos recursos contra os actos emanados dos órganos administrativos da
comunidade autónoma, así coma daqueles ditados polos órganos da Administración
Xeral do Estado, que non se atribúan ao Tribunal Supremo nin á Audiencia Nacional.
Igualmente, coñecerá das apelacións contra as sentenzas dos órganos dos Xulgados
Contencioso- administrativos da comunidade autónoma.
- Sala do Social dos Tribunais Superiores de Xustiza: esta coñecerá de cuestións
de competencia entre os Xulgados do Social da comunidade autónoma; en única
instancia, de procesos sobre controversias que afecten aos intereses de traballadores
e empresarios nun ámbito territorial superior ao do Xulgado do Social e non superior
ao da comunidade autónoma.
- Ao igual que no Tribunal Supremo e na Audiencia Nacional, os Tribunais
Superiores de Xustiza contan cunha Sala especial integrada polo presidente do
Tribunal Superior de Xustiza (que preside ao tempo a Sala do Civil e Penal), os
presidentes de Sala e o maxistrado con menos antigüidade de cada unha delas (77
LOPX). Recusacións
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Por último, respecto da composición dos Tribunais Superiores de Xustiza
é posible que, en atención as esixencias derivadas da carga de traballo, se creen
Seccións (sexa cal sexa o formato, tres como mínimo).
8. Audiencia Provincial
As Audiencias Provinciais teñen competencia na orde civil e penal e exércena no
territorio da provincia da que toman o seu nome. Teñen a súa sede na capital, pero
poden crearse Seccións fóra dela (art. 80 LOPX).
Divídense en Seccións, todas elas lideradas por un presidente (o presidente
da Audiencia Provincial preside a Sección primeira). En canto ao seu asentamento
territorial, poderán situarse, ben todas elas na capital da provincia, ou ben algunha
noutro municipio. Neste senso, a Audiencia Provincial da Coruña, por exemplo, está
dividida en seis Seccións, cinco delas teñen a súa sede na Coruña, das cales dúas
teñen competencias en materia civil e tres en materia penal. A Sección Sexta está
situada, porén, en Santiago de Compostela e ten competencias tanto en materia civil
coma penal.
A Audiencia Provincial componse, en principio, dun presidente e de dous
maxistrados. Porén, tamén poderán estar integradas por dúas ou máis Seccións da
mesma composición, en cuxo caso o presidente da Audiencia presidirá unha das
Seccións que determinará o principio do seu mandato (art. 81 LOPX).
Agora ben, o criterio organizativo mencionado supra poderá verse alterado
atendendo as diversas posibilidades que a continuación se indican:
1) cando o número de asuntos sexa pouco elevado, poderá decidirse que
a composición da Audiencia Provincial quede restrinxida, ben só ao
presidente, ou ben a este e un maxistrado. Deste xeito, para completar
a Sección, acudirase aos maxistrados do Tribunal Superior de Xustiza da
comunidade mediante o establecemento da quenda correspondente.
2) pola contra, cando o volume de asuntos así o esixa, en pos dunha mellor
Administración de Xustiza, as Seccións da Audiencia poderán estra
formadas por catro ou máis maxistrados.
No marco da provincia, a Audiencia Provincial é a superior xerárquica, na orde
civil, dos Xuíces de Paz, de Primeira Instancia e do Mercantil; e na orde penal, dos
Xuíces de Instrución, Violencia sobre a Muller, do Penal, Menores, e de Vixilancia
Penitenciaria. Constitúe un Tribunal superior na provincia, aínda que non teña
competencia nas ordes laboral e contencioso- administrativa.
Polo que ás competencias que lle son conferidas se refire (art. 82 LOPX),
cómpre facer o distingo entre as dúas ordes ás que estende a súa xurisdición:
Así, na orde civil, coñece dos recursos de apelación, cuestións de competencia
dos Xulgados da provincia sen superior, así coma das recusacións non atribuídas á
Sala especial do Tribunal Superior de Xustiza.
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Doutra banda, na orde penal, coñece do axuizamento dos delitos graves non
atribuídos aos Xulgados do Penal (creados en 1988). Asemade, coñece dos recursos
contra as resolucións dos Xulgados de Instrución e do Penal da provincia, dos
Xulgados de Vixilancia Penitenciaria, Menores e Violencia sobre a Muller.
9. Órganos unipersoais
Os órganos unipersoais constitúense coa presenza do xuíz e do secretario. Os demais
auxiliares son necesarios para a realización do traballo, subministran apoio material,
pero non dende o punto de vista da xurisdición.
9.1. Xulgados de Primeira Instancia e Instrución
Existe polo menos un Xulgado de Primeira Instancia e Instrución en cada partido
xudicial (84 LOPX).
O artigo 89 LOPX prevé que a Lei de Demarcación de Planta Xudicial distinga
entre Xulgados de Primeira Instancia e Xulgados de Instrución. Porén, malia que
en principio constitúen un mesmo órgano, o artigo 89 LOPX permite, onde sexa
necesario, separalos. A este respecto pode sosterse que, en termos xerais, nas
poboacións grandes estarán separados e nas pequenas, unidos. Deste xeito:
1) pode haber un único Xulgado de primeira instancia e instrucción,
2) pode haber varios,
3) pode haber varios e ser uns de Primeira Instancia e outros de Instrución;
neste último caso pode que un destes Xulgados sexa de familia (art. 98
LOPX).
Se existen varios, se distinguen pola numeración cardinal.
Polo que á súa competencia se refire, os Xulgados de Primeira Instancia (art.
85 LOPX) son os encargados de coñecer e fallar os preitos en primeira instancia
civil, salvo aqueles atribuídos aos Xuíces do Mercantil. Asemade, coñecerán das
apelacións contra as sentenzas dos Xuíces de Paz.
Igualmente, coñecerán dos actos da xurisdición voluntaria e das cuestións de
competencia que se poidan suscitar entre os xuíces de Paz dos seus partidos.
Por último, o artigo 86 LOPX atribúe ao xuíz de Primeira Instancia o rexistro
civil. Así ben, é posible que en determinadas poboacións, os xuíces asuman esa
función con carácter exclusivo.
Pola súa banda, os Xulgados de Instrución (art.87.1 LOPX) dedicaranse ao
coñecemento e fallo dos xuízos de faltas e á instrución das causas penais que deben
resolver os Xulgados do Penal ou as Audiencias Provinciais.
Existen Xulgados de Instrución en todos os partidos e, en Madrid, ademais, os
Xulgados Centrais de Instrución instrúen as causas cuxo axuizamento corresponde ao
Xulgado Central do Penal e á Audiencia Nacional.
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9.2. Xulgados de Violencia sobre a Muller
Estes órganos xurisdicionais foron creados por mor da LO 1/2004 de Medidas de
Protección Integral contra a Violencia de Xénero, que modificou, dunha banda, á
LOPX e, doutra, a Lei de Demarcación e Planta Xudicial (art. 15 bis). De conformidade
co segundo parágrafo deste precepto:
1. Naqueles partidos xudiciais nos que a carga de traballo así o aconselle
poderán crearse Xulgados de Violencia contra a Muller.
2. Naqueles partidos xudiciais cuxo volume de asuntos o permitan, algún
dos Xulgados de Instrución e de Primeira Instancia e Instrución poderá
transformarse en Xulgado de Violencia contra a Muller e asumir esta
competencia de xeito exclusivo.
3. Asemade, cando en atención á carga de traballo se considere que non
é precisa a creación dun órgano xudicial específico, haberá que decidir
de entre os Xulgados de Instrución e de Primeira Instancia e Instrución
(sendo varios), cal asumirá esta competencia de xeito compatible coas que
ten xa encomendadas. Se pola contra existe un único Xulgado de Primeira
Instancia e Instrución, este asumirá a competencia prevista no artigo 87
ter LOPX.
Os Xulgados de Violencia sobre a Muller (art. 87 ter LOPX) teñen atribuída
competencia fundamentalmente penal, pero tamén civil cando se incoe un proceso
penal por violencia de xénero.
En principio, haberá un Xulgado de Violencia contra a Muller por cada partido
xudicial, aínda que nada impide que, en supostos excepcionais, poida estender a súa
competencia a máis dun partido xudicial.
Coñecen e fallan os xuízos de faltas dos títulos I e II do Libro III do Código Penal,
cando a vítima sexa ou fose esposa, ou persoa con análoga relación de afectividade,
aínda sen convivencia, así como os cometidos respecto dos descendentes ou
conviventes unidos por unha relación familiar ou para familiar (que o sexan da esposa).
Nos delitos máis graves, se cabe, como é o homicidio, aborto, lesións, delitos
contra a liberdade sexual, só instrúen as causas. Igualmente, adoptan as ordes de
protección, sen prexuízo das competencias do Xulgado de Garda.
Na orde civil, teñen asumida a competencia en cuestións coma filiación, garda
e custodia, nulidade, separación ou divorcio, sempre que algunha das partes fose
vítima de violencia de xénero. Trátase dunha competencia especial que só teñen se
hai constatación da violencia.
9.3. Xulgados do Mercantil
Os Xulgados do Mercantil foron creados pola Lei para a reforma concursal de 9 de
xullo de 2003 (LO 8/2003) pola que se engade á LOPX o artigo 86 bis.
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Teñen a súa sede na capital de provincia, o que non impide que se creen
noutras cidades cando así o aconselle o número de habitantes, a existencia de núcleos
mercantís ou industriais ou a actividade económica. Tamén cabe a posibilidade de
que un Xulgado do Mercantil abranga o territorio de dúas ou máis provincias da
mesma comunidade autónoma. Por exemplo, o único Xulgado do Mercantil que
existe en Galicia fóra de capital de provincia é o nº3 de Pontevedra, situado en Vigo.
Coñecen de materias mercantís (art. 86 ter LOPX): concurso, competencia
desleal, propiedade industrial e intelectual, publicidade, sociedades mercantís e
cooperativas.
9.4. Xulgados do Penal
A creación dos Xulgados do Penal vén da man da LO 7/1988, de 28 decembro (art.
89 bis LOPX). O ámbito ao que estenden a súa xurisdición é o da provincia, tendo a
súa sede na capital da mesma. O dito non é óbice, porén, para que exista máis dun
Xulgado de Penal por provincia cando o traballo así o esixa (ou ben todos na capital
ou ben varios na provincia, uns na capital e outros noutras cidades importantes
-Santiago, Ferrol, Vigo-).
Coñecen en primeira instancia do axuizamento dos delitos menos graves.
En Madrid encóntranse os Xulgados Centrais do Penal, que coñecen das materias
atribuídas á Sala do Penal da Audiencia Nacional cando pola pena susceptible de
imposición, non sexa esta competente. Tramita as ordes europeas de detención.
9.5. Xulgados do Contencioso- administrativo
Estes Xulgados foron creados pola Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da
Xurisdición Contencioso- administrativa (LXCA).
En canto aos termos da súa localización territorial, poderá haber un ou máis
Xulgados do Contencioso- administrativo en cada capital de provincia, nembargante,
se a cantidade de asuntos así o require, poderán establecerse noutros municipios
(Santiago, Ferrol, Vigo). Asemade, existe a posibilidade de estender a súa competencia
a máis dunha provincia, sempre dentro da mesma comunidade autónoma.
Polo que a súa competencia se refire, o artigo 8 da LXCA refire que, en esencia,
este órganos xudiciais coñecerán dos recursos interpostos contra disposicións das
entidades locais ou das CC.AA, sempre que non procedan do órgano de goberno.
Pola súa banda, o artigo 9 da mesma norma regula a competencia dos Xulgados
Centrais do Contencioso- administrativo.
9.6. Xulgados do Social
Os Xulgado do Social, que atopan o seu antecedente nas antigas Maxistraturas de
Traballo, teñen a súa sede na capital da provincia, estendendo a súa xurisdición ao
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territorio da mesma. Isto non impide porén que existan varios, ben na mesma capital,
ben noutras cidades da provincia. De feito, cando motivos de carga de traballo así o
aconsellen, poderán crearse más dun Xulgado do Social nunha mesma capital de
provincia ou, inclusive, poderán localizarse estes en poboacións distintas á capital
da provincia.
Doutra banda, os Xulgados do Social, tal e como acontece respecto dos
Xulgados de Primeira Instancia e Instrución así coma cós Xulgado do Penal, son
órganos de primeiro grao de xurisdición (art. 93 LOPX).
9.7. Xulgados de Vixilancia Penitenciaria
Os Xulgados de Vixilancia Penitenciaria foron creados pola LO 1/1979, de 26 de
setembro, Xeral Penitenciaria.
A súa competencia circunscríbese á execución, única e exclusivamente de
penas privativas de liberdade ou medidas de seguridade, así como ao control da
potestade disciplinaria das autoridades penitenciarias.
Xeralmente, existe un Xulgado de Vixilancia Penitenciaria por provincia, pero
pode haber varios ou un que abranga o territorio de máis dunha provincia dentro
da comunidade autónoma. Asemade, adoita ser habitual a súa presenza naquelas
poboacións nas que existe un centro de reclusión.
Doutra banda, existe o Xulgado Central de Vixilancia Penitenciaria, dependente
dos asuntos que coñeza a Audiencia Nacional.
Por outro lado, o artigo 94.5 LOPX permite que en determinadas ocasións o
desempeño desta función sexa compatible igualmente coa función xurisdicional dun
órgano da orde penal. Así por exemplo, o titular do Xulgado Central de Vixilancia
Penitenciaria é tamén titular do Xulgado Central de Menores.
9.8. Xulgados de Menores
Os Xulgados de Menores teñen o seu antecedente nos antigos Tribunais Tutelares de
Menores.
A súa sede localízase nas capitais de provincia, estendendo a súa xurisdición a
todo o territorio provincial. Malia isto, poderanse crear, en determinados supostos,
Xulgados de Menores noutras poboacións.
Ocúpanse do axuizamento dos delitos e faltas cometidos por menores nos
supostos determinados pola Lei (art. 97 LOPX).
9.9. Xulgados de Paz
Segundo o artigo 99 LOPX, existirán Xulgados de Paz naqueles municipios que non
conten cun Xulgado de Primeira Instancia e Instrución (existen aproximadamente
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7.500). Estes Xulgados caracterízanse porque o titular da xurisdición, o xuíz de Paz, é
leigo, non pertence á carreira xudicial.
Os Xulgados de Paz teñen xurisdición civil e penal, coñecendo en primeira
instancia de asuntos de escasa relevancia (ata 90 €). Non obstante, como xa se
adiantou, se existe Xulgado de Primeira Instancia e Instrución, as competencias do
xuíz de Paz, serán asumidas por aquel.
18. O Tribunal Constitucional
O Tribunal Constitucional (artigos 159 a 165 CE) é o intérprete supremo da Constitución.
Ademais das funcións –nas que despois nos deteremos- que lle atribúe expresamente
a Constitución, este órgano xurisdicional terá como obxectivos primordiais: o control
da constitucionalidade das leis e a tutela dos dereitos fundamentais.
O máximo garante da Constitución componse de 12 membros nomeados polo Rei a
proposta:
- catro do Congreso dos Deputados, por maioría de 3/5
- catro do Senado, coa mesma maioría de 3/5
- dous do Goberno
- dous do Consello Xeral do Poder Xudicial, tamén por maioría de 3/5
Os maxistrados do Tribunal Constitucional serán elixidos (por un período de
nove anos, renovándose por terceiras partes cada tres sen posibilidade de reelección)
entre maxistrados, fiscais, profesores de Universidade, funcionarios públicos ou
avogados, con máis de 15 anos de exercicio profesional e recoñecida competencia
como xuristas.
Pola súa banda, o presidente, que é nomeado polo Rei a proposta do pleno do
Tribunal Constitucional, é elixido por un período de tres anos, sendo factible que sexa
reelixido unha única vez. A figura do Vicepresidente responde ao mesmo sistema de
elección que se indicou respecto do presidente.
O conxunto dos seus membros goza das condicións de independencia e
inamobilidade, estando sometidos estes única e exclusivamente á Constitución. Neste
senso, polo que ao réxime de incompatibilidades en que incorren, cómpre salientar
o desempeño de cargos políticos e administrativos, de mandatos representativos
ou de funcións directivas en partidos políticos. Asemade, a condición de membro
do Tribunal Constitucional é incompatible co exercicio de calquera profesión ou
actividade mercantil. Por último, estes quedan afectados polas incompatibilidades
propias dos membros do Poder Xudicial.
O Tribunal Constitucional actúa en Pleno, composto por todos os seus
maxistrados; por Salas, integradas por un presidente e cinco maxistrados; e por
Seccións, compostas por un presidente e dous maxistrados.
Por outro lado, á regulación das súas competencias débese o artigo 161 CE,
establecendo ao efecto, en liñas xerais, que o Tribunal Constitucional é competente
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para o coñecemento dos recursos de inconstitucionalidade contra leis e disposicións
con forza de lei, do recurso de amparo por violación de dereitos e liberdades, dos
conflitos de competencia entre Estado e Comunidades Autónomas e de todas as
materias que lle atribúa a CE ou as LLOO (art.º 59 e ss. LOTC).
De entre as competencias arriba sinaladas, o pleno coñecerá, entre outros,
dos recursos e cuestións de inconstitucionalidade, dos conflitos constitucionais de
competencias entre Estado e as comunidades autónomas, dos destas entre si, ou
dos conflitos entre os órganos constitucionais do Estado (p. ex. CXPX e Congreso). As
Salas, pola súa banda, coñecerán dos demais asuntos non atribuídos ao Pleno.
En definitiva, o TC ten carácter xurisdicional, exerce xurisdición, coñece
de conflitos xurisdicionais e adopta decisións xurídicas, non políticas. Os seus
pronunciamentos producen efectos de cousa xulgada a partir do día seguinte á súa
publicación, non sendo as mesmas susceptibles de recurso no noso sistema.
ACTIVIDADES PROPOSTAS
Exporase ao alumnado un caso real ou ficticio no que teñan presenza os contidos
explicados nas clases maxistrais.
No relato dos feitos do caso que se propoña incluiranse datos disuasorios que
impidan efectuar una resposta automática ou intuitiva. Coa realización da presente
actividade búscase que o alumnado leve a cabo unha análise xurídica profunda,
reflexiva e estudada, que permita acadar respostas, primeiro, acordes á lexislación
vixente e, segundo, coherentes e completas.
Á explicación dos feitos sumarase un conxunto de preguntas que as e os
alumnos estarán chamados a dar resposta por escrito. Malia a entrega dos traballos
individualmente elaborados, os mesmos serán obxecto de exposición e debate no
marco das sesións interactivas.
Á listaxe de cuestións que requirirán unha explicación extensa sumarase unha
serie de preguntas curtas de resposta múltiple, destinadas a avaliar a axilidade e
capacidade de relación do alumnado.
As preguntas formuladas presentarán unha dificultade gradual, sendo algunhas
das mesmas obxecto de debate doutrinal e xurisprudencial. Respecto destas últimas
valorarase especialmente a busca de materiais que avalen as diferentes posturas.
AVALIACIÓN DA UNIDADE DIDÁCTICA
Co obxecto de proceder á avaliación da presente unidade didáctica tomarase en
consideración, dunha banda, a asistencia as sesións expositivas, interactivas, así
coma ás titorías -individuais ou en grupo-. A tal fin deberá asinar o alumnado a lista
que para estes efectos poña a docente a súa disposición nas diferentes sesións.
Doutra banda, ademais da asistencia ás clases e titorías valorarase a
participación activa e a interese mostrada polo alumnado nas mesmas, así como a
realización das actividades propostas.
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A valoración que se asigna aos dous obxectivos anteriormente sinalados, a
saber, a asistencia e participación nas distintas sesións e titorías, representa un 50 %
do total da cualificación.
O 50 % restante correspóndese coa avaliación dos contidos que integran
esta unidade didáctica por medio dunha proba ou exame final, no que a través da
formulación de preguntas curtas, se verificará o grao de solvencia do ou da alumna
no manexo dos contidos obxecto de estudo.
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