
DATOS DA ACTIVIDADE

Denominación
I  curso de actualidade de réxime local.  A  Lei  orgánica de estabilidade orzamentaria  e 
sustentabilidade financeira. A súa aplicación ás entidades locais

Data 29 a 31 /10/2012

Lugar Salón de Plenos da Deputación de Pontevedra (Pontevedra).

Ponentes

- Elena Muñoz Fonteriz, Conselleira de facenda da Xunta de Galicia.
- Antonio López Díaz, Conselleiro do Consello de Contas de Galicia.
- Eloy Morán Méndez, Auditor do Consello de Contas de Galicia.
- Juan Jose Saura Quiles, Interventor do concello de Rocafort.
- Manuel Galdo Pérez, Director xeral de política financeira e tesouro da Xunta.
- José Manuel Farfán Pérez, Tesoureiro xeral da Deputación de Sevilla e OPAEF.
- Miguel Corgos López-Prado, Director xeral de orzamentos da Xunta de Galicia.
- César García Novoa, Catedrático de dereito financeiro e tributario da USC.
- Luciano Fariña Busto, Conselleiro maior do Consello de Contas de Galicia.
-  Enrique  José  Varela  Álvarez,  Profesor  de  ciencia  política  e  da  administración  da 
Universidade de Vigo.
-  Alfonso Rueda de Valenzuela,  Conselleiro  de presidencia,  administracións públicas e 
xustiza da Xunta de Galicia.

Descripción

O  obxectivo do  curso  era  impartir  unha  formación  de carácter  eminentemente  práctico 
sobre  como implantar  e  aplicar  a  Lei  Orgánica  2/2012  de  estabilidade  orzamentaria  e 
sostibilidade financeira no ámbito local, para conseguir resolver as dúbidas e problemas 
que están xurdindo na súa aplicación.

- Introdución á estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira.
- A LEP: ámbito de aplicación e principios xerais. Obxectivos para as Entidades Locais e 
procedementos de control da estabilidade orzamentaria.
- A técnica orzamentaria ante o obxectivo de estabilidade orzamentaria.
- Metodoloxía de cálculo.
- Plans económico-financeiros: elaboración, tramitación, aprobación e seguimento. 
- Medidas preventivas, correctivas e coercitivas.
- O financiamento local en época de crise e no marco da estabilidade orzamentaria.
-  Novas  responsabilidades  de  remisión  de  información  e  transparencia  para  os 
interventores municipais.
-  A  repercusión  do  incumprimento  do  obxectivo  de  estabilidade  orzamentaria  na 
organización das Entidades Locais.

Número 
asistentes

77

Financiación

O curso configurouse como gratuíto para colexiados de COSITAL Pontevedra e máis os 
funcionarios da deputación de Pontevedra. Noutro caso debía aboarse unha cota de 90 
euros.
Por outro lado, asinouse un convenio de colaboración coa deputación de Pontevedra para 
o financiamento parcial da actividade. En consecuencia, a financiación do curso resultou 
ser de:
   - Cotas alumnos: 2.340,00 euros.
   - Subvención deputación Pontevedra: 3.660,00 euros.


