
30 Outubro 2012. 31 Outubro 2012.

w 9:30 h. Proceso de elaboración de plans 
económico-financeiros e de reequilibrio: 
O diagnóstico económico-financeiro como punto 
de partida, contido mínimo do plan e a súa coordinación 
con outros plans de saneamento obrigatorios.
Supostos prácticos de elaboración.
(José Manuel Farfán, Tesoureiro xeral da Deputación 
de Sevilla e OPAEF)
w 12:00 h. Descanso.
w 12:30 h. Plans económico-financeiros e de reequilibrio: 
tramitación, aprobación e seguimento. 
Especial referencia ao informe sobre o seu cumprimento 
(exemplo práctico). 
(Manuel Galdo Pérez, Director xeral 
de política financeira e tesouro).

w 16:30 h. A técnica orzamentaria ante o obxectivo de 
estabilidade orzamentaria: Especial referencia á regla 
de gasto e ao destino do superávit orzamentario. 
(Miguel Corgos López-Prado, Director xeral de 
orzamentos da Xunta de Galicia)
w 18:00 h. Medidas preventivas, correctivas e coercitivas 
en caso de incumprimento do obxectivo de estabilidade 
polas EELL.(César García Novoa, Catedrático de 
dereito financeiro e tributario da Universidade 
de Santiago de Compostela). 

w 9:30 h. Novas responsabilidades de remisión 
de información e transparencia para os interventores 
municipais. 
(Luciano Fariña Busto, Conselleiro maior 
do Consello de Contas de Galicia).
w 11:00 h. Descanso.
w 11:30 h. Proba de avaliación.
w 12:00 h. Mesa redonda: A repercusión do incumprimento 
do obxectivo de estabilidade orzamentaria na organización 
das EELL.
(Jose Manuel Rey Varela, alcalde de Ferrol e presidente da 
FEGAMP; Luciano Fariña Busto, Conselleiro maior 
do Consello de Contas; Alfonso Rueda de Valenzuela, 
conselleiro de presidencia, administracións públicas 
e xustiza da Xunta de Galicia).
w 13:30 h. Clausura.
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29 Outubro 2012.

w 9:20 h. Recollida de material e documentación.
w 9:30 h. Inauguración a cargo da Conselleira de Facenda 
da Xunta de Galicia, do Presidente da Deputación de 
Pontevedra e do Presidente de COSITAL Pontevedra.
w 9:30 h. Conferencia inaugural: Introducción á 
estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira. 
Conxuntura económica, xurídica e política. 
(Elena Muñoz Fonteriz, Conselleira de facenda da 
Xunta de Galicia)
w 10:30 h. A LEP: ámbito de aplicación e principios
xerais. Concepto de déficit estrutural. Establecemento 
de obxectivos para as corporacións locais e 
procedementos de control. 
(Antonio López Díaz, conselleiro do Consello de 
Contas de Galicia);
w 12:00 h. Descanso.
w 12:30 h. A financiación local en época de crise e no 
marco da estabilidade orzamentaria: Alternativas e 
propostas de futuro para a financiación local.
(Eloy Morán Méndez, Auditor do  Consello de Contas 
de Galicia e Profesor Asociado da Universidade 
de A Coruña).

w 16:30 h. Metodoloxía de cálculo da estabilidade 
orzamentaria, con resolución de casos prácticos. 
(Juan Jose Saura Quiles, Interventor do concello 
de Rocafort). COLABORA:

ORGANIZA:

Colexio territorial de secretarios, 
interventores e tesoureiros de 
administracion local 
de Pontevedra.    


