Acció
ón formativa nºº

21

Denominació
ón

O CONT
TROL FINANCE
EIRO EN MATERIA DE ENDEB
BEDAMENTO E SOSTIBILIDAD
DE
OR
RZAMENTARIA (MODALIDAD
DE EN LIÑA)

Área formativa

Económ
mico-financeir
ra
Técnicos e admin
nistrativos dass áreas de teso
ourería. interv
vención, facen
nda e xestión tributaria
t
da
administración local de Galicia
G

Destinatarios
Nº Ed
dicións

1

Núme
ero de Participa
antes

50

Nº de
e horas

30

Lug
gar de celebraciión

EEn liña

Calen
ndario previsto
o

do 2
23 de setembro
o ao 23 de outubro de 2019
Mónica
a Legaspi Lda. en dereito e a
administración
n de empresas
s; interventora
a xeral da dep
putación
provinc
cial de Ourens
se; profesora a
asociada da US
SC e colaborad
dora do Inap, EEgap e Fegamp

Form
mador

Obxe
ectivos

-

Trátase de actualizar
a
coñecementos no
o novidoso tem
ma do control financeiro en materia de en
ndebedamentto
e sostibilida
ade financeira

-

Profundizarrase no tema de
d sustitución
n e modificació
ón das operaciións de crédito
o neste ano e nos
procedemen
ntos de contra
atación das op
peración e end
debedamento,, ademáis do ccontrol financeiro nesta
materia e da
as novas esixe
encias do conttrol permanen
nte
M
MODULO 1. MARCO NORMA
ATIVO EN MAT
TERIA DE ENDEBEDAMENTO E SOSTIBILIDA
ADE FINANCER
RIA

-

Evolu
ución da débed
da viva das en
ntidades locais
s
Marc
co normativo vixente
v
e cond
dicións para o endebedamento

M
Módulo 2. MODIFICACIÓN E SUSTITUCIÓN
N DAS OPERACIÓNS DE CRÉD
DITO

Contiido

-

O priincipio de prud
dencia finance
eira
Ámbito de aplicaciión
Cond
dicións finance
eiras das operración de ende
ebedamento
Prudencia financeira con tipos d
de xuros negattivos
Modiificación das condicións
c
fina
anceiras de prréstamos a lon
ngo prazo
Obra
adoiro práctico
o

M
Módulo 3. O CONTROL FINA
ANCIERO EN M ATERIA DE ENDEBEDAMENT
TO

-

Nova
as esixencias do
d control perrmanente nas áreas de ende
ebedamento
Tipolloxía de inform
mes
Obra
adoiro práctico
o

