
    
 

 

 

XORNADA FINANCIAMENTO 
PÚBLICO: CONTRATOS, 

CONVENIOS, CONCERTOS E 
SUBVENCIÓNS. 

 

Santiago de Compostela,  30 de xuño do 2016 
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QUEN PROMOVE E ORGANIZA? 

A Asociación Española de Fundaciones e Algalia. 

Desde diferentes ámbitos, buscamos a mellora no goberno, a dirección e a xestión das fundacións, 
e con este obxectivo en común colaboramos no deseño e organización de ciclos formativos 
específicos de apoio ás fundacións. 

A nosa vontade é contribuír dunha forma específica e especializada á profesionalización do sector 
fundacional, sen esquecer ao sector non lucrativo en xeral. 

PARA QUEN? 

Membros do padroado e persoal directivo ou de xestión dunha Fundación, ademais de calquera 
outra persoa interesada no terceiro sector. 

Haberá un máximo de 20 participantes por sesión, tendo preferencia quen siga o ciclo completo. 

 

PARA QUE? 

Os obxectivos que queremos alcanzar co ciclo son os seguintes:  

 Formular, analizar e abordar de forma práctica as necesidades, retos e problemas na 
gobernanza e na xestión, legal, económica e fiscal das fundacións. 

 Ofrecer unha visión xeral ás principais obrigacións xurídicas, contables e  fiscais das fundacións 
de ámbito autonómico e estatal, á vista das principais novidades aplicables nestes campos. 

 

CON QUE METODOLOXÍA? 

Cada persoa asistente disporá dun itinerario a través do cal abordará as principais cuestións de 
cada un dos catro módulos de desenvolvemento deste ciclo formativo, nos termos detallados nos 
obxectivos e a descrición. 

A metodoloxía será eminentemente práctica, habilitando mecanismos para poder expor casos 
concretos de cada entidade e poder abordalos como elemento de aprendizaxe grupal. 

Para iso as persoas participantes poderán expor previamente ao equipo docente calquera dúbida 
que queira ver abordada na sesión, de maneira pública ou anónima, para despois poder ser 
integrado ese contido e compartida a aprendizaxe. 

 

CON QUE CONTIDOS? 

Modulo 3: Financiamento Público: contratos, convenios, concertos e subvencións. 

Nesta xornada analizarase o réxime xurídico dos contratos do sector público, as 
subvencións públicas, os convenios de colaboración, o concerto social -con seguimento 
da actual Proposición de lei de modificación da Lei 13/2008, de 3 de decembro, de 
servizos socias de Galicia(09/PPL-000042)-, e encomendas ou encargos de xestión 
como instrumentos de colaboración entre fundacións e entidades públicas,así como convenios de 
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colaboración co sector empresarial, diferenciando na parte teórica e práctica entre as figuras, os 
seus requisitos, límites e efectos. 

Facilitaremos unha visión global do actual contexto de financiamento público e mostraremos o 
itinerario idóneo a seguir no proceso de identificación e tramitación das contratacións ou 
subvencións públicas. 

Proporcionaremos as pautas básicas para elaborar eficazmente os expedientes administrativos, 
desenvolvendo cada unha das fases de tramitación que conforman o proceso, repasando os 
procedementos e as súas incidencias e patoloxías máis comúns, así como as expostas durante a 
xornada, dende o inicio (convocatoria e/ou formulación) ata a súa finalización (xustificación e 
reintegro). 

Formador: Santiago Míguez, responsable servizos xurídicos Algalia, Servizos para o terceiro 
sector.  

  
CANDO E ONDE? 

CALENDARIO 

 30 xuño:. Financiamento Público: contratos, convenios, concertos e subvencións. 
 

 HORARIO 

De 9:00 a 14:00 e de 15:30 a 17:30 (inclúe xantar).  

 
LUGAR 

Hotel Ac Palacio da Carmen. C/ Oblatas S/N. 15703 Santiago de Compostela . 

 

COMO APUNTARSE? 

INSCRICIÓN 

A través da páxina web de algalia www.algalia.com. 

A data límite para a inscrición será 23 de xuño. 

PRAZAS 

25 participantes. 

PREZO 

 175 €  

(*) Estes importes inclúen o xantar no propio lugar de impartición do curso 
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 DESCONTOS E CONDICIÓNS 

 Os socios da Asociación Española de Fundacións terán un desconto do 30%. 

 Aplicarase un 20% de desconto ás segundas e sucesivas inscricións de participantes dunha 
mesma fundación. 

 O prezo inclúe a documentación e o xantar no propio hotel 

 A inscrición poderá cancelarse 72 horas antes da celebración do seminario. En caso 
contrario se abonará o 50% da importe. 

 Os descontos non son acumulativos 

 O ciclo é bonificable pola FTFE. Podes informarte das bonificacións que a túa entidade 
poderá aplicarse nas cotizacións á Seguridade Social pola realización dos nosos cursos no 
986-379587 ou algalia@algalia.com . 

 


