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ACTIVIDADES ACADÉMICAS CEDE-USC / FEGAMP 2017
PODER LOCAL E UNIÓN EUROPEA

PRESENTACIÓN

A europeización das políticas públicas implica un proceso de modernización 
que afecta, dun modo intenso, á administración local. No marco da colaboración 
establecida entre o Centro de Estudos e Documentación Europeos (CEDE) da 
Universidade de Santiago de Compostela e a FEGAMP levamos anos realizando 
actividades de formación continua que permiten ao persoal dos entes locais galegos 
profundar nalgunhas das implicacións prácticas máis relevantes que ten este 
proceso.

Para o primeiro semestre de 2017 imos propor catro actividades en torno a esta 
temática. Como apertura do programa, realizaremos un seminario de carácter 
presencial no que se reflexionará, co gallo do 60 aniversario dos Tratados de Roma, 
sobre a influencia do dereito da UE sobre a conformación do dereito municipal. En 
segundo termo, continuando coa aposta pola docencia online das pasadas edicións 
do programa, abriremos –de acordo co calendario establecido- as aulas virtuais de 
tres cursos deseñados, cun enfoque eminentemente práctico, para dar resposta a 
algunhas das principais necesidades formativas sobre cuestións europeas que se 
detectan a nivel local.

Tras a boa acollida que teñen obtido as dúas primeiras edicións do programa Poder 
local e Unión Europea, confío en que as propostas formativas de 2017 resulten tamén 
de interese para o persoal dos entes locais.

Carlos Teijo
Director do CEDE e coordinador do programa Poder local e Unión Europea



CONFERENCIA INNAUGURAL DO CICLO PODER LOCAL  
E UNIÓN EUROPEA 

12.00: Inauguración oficial. 

12.15: Conferencia: El derecho municipal ante el derecho de la UE. 
Reflexiones al hilo del 60º aniversario de la firma de los Tratados de 
Roma. 

Daniel Sarmiento Ramírez-Escudero. Prof. Titular de Derecho 
Administrativo y de la UE, Universidad Complutense de Madrid.  
Ex Letrado del Tribunal de Justicia de la UE (2007-2015). Counsel 
en Uría Menéndez. 

14.00: Clausura.

Data: 5 de abril de 2017. 12.00 horas.

Lugar de celebración: Sala de Xuntas. Facultade de Dereito.



CURSOS ON LINE SOBRE “PODER LOCAL E UNIÓN EUROPEA”

A fin de evitar as dificultades loxísticas que xeran para o alumnado os 
desprazamentos ás actividades presenciais de formación continua, o programa 
“Poder local e Unión Europea” articúlase sobre propostas formativas que poidan 
ser realizadas fundamentalmente a distancia. A metodoloxía docente apoiarase 
no soporte que proporciona a plataforma USC-Virtual. Todos os módulos contarán 
con recursos didácticos orixinais, elaborados polos profesores responsables, que 
incorporan elementos multimedia deseñados para favorecer a participación e a 
aprendizaxe. A carga de traballo para o alumno será de 10 horas semanais de traballo 
persoal on line, por curso. 

1) OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO COMUNITARIO PARA 
OS ENTES LOCAIS NO PERÍODO DE PROGRAMACIÓN 2014-2020: 
INSTRUMENTOS PARA A XESTIÓN EFICAZ DE PROXECTOS 
EUROPEOS (3.ª edición)

Docentes: Pilar Luaces Méndez (Consultora); Carlos Teijo García (Prof. 
Dereito da UE, USC)

Duración: 30 horas.

Datas: 27 abril-15 de maio.

 Obxectivos: O obxectivo deste curso é familiarizar aos técnicos da 
Administración Local, dende unha perspectiva práctica, coas oportunidades 
de financiamento ofrecidas non só polo FEDER, senón tamén por outras 
iniciativas comunitarias que inciden no ámbito competencial dos Entes 
Locais. 

 Programa.

 Módulo I. Prioridades do período de programación 2014-2020. Unha 
aproximación ás necesidades dos Entes Locais.

 Módulo II.  Oportunidades de financiamento no período de programación 
2014-2020.

2.1. Orientacións para a definición de estratexias integradas de 
desenvolvemento urbano sustentable no período 2014-2020 
(FEDER). 

2.2. Iniciativas comunitarias abertas aos Entes Locais: Life+, Creativa, 
Erasmus+ Mocidade, Europa cos Cidadáns.

2.3. Fondo Europeo Marítimo e de Pesca.

 Módulo III. A xestión de proxectos financiados con fondos da Unión Europea.



2) INSTITUCIÓNS E APLICACIÓN DO ORDENAMENTO XURÍDICO  
DA UE (4.ª edición)

Docentes: Miguel Arenas Meza (Prof. Dereito da UE, USC); Julio Jorge Urbina 
(Prof. Dereito da UE, USC); Carlos Teijo García (Prof. Dereito da UE, USC)

 Duración: 30 horas.

 Datas: 18 de maio-5 de xuño. 

 Programa.

Módulo I. Estrutura institucional e normativa da Unión Europea.

Módulo II. A aplicación do Dereito da Unión Europea.

Módulo III. Entes locais e Dereito da Unión.

3) A NOVA REGULACIÓN DO PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO: 
UNHA ESIXENCIA DO DEREITO A UNHA BOA ADMINISTRACIÓN 
RECOÑECIDO POLA UNIÓN EUROPEA

Docente: Marcos Almeida Cerreda (Prof. Dereito Administrativo, USC); 
Patricia Calvo López (avogada).

Duración: 75 horas. 

Datas: 28 de abril-9 de xuño. 

Programa.

LECCIÓN PRELIMINAR: O Dereito a unha boa administración recollido 
na Carta de Dereitos Fundamentais da UE: Fundamento da esixencia da 
regulación do procedemento administrativo. 

1. Sector público, cidadáns e procedementos administrativos.
2. Documentación e tempo na actuación administrativa.
3. Actos administrativos (I): Requisitos e eficacia.
4. Actos administrativos (II): Validez e execución.
5. Procedemento administrativo (I): A iniciación.
6. Procedemento administrativo (II): A ordenación.
7. Procedemento administrativo (III): A finalización e tramitación simplificada.
8. A revisión dos actos en vía administrativa.



DESTINATARIOS DAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

 Cargos electos e persoal da Administración Local, que desenvolvan a súa 
actividade ou estean relacionados coas áreas obxecto de estudo.

 Profesionais e titulados superiores e diplomados, técnicos superiores e 
de grao medio que desenvolvan a súa actividade ou estean relacionados/
interesados nas áreas obxecto de estudo.

 Estudantes universitarios interesados nas áreas obxecto de estudo.

NÚMERO DE PRAZAS, DEREITOS DE INSCRICIÓN E RECOÑECEMENTO  
DA ACTIVIDADE

 Número de prazas por curso: 50 prazas, que se cubrirán por rigorosa 
orde de inscrición, tendo preferencia os cargos electos e o persoal da 
Administración Local. 

 Os Cursos serán gratuítos para o persoal da Administración Local, polo 
que todas as fichas de inscrición terán que vir co selo da correspondente 
entidade local.

 Os alumnos dos cursos que non formen parte do persoal da Administración 
local aboarán uns dereitos de inscrición de 60 euros por cada curso.

 O seguimento dos cursos e a superación dos mesmos acreditarase mediante 
diploma expedido conxuntamente polo CEDE da USC e a FEGAMP.

 Inscricións:  maite@fegamp.gal         Fax: 981 565203

 O prazo para formalizar a inscrición abrirase o 20 de marzo fixándose a 
data límite o 3 de abril ás 14:00 horas. Para  os cursos que se convocan por 
primeira vez (1.ª ed.) no caso de non cubrirse a totalidade das 50 prazas no 
prazo estipulado manterase aberta a inscrición ata 10 días antes da data 
de inicio da actividade docente. Para os cursos xa realizados en cursos 
anteriores e que se convocan de novo o prazo improrrogable de matrícula 
será o 3 de abril; se nesa data non hai un mínimo de 20 alumnos inscritos, o 
curso non será impartido.


