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1. DATOS DA ACTIVIDADE
NOME: Xornadas monográficas de protocolo
GRUPO: Servizo EIP EGAP
ÁREA: Históricos EGAP
CUALIFICACIÓN:

ASISTENCIA

PLAN:

FONDOS EGAP

ADMINISTRACIÓN:

CIDADANÍA

ESTADO:

CONVOCADO

ANO:

MOD.IMPARTICIÓN:

PRESENCIAL

TIPOLOXÍA:

DIVULGACIÓN

EDICIÓNS:

HORAS:

15
2010
1

RESPONSABLE: []

2. DESCRICIÓNS
DESCRICIÓN CURSO
España dispón desde o 4 de agosto de 1983 dun Real Decreto sobre Ordenación Xeral de Precedencias sobre o que
os profesionais da organización mantemos posturas atopadas sobre a súa posible validación actual ou a súa posible
actualización. Para uns esta norma, válida obviamente no seu momento, expón hoxe numerosos problemas de
aplicación por canto que non contempla a nova realidade política española, desenvolvida desde o ano 1983. Desde
entón consolidáronse as comunidades autónomas onde proliferaron numerosos cargos que contan hoxe cun peso
específico relevante e que en cambio non teñen cabida no noso ordenamento oficial.
A falta de actualización desta norma que por exemplo contempla aos cónsules e en cambio ignora aos deputados
autonómicos por citar un caso sinxelo, propiciou que en España moitos gobernos autonómicos establecesen por
decreto precedencias propias para os cargos que exercen nas súas comunidades e que non foron realizados en
consonancia co espírito do Real Decreto, polo que orixinan problemas na súa aplicación, cando non apuntan
contradicións que provocan enfrontamentos institucionais.
Foi unha constante que en moitos dos congresos e encontros este tema saíse ao escenario dos debates, pero en moi
poucas ocasións co tempo necesario, nin a preparación adecuada. Por outra banda, desde Protocolo do Estado
fixéronse en numerosos congresos numerosas referencias á necesidade de actualizar o documento, pero no momento
político óptimo.
Por unhas e por outras razóns, o Real Decreto vai camiño dos 30 anos de existencia. Quedouse só como un
documento de referencia, pois na España real, nin as máis altas institucións poden cumprir cos preceptos que estipulan
esta normativa. Nunha situación así é necesario que polo menos se abra un serio debate que poida achegar unhas
conclusións prácticas que poidan axudar en dúas frontes:
1.Trasladar á Administración o conxunto das reflexións que poidan realizarse, no ánimo de contribuír a un mellor
estudo da cuestión.
2.Unificar criterios entre os profesionais sobre a interpretación actualizada que pode facerse das precedencias en
España, en base ao Real Decreto 2099/83 e outros posteriores que o modifican e a existencia de representantes tanto
institucionais como da sociedade civil que contan cun peso específico relevante e que se entende deban ser tidas en
conta.
DESTINATARIOS
Profesionais acreditados.
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PROGRAMA
Xoves, 9 de setembro de 2010
09.00 h.Inauguración das Xornadas.
09.30 h..Conferencia inaugural, a cargo do director do Departamento de Protocolo da Presidencia do Goberno, Miguel
Utray Delgado,.
10.00 h..Debate 1. A presidencia dos eventos e mecanismos de cesión. Criterios para ceder a presidencia. A
representación das autoridades.
Moderadores:
-Javier Carnicer, xefe de Protocolo das Cortes de Aragón.
-Margarita Lozares Villacaña, xefa de Eventos Corporativos de Repsol YPF.
-Juan José Feijóo. Consultor de Protocolo e Organización de Actos, director da empresa Serempresa e Vogal da
Asociación Española de Protocolo.
11.30 h.Descanso
12.00 h.Debate 2. A distinción entre actos de carácter xeral e actos de carácter especial. Normativa que ten que
aplicarse nos de carácter especial. A aplicación do artigo 10 nas comunidades autónomas. A inserción das autoridades
autonómicas se o artigo 10 fose de aplicación máis alá da vila de Madrid.
Moderadores:
-Mauricio Domínguez, ex xefe de Protocolo do Concello de Sevilla.
-José Fornell, xefe de Protocolo da Delegación do Goberno en Cataluña.
-Juan Ángel Gato, presidente da Asociación Española de Protocolo.
14.00 h.Fin da xornada matinal.
16.00 h.Debate 3. Autoridades e personalidades que deberían incorporarse ás precedencias oficiais reguladas ou que
deban desaparecer.
Moderadores:
- Carles Fabró i Ràfols, Gabinet de Relacions Externes i Protocol do Departament da Presidència da Generalitat de
Catalunya
- Fernando Fernández, xefe de Protocolo da Vicepresidencia primeira do Goberno.
- Rafael Vidal, xefe de Protocolo da Deputación da Coruña e presidente da Asociación de Técnicos de Protocolo de
Galicia.
19.00 h.Fin da primeira xornada.
Venres, 10 de setembro de 2010
09.30 h.Debate 4. Análise das precedencias contempladas nos artigos 10 e 12 do Real Decreto.
Moderadores:
- Manuel Martínez-Fresno, xefe de Protocolo da Presidencia de Canarias.
- Miguel Angel Limón Pons, xefe da Secretaría Municipal de Protocolo no Concello de Ciutadella de Menorca e
presidente da Asociación de Protocolo de Baleares.
- Carlos Fuente, presidente da Escola Internacional de Protocolo e vicepresidente primeiro da Asociación Española de
Protocolo.
11.30 h.Descanso.
12.00 h.Debate 5. Os decretos autonómicos e a súa armonización co nacional.
Moderadores:
- Tomás Soláns, xefe de Protocolo do Goberno de Aragón.
- Javier Castaño Jabato, Xefe de Gabinete da Presidencia da Xunta de Estremadura.
- Esmeralda Nogueira, ex-xefa de Protocolo da Presidencia da Xunta de Galicia.
14.00 h.Fin da sesión matinal.
16.00 H.Debate 6. Os regulamentos de protocolo das entidades locais.
Moderador:
-Virginia Navarro, xefa de Protocolo da Deputación de Córdoba.
-Javier Marquínez, xefe de Protocolo do Concello de Pamplona.
-Gloria Campos, directora xeral da Escola Internacional de Protocolo e Vogal da Asociación Española de Protocolo.
18.30 h.Exposición de conclusións.
18.45 h.Conferencia de clausura a cargo de Javier Vallaure de Acha, primeiro Introductor de Embaixadores e director
xeral de Protocolo, Cancillería e Ordes do Ministerio de Asuntos Exteriores. “As precedencias internacionais e a súa
asimilación en España”.
19.30 h.Clausura das Xornadas.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN
Asistencia rigurosamente por invitación, no número máximo que fixen a Universidade Internacional Menéndez y Pelayo
e a Asociación Española de Protocolo.

3. DATOS EDICIÓNS
SANTIAGO
LOCALIDADE:
NUM. PRAZAS:

SANTIAGO DE COMPOSTELA
50

INICIO / FIN: 09/09/2010 a 10/09/2010

ESTADO: NORMAL

DATA EXAME:
DOCENTES NOMEADOS

NON HAI INFORMACIÓN DISPOÑIBLE
LUGAR DE REALIZACIÓN
Escola Galega de Administracón Pública (EGAP)
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