
1. La Llei de Contractes del Sector Públic: a què i a qui s'aplica? 

1. Els contractes del Sector Públic: classificacions 

1. Per a què serveix la classificació dels contractes? 

2. Classificació per la seva naturalesa jurídica: contractes 

administratius i contractes privats 

3. Classificació per la seva subjecció a normes de la UE: 

els contractes SARA 

4. Tipus de contracte: els contractes per raó del seu 

objecte 

5. El règim jurídic dels contractes 

6. La jurisdicció competent 

2. Aspectes generals dels contractes 

1. Introducció 

2. La necessitat, idoneïtat i eficiència de la contractació 

3. La durada dels contractes 

4. La perfecció dels contractes 

5. El caràcter formal de la contractació 

2. Els elements del contracte : elements subjectius. L'organització administrativa per 

a la contractació 

1. Els elements d'un contracte 

2. La competència per contractar 

3. Les meses de contractació 

4. Els registres públics 

1. El Registre Oficial de Licitadors i Empreses 

Classificades del Sector Públic (ROLEC) 

2. El Registre de Contractes de l'Estat (RCE) 

5. La plataforma de contractació del sector públic i el perfil del 

contractant 

6. El responsable del contracte 

3. Els elements del contracte : elements subjectius. El contractista 



1. El contractista: requisits previs 

2. La capacitat: capacitat d'obrar i habilitació 

3. Les prohibicions de contractar 

4. La solvència 

5. La classificació 

6. La successió del contractista 

4. Els elements del contracte : elements objectius. Objecte, preu i garantia 

1. L'objecte del contracte 

2. La valoració econòmica del contracte 

3. Les garanties en els contractes de les Administracions Públiques 

5. La preparació del contracte: l'expedient de contractació 

1. La preparació del contracte 

2. L'expedient de contractació 

6. Els procediments de contractació  

1. Els procediments ordinaris 

1. El procediment obert 

2. El procediment obert simplificat 

3. El procediment obert simplificat 'abreujat' 

4. El procediment restringit 

2. Els procediments especials 

7. L'execució dels contractes 

1. Les prerrogatives de l'Administració 

2. Les obligacions dels contractistes 

3. Els drets dels contractistes 

4. La modificació dels contractes 

5. La suspensió dels contractes 

6. L'extinció dels contractes 

7. Cessió i subcontractació 



METODOLOGIA: 

Es realitzarà una exposició teòrica dels continguts (power point), fomentant la interacció amb 

els assistents mitjançant el plantejament casos que es poden produir en la realitat pràctica 

administrativa. 

OBJECTIUS: 

Conèixer i comprendre els principis generals de la contractació del sector públic, els 

procediments de contractació i especial referència a l’àmbit local.  

CANAL: 

Videoformació 

 

DURADA:  12 h ( en sessions de 4 hores) Farem un descans de 10 minuts a les 2 hores. 

Anirem avançant temari en funció de necessitats, motiu pel qual no poso dies concrets i 

temari concret per dia. 

  

CALENDARI I HORARI 

09.07 - 9:00 a 13:00 

16.07- 9:00 a 13:00 

23.07-9:00 a 13:00  


