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La contractació pública és, avui dia, un dels àmbits més importants de l’activitat de les administracions públiques i mou cada any una
gran quantitat de recursos públics.
Tenint això present, cal ressaltar que al novembre de l’any 2017 es va publicar la nova llei de contractes del sector públic per la qual
es traslladen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014. El curs aprofundeix en les novetats que es deriven de la nova llei i identifica les principals diferències respecte del
règim contractual vigent.
La complexitat de la normativa sobre contractació pública i les constants modificacions que ha sofert, així com la interpretació que
n’han fet els tribunals de justícia i els tribunals de recursos contractuals, exigeixen una actualització i formació contínues
Aquest curs d’especialització ofereix una formació teòrica i pràctica específica, i analitza, especialment, les novetats que es deriven de
la noves normes aprovades i de les que s’estan elaborant en matèria de contractació pública.

Objectius i competències

Pla d’estudis

Els objectius del curs d’especialització de Contractació Pública
són:

El curs s’organitza sobre la base de tres assignatures que
segueixen el cicle de la contractació pública, i s’analitzen
els fonaments i les diferents fases del procediment de
contractació pública:

•

Aprofundir en el coneixement de la regulació de la
contractació pública.

•

Conèixer les novetats que es deriven de la translació de
les directives europees a l’ordenament jurídic espanyol.

Les competències que aconseguiran els estudiants al llarg del
curs són:

•

Ser capaç d’interpretar la normativa vigent en matèria de
contractació pública.

•

Ser capaç d’aplicar coneixements especialitzats sobre
contractació pública en supòsits concrets.

•

Ser capaç d’utilitzar els mecanismes per a la resolució de
controvèrsies en la contractació pública.

•
•
•

Principis i fonaments de la contractació pública.
La preparació i adjudicació dels contractes públics.
L’execució i la resolució de controvèrsies en els contractes.

Durant el curs s’estudiarà detalladament la normativa vigent
i les noves directives europees, i es proposarà la lectura de la
jurisprudència en la matèria i de les principals resolucions dels
tribunals de recursos contractuals. També s’utilitzaran articles
acadèmics i comentaris jurisprudencials que facilitin l’abast
dels objectius establerts.
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