
 

 

NOVA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC 

Possibilitats i requisits per a les petites i mitjanes empreses 
 

Tenim el plaer de convidar-vos al nostre proper CAFÈ AMB BNFIX. 

 

El sector públic representa al voltant del 40 per cent del PIB espanyol. 

 

La nova Llei de Contractes amb el Sector Públic propugna en la seva Exposició 

de Motius “…que se utilice la contratación pública como instrumento para 

implementar las políticas… de promoción de las PYMES…”. 

 

Així, a fi i efecte de flanquejar l’accés de les PIMES al mercat dels contractes 

públics, s’habiliten 2 línies estratègiques: el fraccionament dels contractes en 

lots, a fi de fer-los més assequibles, i la simplificació i l’abaratiment dels costos 

de la preparació d’ofertes. 

 

No obstant això, a més de promoure la participació de les PIMES com a 

contractistes del sector públic, i tenint en compte la seva intervenció en 

l’execució material dels contractes, l’esmentada norma estableix mesures de 

protecció dels subcontractistes, en concret, en matèria de pagaments i de 

terminis de pagaments. 

 

Per tal de conèixer les novetats d’aquesta Llei i els mecanismes per tal d’accedir 

a subministrar béns i serveis per part de les empreses de petita i mitjana 

dimensió hem organitzat aquesta sessió amb el Sr. Carlos Obeso, reconegut 

expert en el tema i col·laborador del nostre despatx. 

INSCRIPCIÓ                                                    Aforament limitat per ordre d’inscripció 

Mari Carmen Caballero / mcarmen.caballero@pich.bnfix.com  

 
QUAN/    Divendres, 11 de gener de 2019. De 9,00 h. a 10,30 h. 

ON/    Carrer Fontanella, núm. 21, 2n 4a 

PREU/    Inscripció Gratuïta (aforament limitat) 

PONENT/   Sr. Carlos Obeso Riess. Advocat.  

Expert Llei Contractes Sector Públic.  

MODERADORS/   Sra. María José Moragas. Advocada 

Sr. Joan Claret. Economista Auditor.  

Responsable del Sector Públic de BNFIX PICH 

 
 

Vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser 

objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils), reconeguts en la normativa vigent, m itjançant 

escrit junt amb l’acreditació de la seva identitat, dirigint sol·licitud a PICH BNFIX • C / Fontanella, 21 2º 1ª • 08010 Barcelona • o 

electrònic a l’adreça d’enviament: barcelona.rgpd@pich.bnfix.com. Els titulars de les dades personals tenen dret a presentar 

reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

CAFÈ AMB 

+34 93 301 20 22 

www.pich.bnfix.com 
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