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A) INTRODUCCIÓ

� Normes que regulen la gestió pressupostària dels ens públics.

Doble fonament: tècniques d’execució del pressupost i control del

poder polític.

� Els principis bàsics:

1. Anualitat pressupostària.

2. Reserva de llei tributària.

3. Principi de competència.

4. Obligació que els òrgans de gestió siguin diferents als que

fiscalitzen

I.- LA GESTIÓ DEL PRESSUPOST. LA LLEI REGULADORA DE LES
HISENDES LOCALS
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B) FINANÇAMENT DELS ENS LOCALS

� Principi de suficiència financera: els ens locals han de tenir recursos

propis i suficients per a exercir les seves competències.

� Els recursos financers de les entitats locals (Art. 2 TRLRHL)

� Obtenció dels recursos per part dels municipis :

1. Tributs: impostos, taxes i contribucions especials.

2. Transferències: les transferències corrents i transferències de

capital. Subvencions.

3. Operacions de finançament: l’endeutament.

I.- LA GESTIÓ DEL PRESSUPOST. LA LLEI REGULADORA DE LES
HISENDES LOCALS
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B) FINANÇAMENT DELS ENS LOCALS

� Els ingressos dels municipis:

1. TRIBUTS:

• Impostos reconeguts pel TRLRHL

• Taxes (art. 20 TRLRHL):

a. Tributs locals constituïts per prestacions patrimonials de caràcter

públic

b. Les estableixen les entitats locals per Ordenances.

c. Fet imposable: prestació servei públic o utilització privativa o

l'aprofitament especial del domini públic local

I.- LA GESTIÓ DEL PRESSUPOST. LA LLEI REGULADORA DE LES
HISENDES LOCALS
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B) FINANÇAMENT DELS ENS LOCALS

2. PREUS PÚBLICS

- Naturalesa no tributària. Es poden establir per la prestació de serveis o la

realització d'activitats de la competència de l'entitat local sempre que no

concorri alguna de les circumstàncies de les taxes.

- Quantia: com a mínim el cost del servei o activitat realitzada. Vinculat a la

prestació d’un servei públic

3. PREUS PRIVATS

Provenen de l’explotació que l’entitat local pot fer dels seus béns patrimonials.

Import: com a mínim el cost del servei o activitat.

I.- LA GESTIÓ DEL PRESSUPOST. LA LLEI REGULADORA DE LES
HISENDES LOCALS
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I.- LA GESTIÓ DEL PRESSUPOST. LA LLEI REGULADORA DE LES
HISENDES LOCALS

C) EL PRESSUPOST

� Definició: document que recull l’expressió xifrada, conjunta i

sistemàtica de les obligacions que com a màxim pot reconèixer

l’ens públic i dels drets que hagi previst liquidar durant la vigència

del pressupost. També s’han d’incloure les despeses i els ingressos

dels ens instrumentals.

� Tractament diferenciat entre despeses i ingressos:

- Despeses. el pressupost constitueix un màxim.

- Ingressos. el pressupost constitueix una previsió i poden ser superiors als

previstos en el pressupost
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C) EL PRESSUPOST

� Contingut del pressupost:

a. Estat de despeses

b. Estat d’ingressos

c. Bases d’execució del pressupost

d. Annexos: els plans i programes d’inversió i finançament, l’estat de

consolidació del pressupost de l’entitat, els estats de previsió dels seus

organismes autònoms, entitats públiques empresarials i societats

mercantils i l’estat de previsió i moviments i situació del deute

** especial importància de la consolidació pressupostària

I.- LA GESTIÓ DEL PRESSUPOST. LA LLEI REGULADORA DE LES
HISENDES LOCALS
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I.- LA GESTIÓ DEL PRESSUPOST. LA LLEI REGULADORA DE LES
HISENDES LOCALS

C) EL PRESSUPOST

� Els principis pressupostaris:

i. Principi d’anualitat: l’exercici pressupostari coincidirà amb l’any

natural

ii. Principi de desafectació: els recursos de l’entitat local es destinaran

a satisfer el conjunt de les seves respectives obligacions, excepte en

el cas d’ingressos específics afectats a finalitats determinades.

iii. Principi de no compensació: els drets liquidats i les obligacions

reconegudes s’aplicaran al pressupost pel seu import íntegre

iv. Principi de prohibició del dèficit
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C) EL PRESSUPOST

� Els principis pressupostaris (continua)

v. Principi d’especialitat. Triple manifestació:

- Qualitativa: crèdits per a despeses s’han de destinar a la finalitat específica

prevista

- Quantitativa: prohibició d’adquirir compromisos de despeses per quantia superior

a l’import dels crèdits autoritzats en els estats de despeses

- Temporal: amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses de cada pressupost

I.- LA GESTIÓ DEL PRESSUPOST. LA LLEI REGULADORA DE LES
HISENDES LOCALS
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C) EL PRESSUPOST

� La formació i aprovació del pressupost

1. Documentació necessària per la formació del pressupost

2. Obligació enviar-la al Plenari de la Corporació per la seva aprovació inicial, esmena o

devolució

3. Aprovació definitiva si transcorregut el període d’informació pública no es presenten

reclamacions

4. Legitimació per a presentar al·legacions al pressupost: habitants entitat local, afectats

directes tot i no viure a l’entitat local, Col·legis i Cambres Oficials, Sindicats,

Associacions.

5. Causes impugnació taxades

6. Aprovació definitiva: abans del 31 de desembre de l’any anterior a l’exercici en que

s’hagi d’aplicar el pressupost

I.- LA GESTIÓ DEL PRESSUPOST. LA LLEI REGULADORA DE LES
HISENDES LOCALS
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I.- LA GESTIÓ DEL PRESSUPOST. LA LLEI REGULADORA DE LES
HISENDES LOCALS

C) EL PRESSUPOST

� La confecció del pressupost. El principi de prohibició del dèficit:

- Els tres sistemes d’elaboració del pressupost: tècnica incrementalista,

pressupost per programes i pressupost de base 0.

- Principi de prohibició del dèficit: ha de mantenir-se en el moment

d’aprovar el pressupost i durant la seva vigència:

� Si previsions ingressos > crèdits consignats: aprovació del pressupost amb

superàvit

� Si crèdits consignats < ingressos previstos: no es pot aprovar.
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I.- LA GESTIÓ DEL PRESSUPOST. LA LLEI REGULADORA DE LES
HISENDES LOCALS

C) EL PRESSUPOST

� La pròrroga pressupostaria: en cas que s’iniciï l’exercici econòmic

sense que hagi entrat en vigor el pressupost corresponent. Té

ajustos:

� A la baixa

� A l’alça.

� L’estructura pressupostària . Els criteris classificatoris de la llei:

a. Per unitats orgàniques. És opcional

b. Funcional. Aplicació exclusiva a les despeses

c. Econòmica. Tant per les despeses com els ingressos

� Partida pressupostària
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I.- LA GESTIÓ DEL PRESSUPOST. LA LLEI REGULADORA DE LES
HISENDES LOCALS

C) EL PRESSUPOST

� Delimitació i situació dels crèdits

- El “crèdit pressupostari” assignat a cada partida pressupostària:

quantia que l’entitat local té previst gastar en cada partida

- La vinculació al principi d’estabilitat pressupostària

� La vinculació jurídica dels crèdits: les “borses de crèdits”

� La situació dels crèdits pressupostaris:

- Distinció entre crèdit inicial i definitiu

- Tres situacions en les que poden trobar-se els crèdits: disponibles,

no disponibles i retinguts pendents d’utilització.
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I.- LA GESTIÓ DEL PRESSUPOST. LA LLEI REGULADORA DE LES
HISENDES LOCALS

C) EL PRESSUPOST

Les modificacions pressupostàries i la seva tramitació

A// Modificacions en el pressupost de despeses

- És inevitable que el desenvolupament de l’activitat corporativa durant l’exercici

econòmic pugui generar noves necessitats o que les quantitats assignades siguin

insuficients, i per aquest motiu la llei ha previst mecanismes precisos perquè, amb les

degudes garanties, puguin incorporar-se al pressupost aquestes alteracions.

- Modificacions de crèdits: crèdits extraordinaris, suplement de crèdit, ampliació de

crèdit, transferència de crèdit, generació de crèdit i incorporació de romanents de

crèdit, baixes per anul·lació.
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I.- LA GESTIÓ DEL PRESSUPOST. LA LLEI REGULADORA DE LES
HISENDES LOCALS

C) EL PRESSUPOST

1. Crèdits extraordinaris:

2. Suplements de crèdit

Modificacions del pressupost de despeses que ve motivada per l’augment d’una

despesa que ja teníem contemplada en el pressupost però amb una quantia

inferior a la que finalment serà necessària.

**finançament crèdits extraordinaris i suplements de crèdit

Modificacions pressupost de despeses mitjançant les quals s’assigna crèdit

per a la realització d’una despesa específica i determinada que no es pot

ajornar fins a l’exercici següent i per la que no existeix crèdit actual.
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I.- LA GESTIÓ DEL PRESSUPOST. LA LLEI REGULADORA DE LES
HISENDES LOCALS

C) EL PRESSUPOST

3. Ampliació de crèdit:

Modificació a l’alça del pressupost de despeses que es concreta en un

augment de crèdit pressupostari en alguna de les partides ampliables

relacionades expressament a les Bases d’Execució del Pressupost

4. Transferència de crèdit

Modificació del pressupost de despeses que sense alterar la quantia

total del pressupost, s’imputa l’import total o parcial d’un crèdit a

d’altres partides pressupostàries amb diferent vinculació jurídica.
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I.- LA GESTIÓ DEL PRESSUPOST. LA LLEI REGULADORA DE LES
HISENDES LOCALS

C) EL PRESSUPOST

5.- Generació de crèdit per aportacions o compromisos ferms

d’aportació, alienació béns, prestació serveis.

6. Incorporació de romanents de crèdit

• Els romanents de crèdit estan constituïts pels saldos de crèdit definitius no afectats

al compliment d’obligacions reconegudes, és a dir, despesa no realitzada.

• REGLA GENERAL � al tancament de l’exercici s’anul•len els romanents de crèdit, de

forma que no poden incorporar-se al pressupost de l’exercici següent.

**EXCEPCIONS � consisteixen bàsicament en incorporar al pressupost de l’exercici

següent alguns romanents de crèdit en situació de disponibles, altres ja retinguts i

altres compromesos sempre que es compleixin alguns requisits.

• Romanents de crèdits que poden ser incorporats
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I.- LA GESTIÓ DEL PRESSUPOST. LA LLEI REGULADORA DE LES
HISENDES LOCALS

C) EL PRESSUPOST

6. Incorporació de romanents de crèdit (continua)

• Crèdits no incorporables

• Quan es poden incorporar els romanents de crèdit

7. La baixa per anul·lació

• És la modificació del pressupost de despeses que suposa una disminució

total o parcial del crèdit assignat a una partida pressupostària. Pot afectar

a qualsevol crèdit del pressupost de despeses fins a l’import del seu saldo,

sempre que la seva dotació es consideri que es pugui reduir o anul•lar

sense que la prestació del servei surti perjudicada.
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I.- LA GESTIÓ DEL PRESSUPOST. LA LLEI REGULADORA DE LES
HISENDES LOCALS

C) EL PRESSUPOST

B// Modificacions en el pressupost d’ingressos.

- Modificacions en el pressupost d’ingressos: simples previsions

motivades per les modificacions del pressupost de les despeses

- Modificacions en el pressupost de les despeses :

� Les que NO comporten modificació al pressupost d’ingressos

� La resta SÍ comporten modificació en el pressupost d’ingressos



23

I.- LA GESTIÓ DEL PRESSUPOST. LA LLEI REGULADORA DE LES
HISENDES LOCALS

C) EL PRESSUPOST

� Prescripció de deutes i obligacions de la hisenda local: corrent

doctrinal majoritària aplicació de l’article 25 LGP = prescripció als 4

anys del:

- Dret al reconeixement o liquidació per la Hisenda Pública de tota obligació que

no s’hagués sol·licitat amb la presentació de documents justificatius

- Dret a exigir el pagament de les obligacions ja reconegudes o liquidades.
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II.- LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS
CULTURALS: FORMES DE GESTIÓ DIRECTA
I INDIRECTA, L’EXTERNALITZACIÓ. ELS
CONSORCIS I LES FUNDACIONS.
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II.LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS CULTURALS: FORMES
DE GESTIÓ DIRECTA I INDIRECTA, L’EXTERNALITZACIÓ. ELS
CONSORCIS I LES FUNDACIONS.

A) PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS CULTURALS

- Es pot articular en base a dues formes: gestió directa i gestió indirecta

- L’externalització: el contracte administratiu i els contractes privats

B) FORMES DE GESTIÓ DIRECTA I INDIRECTA EN LA PRESTACIÓ

DE SERVEIS I EN LA GESTIÓ D’INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES

- Formes de gestió taxades a l’ordenament jurídic “númerus clausus”

- L’Administració ha de triar la forma de gestió i la regla general és que té llibertat

absoluta per triar la forma de gestió del servei públic. Excepcions

- Les fórmules previstes a l’ordenament jurídic parteixen d’una “summa divissio” :directes

i indirectes.



26

B) FORMES DE GESTIÓ DIRECTA I INDIRECTA EN LA PRESTACIÓ

DE SERVEIS I EN LA GESTIÓ D’INSTAL·LACIONS PÚBLIQUES

� FORMA GESTIÓ DIRECTA

� Característiques principals

1. No té entrada en la gestió el sector privat.

2. El servei es gestiona per la pròpia administració pública ja sigui a través dels

seus propis òrgans o ja sigui a través dels anomenats ens instrumentals

personificats sota fórmules de dret públic o de dret privat.

3. No requereix de cap instrument contractual

II.LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS CULTURALS: FORMES
DE GESTIÓ DIRECTA I INDIRECTA, L’EXTERNALITZACIÓ. ELS
CONSORCIS I LES FUNDACIONS.
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� Modalitats de gestió directa:

1. gestió per la pròpia entitat amb o sense òrgan diferenciat

- L'entitat local assumeix íntegrament el poder de decisió i utilitza els

seus propis mitjans materials, econòmics i personals, és a dir, la seva

pròpia organització

- Dos supòsits:

a. Gestió sense òrgan especial de l’Administració, de forma centralitzada

b. Prestació del servei adoptant determinades especialitats organitzatives i

pressupostàries que fan que hi hagi un cert grau d’autonomia en la prestació del

servei.

II.LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS CULTURALS: FORMES
DE GESTIÓ DIRECTA I INDIRECTA, L’EXTERNALITZACIÓ. ELS
CONSORCIS I LES FUNDACIONS.
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2. Gestió a través d'un organisme autònom local

- Organització diferenciada del propi ens local junt amb la creació

d’una persona jurídica independent

- És un ens instrumental de dret públic amb personalitat jurídica

pròpia i patrimoni independent

- La titularitat i control del servei públic l’assumeix l’ens local

- Autonomia merament funcional

- Procediment de creació legalment previst

- Es regeixen per normes de dret administratiu

- Règim econòmic i financer públic

II.LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS CULTURALS: FORMES
DE GESTIÓ DIRECTA I INDIRECTA, L’EXTERNALITZACIÓ. ELS
CONSORCIS I LES FUNDACIONS.
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3. Gestió a través d'una Entitat Pública Empresarial

- Substitueix als antics organismes autònoms de caràcter econòmic,

financer o industrial

- Moltes característiques similars amb els Organismes Autònoms Locals

- Tenen assignada la prestació de serveis o la producció de béns d’interès

públic susceptibles de contraprestació

- Finançament

II.LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS CULTURALS: FORMES
DE GESTIÓ DIRECTA I INDIRECTA, L’EXTERNALITZACIÓ. ELS
CONSORCIS I LES FUNDACIONS.
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4. Gestió a través d'una Societat Mercantil amb capital que pertany

íntegrament a l'entitat local

- Forma de prestació de serveis públics amb contingut econòmic

- Obligació adopció forma mercantil de responsabilitat limitada

- Personal sempre subjecte al règim laboral

- Elaboració anual d’un programa d’inversions

- La contractació: respecte als principis d’igualtat, concurrència i no discriminació

- El procediment de creació: acord del plenari municipal

- Subjecció a la legislació mercantil comptable

II.LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS CULTURALS: FORMES
DE GESTIÓ DIRECTA I INDIRECTA, L’EXTERNALITZACIÓ. ELS
CONSORCIS I LES FUNDACIONS.
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� FORMA GESTIÓ INDIRECTA

- Si el servei té contingut econòmic podrà ser gestionat a través de les formes de

gestió indirecta

- Característica principal: l’externalització

- El contracte de gestió de serveis públics: Contracte administratiu pel qual

l'administració a canvi d'una contraprestació econòmica (normalment denominada cànon)

encomana a una persona natural o jurídica la gestió d'un servei públic o d’un equipament

públic.

Modalitats: Concessió, Gestió interessada, Concert i Societat d’Economia Mixta

II.LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS CULTURALS: FORMES
DE GESTIÓ DIRECTA I INDIRECTA, L’EXTERNALITZACIÓ. ELS
CONSORCIS I LES FUNDACIONS.
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� FORMA GESTIÓ INDIRECTA

**El contracte de gestió de serveis públics: la Concessió

� Actuacions preparatòries del contracte

� Principi d’equilibri econòmic-financer de la concessió

� No existeix el contracte menor

� Importància de preveure la forma en que operarà la reversió del servei a la

finalització del contracte

- Els consorcis :

� Basats en l’associació de diferents administracions públiques

� Instrument molt útil per gestionar interessos supramunicipals

� Diferència amb les mancomunitats

II.LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS CULTURALS: FORMES
DE GESTIÓ DIRECTA I INDIRECTA, L’EXTERNALITZACIÓ. ELS
CONSORCIS I LES FUNDACIONS.
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� FORMA GESTIÓ INDIRECTA (continua)

- Les Fundacions:

� Patrimoni afectat de forma duradora a la realització, sense afany de lucre, de

finalitats d’interès general

� No és una entitat de base associativa

� Caràcter essencialment privat i l’objectiu permetre que el fundador destini un

patrimoni de manera permanent a l’acompliment d’una finalitat d’interès

general, sense cap ànim de lucre

� La carta fundacional i el finançament

� L’òrgan de govern: el Patronat

� Són persones jurídiques privades, per tant, sotmeses al dret privat

II.LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS CULTURALS: FORMES
DE GESTIÓ DIRECTA I INDIRECTA, L’EXTERNALITZACIÓ. ELS
CONSORCIS I LES FUNDACIONS.
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III. LA CONTRACTACIÓ EN L’ÀMBIT DE
LA GESTIÓ CULTURAL.
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III. LA CONTRACTACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA GESTIÓ CULTURAL

� Normativa aplicable: Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de

novembre, que aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector

Públic (TRLCSP)

� Trets característics de la normativa vigent:

- Adaptació de la legislació de contractes a la normativa comunitària

- Àmbit d’aplicació: aplicació amb diferent grau d’intensitat, a totes les entitats

que formen part del sector públic (art. 3 TRLCSP)
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III. LA CONTRACTACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA GESTIÓ CULTURAL

� L’àmbit subjectiu d’aplicació del TRLCSP:

� No a totes les entitats se’ls aplica amb la mateixa intensitat. Els tres nivells

d’aplicació:

a) Administracions Públiques en sentit estricte: aplicació íntegra

b) Poders Adjudicadors: aplicació parcial

c) Altres subjectes del sector públic: aplicació parcial
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III. LA CONTRACTACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA GESTIÓ CULTURAL

� Àmbit subjectiu d’aplicació:

� Les Administracions Públiques en sentit estricte (art.3.2 TRLCSP): són les

úniques que fan contractes administratius (arts. 19 i 20.1 TRLCSP)

� Poders adjudicadors (art. 3.3 b TRLCSP):

a) Creats per satisfer necessitats d’interès general que NO tinguin caràcter

industrial o mercantil

b) Amb personalitat jurídica

c) Relació d’instrumentalitat

d) Només fan contractes privats, subjectes o no a regulació harmonitzada

� Altres subjectes del sector públic
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III. LA CONTRACTACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA GESTIÓ CULTURAL

� Classes de contractes del sector públic:

a) Contractes Administratius

distinció basada en aspectes substantius

b) Contractes Privats

c) Contractes subjectes i no subjectes a regulació harmonitzada:

distinció basada en criteris quantitatius
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III. LA CONTRACTACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA GESTIÓ CULTURAL

� ELS CONTRACTES ADMINISTRATIUS (ART. 19 TRLCSP):

- Sempre han d’ésser realitzats per una Administració Pública

- Són els que expressament estableix la llei

- L’òrgan de contractació actua investit de prerrogatives

- Els contractes regulats al TRLCSP:

a) Contracte d’obres

b) Contracte de concessió d’obra pública

c) Contracte de gestió de serveis públics

d) Contracte de subministrament

e) Contracte de serveis

f) Contracte de col·laboració entre el sector públic i el privat
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III. LA CONTRACTACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA GESTIÓ CULTURAL

- Els contractes regulats al TRLCSP :
g) Els contractes administratius atípics o especials:

� Els contractes mitxes

� Els contractes privats

- Aspectes generals del TRLCSP aplicables a tots els

contractes administratius:

� Responsable del contracte: l’òrgan de contractació ha de designar un

responsable del contracte que pot ser o bé una PF o una PJ

� Perfil del contractant: difusió per internet de l’activitat contractual dels ens

públics

� Contractista: capacitat i solvència. És l’aptitud per contractar amb el sector

públic.
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III. LA CONTRACTACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA GESTIÓ CULTURAL

- Aspectes generals del TRLCSP aplicables a tots els contractes

administratius:

� L’objecte del contracte, termini d’execució i perfeccionament. La formalització

(art. 86 TRLCSP):

a) Determinat

b) Prohibició de fraccionament de l’objecte del contracte

c) Divisió de l’objecte del contracte en lots susceptibles d’utilització o aprofitament separat

d) Durada dels contractes

e) Pròrrogues

f) Perfeccionament

g) Prohibició de contractació verbal excepte pels casos d’emergència (art. 113 TRLCSP)

h) Formalització de contractes menors: la factura
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III. LA CONTRACTACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA GESTIÓ CULTURAL

- Aspectes generals del TRLCSP aplicables a tots els contractes

administratius:

� El preu del contracte. El valor estimat del contracte:

a) Possibilitat d’establir variacions del preu o penalitzacions en funció del

compliment de determinats objectius o terminis.

b) Prohibició de pagament ajornat excepte pels contractes d’arrendament

financer o d’arrendament amb opció de compra.

c) El valor estimat dels contractes: ve determinat per l’import total (IVA exclòs),

i ha d’incloure les possibles pròrrogues.

d) Càlcul del valor estimat del contracte: s’estableixen diferents sistemes en

funció del tipus de contracte.
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III. LA CONTRACTACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA GESTIÓ CULTURAL

- Aspectes generals del TRLCSP aplicables a tots els contractes

administratius:

� El preu del contracte. El valor estimat del contracte:

e) Possibilitat d’establir revisió de preus conforme a les regles establertes pels articles

89 i següents.

f) Possibilitat d’establir variacions del preu o penalitzacions en funció del compliment

de determinats objectius o terminis.

g) Prohibició de pagament ajornat excepte pels contractes d’arrendament financer o

d’arrendament amb opció de compra.

h) El valor estimat dels contractes: ve determinat per l’import total (IVA exclòs), i ha

d’incloure les possibles pròrrogues.

i) Càlcul del valor estimat del contracte: s’estableixen diferents sistemes en funció del

tipus de contracte.
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III. LA CONTRACTACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA GESTIÓ CULTURAL

- Aspectes generals del TRLCSP aplicables a tots els contractes

administratius:

� La preparació del contracte:

a) L’expedient de contractació: requisits i contingut. Article 109 i 110 TRLCSP.

b) Contractes menors: Article 111 TRLCSP.

c) Tramitació de l’expedient de contractació: ordinària, urgent i d’emergència.

Articles 112 i 113 TRLCSP.

d) Plecs de Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques: articles 114 a

117 TRLCSP. Són els documents essencials del contracte i en base als quals

queden fixats els drets i obligacions de les parts.

e) Les condicions especials d’execució del contracte i les condicions de

subrogació (articles 118 i 119 TRLCSP).
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III. LA CONTRACTACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA GESTIÓ CULTURAL

- Aspectes generals del TRLCSP aplicables a tots els contractes

administratius:

� La selecció del contractista

a) Articles 138 i següents TRLCSP.

b) Sistemes normals: obert i restringit.

� Els criteris d’adjudicació del contracte:

a) En base a aquests criteris es fa la valoració de les diferents ofertes presentades pels

licitadors.

b) S’han anant introduint criteris d’adjudicació de contingut medi ambiental i social.

c) Criteris d’adjudicació de contingut medi ambiental: han de tenir relació amb l’objecte del

contracte.

d) Criteris d’adjudicació de contingut social,

e) Possibilitat d’utilitzar la figura dels contractes menors.
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III. LA CONTRACTACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA GESTIÓ CULTURAL

- Aspectes generals del TRLCSP aplicables a tots els contractes

administratius:

� L’execució del contracte

a) Si el contracte té caràcter privat el règim jurídic aplicable és en tot cas el dret

privat, civil o mercantil,

b) Si el contracte té caràcter administratiu, el règim jurídic aplicable serà bàsicament el

que resulti del TRLCSP si l’ens públic té la consideració d’Administració Pública,
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III. LA CONTRACTACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA GESTIÓ CULTURAL

- Aspectes generals del TRLCSP aplicables a tots els contractes

administratius:

� El pagament del preu del contracte. El règim jurídic del pagament del

preu dels contractes administratius

a) Subjecte a certa discrecionalitat però el TRLCSP imposa que aquesta fixació

ha de ser correcta: els contractes han de tenir sempre un preu cert expressat

en euros

b) El preu s’ha d’abonar al contractista en funció de la prestació realment

efectuada i d’acord amb el que s’hagi convingut

c) L’article 87 TRLCSP prohibeix el pagament ajornat dels contractes com a regla

general
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III. LA CONTRACTACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA GESTIÓ CULTURAL

- Aspectes generals del TRLCSP aplicables a tots els contractes

administratius:

� El pagament del preu del contracte. El règim jurídic del pagament del

preu dels contractes administratius

d) El dret de l’adjudicatari del contracte al cobrament de la prestació realitzada no

només és exigible quan la prestació executada està recollida en un contracte

e) L’obligació de pagament ve establerta per l’article 216 TRLCSP

f) El preu del contracte s’abonarà al contractista en funció de la prestació realment

efectuada i d’acord amb el que es va convenir

g) Tots els drets reconeguts al contractista per la llei no poden ser renunciats ni

objecte de pacte en contrari
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III. LA CONTRACTACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA GESTIÓ CULTURAL

- Aspectes generals del TRLCSP aplicables a tots els contractes

administratius:

� El pagament del preu del contracte. El règim jurídic del pagament del

preu dels contractes administratius:

h) Si el pagament no es produeix en el termini de 30 dies, el contractista té dret al

cobrament dels interessos de demora i a una indemnització per les despeses que

se li hagin irrogat:

• Quan s’ha d’abonar el preu del contracte i quan comencen quan deixen de

meritar-se els interessos de demora?

• Quantificació dels interessos de demora

• Base del càlcul dels interessos

• Procedeix l’anatocisme

• Dret del contractista a indemnització
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III. LA CONTRACTACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA GESTIÓ CULTURAL

- Aspectes generals del TRLCSP aplicables a tots els contractes

administratius:

� El pagament del preu del contracte. El règim jurídic del pagament del

preu dels contractes administratius:

i) Prescripció:

• Causa

• Termini de prescripció de 4 anys

• Data d’inici del còmput de prescripció del dret de cobrament del preu

• Data d’inici del còmput de la prescripció dels interessos de demora
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III. LA CONTRACTACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA GESTIÓ CULTURAL

- Aspectes generals del TRLCSP aplicables a tots els contractes

administratius:

� El pagament del preu del contracte. El règim jurídic del pagament del

preu dels contractes administratius:

j) Dret de l’empresari a la suspensió i a la resolució del contracte per

demora en el pagament

k) Embargament dels abonaments a compte (art. 216.7 TRLCSP)

l) La cessió dels drets de cobrament (art. 218 TRLCSP)
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III. LA CONTRACTACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA GESTIÓ CULTURAL

- Aspectes generals del TRLCSP aplicables a tots els contractes

administratius: (continua)

� La cessió del contracte i la subcontractació

a) La cessió del contracte: la finalitat és la substitució del contractista per un

tercer, que es subroga en els drets i obligacions del cedent. Requisits de la

cessió.

b) La subcontractació: significa concertar amb un tercer la realització parcial

del contracte. L’adjudicatari del contracte continua vinculat a tots els efectes

amb l’administració, i els subcontractistes només estan obligats amb el

contractista principal que és el que assumeix la responsabilitat per la

correcta execució del contracte. Requisits de la subcontractació.
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