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PROGRAMA 

 10:00 h Presentación do Ciclo de Xornadas e benvida 
 

 10:15 h A licitación electrónica en Galicia: implicacións para as PEMES 
Elena Barba Pan 
Secretaria da Xunta Consultiva de Contratación Administrativa 
Consellería de Facenda 
Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio 
 

 11:30 h Preguntas e coloquio 
 

 12:00 h Café 
  

 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓNS 
Servizo de Información Comunitaria e Innovación (SICI)  

Tel.: 981555888   e-mail: euroinfo@ceg.es 
  

mailto:euroinfo@ceg.es


 
 

PRESENTACIÓN 
 

A Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, entrou en  
vigor o pasado mes de marzo e afecta de xeito significativo ás PEMES e á súas 
posibilidades de acceder a contratos coas diferentes administracións públicas. 
Malia que un dos obxectivos da nova Lei, é facilitar a súa concorrencia aos 
contratos públicos, a realidade é que contamos cun marco complexo que non 
facilita o entendemento e acceso das PEMES ás licitacións públicas. 
 
A Confederación de Empresarios de Galicia, como membro da Xunta 
Consultiva da Contratación Administrativa, en colaboración coa equipa da 
Consellería de Facenda que dinamiza e coordina aquel órgano consultivo, 
celebrará unha serie de accións informativas para empresarios nas que se irán 
analizando as cuestións máis relevantes da nova Lei.  

 
 
 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA 
 

Esta é a primeira delas, na que se abordará a licitación pública electrónica: o 
estado de situación e as principais implicacións para as empresas. 
 
O formato é sinxelo: sesións breves, nas que tras unha exposición por parte da 
equipa técnica da Xunta de Galicia dos temas propostos, os empresarios 
poidan plantexar cuestións de interese para a súa actividade. 
 

 
 
 

 

PRÓXIMAS SESIÓNS 
 

Nas próximas sesións analizaranse cuestións como: 
 

 Contrato menor: novidades e funcionamento 

 Contrato aberto simplificado e supersimplificado 

 Cláusulas sociais e medioambientais na contratación pública 

 Publicidade e transparencia na contratación pública 


