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LA	CP	A	ESPANYA	I	A	LA	UE	

	La	contractació	pública	
total	de	la	UE	s’esNma	
entorn	al	18%	del	seu	PIB	

	
	

	La	contractació	pública	
implica	una	part	
important	de	l’acNvitat	
econòmica	en	tots	els	
estats	membres	de	la	UE	
(entre	l’11%	i	el	20%	del	
PIB)	
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DRET COMUNITARI DE CONTRACTES  
DIRECTIVES 

NORMES	ESTATALS	DE	CONTRACTES	DEL	SECTOR	PÚBLIC	
+	

NORMES	REGLAMENTÀRIES	DE	DESENVOLUPAMENT	

NORMES	AUTONÒMIQUES	DE	CONTRACTACIÓ	PÚBLICA	
	

DIRECTIVES	
2014	

AVANTPROJECTE	
DE	LCSP	2015	(?)	

TJUE	
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PRINCIPALS	OBJECTIUS		

DIRECTIVA	2014/24/UE	-	CONTRACTACIÓ	PÚBLICA	
	

q  Respectar	els	principis	 	fonamentals	consagrats	en	el	dret	originari	de	la	unió	europea:	igualtat	
de	 tracte,	 transparència	 i	 no	 discriminació,	 reconeixement	 mutu	 i	 lluita	 contra	 el	 frau	 i	 la	
corrupció	

q  Incrementar	la	seguretat	jurídica	(incorporació	de	la	jurisprudència	del	TJUE)	i	la	integritat	en	la	
contractació	

q  Fer	un	ús	estratègic	de	la	contractació	pública:	objecAus	Europa	2020	i	uAlitzar	la	contractació	
pública	com	a	eina	efecAva	de	políAques	públiques	

q  Incrementar	l’eficiència	de	la	despesa	pública:	major	qualitat	dels	contractes	públics.	Especial	
referència	a	la	innovació	

q  Modernitzar	i	simplificar	el	sistema	públic	de	contractació	
q  Facilitar	la	parNcipació	de	les	PIME		

q  Fomentar	la	col·laboració	entre	poders	adjudicadors		
q  Augmentar	la	flexibilitat	en	l’ús	dels	procediments	que	duen	associada	la	negociació	
q  GaranAr	el	compliment	de	les	obligacions	imposades	per	l’Acord	de	l’OMC			
q  Fer	ús	de	la	e-contractació	com	a	mitjà	transversal	d’assoliment	dels	objecAus	plantejats	
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PRINCIPAL	CONSEQÜÈNCIA:	REPENSAR	EL	
ESQUEMES	CLÀSSICS	DE	LA	CP	

OBJETIUS	CLÀSSICS	
OBJECTIUS	ESTRATÈGICS	

VINCULATS	AL	CREIXEMENT	
INTEL·LIGENT,	SOSTENIBLE	I	
INTEGRADOR	(EUROPA	2020)	

POLÍTIQUES	PÚBLIQUES	

EFICIÈNCIA	

INNOVACIÓ	

	
SOSTENIBILITAT	

	

ESTALVIS	IMMEDIATS	

EXECUCIÓ	PRESSUPOSTÀRIA	
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NOUS	OBJECTIUS	DE	LA	CP		

INNOVACIÓ	 SOSTENIBILITAT	

“SMART	PROCUREMENT”		
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COMPRA	PÚBLICA	D’INNOVACIÓ	
CONCEPTES	(I):	INNOVACIÓ	

¡  INNOVACIÓ:	 introducció	d’un	producte,	servei	o	procés	nous	
o	 significaAvament	 millorats,	 que	 inclou,	 encara	 que	 no	 s’hi	
limita,	els	processos	de	producció,	edificació	o	construcció,	un	
nou	 mètode	 de	 comercialització	 o	 un	 nou	 mètode	
d’organització	 de	 pràcAques	 empresarials,	 l’organització	 dels	
lloc	 de	 treball	 o	 les	 relacions	 exteriors,	 entre	 d’altres,	 amb	
l’objecAu	 d’ajudar	 a	 resoldre	 desafiaments	 de	 la	 societat	 o	 a	
donar	 suport	 a	 l’Estratègia	 Europa	 2020	 per	 un	 creixement	
intel·ligent,	sostenible	i	integrador.	

¡  		
¡  Ar8cle	2.22	de	la	Direc8va	2014/24/UE	i	5.13	de	la	Direc8va	2014/23/UE	
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COMPRA	PÚBLICA	INNOVADORA	
CONCEPTES	(II):	COMPRA	PÚBLICA	INNOVADORA	(CPI)		

La compra pública innovadora (CPI) és una actuació 
administrativa de foment de la innovació orientada al 
desenvolupament de nous mercats des de la demanda per mitjà de 
la contractació pública.	
	
Definició		extreta	del	Document	de	treball	de	l’Estratègia	per	a	l’especialització	intel·ligent	de	Catalunya	
(RIS3CAT)	

	CPI	és	el	mecanisme	pel	qual	els	poders	adjudicadors	actuen	com	un	client	
de	 llançament	 dels	 productes	 o	 serveis	 innovadors	 dels	 que	 no	 se’n	
disposa	 encara	 de	 forma	 comercial	 o	 a	 gran	 escala	 i	 que	 pot	 incloure	
proves	de	conformitat.		

	
	Horizon	2020	–	Work	Programme	2014-2015	–	General	Annexes	
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COMPRA	PÚBLICA	INNOVADORA	
CONCEPTES	(III):	COMPRA	PÚBLICA	DE	TECNOLOGIA	

INNOVADORA	(CPTI)	

¡  LA	COMPRA	PÚBLICA	DE	TECNOLOGIA	INNOVADORA	(CPTI)	
es	produeix	“quan	una	enAtat	pública	aprova	una	comanda	
d’un	producte	o	sistema	que	no	existeix	en	aquell	moment,	
però	que	pot	desenvolupar-se	probablement	en	un	període	
de	 temps	 raonable.	 Requereix	 el	 desenvolupament	 de	
tecnologia	 nova	 o	 millorada	 per	 poder	 complir	 amb	 els	
requisits	demandats	pel	comprador”.		

¡  (Edquist	and	Hommen,	1999)	
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LA	CONTRACTACIÓ	PÚBLICA	PRECOMERCIAL	(CPP)	és	una	contractació	de	
serveis	d’R+D+I	en	els	que	el	comprador	públic	no	es	reserva	els	resultats	per	
al	seu	propi	ús	en	exclusiva,	sinó	que	comparteix	amb	les	empreses	els	riscos	
i	els	beneficis	de	l’R+D+I	per	desenvolupar	soluciones	innovadores	que	
superin	les	que	hi	ha	disponibles	al	mercat.		
	
(COM	2007/799	final)		

COMPRA	PÚBLICA	INNOVADORA	
CONCEPTES	(IV):	COMPRA	PÚBLICA	PRECOMERCIAL	(CPP)	

LA	CONTRATACIÓN	PÚBLICA	PRECOMERCIAL	(CPP)	suposa	la	contractació	
de	serveis	d’R+D+i,	amb	riscos	i	beneficis	comparAts	en	condicions	de	
mercat,	amb	una	clara	separació	entre	l’adquisició	dels	serveis	i	l’ulterior	
desenvolupament	a	escala	comercial	dels	productes	finals.		
	
Horizon	2020	–	Work	programme	2014-2015	–	General	Annexes	
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COMPRA	PÚBLICA	INNOVADORA	(CPI)	

COMPRA	COMERCIAL		

COMPRA	PÚBLICA	DE	
TECNOLOGIA	
INNOVADORA	

COMPRES	CORRENTS	
QUE	INCORPOREN	

L’ELEMENT	
INNOVACIÓ	

COMPRA	PRECOMERCIAL	

MODALIDATS	RESULTANTS	DE	CPI		
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CPI	 	
CARACTERÍSTIQUES	

	
OBJECTIUS	

	
CP	COMERCIAL	

	
	

LEGISLACIÓ	DE	CONTRACTES	
DEL	SECTOR	PÚBLIC	

	
Règim	 jurídic	 de	 la	 CP:	
Npologies	 contractuals ,	
procediments	 i	 formes	 de	
contractació....	
	
Vinculació	al	CPP	
(Art.	11.1.C	TRLCSP)	
	
	

	
Proveir	 de	 béns	 i	 serveis	
sostenibles	de	major	qualitat	
que	incorporin	innovació	
	
	
Fomentar	 la	 compeNNvitat	 i	
la	 internacionalització	 dels	
sectors	empresarials	

	
COMPRA	PÚBLICA	
PRECOMERCIAL	

	
APLICACIÓ	DELS	PRINCIPIS	DE	
LA	LEG	DE	CONTRACTES	DEL	

SP	

	
Objecte	 contractual:	 serveis	
d’R+D+i	
	
El	 resultat	 de	 l’R+D+i	 no	 se’l	
reserva	 en	 exclusiva	 el	
comprador	públic	

	
Disposar	 de	 solucions	 per	
futures	demandes	públiques	
	
Incidir	 en	 la	 capacitació	
tecnològica	 dels	 sectors	
empresarials	
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DIRECTIVES	2014:	CLAUS	DE	CANVI	EN	
TERMES	D’INNOVACIÓ	

1.  Plantejament	estratègic	de	la	contractació	pública	
2.  Introducció	del	concepte	d’innovació	a	efectes	de	la	CP	
3.  Exclusió	dels	serveis	d’R+D+i	
4.  Regulació	de	les	consultes	preliminars	al	mercat	
5.  Especificacions	tècniques	basades	en	requeriments	funcionals	i	

presentació	de	variants	
6.  Nou	procediment	d’Associació	per	la	innovació	
7.  Impuls	de	l’ús	del	diàleg	compeNNu	i	major	disponibilitat	dels	

procediments	amb	negociació	en	funció	de	les	caracterísNques	dels	
contractes	

8.  Regulació	de	la	contractació	conjunta	
9.  PIME’s	i	objecAus	d’innovació	
10.  En	concessions,	la	previsió	expressa	de	l’element	innovació	de	forma	

sobrevinguda	
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L’associació	per	 la	 innovació	és	un	procediment	
d’adjudicació	 que	 té	 com	 a	 finalitat	 el	
desenvolupament	 de	 productes,	 serveis	 o		
d’obres	 innovadors	 i	 la	 compra	 ulterior	 dels	
subministraments,	 dels	 serveis	 o	 de	 les	 obres	
resultants,	sempre	que	corresponguin	als	nivells	
de	rendiment	i	als	costos	màxims	acordats	entre	
els	poders	adjudicadors	i	els	parNcipants	

DIRECTIVA	CP	2014:	L’ASSOCIACIÓ	
PER	LA	INNOVACIÓ	
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DIRECTIVA	CP	2014:	L’ASSOCIACIÓ	
PER	LA	INNOVACIÓ	

	
	1.	La	primera	fase	del	procediment	és	de	selecció	qualitaNva	–sobre	les	capacitats	en	els	
àmbits	 de	 la	 invesAgació	 i	 el	 desenvolupament-	 i	 es	 podran	 limitar	 el	 nombre	 de	
candidats	aptes	que	hagin	de	ser	convidats	a	parAcipar	en	el	procediment		
	2.	Cal	 tenir	molt	definits	els	 requisits	mínims	que	han	de	complir	 tots	els	 licitadors	 i	 la	
naturalesa	i	l’àmbit	de	la	solució	requerida	
	3.	Es	pot	dur	a	terme	amb	un	o	amb	varis	empresaris		
	 4.	 S’estructura	 en	 fases	 successives	 d’acord	 amb	 les	 etapes	 del	 procediment	
d’invesAgació	 i	 d’innovació	 tot	 fixant-ne	 les	 fites	 de	 cadascuna	 i	 el	 pagament	 que	
correspongui.	Es	pot	rescindir	l’associació	o	reduir-ne	els	parAcipants	en	cada	fase	
	 5.	 S’inclou	 l’element	 de	 negociació	amb	 els	 socis	 fins	 al	moment	 de	 presentar	 l’oferta	
definiAva	
	6.	Requereix	les	cauteles	d’igualtat	de	tracte	i	confidencialitat	de	les	proposicions	que	en	
el	procediment	de	diàleg	compeAAu	
	7.	Requereix	una	regulació	en	plec	dels	drets	de	propietat	intel·lectual	i	industrial	(DPIs)	
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ESQUEMA	BASE	DEL	PROCEDIMENT	
D’ASSOCIACIÓ	PER	LA	INNOVACIÓ	

FASE	DE	SELECCIÓ		

• SELECCIÓ	PER	CRITERIS	
OBJECTIUS	DE	LES	
EMPRESES	MÉS	SOLVENTS	
EN	TERMES	D’INNOVACIÓ	
• AVALUACIÓ	DELS	
PROJECTES	

FASE	DE	
DESENVOLUPAMENT	
DE	LA	SOLUCIÓ		

• FASES	INTERMITGES	
D’ASSOLIMENT	DE	FITES	
ESTABLERTES	(remuneració	
corresponent)		
• FASE	COMPETITIVA	QUAN	
HI	HA	MÉS	D’UN	OPERADOR	
• EL	PODER	ADJUDICADOR	
POT	RESCINDIR	L’AI	EN	
CADA	SUBFASE	D’ACORD	
AMB	LES	PREVISIONS	DELS	
PLECS	

ADQUISICIÓ	DELS	BÉNS	O	
SERVEIS	RESULTANTS	SI	
COMPLEIXEN	CONDICIONS		

• CONDICIONS	FUNCIONALS	I	
TÈCNIQUES	PREVISTES	EN	
EL	PLEC	
• CONDICIONS	DE	COST	
MÀXIM		
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LA	FASE	PRÈVIA		DE	LA	CP	EN	TERMES	
D’INNOVACIÓ	

•  ESPECIALITZACIÓ	DEL	COMPRADOR	PÚBLIC	I	PREVISIÓ	
OBJECTIVA	DE	MILLORA	DEL	SERVEI	PÚBLIC	

•  IMPLICACIÓ	POLÍTICA	
•  CONSULTES	AL	MERCAT	(DIFERENTS	VIES)		
•  POSSIBILITAT	D’0BTENCIÓ	DE	FONS	COMUNITARIS	
•  GESTIÓ	DEL	CANVI	

CONEIXEMENT	DE	
SOLUCIONS	DISPONIBLES	

EN	EL	MERCAT	–	
VIGILÀNCIA	

TECNOLÒGICA	

• COMUNICACIÓ	DE	LA	VOLUNTAT	
D’INCORPORAR	LA	INNOVACIÓ	A	LA	CP	

• ÚS	D’ALERTES	DE	PRÓXIMES	LICITACIONS	
• ÚS	D’ALERTES	DE	FUTURES	NECESSITATS		
• CONFIANÇA	EN	ELS	PROCEDIMENTS	I	EN	ELS	
SISTEMES	DE	COMUNICACIÓ	

PREPARACIÓ	DELS	
SECTORS	

INDUSTRIALS			

•  EINES	VIRTUALS	
•  AGENTS	SOCIALS	
•  RECEPCIÓ	I	GESTIÓ	DE	PROPOSTES	NO	SOL·LICITADES		
•  DINAMITZACIÓ	DE	SECTORS	PER	LOCALITZAR	FOCUS		
D’	INTERÈS	

VIES	DE	TRANSFERÈNCIA	
I	DE	COMUNICACIÓ	
ENTRE	DEMANDA	
PÚBLICA	I	OFERTA		

PUNTS	DE	TR
OBADA	

BÚSTIA	ELEC
TRÒNICA	DE

	

RECEPCIÓ	DE
	SOLUCIONS	

INNOVADOR
ES	
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PRINCIPALS	ASPECTES		
I	DECISIONS	

	Detecció	i	
anàlisi	de	la/es	
necessitat/s	

Qualificació	de	la/
es	necessitat/s	

Nivell	de	
priorització	 Decisió		

Avaluació		
d’opcions	

Costos		i	beneficis	
Mercats	

Anàlisi	
pressupostari	

Opcions	de	
finançament	

Decisions	
estratègiques	

Definició	de	
l’objecte	del	
contracte	i	
objecNus	i	
indicadors			

Especificacions	
tècniques	

PolíNques	
públiques	

associades	al	
contracte	

Preparació	de	la	
licitació:	PPT	i	

PCAP	

VEC	/	Pressupost	-
procediment	

licitació	termes	/	
calendari	

Criteris	de	selecció	i	
d’adjudicació	
publicitat	de	la	

licitació..	

Condicions	
d’execució	

Mecanismes	de	
seguiment	i	de	

control	
d’execució	

Designació	del/s	
responsable/s	

Protocols	i	
processos	

Avaluació	de	
resultats	

J	
U	
S	
T	
I	
F	
I	
C	
A	
C	
I	
Ó	
	
			

Regulació	de	les	condicions	
específiques	de	l’element	
innovació:	
- Admissió	de	variants	
- Innovació	com	a	criteri	
d’adjudicació	
- 	Propietat	intel·lectual/industrial	
- 	Finançament	
- 	ReparNment	de	riscos/beneficis	
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I,	EN	CONCRET…	

GESTIONAR	I	PREPARAR	L’ACCÉS	A	FINANÇAMENT	EXTERN	ESPECÍFIC	PER	A	
LA		INNOVACIÓ	

DEFINIR	ELS	REQUERIMENTS	TÈCNICS	PER	REFERÈNCIA	A	LES	EXIGÈNCIES	
FUNCIONALS	AMB	CARÀCTER	DE	MÍNIMS	

DISSENYAR	EL	CONTRACTE	EN	TERMES	D’EFICIÈNCIA,	INNOVACIÓ	–EN	
TERMES	DE	SOLUCIÓ-	INCORPORACIÓ	D’ALTA	TECNOLOGIA	I	PROMOCIÓ	

DE	PARTICIPACIÓ	DE	LES	PIME		

DEFINIR	I	DETERMINAR	prèviament	les	NECESITATS	a	saNsfer	i	la	IDONEïTAT	
DE	L’OBJECTE	DEL	CONTRACTE	
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EN	SELECCIÓ	I	LICITACIÓ…	

GARANTIR	L’ESPECIALITZACIÓ	TÈCNICA	DE	LA	MESA	DE	CONTRACTACIÓ	O	
ÒRGAN	EQUIVALENT	

IMPULSAR	EL	CONCURS	D’IDEES	/	PROJECTES	COM	UN	MITJÀ	ÚTIL	PER	A	LA	
SELECCIÓ	DEL	CONTRACTISTA		

ADMETRE	VARIANTS	RESPECTE	DE	LES	SOLUCIONS	
TECNOLÒGIQUES	

LICITAR	SEPARADAMENT	LES	PRESTACIONS	D’ALT	CONTINGUT	TECNOLÒGIC	
(LOTS	O	CONTRACTES	INDEPENDENTS)	

ANÀLISI	I	VALORACIÓ	ESPECÍFICA	DEL	PROCEDIMENT	DE	DIÀLEG	
COMPETITIU	O	DELS	PROCEDIMENTS	AMB	NEGOCIACIÓ	
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EN	EXECUCIÓ	I	AVALUACIÓ…	

ESTABLIMENT	DE	PROTOCOLS	I	REFERÈNCIES	DE	MESURA	D’EFICIÈNCIES	I	RESULTATS:	
INCORPORACIÓ	A	L’INFORME	D’AVALUACIÓ	FINAL	DEL	CONTRACTE	

DETECCIÓ	AVANÇADA	DE	NECESSITATS	QUE	PODEN	COMPORTAR	COMPRA	
PRECOMERCIAL	

”ACOMPANYAMENT”	AL	COMPRADOR	PÚBLIC	EN	ELS	PROJECTES	D’IMPACTE	
ELEVAT	

DETECCIÓ	DE	“CONTRACTACIONS	PILOT”	AMB	FORT	COMPONENT	DE	CPI	
PER	A	MONITORITZAR	LA	SEVA	APLICACIÓ	

PLA	ESPECÍFIC	DE	FORMACIÓ	I	D’ESPECIALITZACIÓ	DELS	COMPRADORS	
PÚBLICS.	ADEQUACIÓ	DELS	PEFILS	DELS	RESPONSABLES	DELS	CONTRACTES		
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Ø  OBJECTE	
–  PROCEDIMENT	que	han	de	seguir	els	OC	de	l’Administració	de	la	Generalitat	i	del	seu	SP	per	

sol·licitar	l’elegibilitat	i	la	programació	en	el	PO	FEDER	Catalunya	2014-2020	dels	projectes	
de	CPI.		

–  PotestaAu	 pels	 OC	 de	 l’Administració	 local	 catalana,	 previ	 acord	 o	 conveni	 amb	 la	
Generalitat.	

–  MODEL	 DELS	 CONTINGUTS	 de	 la	 sol·licitud	 de	 programació	 i	 de	 la	 informació	
complementària	(annex).		

	
Ø  ÀMBIT	MATERIAL		
Procediment	referit	a	TOTS	els	projectes	de	compra	pública	subjectes	a	la	normaAva	de	CP	que	

comporAn	inversió	en	recerca	i	innovació,	així	com	als	projectes	de	CPP.		
	
Ø  CERTIFICAT	DEL	COMPONENT	INNOVADOR	

–  Els	projectes	de	CPI	l’han	d’obtenir	amb	caràcter	previ	a	la	seva	programació,	si	s’escau,	en	
el	PO.	

–  Les	enAtats	competents	per	emetre’l	són	AQUAS,	per	als	projectes	de	l’àmbit	salut,	i	ACCIÓ,	
per	als	projectes	de	la	resta	d’àmbits	sectorials.		

Ordre	ECO/124/2015,	de	27	d'abril	(I)	
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Ordre	ECO/124/2015,	de	27	d'abril	(II)		

	
Ø  PROCEDIMENT	

–  Presentació	 sol·licitud	 per	 l’OC	 a	 través	 del	 SIFECAT	 (DG	 DE	 POLÍTICA	 I	
PROMOCIÓ	ECONÒMICA	-	DGPPE)	

–  CerAficació	del	component	innovador	(AQUAS/ACCIÓ)	
–  JusAficació	 de	 les	 despeses	 executades	 i	 pagades	 corresponents	 al	 component	

innovador	
–  CerAficació	del	component	innovador	en	les	despeses	que	es	proposen	cerAficar	

(AQUAS/ACCIÓ)	
–  Verificació	del	compliment		dels	criteris	de	selecció	del	PO	(DGPPE)	

ACOMPANYAMENT	I	ASSESSORAMENT	EN	MATÈRIA	DE	CONTRACIÓ	
PÚBLICA			(STJCCA)	
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Ø  MESURES	DE	FOMENT	DE	LA	INNOVACIÓ	EN	ELS	PROJECTES	DE	COMPRA	PÚBLICA	
	
–  Admissió	de	variants	o	millores	
–  Descripció	de	 les	prescripcions	 tècniques	en	 termes	de	rendiment	o	d’exigències	

funcionals		
–  Valoració	de	la	innovació	en	els	projectes	de	compra	pública	

Ø  PROGRAMA	DE	FORMACIÓ	INTEGRAL	EN	CPI	

–  Per	 als	 compradors	 públics	 i	 gestors	 de	 la	 contractació	 de	 l’Administració	 de	 la	
Generalitat	i	del	seu	sector	públic		

–  En	matèria	de	disseny,	regulació,	gesAó	i	execució	de	projectes	de	CPI	

Ordre	ECO/124/2015,	de	27	d'abril	(III)	
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Ordre	ECO/124/2015,	de	27	d'abril	(IV)	

 
 
 

  
 
 

  
  

Ø  DISPOSICIONS	TRANSITÒRIA	I	ADDICIONALS	
	
–  Aplicació	a	projectes	de	contractació	pública	iniciats	abans	de	l’entrada	en	vigor	

de	l’Ordre	(compromesos	i	abonats	a	parAr	del	dia	1	de	gener	de	2014)	

–  Modificació	 del	 model	 de	 conAnguts	 de	 sol·licitud	 de	 programació	 i	
d’informació	complementària			

–  Aplicació	del	procediment	a	altres	fórmules	de	compra	pública	que	incorporin	
innovació	 (específicament,	 les	 derivades	 del	 procediment	 d’associació	 per	 la	
innovació)	

–  Sol·licitud	 d’informe	 a	 unitats	 o	 enAtats	 de	 l’Administració	 de	 la	 Generalitat	
competents	per	raó	de	l’àmbit	material	o	de	les	caracterísAques	concretes	del	
projecte	de	CP	
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