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Introducció

Per què fomentar 
la compra pública 
innovadora?

Innovació pública com a motor per al creixement futur i part central 
de les estratègies europees

Augment dels avantatges per a la ciutadania, tant a nivell ambiental 
com social, així com foment d’una economia sostenible

Nous enfocs per poder aconseguir solucions que responguin de 
forma eficient a les necessitats públiques

Fer servir els recursos de contractació pública per mobilitzar i 
dinamitzar els sectors d’innovació.

Noves formes de plantejar les necessitats per part de les 
administracions locals i mètodes per mesurar l’èxit de les solucions



Característiques de la Compra 
Pública Innovadora 

Solucions a mig i llarg termini

Innovació no basada exclusivament en productes sinó també en 
metodologies i processos

El foment a la innovació té diverses formes, des de la inclusió de clàusules de 
innovació als plecs fins a processos complexos de contractació

La compra pública innovadora permet l’accés de solucions proporcionades 
per empreses més petites, diversificant els proveïdors de serveis

Qualsevol sector és susceptible de participar en compra pública innovadora



Característiques de la Compra 
Pública Innovadora 

Requeriments 
de la innovació

Entendre i 
definir les 

oportunitats i 
reptes

Implementar 
projectes pilots, 

afavorint 
l’experimentació i 
refinament de les 

solucions

Creació 
d’indicadors per 

mesurar l’impacte 
de la innovació 

d’una forma 
holística

Aprofitar la 
innovació per 
generar canvis 

sistèmics

Generar idees útils 
per identificar 

possibles solucions 
i poder seleccionar 

les millors



Procediments de la Compra 
Pública Innovadora 

Compra comercial d’un bé
que no està totalment
desenvolupat.

La compra pública d’innovació
pot ser un contracte de serveis,
obra o subministrament en
funció del seu objecte

Elements de 
decisió del 
procediment 
adient

Grau de 
coneixement 
del mercat

Nombre de 
potencials 
proveïdors i 
l’estructura del 
mercat

El termini i els 
recursos de 
què es disposa 
per a la 
contractació

La realització 
prèvia de treballs 
de recerca i 
desenvolupament

La necessitat 
d’adquirir una 
solució a escala 
comercial més 
enllà d’un prototip

Els procediments més rellevants per la contractació d’innovació són 
els que permeten un diàleg més ampli entre el mercat i l’òrgan de 
contractació

Les entitats públiques poden publicar convocatòries per rebre 
propostes de solucions innovadores



Procediments de la Compra 
Pública Innovadora 

Licitació 
amb 

negociació

Que la solució necessiti disseny per part dels 
licitadors, però existeixen unes prescripcions 
tècniques més o menys definides

Diàleg 
competitiu

Es defineix la necessitat però no s’estableixen 
unes condicions tècniques unificades. 
Recomanat per projectes grans i complexos

Associació 
per a la 

innovació

Amb aquest procés es poden adjudicar tant els 
serveis de recerca com els productes finals 
derivats d’aquesta

Taula de decisió 
experts en la 
matèria.

Compra 
precomercial

En cas de necessitar només la contractació de 
I+D  per desenvolupar una solució que no es 
troba al mercat



Consultes preliminars al 
mercat

Fase de desenvolupament del projecte

Estudiar la capacitat que té el mercat de 
resoldre una necessitat, així com donar a 
conèixer als operadors econòmics de les 
necessitats del sector públic

Permetrà determinar si els potencials licitadors 
poden presentar propostes innovadores

Es recomana que el procés sigui clar i concret, 
facilitant la participació dels agents i respectant els 
principis de transparència, publicitat, no 
discriminació i lliure competència

Indispensable per executar projectes 
d’innovació ja que aporta coneixement sobre 
l’estat de les tecnologies

Clàusules “Smart”

Assessoraments 
personalitzats

Difusió tecnològica 



Def. Art 
115 LCSP

Consultes preliminars al 
mercat. 

Enllumenat públic via ciclista

WIFI4EU

Caldera biomassa i energia renovable

Servei de seguretat i vigilància i 
controls d'accessos

Implicacions
Fer una CPM no obliga a l’òrgan de contractació a 
iniciar un procés d’adjudicació

Durant l’elaboració dels plecs s’han de tenir en 
compte els resultats de la CPM, en cas contrari ha 
de quedar reflectit el motiu

La CPM no pot resultar en un objecte contractual ni en 
unes especificacions tècniques tan concretes que 
només s’adaptin a la solució d’una de les empreses

La participació o no en la consulta no impedeix la 
participació en la posterior licitació.

L’informe de resultats de la CPM ha de quedar visible 
en la tramitació de la licitació resultant, així qualsevol 
licitador pot tenir informació de la consulta



Disseny de clàusules i plecs 
innovadors 

No descriure el 
producte que es 

vol adquirir sinó la 
necessitat a cobrir

Hi ha nombrosos 
procediments per 

contractar 
innovació

Les especificacions 
tècniques ha de 

definir bé la 
necessitat

Adreçar les 
dificultats 

tècniques al 
redactar els plec 

amb CPM

Possibilitat 
d’introduir variants 

dins de les 
condicions 

definides als plecs 

Definir els criteris 
d’adjudicació per 
tal de afavorir la 

innovació

Criteris econòmics

Criteris de qualitat

Millores com a 
criteri d’adjudicació

Indicadors 
mesurables i 
objectius de 

qualitat i 
rendiment

Clàusules 
d’enginyeria del 

valor



Disseny de clàusules i plecs 
innovadors 

Definir els criteris 
d’adjudicació per 
tal de afavorir la 

innovació

Criteris econòmics

Criteris de qualitat

Millores com a 
criteri d’adjudicació

S’han de tenir en compte els costos
associats a la producció, adquisició, ús,
consum, reciclatge i externalitats
ambientals negatives. Utilitzar mètodes
de càlcul del cost del cicle de vida
accessibles i objectius

Per valorar la
innovació és
necessari, de
manera obligatòria,
prendre en
consideració
criteris diferents al
preu i s’ha de
donar prioritat a la
qualitat.

S’han de trobar prou especificades

S’han de fixar de forma ponderada

Han d’estar vinculades a l’objecte
de contracte



Exemples. Clàusules

Exemple:

Especificació tècnica: subministrament d’una caldera

amb una capacitat d’escalfar xxxxx m2.

Especificació funcional: necessito un sistema de

calefacció que escalfi xxx m2 a xxx temperatura xxx

nombre d’hores amb un consum de xxxx.

Exemples:

Especificació tècnica: subministrament i manteniment

de xxxx equips de diàlisi amb aquests xxx requisits

tècnics.

Especificació funcional: l’hospital necessita cobrir xxx

pràctiques de diàlisi cada dia amb aquestes

característiques xxxxxx durant xxx hores.

Exemples de criteris d’adjudicació:

Grau d’innovació de la proposta en relació amb l’estat

de la tècnica. Capacitat de la innovació proposada per

produir una millora de la prestació del servi públic.

Millores socials aportades per la innovació. Millora del

cost del cicle de vida. Major estalvi energètic futur

derivat de la solució innovadora.



Iniciatives de compra 
pública innovadora

Sustainable Technology for 
Older People–Get Organized.

L’objectiu d’aquest projecte és
produir i validar una plantilla
estàndard, per las licitacions en
procediments de compra pública
innovadora de serveis d’atenció
sanitària i sociosanitària basats en
polítiques de l’UE respecte a la vida
sana i l’envelliment actiu de la gent
gran

Generalitat de Catalunya:
Paviments sostenibles

Amb la intenció de renovar diversos trams de
carretera per part de la Generalitat de
Catalunya, es va fer una consulta preliminar al
mercat per estudiar l’estat de la tecnologia de
paviments amb menys externalitats negatives
que el paviment tradicional.



Conclusions

Mètode per fer 
servir els recursos 

existents per millorar 
els serveis públics

Impuls d’una 
economia sostenible 

i que considera de 
forma activa la 

vertical ambiental

Suport a empreses 
més petites amb 

solucions 
innovadores

Representa un canvi 
de mentalitat 

respecte la 
metodologia de 

contractació actual

Les CPM són 
indispensables per 

dur a terme 
projectes 

d’innovació

La inclusió de certes 
clàusules pot 

resultar de gran 
eficàcia per la 

compra pública 
d’innovació

smartcatalonia@gencat.cat 


