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DECRET DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 

24 d’abril de 2017 

Amb l’aprovació d’aquest decret, el 24 d’abril de 2017, (publicat a la gaseta el 28 
d’abril) l’Ajuntament de Barcelona impulsa la contractació pública sostenible que 
integra, en la causa i l’objecte del contracte públic municipal, mesures socials, 
ambientals, ètiques i d’innovació, tot garantint els drets laborals, socials i ciutadans de 
les persones que executin el contracte públic i de les persones destinatàries o usuàries
del mateix, l’impuls d’una economia local circular i sostenible, la promoció de l’activitat 
econòmica de les mitjanes, petites i microempreses locals i, singularment, de les 
empreses socials. 
 
El decret dóna aprovació a les guies de Compra pública social i ambiental i predisposa 
la futura aprovació d’instruccions específiques per abordar altres actuacions, com ara la 
innovació, el comerç just, el codi ètic del/la contractista, la prevenció de riscos i la 
salut laboral. Incorpora també la prescripció per al seguiment de la mesura de control 
d’activitat il·lícita de les empreses amb paradisos fiscals. 



Directiva 24/2014: Objectius socials 
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Directiva 24/2014: Declaració programàtica 
CRITERIS D’ADJUDICACIO/CONDICIONS D’EXECUCIÓ 
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CONTRACTACIÓ RESERVADA 

DEFINICIÓ INTERNA
• Objecte del contracte amb eficiència social 

• Pressupost màxim de licitació 

• Informació de la subcontractació 

o En fase de licitació 

o En fase d’execució 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 

• Valoració del preu 

• Oferta anormalment baixa 

• Contractació indefinida 

• Millors salaris 
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• Comunicació inclusiva

• Mesures contra l’assetjament sexual i per 
raó de sexe 

• Igualtat d’oportunitats i no-discriminació 
persones LGTBi 

• Conciliació del temps laboral, familiar i 
personal 

• Persones treballadores amb discapacitat 

• Accessibilitat universal 

• Compliment de les normes sociolaborals en 
el procés productiu i la distribució comercial 

Valo• Va

 

CONDICIONS D’EXECUCIÓ 
 

• Subcontractació d’empreses d’economia social 

• Pagament directe a subcontractistes 

• Subrogació de la plantilla 

• Manteniment de les condicions laborals 

• Contractació de persones en atur amb 
dificultats d’inserció o risc d’exclusió social 

• Pla d’igualtat 

• Paritat entre homes i dones  

• Subc

o

o

• Sub

e hom somes i dones



Definició interna del contracte 
01 
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1.1. OBJECTE DEL CONTRACTE AMB EFICIÈNCIA SOCIAL 

El títol i la definició de l’objecte del contracte han d’anunciar 
que s’hi incorporen mesures d’eficiència social 

Per què? 
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• Cal vincular l’eficiència social amb l’objecte del contracte. 
 

• “Per l’increment de l’eficiència de la despesa pública en la recerca d’objectius 
socials comuns” (Directiva 24/2014) 

Com? 
 

Exemple 

En el PCAP o plec de condicions cal precisar explícitament que el 
contracte inclou mesures d’eficiència social 
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1.2. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ 

Cal efectuar una estimació el més acurada possible dels 
costos directes i indirectes per determinar el nostre 

pressupost màxim de licitació 

 
Per què? 

 • Per basar el càlcul del pressupost màxim de licitació en dades verosímils i 
transparentar al màxim l’estimació de costos del contracte públic. 

 

• Quan  la retribució de salaris (cost directe) sigui important en el cost final, 
caldrà precisar els costos salarials 

 

 

recisar elels s stoscost

Com? 
 Desglossament del pressupost en costos directes i indirectes 
 

Retribucions del personal: en relació a un conveni de referència i 
especificant categories professionals i conceptes salarials 

mils i



DEFINICIÓ INTERNA DEL CONTRACTE 
PRESSUPOST DE LICITACIÓ 

24/2016, de 12 de febrero. Tribunal Contratos Públicos CA Madrid 

SE ESTIMA EL RECURSO 

 

La recurrente considera que los costes previstos en el Servicio no se cubren con el 
presupuesto de licitación por lo que resulta antieconómico y a pérdidas para el 
próximo adjudicatario, lo que implicaría que en caso de que se adjudicase en los 
actuales términos a algún posible licitador, algo prohibido no sólo por el TRLCSP sino 
también por la Ley 15/2007, de 3 de julio de Defensa de la Competencia, lo que 
podría, además, suponer un enriquecimiento injusto por parte del órgano de 
contratación. El presupuesto base de licitación ni tan siquiera cubre los costes 
laborales del personal a subrogar, por lo que consecuentemente, no alcanza a cubrir 
los gastos generales ni un beneficio empresarial mínimamente aceptable.. 

En consecuencia, se considera que si bien los convenios colectivos del sector 
correspondiente no son vinculantes para la Administración, por tratarse de una 
regulación bilateral en la que los poderes públicos no son parte, sí deben tomarse en 
consideración como indicadores a tener en cuenta, al elaborar el presupuesto de 
licitación especialmente en aquellos servicios en los que el elemento personal es 
fundamental en la prestación objeto del contrato. 
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En fase de licitació:  

si l’empresa que licita té decidit amb quines empreses 
subcontractar, les ha d’identificar en l’oferta 

  
Per què? 

 • Per efectuar un seguiment acurat de la subcontractació des de la fase de 
licitació i durant tota l’execució. 

 

• Per donar compliment a l’article 227.2.a) del TRLCSP 
 

Com? 
 Indicant en el PCAP la previsió legal: l’empresa licitadora ha 

d’identificar les empreses que subcontractarà, l’objecte de 
l’activitat parcial i el percentatge del preu corresponent a 

cadascuna d’elles. 

d

1.3. INFORMACIÓ DE LA SUBCONTRACTACIÓ 



Directiva 24/2014: 
 subcontratistes 
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En fase d’execució:  

l’empresa contractista ha de comunicar a l’organ de 
contractació la subcontractació que durà a terme. 

  
Per què? 

 • Per efectuar un seguiment acurat de la subcontractació des de la fase de 
licitació i durant tota l’execució. 

 

• Per dur a terme el control de la morositat en la subcontractació. 
 

• Per donar compliment als articles 227 i 228 del TRLCSP.
 

ment als artarticl 22s 2ticles

Com? 
 Requerint documentació a l’empresa contractista principal:  
 

• Informació detallada de la subcontractació, quan aquesta es perfeccioni 
• Certificació de compliment de terminis de pagament a l’empresa  

subcontractista 

de

3.0. INFORMACIÓ DE LA SUBCONTRACTACIÓ 



Criteris d’Adjudicació 
02 
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2.1. VALORACIÓ DEL PREU 

En cas que les retribucions salarials siguin significatives en el 
cost final del contracte, el criteri preu podrá tenir una 

ponderació máxima del 35%. 

 
Per què? 

 • Per afavorir una combinacio adequada  
de la ponderació de factors de qualitat i de preu…per evitar 

baixes de preu amb risc de baixos salaris 
 

u amb riscsc ixobaide b

Com? 
 • Caldrà desglossar el pressupost màxim de licitació (1.2) estimant els 

costos salarials a partir d’un conveni de referència, que citarem. 
 

• La fórmula de la ponderació del preu ha de ser linial i proporcional 
 

• Es podrá establir un criteri de “saciamiento” 
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2.2. OFERTA ANORMALMENT BAIXA 
 

L’oferta serà exclosa si en el tràmit d’audiència a l’empresa 
licitadora s’evidencia que els preus dels salaris considerats 

són inferiors als del conveni d’aplicació 

  
Per què? 

 • Per evitar la precarització laboral en els contractes públics de 
l’Ajuntament de Barcelona  

 

Com? 
 • Regulant en el PCAP la consideració de l’oferta anormalment baixa. 

 

• Verificant l’adequació de l’oferta als costos salarials  
 

• Requerint, si s’escau, informe tècnic complementari a l’organ de 
representació de les persones treballadores o d’una organització 

representativa del sector. 
 



2.3. CONTRACTACIÓ INDEFINIDA 
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Valorarà una més gran estabilitat laboral del personal que 
executarà el contracte públic. 

  Per què? 
 • Per la consideració que 

l’estabilitat laboral pot 

aportar més eficiència al 
contracte públic. 

Com? 

 
• Indicant en el PPT els RR.HH. mínims i les seves qualificacions 

professionals, si escau. 
 

• Computant el nº de dies treballats en els darrers 36 mesos abans de la 
data de termini de presentació d’ofertes i amb la mateixa modalitat 

contractual de les persones que executaran el contracte. 

•••••••••••••••••••

Però NO podem… 
 • Aplicar-ho com a condició d’execució: la 

contractació no pot pretendre legislar 
socialment, ni imposar una política d’empresa 
en temes laborals.  

• Aplicar-lo quan hi ha subrogació del personal 
contracte públi

Què puc fer? 
 • Incloure un criteri aritmètic que premiï (màxim 10%) les ofertes de les 

empreses amb una millor política d’estabilitat laboral. 
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2.4. MILLORS SALARIS  

Valorar les millores salarials, respecte d’un conveni de referència,   del 
personal que executarà el contracte públic. 

  Per què? 
 • Per la consideració que 

millors retribucions  
redundaran també en més 

eficiència. 

Com? 

 
• Identificant un equip humà. 

• Desglossant el pressupost (1.2), i indicant un conveni de referència. 
• Determinant categories professionals i conceptes salarials. 

• Determinant el mecanisme de ponderació. Podem distribuir la puntació 
entre diferents categories professionals. 

 

••••••••• P
Però NO podem… 

 • Aplicar-ho com a condició d’execució: la 
contractació no pot pretendre legislar socialment, 
ni imposar una determinada política d’empresa. 

• Referir el conveni “d’aplicació”: ponderarem a  
partir d’un conveni “de referència” 

Què puc fer? 
 • Incloure un criteri aritmètic que premiï (màxim 10%) les ofertes de les empreses amb 

millores sobre conceptes salarials concrets, en relació a les categories professionals 
que considerem, i SEMPRE respecte d’un conveni de referència. 



SEGUIMENT MESURA 2.4 
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Contractació Pública Social 
Proposta seguiment del criteri d’adjudicació: 
 
2.4 Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte 
 
Partim de la base que hem marcat afirmativament la mesura a SAP-contractes i , per tant,  s’ha activat al Mòdul de Balanç 
 
 Introdueix 
informació 

Concepte   

Fase Preparació de licitació, valoració de les ofertes: Document a adjuntar Observacions incloses indicacions per a 
personal informàtic 

 

UP 

S’identifica un conveni de referència?   

 
 SI    

 
NO 

 Nota: pot ser que el sector no disposi d’un 
conveni de referència o 

Quin és el conveni col·lectiu de referència?   

 Indicar el conveni que s’ha pres com a referència per a la valoració 
 
Cal valorar la possibilitat d’incloure aquí un desplegable amb la informació del convenis col·lectius que es 
pot trobar al Ministerio de trabajo o al Departament de treball Gencat: 
 
http://explotacion.mtin.gob.es/regcon/pub/consultaPublica?autonomia=9000&consultaPublica=1 
 
http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/convenis_colectius/cercador_de_convenis/index.html 

 Aquest camp es pot repetir en altres fitxes. 
Caldria que, un cop introduïda la informació 
en el mòdul, no s’hagués de tornar a 
introduir 

Quines categories professionals són objecte de la clàusula ?   

 
 Desplegable categories professionals  

 
Cal poder marcar més d’una opció 

 Desplegable categories: 
- Personal d'alta direcció  no inclòs en 
l'article 1.3.c de l'Estatut dels Treballadors 
 - Enginyers/es i Llicenciats/des.  
  - Enginyers/es Tècnics/ques, Pèrits i 
Ajudants/es Titulats.  
 - Caps Administratius i de Taller.  
 - Ajudants/es no Titulats/des.  
 - Oficials Administratius/ves.  
 - Subalterns/es.  
 - Auxiliars Administratius/es.  
 - Oficials de tercera i Especialistes.  
  - Peons/es.  
  - Treballadors/es menors de 18 anys, sigui 
quina sigui la seva categoria professional. 
 - Altres: (indicar quina) 
 
Aquest camp es pot repetir en altres fitxes. 
Un cop introduïda la informació en el mòdul, 
no cal tornar-la  a introduir 

Quants punts s’atorga a aquest criteri d’adjudicació? Quin % representa sobre el total?   

 
 Nombre de punts       % Sobre el total i  

 i: Crida informativa: no pot ser superior 
al 10% 

Quin concepte salarial s’ha tingut en compte?   

 

 

Llegenda 
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Fase d’execució Document a adjuntar Observacions incloses indicacions per a 
personal informàtic 

UP Puntuació obtinguda en la valoració dels criteris d’adjudicació   

 No ha 
obtingut 
puntuaci
ó 

 Puntació 
 % (màxim 10% del total de punts) 

  

 
A 

  
Indicar el percentatge de millora salarial ofertat respecte del conveni de referència per a cada 
categoria professional 

  

 
 Graella per a cada categoria professional: 
Categoria 
professional 

Nº de persones 
treballadores que 
s’ocuparà en el 
contracte 

Concepte salarial % de millora 
proposat respecte 
del conveni de 
referència 

.......    

........    
  

Document amb l’oferta 
presentada: llistat de  
persones treballadores 
(identificació, no dades 
personals ) desagregat 
per sexe, categoria/es 
professionals i 
concepte/s salarials 
tinguts  en compte, que 
indiqui el % de millora 

 

 
 
 
UP 

  
S’ha requerit documents acreditatius de la retribució del personal utilitzat? 

  

Si    NO En cas afirmatiu 
Documentació 
acreditativa de la 
retribució del personal 
utilitzat aportada per 
l’adjudicatari arrel del 
requeriment 

 

S’han mantingut les condicions salarials de l’oferta?    
Si    NO   

 S’ha aplicat penalització per incompliment?   
Si   % penalització econòmica NO   

Ha estat causa d’extinció del contracte?    
Si    NO   

 

 
 Salari Base  

   
 Salari base + Altres conceptes salarials (desplegable complements salarials)   

 
 Altres conceptes salarials (desplegable complements salarials)   

 Desplegable complements salarials: 
-Antiguitat 
-Pagues extraordinàries 
-Participació en beneficis 
-Penositat 
-Toxicitat 
-Perillositat 
-Complement per torns 
-Treball nocturn 
-Treball en caps de setmana 
-Primes per producció o quantitat de treball 
-Altres: (indicar quin) 
Cal poder escollir més d’un dels conceptes 
salarials desplegats 

 



RETRIBUCIONS SALARIALS SEGONS  CONVENI 
Resolució TARC Madrid16/2016 

 

EL TRIBUNAL NO ESTIMA EL RECURS I ACCEPTA LA CONSIDERACIÓ SOCIAL  
 

Sin embargo, este Tribunal, también considera intangible al ámbito de la contratación pública los 
derechos de los trabajadores, entre ellos los de la negociación colectiva o el derecho de huelga (Vid. 
Resoluciones 95/2013, y 27/2014) y que no cabe regular en los pliegos cuestiones que corresponden a la 
normativa laboral. Pero entiende que en este supuesto no se están regulando las condiciones laborales 
de los trabajadores de la futura adjudicataria, ni estableciendo una obligación de carácter general para 
los licitadores, sino que lo que hace el Pliego es primar con determinada puntuación, el pago de los 
salarios establecidos en el convenio estatal, correspondiendo la opción al licitador. 

 

Debe completarse el examen de la adecuación a derecho de la cláusula controvertida atendiendo al 
carácter público y no discriminatorio del criterio. Nada hay que objetar a tal criterio, de acuerdo con el 
TRLCSP y su interpretación a la luz de las Directivas y jurisprudencia europea, tal y como más arriba se 
ha expuesto, puesto que su inclusión, especialmente en este tipo de contratos en los que nos 
encontramos con prestaciones personales y en los que el componente esencial viene dado por el coste 
de la mano de obra, no supone trato discriminatorio para ninguna empresa, puesto que a la hora de 
elaborar sus ofertas, las empresas que pretendan obtener puntuación por este o los otros dos criterios 
de carácter social, necesariamente obtendrán una menor puntuación en el apartado de la oferta 
económica, ya que deberán presupuestar en principio mayores gastos. En consecuencia, una 
puntuación compensa a la otra, dependiendo de la estrategia empresarial que se opte por un apartado o 
el otro. 
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Criteri d’adjudicació: SALARI MÍNIM 

84/2016, de 5 de mayo. Tribunal Contratos Públicos CA Madrid 
 

 S’ADMET LA CONSIDERACIÓ SOCIAL: 
 

“Sentado todo lo anterior, nada hay que objetar al criterio de valoración controvertido, de 
acuerdo con el TRLCSP y su interpretación a la luz de las Directivas y jurisprudencia europea, 
tal y como más arriba se ha expuesto, puesto que su inclusión, especialmente en este tipo de 
contratos en los que nos encontramos con prestaciones personales y en los que el 
componente esencial viene dado por el coste de la mano de obra, no supone trato 
discriminatorio para ninguna empresa, ni ninguna carga presupuestaria exorbitada como 
aduce Acosepri, puesto que a la hora de elaborar sus ofertas, las empresas que pretendan 
obtener puntuación por este o el otro criterio de carácter social, necesariamente obtendrán 
una menor puntuación en el apartado de la oferta económica, ya que deberán presupuestar 
en principio mayores gastos, teniendo en cuenta además que el importe de licitación cubre, de 
acuerdo con la Memoria Económica del Contrato, los costes de aplicación del convenio de 
referencia del salario indicado en el Anexo II del PPT, sobre todo en un contrato de escasa 
duración como el que nos ocupa. En consecuencia, una puntuación compensa a la otra, 
dependiendo de la estrategia empresarial que se opte por un apartado o el otro.” 

  

Resolución 85/2016, de 5 de mayo. TACP Tribunal Contratos Públicos CA Madrid  

Resolución 86/2016, de 5 de mayo. TACP Tribunal Contratos Públicos CA Madrid  
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Condicions d’Execució 
03 
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CONDICIONS D’EXECUCIÓ 

Considerando 98 

 

Las condiciones de ejecución de un contrato pueden tender 

también a favorecer la aplicación de medidas que fomenten 
la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo, la mayor 
participación de la mujer en el mercado laboral y la 

conciliación del trabajo y la vida familiar, la protección 
medioambiental o animal, respetar en lo sustancial los 
convenios fundamentales de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y contratar un número de personas 
discapacitadas superior al que exige la legislación nacional. 
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3.1. SUBCONTRACTACIÓ  
AMB EMPRESES D’ECONOMIA SOCIAL 

27 

Incorporació d’empreses especialitzades que aportin eficiència 
tècnica, innovació i valor social en l’execució de parts específiques de 

l’objecte contractual. 

• Per a una millor eficiència social de la inversió pública 
• Per incorporar aspectes tècnics, socials i ètics de l’economia social. tècnics, so ètocials i 

Com? 
 

• Habilitant una subcontractació de fins a un 35% del preu 
 

• Les empreses proposades no poden ternir dependència de la contractista 
principal, i hauran d’acreditar solvència econòmica i tècnica, així com 

capacitat d’obrar. 
 

• Caldrà activar les mesures de control de la morositat en la subcontractació 

l objecte

llor eficiè
ectes tècntècn

trac

oc
cioci

te con

ència so
nics socnics sococ

tra

cia
ialsials

.

nv
tics d
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a in
tics

actua

l de la
s i ètièts i

Per què? 
 

iques

Aquesta clàusula incorpora un protocol i un assessorament actiu per part de 
Barcelona Activa, a partir de l’encàrrec de gestió aprovat el 06/04/2017 per 

la Comissió de Govern 
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3.2. PAGAMENT DEL PREU A LES EMPRESES 
SUBCONTRACTADES 

Compromís municipal d’assumir el pagament directe al 
subcontractista en cas de morositat del contractista principal 

• Per donar compliment a la Llei de mesures de lluita contra la morositat 
• Com a mesura de protecció de les PIME’s. 

Com? 
 

 

 

• Si l’empresa afectada comunica morositat per part del contractista 
principal, caldrà donar-li audiència perquè pugui fer al·legacions 

 

• Cas d’haver d’aplicar la clàusula, cal fer la detracció corresponent del preu 
del contractista principal. 

t a la Llei sude mesure uite llues de 

Per què? 
 at



Art 71 Directiva 24/2014 
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3.3. SUBROGACIÓ DE LA PLANTILLA LABORAL 

Obligació de l’empresa licitadora, en contractes de tracte successiu, de 
mantenir en l’execució del contracte la plantilla ocupada per 

l’empresa contractista sortint 

• Si es considera imprescindible assegurar la permanència de les persones 
que ja exerceixen l’activitat 

• Per garantir una prestació amb la màxima eficiència tècnica i com a 
objectiu de garantia d’estabilitat  laboral e garantia d’e bid estab

Com? 
 

 

• Relacionant la plantilla que ha manifestat la voluntat de subrogar en un 
annex, amb el detall de les característiques laborals i salarials (desagregat 

per sexe i categoria) 
 

• Caldria mantenir una consideració uniforme i constant, si no varien les 
condicions,  en la decisió d’incorporar aquesta condició. 

p

indible as arssegurar la anmaa perm

Per què? 
 es



Grupo parlamentario Ciudadanos 
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Grupo parlamentario mixto- Sr. Homs 
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Grupo parlamentario Esquerra Republicana 
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Grupo parlamentario EAJ-PNV 

34 
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3.4. MANTENIMENT DE LES CONDICIONS LABORALS 

Obligació de l’empresa contractista de mantenir les condicions 
laborals i socials de les persones treballadores durant tota la vigència 

del contracte 

• Per garantir una prestació amb la màxima eficiència tècnica i com a 
objectiu de garantia d’estabilitat  laboral 

• Com a mesura de protecció front a “descuelgues” de convenis sectorials ó front a elgdescue

Com? 
 

 

• Les condicions són fixades en el moment que  l’empresa licitadora 
presenta l’oferta 

 

• Caldrà  que l’empresa contractista presenti una declaració responsable,  i 
tota la documentació acreditativa que l’organ de contractació resolgui 

demanar-li per a la verificació de la mesura. 

stació am la màxmb la màxima eficiènma eficièma ef

Per què? 
 



El conveni en el moment de l’oferta 
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3.5. CONTRACTACIÓ DE PERSONES  EN SITUACIÓ D’ATUR AMB 
DIFICULTATS ESPECIALS D’INSERCIÓ LABORAL O D’EXCLUSIÓ SOCIAL 

L’empresa contractista incorporarà en l’execució del contracte, 
persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral 

o d’exclusió social. 

• Per contribuir a la lluita contra l’atur i l’exclusió social dels col·lectius 

més desafavorits a  través del contracte públic its a  travé os del co

Com? 
 

 

• Considerant les característiques tècniques del contracte. 
 

• Concretant amb estricta proporcionalitat el nombre de persones d’aquests 
col·lectius a incorporar i les hores que hauran d’executar. 

 

• Eventualment, es pot precisar el col·lectiu al qual han de pertànyer. 
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Per què? 
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Aquesta clàusula incorpora un protocol i un assessorament actiu per part de 
Barcelona Activa, a partir de l’encàrrec de gestió aprovat el 06/04/2017 per 

la Comissió de Govern 
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SEGUIMENT MESURA 3.5 
Contractació Pública Social:  
Proposta de seguiment  Condició d’Execució  
 
 
3.5. Contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o d’exclusió social. 
 
Partim de la base que hem marcat la clàusula a SAP-contractes i que, per tant, aquesta informació s’ha bolcat a l’Eina de Balanç.  
 Introdueix 
informació 

Concepte   

Fase Preparació licitació  Document a adjuntar Observacions incloses indicacions per a 
personal informàtic 

UP Núm. d'hores totals que faran les persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral 

o d’exclusió social indicades al plec: 
(Nº de persones x temps estimat d’execució) 

 Quan un contracte inclou aquesta mesura 
social el mòdul ha de generar un correu 
automàtic 
clausules.socials@barcelonactiva.cat  (correu 
per confirmar)Un únic interlocutor que haurà 
de fer, si escau la derivació que correspongui 
per a la gestió de la provisió de personal.
 
...amb les informacions: Objecte de la licitació, 
Número de contracte, Persona responsable, 
Dades contacte persona responsable, 
Informació dels camps: Núm. Hores i Núm. 
Persones  
- En el moment que es descarreguen al Mòdul 
les dades de l’Adjudicatari, el sistema envia un 
altre correu amb la informació que relaciona, 
les dades de l’empresa i les seves dades de 
contacte. 
CAMP OBLIGATORI 

 Indicació número d’hores 
 

  

Núm. de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o d’exclusió social que 

cal contractar indicat al plec. (Quan les persones a contractar no facin jornada complerta, caldrà 
contractar més personal, fins a completar el total d'hores). 

 CAMP OBLIGATORI 

 Indicació número de persones   

Fase d’adjudicació: Document a adjuntar Observacions incloses indicacions per a 
personal informàtic 

 
 
 
A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sol·licitud a Barcelona Activa amb els perfils professionals necessaris per a l’execució del 
contracte. 

  

 Adjuntar model de sol·licitud (formulari web de Barcelona Activa) 
http://empresa.barcelonactiva.cat/empresa/cat/demandaOAE/Add.do?servei=3 

 -Es un formulari web de BCN Activa, que no 
s’imprimeix es podria implementar? 

Previsió de contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o 

d’exclusió social (segons provisió proporcionada per BActiva) 
 Aquest bloc es repeteix per a cada persona 

a contractar  
Identificació anonimitzada persona que es vol contractar -Declaració responsable 

amb previsió  de 
contractació de personal 
total que inclogui nº de 
participants, perfil 
professional, càlcul 
d’hores d’execució, si 

 
 
 
 
 
 
 



39 

Fase d’adjudicació: Document a adjuntar Observacions incloses indicacions per a 
personal informàtic 

 
 
 
A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 

Sol·licitud a Barcelona Activa amb els perfils professionals necessaris per a l’execució del 
contracte. 

  

 Adjuntar model de sol·licitud (formulari web de Barcelona Activa) 
http://empresa.barcelonactiva.cat/empresa/cat/demandaOAE/Add.do?servei=3 

 -Es un formulari web de BCN Activa, que no 
s’imprimeix es podria implementar? 

Previsió de contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o 

d’exclusió social (segons provisió proporcionada per BActiva) 
 Aquest bloc es repeteix per a cada persona 

a contractar  
Identificació anonimitzada persona que es vol contractar -Declaració responsable 

amb previsió  de 
contractació de personal 
total que inclogui nº de 
participants, perfil 
professional, càlcul 
d’hores d’execució, si 
forma part del col·lectius, 
hores del personal 
d’aquests col·lectius. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Identificació 

 Fase d’execució Document a adjuntar Observacions incloses indicacions per a 
personal informàtic 

 
 
 
 
 
 
A 

Concreció de la contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral 

o d’exclusió social: 
 
 

Aquest bloc es repeteix per a cada persona 
a contractar 

Nombre d’hores totals durant tota la durada estimada del contracte: -Certificat signat per 
l’empresa (cal acordar 
periodicitat –BIMSA el 
demana mensualment) 
indicant nº d’hores , 
identificació TC2 de la 
persona treballadora, i 
tasques realitzades) 

- L’edat ha de sortir automàticament, calculada 
segons la que tenia el dia d’inici del contracte. 
 
- Barri de residència:  camp desplegable amb 
tots els barris. 
 
- No dades personals, només identificació 
anonimitzada 
 
 

 Nombre d’hores totals que executarà 
Data alta de la SS. 

 XX/XX/XXXX 
Data prevista de finalització del contracte  

 XX/XX/XXXX 
Sexe:                               

Home 
Dona 

Data de naixement :   Edat: 
 XX/XX/XXXX  Edat 

Barri de residència: 
 Desplegable barris 

Data finalització real del contracte: -Document acreditatiu de 
finalització del contracte 
laboral 

Motiu de finalització del contracte: Camp 
desplegable  

En el cas d’acomiadament” s’obra un camp 
alfanumèric per indicar el motiu (100 caràcter) 

En cas d’”Altres” s’obra un camp alfanumèric 
per especificar el motiu (100 caràcters) 

 XX/XX/XXXX 
Total hores realitzades: 

 nº d’hores 
Motiu de Finalització del contracte laboral: 
Desplegable : 

 Finalització de l’obra.    No supera període de prova.  
 Baixa voluntària.    Acomiadament.  Motiu:___________________________  
 Altres. Especificar:___________________________ 

 
 
 
Automàtic 

Sumatori d’hores totals programades.  Hores pendents de contractar  Els camps  sumatori,  són calculats de la 
suma de cadascuna de les fitxes de cada 
persona contractada. 
Els camps “pendent”  cal calcular-los en 
funció de la previsió indicada per UP al primer 
apartat al primer apartat. 

  
Sumatori d’hores totals “reals” Hores pendents de realitzar 

  
Sumatori  de persones contractades Persones pendents de contractar 

  
sumatori homes/dones contractades  
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3.6.1. PLA D’IGUALTAT 

• Per contribuir al foment d’una igualtat efectiva i real entre homes i dones. 
• Per donar compliment a la Llei d’Igualtat i a l’article 146.2 del TRLCSP a Llei d’Igual ’altat i a l’

Com? 
 
 

• L’empresa contractista presentarà la documentació en els primers 10 dies 
posteriors a la data de formalització. 

 

• Si al·lega i motiva raons per no poder presentar les mesures d’igualtat, 
podrà comptar amb l’assessorament municipal (DTG-CIRD) i un nou termini 

de presentació.  
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Per què? 
 

L’empresa presentarà el Pla d’Igualtat entre homes i dones d’aplicació 
a les persones  que executin el contracte, o, si no en té obligació legal,  

les mesures aplicables a aquestes persones treballadores 

Aquesta clàusula incorpora un protocol i un assessorament actiu per part de: 
_DTG-CIRD_ 

Departament de Transversalitat de Gènere – Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones  

g
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3.6.2. PARITAT ENTRE HOMES I DONES EN ELS PERFILS I 
CATEGORIES PROFESSIONALS 

• Per incidir en sectors molt feminitzats o masculinitzats. 

Com? 
 

 

• Prinicpi de paritat: del conjunt de posicions a repartir, cap dels dos sexes 
ha de tenir una proporció inferior al 40% ni superior al 60%.   

 

• L’empresa contractista haurà d’aplicar el criteri o bé en els càrrecs 
directius, o bé en les altres categories professionals indicades en el plec 

(sempre referit a les persones que participen en l’execució del contracte) 

n sectors emmolt femin o ts onitzat

Per què? 
 

 

 

Obligació de garantir la paritat efectiva en les diferents categories 
professionals o en el desenvolupament de càrrecs directius 

41

Aquesta clàusula incorpora un protocol i un assessorament actiu per part de: 

_DTG-CIRD_ 
Departament de Transversalitat de Gènere – Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones  
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3.6.3. COMUNICACIÓ INCLUSIVA 

• Assegurar una comunicació inclusiva i respectuosa, lliure de prejudicis i 
discriminacions, sigui entre les persones que executen el contracte i les persones 

usuàries, sigui en les comunicacions oficials de l’Ajuntament s comunicacio ficcions of

Com? 
 

 

• L’empresa contractista haurà de garantir l’ús d’una comunicació inclusiva 
(llenguatge i imatges) en l’execució del contracte. 

 

icació inc rclusiva i res osauospectu

Per què? 
 

Garantia l’ús de llenguatge i imatges no sexistes, no discriminatòris, no 
violents, fomentadors de la diversitat cultural, i  que fugin dels 

estereotips negatius generadors de prejudicis. 

Aquesta clàusula incorpora un protocol i un assessorament actiu per part de: 
_Departament de Comunicació_ 
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3.6.4. MESURES CONTRA L’ASSETJAMENT SEXUAL I 
PER RAÓ DE SEXE 

• Per contribuir a prevenir, evitar i eradicar l’assetjament sexual i per 

raó de sexe. raó de e sexe.

Com? 
 

 

• L’empresa presentarà el protocol de mesures (o el Pla) que ha 
d’incloure, com a mínim, campanyes informatives, accions formatives, 

i la designació de persones referents. 
 

• Si al·lega i motiva raons per no poder presentar –lo, podrà comptar 
amb l’assessorament municipal (DTG-CIRD) i un nou termini de 

presentació.  
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Per què? 
 

 

 

L’empresa presentarà un protocol de mesures o el Pla d’Igualtat , si 
aquest les inclou, per prevenir, evitar i eradicar l’assetjament sexual i 

per raó de sexe en relació al personal que executarà el contracte 

43

Aquesta clàusula incorpora un protocol i un assessorament actiu per part de: 
_DTG-CIRD_ 

Departament de Transversalitat de Gènere – Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones  
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3.7. IGUALTAT D’OPORTUNITATS I NO-DISCRIMINACIÓ 
DE LES PERSONES LGTBI 

44 

• Per donar compliment a la Llei 11/2014 de 10 d’octubre per a garantir els drets 
LGTBi LGTBii

Com? 
 
 

 

• Si l’empresa al·lega i motiva raons per no poder presentar el protocol, podrà 
comptar amb l’assessorament municipal (DTG-CIRD) i un nou termini de 

presentació 
 

Llei 11/20 1014 de 10 bretubd’oct

Per què? 
 

L’empresa presentarà un protocol per garantir la igualtat 
d’oportunitats i no-discriminació de les persones LGTBi, tant entre les 

persones que executen el contracte, com per les destinatàries de la 
prestació 

4444

Aquesta clàusula incorpora un protocol i un assessorament actiu per part de: 
_DTG-CIRD_ 

 Departament de Transversalitat de Gènere – Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones 

ts 
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3.8. CONCILIACIÓ CORESPONSABLE DEL TEMPS 
LABORAL, FAMILIAR I PERSONAL 

• Per contribuir a una gestió del temps més eficient i justa, que redundi també en 
una més gran eficiència en l’execució del contracte ciència en l’ex ciól’execuc

Com? 
 

 

 

• L’empresa presentarà el protocol de mesures (o el Pla d’igualtat, si les 
inclou) de promoció de la conciliació, en relació a les persones 

treballadores que executaran el contracte. 
 

• Concretarà el tipus de mesures i abans de la finalització del contracte  
presentarà un informe de seguiment de les mateixes 

 

 

del temps fs més efficie stjusent i 

Per què? 
 

L’empresa haurà d’acreditar les mesures  per promoure la conciliació 
coresponsable del temps laboral, familiar i personal del personal que 

executarà el contracte públic.  

en 



PLA DE CONCILIACIÓ 
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• RESOLUCIÓN 16/2016. Tribunal Contratos Públicos CA Madrid 

• Respecto de la presentación de un plan de conciliación de vida laboral y 
profesional de los vigilantes, debemos entender que se basa en las 
mismas consideraciones que el criterio relativo a las retribuciones. Cabe 
además citar la Resolución 140/2014, de 21 de febrero, del Tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales que implícitamente 
viene a admitir un criterio de este tipo.  

• Se considera por el órgano de contratación que la promoción de unas 
condiciones laborares que permitan la conciliación entre la vida laboral y 

familiar, además de constituir un objetivo estratégico de 
los poderes públicos en general, redunda en una 
mejor realización de las funciones por parte de los 
trabajadores afectados y todo ello ha de tener una 
relación directa con la calidad del servicio que se 
va a prestar. 
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3.9. PERSONES TREBALLADORES AMB DISCAPACITAT 

• Per donar compliment a l’article 42 del RD legislatiu 1/2013, de 
29 de novembre. 

Com? 
 

iment a l’ 4’article 442 d leRD del R

Per què? 
 

L’empresa de +50 persones treballadores haurà d’acreditar 
documentalment que disposa del 2% de persones treballadores amb 

discapacitat 

 

 

• L’empresa presentarà un certificat amb la relació total de persones 
treballadores i el particular de persones treballadores amb 

discapacitat. 
 

• Si ha optat per mesures alternatives previstes legalment, presentarà la 
declaració d’exepcionalitat i una declaració amb les mesures concretes 

aplicades 
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3.10. ACCESSIBILITAT UNIVERSAL 

• Per donar compliment al Reial Decret legislatiu 1/2013, de 29 
de novembre. 

Com? 
 

liment al DeReial Decr legislalegisret leg

Per què? 
 

L’empresa haurà de garantir que tindrà en compte els drets de les 
persones amb diversitat funcional i el disseny universal o disseny per 

a totes les persones. 

 

 

• L’empresa presentarà una declaració responsable abans que es dicti  
l’adjudicació 
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3.11. COMPLIMENT  DE LES NORMES SOCIOLABORALS EN 
EL PROCÉS PRODUCTIU I EN LA DISTRIBUCIÓ COMERCIAL

• Per una compra de béns i serveis que contribueixi a garantir els drets 
laborals, els drets dels infants, els drets dels treballadors migratoris i els 

seus familiars….seus familiariliars….

Com? 
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Per què? 
 

L’empresa haurà de garantir que els béns i serveis objecte del 
contracte s’han fabricat respectant les normes sociolaborals vingents 

a l’estat, la Unió europea, i aprovades per l’OIT.  

 

• L’empresa contractista presentarà una declaració responsable abans 
que es dicti  l’adjudicació 

 

• En la compra de béns electrònics, el contractista haurà de dur a terme 
la diligència deguda perquè, en les fàbriques on es produeixien, es 

compleixi el Codi de Normes Laborals recollit pel projecte:  



Contractació Reservada 
04 

50 
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4.0. CONTRACTACIÓ RESERVADA 

• Per donar compliement a la Llei 44/2007, i a la disposició cinquena 
del TRLCSP 

• Per donar compliment als acords municipals de reserva anual. 

Com? 
 

ment a la 4/a Llei 44/20 lai a 007, i

Per què? 
 

Contractació reservada a favor de Centres Especials de Treball o 
Empreses d’Inserció Social regulades en la Llei 44/2007, de 13 de 

desembre. 

 

 

• El contracte ha d’especificar que es tracta d’una contractació 
reservada 

• Un contracte ordinari  que sigui adjudicat a un CET o un EIs , NO ÉS UN 
CONTRACTE RESERVAT  
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Direcció de Coordinació                      
de Contractació Administrativa 

direccio_contractacio@bcn.cat 



Guia de 
Contractació 

Pública 
Ambiental 

 

Sessió formativa Districtes 
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Maig de 2017 



Continguts 

Presentació del Programa Ajuntament + Sostenible 

Marc normatiu intern en contractació ambiental: la 
nova Guia de Contractació Pública Ambiental 

Les Instruccions tècniques per a l’aplicació de 
criteris de sostenibilitat en contractació de 
productes i/o serveis prioritaris 

Criteris ambientals en altres contractacions 
municipals 
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www.barcelona.cat/ajsostenible 



Marc normatiu intern en contractació ambiental 

Estructura i contingut de la Guia de 
contractació ambiental  

1. Introducció 

2. Criteris ambientals en contractes 
contemplats per les Instruccions 
d’ambientalització 

3. Criteris ambientals en altres 
contractacions municipals 

 

 

 



58 



59 

Organismes i departaments consultats / participants 

Gerència Adjunta d’Infraestructures: 
- Projectes Obres 
- Xarxes viàries 
- Coordinació Obres 
- Informació Projectes i Recep. 
- Resiliència 
- Enllumenat 
- Reducció Contaminació Acústica 

Patronat Municipal de l’Habitatge 
Barcelona Regional 
DS Espais Verds i Biodiversitat HU: Estratègia, Mobiliari 
i Jocs Infantils , Fitosanitaris, Platges, Arbrat, Viver 3 
Pins....) 
BSM 
Institut Municipal del Paisatge Urbà 
Dep. Central de Compres 
BCASA 
Institut Municipal de Cultura 
Institut Barcelona Esports 
BCNEvents 
Barcelona Activa 
Promoció Econòmica (Participació/Comerç i Mercats) 
Sistema Municipal Arxius 
RRHH (Parcs i Jardins) 
Dep. Intervenció Ambiental HU (Qualitat Aire) 
Grup Programa Manteniment HU 
 
 

 

Direcció Coordinació Contractació Administrativa 
DS Gestió de Recursos HU (Dep. Jurídic) 
Institut Municipal d’Educació 
Direcció Programa de Salut 
Agència de Salut Pública 
Gerència Educació, Cultura i Benestar 
Agència Energia de Barcelona 
Gerència Recursos - Direcció Serveis Generals:  

- Contractació 
- Logística i Manteniment 
- Subministraments i Estalvi Energètic 
- Parc Mòbil  
- Taxis 
- Missatgeria 

Direcció Comunicació Hàbitat Urbà 
Direcció de Comunicació (Comunicació 
Corporativa) 
IMI 
BIMSA 
BAGURSA 
Gerència HU 
Direcció Projectes HU 
Gestió de Recursos HU 
Gerència Prevenció, Seguretat i Mobilitat 
Dep. Obres i Manteniment DISTRICTES 
GA Urbanisme  
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Altres criteris de 
sostenibilitat: 

 Ús de productes ecològics 
en parament de taules, cuina 
i neteja 

 Eficiència energètica de la 
maquinària utilitzada 

 Pràctiques de prevenció i 
bona gestió de residus 

 Formació ambiental del 
personal 

 

 

Valoració i consolidació de 
la presència d’aliments 

d’agricultura ecològica i 
de comerç just 
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El 100% de l’energia 

elèctrica 
subministrada ha de 
ser electricitat verda 
amb garantia d’origen 



Tots els elements de 
comunicació de 
l’Ajuntament incorporaran 

criteris d’ecoedició i ús de 
materials i pràctiques 
més sostenibles 

 



A més dels criteris d'eficiència 
energètica i limitació de 
substàncies tòxiques, les 
empreses proveïdores s’han 

de comprometre a treballar per 
adoptar mesures que 
garanteixin la transparència i 
el compliment de les 
convencions bàsiques de l’OIT 

 



Tots els productes de 
fusta han de comptar amb 
garanties de procedència 
d’explotacions forestals 

sostenibles (certificat 
FSC, PEFC o equivalent) 



S’estableixen criteris de 

màxima autosuficiència 
energètica per als projectes 
d’espai públic i d’edificació 

Altres criteris:  

verd i biodiversitat, 
autosuficiència hídrica, 
certificació energètica 
mínima (B) per edificis 
municipals, càlcul del 
Cost Total de Propietat, 
ús de materials de 
construcció amb 
característiques 
ambientalment positives, 
protecció de la fauna... 
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Criteris de sostenibilitat 
específics per:  

 Elements de comunicació, 
difusió i marxandatge 

 Neteja i recollida de residus 

 Serveis de càtering 

 Mobilitat 

 Espais, instal·lacions i 
allotjaments 

 Sensibilització i formació 

 

 

Gestió general de 
l’esdeveniment:  
Elaboració d’un pla 
d’ambientalització i un 
informe de 
sostenibilitat 
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Segueix 
essent 
obligatòria 
l’adquisició i la 

demanda de 
paper 100% 
reciclat 
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Es mantenen els criteris de reducció 
de la càrrega contaminant dels 
productes de neteja i de recollida 
selectiva de residus 



Les empreses proveïdores han de 
presentar un certificat de 
compromís ètic i el vestuari 
adquirit ha de tenir limitada la 
presència de substàncies 
químiques 

S’estenen a tot l’Ajuntament (Guardia 

Urbana, Bombers, BSM...) les pràctiques 
implantades a Parcs i Jardins  
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S’ha d’adquirir 

prioritàriament 
vehicles elèctrics 

S’estableix un rang de 

prioritats a l’hora d’adquirir 

vehicles: 

Prioritat 1: Vehicles elèctrics 
en totes les seves variants 

Prioritat 2: Vehicles híbrids 
endollables 

Prioritat 3: Vehicles híbrids 
no endollables i vehicles de 
gas (bifuel inclosos) 

Prioritat 4: Vehicles tèrmics 
de gasolina 

Prioritat 5: Vehicles tèrmics 
de gasoil 

 



Criteris ambientals en altres 
contractacions ambientals 
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Mar Campanero (932914030) 

ajuntamentsostenible@bcn.cat 

mcampanero@bcn.cat 



 COMPRA PÚBLICA D’INNOVACIÓ  
 

Més enllà de l’Smart City: 
Cap a una ciutat Oberta, Equitativa, Circular i Democràtica 

Comissionat de Tecnologia i Innovació Digital 
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Compra Pública 
d’Innovació (CPI) 

Què és? 
La Compra Pública d’Innovació (CPI) és una actuació administrativa de foment de la 
innovació des de la demanda per desenvolupament de noves solucions i nous mercats.  
 
Objectiu 
Convertir la compra pública en estratègica per respondre a les necessitats i als 
reptes del sector públic i de la societat.  

Objectius generals (Ajuntament) 

• Fomentar una Administració amb un ús més 
estratègic de la despesa pública, més 
eficient, i amb major transparència.  

• Facilitar l’accés a la Compra Pública per part 
de PIMES i Cooperatives, oferint-los noves 
oportunitats de negoci, facilitant-los el seu 
desenvolupament i afavorint la creació 
d’ocupació de qualitat.  

• Impulsar la innovació a l’Administració i teixit 

empresarial, sempre al servei de la 
transformació social i ambiental, i ajudant 
també al desenvolupament del sistema de 
recerca i innovació de la ciutat.   

• Millorar l’oferta i qualitat dels serveis públics 
per respondre millor a les necessitats de la 
ciutadania.   

Avantatges 
Oportunitats per a les empreses: 
• Fomenta la innovació empresarial, perquè incentiva la inversió en Innovació 

per una comanda tancada i redueix així el risc de mercat per a l'empresa. 
• Facilita el “primer client” per als productes en desenvolupament de les 

empreses, la qual cosa ajudaria a la seva posterior comercialització. 
• Incentiu per a les empreses per invertir en productes més avançats que 

milloraran la seva competitivitat internacional. 
• Impulsa la internacionalització de la innovació utilitzant el mercat públic local 

com a client de llançament o referència. 
 

Oportunitats per a les Administracions públiques: 
• Millorar en l'eficiència dels serveis i productes oferts per part de 

l’Administració pública, mitjançant la incorporació de béns o serveis 
innovadors. 

• Aconseguir estalvi de costos. Si no és en el preu de compra sí en el cost total 
de vida del producte o servei. 

• La Compra Pública Innovadora és un instrument d’impuls a les polítiques 

d’Innovació empresarial. 
• Enfortir el teixit empresarial amb la creació de llocs de treball d’alta 

qualificació i preparar les empreses per a la Internacionalització. Així com 
l’atracció d’inversió estrangera.  
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• Impacte de la contractació pública: 
  
 17% al 20% del PIB de la UE 
 
• Recomanació de la UE: 
  
 3% de la compra pública en CPi 

Per què estratègica? 
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COMPRA PÚBLICA D’INNOVACIÓ (per la innovació): 

 
• A) Compra pública regular d’innovació 

• Processos de compra regulars de productes o serveis comercials (ja 
existents en el mercat) però que incorporen algun criteri d’innovació, directe 

o indirecte, com per exemple el grau d’innovació de l’empresa proveïdora. 

 
•B) Compra pública innovadora (Cpi) 

Necessitat  a satisfer, no resolta pel mercat. Inclou: 
 
• Compra precomercial (Cpp) 
(Subjecta als principis generals de la compra pública). Si cal contractar 
exclusivament serveis d’R+D per desenvolupar una solució que no està 

disponible al mercat. 
 
• Compra de tecnologia innovadora (CPTi)  
Mitjançant el procediment amb negociació o el procediment de diàleg 
competitiu: solucions finals comercials innovadores nouvingudes al mercat. 
 
•   Associació per a la innovació (Cpp + CPTi )  
(Directiva 2014/24/UE sobre contractació pública pendent transposició 18/04/2016) 

Permet “fusionar” compres precomercials (R+D) i comercials 
(adquisició de productes o serveis innovadors) en un mateix 
procediment. 
 

DEFINICIONS (1) 
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DEFINICIONS (2) 
 
COMPRA PÚBLICA REGULAR D’INNOVACIÓ: 
 
• Contracte de subministrament, serveis o obra 
 
• El producte ja existeix i s’admeten variants introduint requeriments funcionals 
 
• És d’aplicació la llei de contractes 
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DEFINICIONS (3) 
 
COMPRA PÚBLICA PRECOMERCIAL (CPP): 
 
•Contracte de serveis d’R+D 
•La prestació arriba fins al desenvolupament (prototip) 
•No es centra en la producció de series comercials 
•Es comparteixen els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial 
•Exclòs procediment LCSP 
•Normes pròpies, respectant publicitat, concurrència, … 
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DEFINICIONS (4) 
 
COMPRA PÚBLICA DE TECNOLOGIA INNOVADORA (CPTi): 
 
•Contracte de subministrament, serveis o obra 
•La tecnologia no existeix o no està adaptada a la necessitat 
•Exigeix fase d’R+D+i del contractista 
•S’ha de poder aconseguir el resultat en un termini de temps raonable 
•El que millor s’adapta: col·laboració públic-privada 
•En aquest cas, obligatori diàleg competitiu (consulta mercat)
 



• Disposar de major capacitat per atendre les necessitats dels 
canvis socials i les demandes de serveis. 

• Escassetat de recursos i competitivitat 

 

Per què volem innovar ? 



• Incorporació de serveis als productes 

• Incorporació de tecnologies 

• Nous processos de fabricació 

 

Com trobar innovació? 
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ELEMENTS DE SUPORT 

• Web 
 
• Redacció propera GUIA PER A LA INNOVACIÓ  

• Workshops CPI (compra innovadora) amb stakeholders i Pimes 

• Jornades 

• Formació interna com externa 

 

Busquem projectes per donar suport en 

la incorporació d’innovació !!!!! 



Moltes gràcies 
Anna Majó amajo@bcn.cat 

Tomàs Gea tgea@bcn.cat 
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Ajuntament  
de Barcelona 
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Gràcies per la vostra atenció 


