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Els resultats de la nostra investigació d’expe-
riències europees mostren una aposta genera-
litzada per la promoció de la innovació a través 
de la contractació.

La capacitat de l’Ajuntament de Barcelona 
per actuar com a promotor de la innovació a 
través de la contractació pública és essencial 
per posicionar-lo com a ciutat sostenible; és a 
dir, socialment i ambientalment responsable, i 
econòmicament competitiva a Europa. Això és 
així per dos factors: 

 A) La innovació és clau per aconse-
guir un creixement i una ocupació sostenibles, 
obre portes a les pimes i empreses emergents, 
i aconsegueix una millor eficiència en els ser-
veis públics en aportar als compradors públics 
molts altres avantatges derivats de la possibi-
litat de tenir solucions que satisfacin exacta-
ment les seves necessitats. 

 B) L’Ajuntament, en fer ús del seu gran 
poder de compra, pot dur a terme polítiques 
públiques al servei de la ciutadania, traccionant 
el mercat des de la demanda i entenent que 
el preu no ha de ser l’únic element que s’ha 
considerar; per tant, l’estratègia en la compra 
reforçarà la línia política d’acció de la ciutat.

L’Ajuntament de Barcelona ha encarregat el 
present treball a l’Institut Europeu d’Adminis-
tració Pública (EIPA-Barcelona) amb l’objectiu 
de fer una anàlisi de les bones pràctiques en 
Compra Pública d’Innovació (CPI) d’algunes 
ciutats europees reconegudes internacional-
ment i, basant-se en les millors experiències 
detectades, comparar les troballes amb la si-
tuació a l’Ajuntament de Barcelona. Per això, 
s’ha fet un estudi de situació dels serveis de 

compra de l’Ajuntament per dur a terme, des de 
la perspectiva comparada europea, un diagnòs-
tic d’anàlisi de les  característiques internes i la 
situació externa (DAFO) de l’Ajuntament en CPI 
i formular una sèrie de recomanacions que no-
dreixin amb dades contrastades el pla d’acció 
futur de promou el consistori. La metodologia 
feta servir ha consistit en una àmplia recerca 
documental sobre les millors pràctiques de ciu-
tats europees premiades per la Comissió, i l’ela-
boració d’un qüestionari enviat als ajuntaments 
amb projectes premiats.  I això amb l’objectiu de 
descobrir si els diferents guardons a projectes 
concrets estaven avalats o no per una estratè-
gia de ciutat, i si tenien o no un pla d’acció es-
pecífic en CPI. L’estudi ha inclòs, a més, altres 
estratègies que aportaven dades de valor a la 
nostra anàlisi, encara que fossin més enllà de 
l’àmbit de ciutat. Això ens ha permès llistar els 
elements d’èxit en altres territoris europeus i 
descriure els models d’estratègia amb elements 
potencialment replicables a l’Ajuntament de 
Barcelona.

De la nostra investigació es conclou que a Euro-
pa són molts els exemples de bones pràctiques 
en promoció de la innovació des de la deman-
da, i que, en la majoria dels casos, s’engloben 
dins del terme “compra pública sostenible”, 
incloent l’ús de la demanda per a finalitats so-
cials, ambientals, econòmiques i d’innovació. En 
ocasions, això respon a una institucionalització 
de la contractació estratègica amb recursos i 
pràctica de planificació a llarg termini, mentre 
que en d’altres, es tracta d’accions aïllades d’un 
departament concret, sense una clara estratè-
gia que li doni suport de manera estructural. 

En l’anàlisi de la ciutat d’Amsterdam, hem estu-
diat, a més, les últimes tendències que apunten 
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a la compra pública amb visió del cicle de vida 
i de l’economia circular. Un concepte que va 
més enllà del de compra pública sostenible. 
En el cas de la ciutat de Barcelona, hi ha expe-
riències puntuals de suport a la innovació a tra-
vés de la compra i que han estat reconegudes 
internacionalment. No obstant això, aquestes 
accions fins ara no han tingut una planificació 
estratègica a llarg termini i han respost més a 
la dotació de fons europeus disponibles, de ve-
gades (cas SPEA, per exemple), o a la iniciativa 
i l’afany d’un departament concret, les altres 
(cas Barcelona Open Challenge, per esmen-
tar-ne un). 

El 2017, l’Ajuntament de Barcelona ha fet una 
aposta ferma per impulsar la compra pública 
de solucions innovadores dins del pla global 
d’aposta per una contractació pública estra-
tègica. Així, al costat de les normes i les guies 
publicades a Contractació pública social, amb 
objectius de justícia social, sostenibilitat am-
biental i codi ètic, s’ha embarcat en un treba-
ll de promoció de la innovació a través de la 
compra pública. I això per millorar l’oferta de 
serveis públics oferts a la ciutadania, fomen-
tant la innovació empresarial mitjançant l’ús del 
mercat públic local com a client de llançament 
o referència, i potenciant, així, el teixit indus-
trial i l’oferta laboral. El treball en marxa per a 
aquesta finalitat cobreix l’àmbit normatiu (pre-
paració d’un decret, guies, etc.), estructural 
(anàlisi de l’organigrama i els recursos humans 
disponibles, així com les seves necessitats de 
formació) i del mercat (teixit empresarial exis-
tent i com motivar-lo i involucrar-lo). 
Però, perquè aquest esforç doni resultats cal 
canviar la manera tradicional de fer les coses. 
De les estratègies detectades, una sèrie de re-
quisits es dibuixen com a essencials per a una 
acció de ciutat per promoure la CPI amb pos-
sibilitats d’èxit: 

 • El compromís i el suport polític al ni-
vell més alt.

 • L’especialització de les unitats de com-
pres. La formació específica en CPI d’equips 
multidisciplinaris, la seva estabilitat en el temps i 
la dotació de noves eines de gestió facilitadores 
de consultes al mercat i de compra electrònica, 
com normatives i guies de referència.

 • L’existència d’un centre de coneixe-
ment expert dins de l’organització, amb funcions 
de suport i assessorament a les unitats opera-
tives de compres. Facilitador de les operacions 
de finançament dels projectes, tant amb fons 
propis, europeus o de tercers.

 • La planificació ex ante a llarg termini de 
l’estratègia de compra, la gestió dels riscos, així 
com l’ús de l’avaluació, la comunicació i la divul-
gació de les bones pràctiques també es consi-
dera essencial. 

La motivació a les unitats de compra per accep-
tar el repte que suposa la promoció de la inno-
vació des de la demanda és justa. És per això 
que cal el compromís polític màxim, tenir un 
pressupost que permeti fomentar les capacitats 
internes i invertir en una professionalització del 
gestor de compres.

És un requisit indispensable planificar amb 
temps les necessitats de compres per poder 
preparar les unitats contractants, interactuar 
amb el mercat i la ciutadania en la definició de la 
demanda de manera funcional i per objectius, i 
decidir si es necessita o no una investigació per 
trobar la solució, o si amb una adaptació de les 
solució existent podem satisfer la demanda. És 
necessària, a més, una comunicació millor de 
les accions empreses i els èxits assolits entre els 
actors implicats, a fi que les bones pràctiques 
es difonguin i exerceixin el seu efecte motiva-
dor i multiplicador. 

L’impuls i la implantació de la contractació elec-
trònica serà un element decisiu en l’èxit de la 
compra pública estratègica en general i per a la 
innovació en particular. La plataforma en la qual 
s’està treballant permetrà articular sistemes de 
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tractaments de dades del teixit empresarial, 
avaluacions de contractes i la utilització dels 
seus resultats, la difusió de bones pràctiques 
etc. 

Això, al costat d’un bon pla de formació (pre-
sencial i virtual) que ajudi tant el comprador 
com el proveïdor (empreses) a entendre i 
conèixer les intencions de la ciutat en com-
pra pública amb temps, els expliqui els proce-
diments i les seves potencialitats, convoqui el 
mercat amb coneixement del que es busca i el 
que s’espera dels qui hi acudeixin, i es faciliti 
la innovació en els processos de compra, faci-
litarà que l’objectiu perseguit per l’Ajuntament 
es consolidi a mitjà termini. 

Per això, seria recomanable establir objectius 
quantificables i crear una unitat de coordina-
ció i seguiment de les diferents experiències i 
plans de formació. Els resultats de la investiga-

ció demostren que la CPI s’ha d’articular de ma-
nera que es remoguin els obstacles que frenen 
el gestor a aventurar-se en una operació com-
plexa, llarga en el temps i amb unes dosis de risc 
altes. Aquests obstacles estan, sobretot, en la 
falta d’experiència de les unitats de contracta-
ció en relació amb quan i com buscar i comprar 
innovació, l’aversió al risc i el desconeixement 
de com gestionar-lo, les qüestions legals del 
contracte i el finançament del projecte. Sen-
se un suport polític i institucional clar aquests 
obstacles seran difícils de salvar. El decret de 
Compra Pública Sostenible, amb el reflex de la 
innovació, el pla d’acció que s’està elaborant i 
la campanya de formació i comunicació que es 
planifica llançar, estableix una base promete-
dora. Si això s’acompanya amb la creació d’un 
centre de coneixement ben posicionat a l’orga-
nigrama institucional, motivat i expert, s’hauran 
establert les bases per elaborar una estratègia 
sòlida i duradora de ciutat en CPI.
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Introducció
El perquè d’aquest estudi

7

1  Comissió Europea 2016 “La contractació pública com a motor d’innovació en les pimes i els serveis públics”. Sèrie de 
guies “Com donar suport a la política dels Fons Estructurals en matèria de pimes”, doc. PDF disponible a   
file://eipa-fs01/homedrives$/gva/Profile/Downloads/2015_CE%20GuideBook%208_es.pdf

La innovació és essencial per aconseguir el 
creixement i l’ocupació sostenibles a les re-
gions d’Europa. Els productes i serveis nous 
reforcen la competitivitat de les empreses eu-
ropees i creen ocupació. La contractació pú-
blica representa –segons dades de la Comis-
sió Europea– prop del 20% del PIB europeu. 
La manera de gastar aquests diners públics té 
repercussions clares i importants en l’econo-
mia. La compra de solucions innovadores per-
met als organismes públics fer una prestació 
més eficient dels serveis públics, reduir el con-
sum d’energia i disminuir els costos del cicle 
de vida, a més d’aportar-los molts avantatges 
més derivats de la possibilitat de disposar de 
solucions que satisfacin exactament les seves 
necessitats. 

Alhora, la contractació pública d’innovació 
dona oportunitats a les pimes, que són prou 
àgils i flexibles per satisfer les necessitats con-
cretes dels compradors públics. Amb les noves 
Directives de Contractació Pública, la Unió Eu-
ropea ha obert el marc jurídic a la innovació. 
D’altra banda, els programes de la UE i, en par-
ticular, els Fons Estructurals i d’Inversió Euro-
peus i Horitzó 2020, ofereixen oportunitats de 
finançament interessants per a la contractació 
pública de solucions innovadores.  

L’Ajuntament de Barcelona s’ha proposat im-
pulsar la compra pública de solucions innova-
dores (d’ara endavant CPI) dins del pla global 
d’aposta per una contractació pública estra-
tègica. Així, al costat de les normes i les guies 
publicades a Contractació pública social, amb 

objectius de justícia social, sostenibilitat am-
biental i codi ètic, s’ha embarcat en un treball 
de promoció de la innovació a través de la com-
pra pública. I això per millorar l’oferta de serveis 
públics oferts a la ciutadania, així com potenciar 
el desenvolupament del teixit industrial a través 
d’un ús estratègic de l’instrument de la contrac-
tació pública, amb dos objectius:

 A) fomentar la compra de solucions in-
novadores dins de l’Ajuntament, mitjançant la 
promoció en una cultura interna innovadora, 
estructures i mecanismes de coordinació trans-
versal de la perspectiva estratègica de la com-
pra pública, per identificar com poden organit-
zar licitacions enfocades a la innovació 

 B) apropar el CP a les pimes i millorar els 
serveis públics, fomentant la innovació empre-
sarial mitjançant l’ús del mercat públic local com 
a client de llançament o referència. +A fi de po-
der conèixer altres experiències i comparar-les 
amb la situació de Barcelona, l’Ajuntament ha 
encarregat a l’Institut Europeu d’Administració 
Pública (www.eipa.eu) l’elaboració d’aquest es-
tudi en el període desembre 2016 - abril 2017. 
Aquest treball s’emmarca dins les accions em-
preses per l’Ajuntament que persegueixen pro-
mocionar i comunicar l’ús de la CPI de manera 
estratègica dins del pla global de ciutat de com-
pra pública estratègica i sostenible. 
L’estudi es divideix en una introducció i quatre 
capítols:
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2  Al llarg d’aquest estudi les sigles CPI s’utilitzaran per incloure tant la compra pública d’innovació com la compra pública 
precomercial. 
Quan ens referim només a la precomercial, les sigles que utilitzem són CPP (compra pública precomercial).
3  Encara que el contracte d’investigació fixava fer la comparativa amb la ciutat d’Amsterdam, la investigació s’ha fet de 
manera més àmplia, analitzant també experiències puntuals d’altres ciutats europees.
4  Prové de les sigles en anglès SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities i Threats)
  

 • A la introducció presentem els objec-
tius d’aquest estudi, la metodologia feta servir 
i la definició a la Unió Europea d’“innovació” i 
de “CPI” (compra pública de solucions innova-
dores, o compra pública innovadora), explicant 
les diferents interpretacions del terme .

 • El primer capítol analitza la CPI a Eu-
ropa en general i analitza les accions i les estra-
tègies llançades per algunes ciutats i territoris 
europeus en CPI. En principi –i d’acord amb el 
contracte d’investigació– l’anàlisi havia de cen-
trar-se a la ciutat d’Amsterdam (capital de la 
innovació), però posteriorment es va acordar 
estudiar altres experiències de ciutat, amb una 
atenció especial a casos específics que reve-
lessin pràctiques potencialment replicables a 
Barcelona .

 •  El segon recull els resultats de la in-
vestigació sobre com l’Ajuntament de Barcelo-
na organitza la contractació pública en general 
i com està establint les bases per definir i pro-
moure la compra pública d’innovació de mane-
ra transversal.

 •  El capítol 3 cobreix l’anàlisi DAFO  
de l’Ajuntament de Barcelona en posar-lo en 
comparació amb els elements de les bones 
pràctiques detectades en altres ciutats / enti-
tats d’Europa. N’analitzem les característiques 
internes (debilitats i fortaleses) i la situació ex-
terna (amenaces i oportunitats) en una matriu 
quadrada. Això ens permet conèixer la situació 
real en què es troba l’Ajuntament per poder 
determinar els avantatges competitius, les se-
ves característiques pròpies i les del mercat en 
què es mou per a l’ús estratègic de la contrac-
tació enfocada cap a la innovació. 

  

 • El capítol 4 presenta les conclusions 
de l’estudi i ofereix una sèrie de recomanacions 
resultants de les anàlisis referides.

Aquest estudi no pretén fer una anàlisi exhaus-
tiva de la situació a Barcelona ni Amsterdam o 
les altres ciutats estudiades. El marc temporal 
i el pressupostari no ho permetrien. El que sí 
que pretén és analitzar la situació de la CPI a 
la ciutat de Barcelona entorn d’una sèrie d’as-
pectes predeterminats (vegeu l’apartat següent 
–metodologia– per a la seva enumeració) i com-
parar-la –tenint en compte les diferències cul-
turals, estructurals i pressupostàries– amb la 
pràctica d’una o més ciutats, a fi de poder de-
tectar les llacunes, pràctiques interessants i re-
plicables, així com les possibles àrees de millora. 
D’altra banda, és important tenir en compte que 
aquest treball se situa en un període temporal 
d’inseguretat jurídica notòria, en haver passat 
el termini de transposició de les directives eu-
ropees de quarta generació i trobar-se, l’Estat 
espanyol, en ple debat de l’avantprojecte de llei 
de contractes públics a les Corts. 

Per elaborar el treball s’han tingut en compte 
els avenços de les últimes directives europees 
en matèria de CPI, l’avantprojecte de llei que es 
debat, les accions empreses per la Generalitat 
de Catalunya en aquest àmbit i els plans estra-
tègics i les accions llançades des de l’Ajunta-
ment a favor d’una compra pública sostenible, 
socialment i ambientalment responsable i inno-
vadora. 
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Metodologia 

La primera part ha consistit en treball d’inves-
tigació documental de la literatura publicada 
per les institucions i les xarxes europees, així 
com la doctrina i els fòrums acadèmics. S’ha 
fet una recerca de la legislació i les notes de 
premsa disponibles per conèixer primer la de-
finició d’innovació i de CPI en diferents esta-
ments i territoris, i en segon lloc, detectar un 
nombre important d’experiències en CPI, tant 
a través de les institucions europees com de 
l’anàlisi de la ciutat d’Amsterdam o altres que 
poguessin presentar experiències d’interès. Es 
va fer una anàlisi de guies i estratègies dispo-
nibles en diferents territoris a fi de poder ma-
par els elements disponibles que poguessin ser 
comparables i elaborar una llista de temes clau 
per abordar en la nostra investigació. 

L’àmbit a cobrir amb la nostra investigació in-
clou els aspectes següents: l’estructura orga-
nitzativa del consistori per promoure i imple-
mentar la CPI, mètodes en la presa de decisió 
i preparació dels projectes de CPI, tipologia de 
contractes, els instruments estratègics en les 
diferents fases de la CPI, formació i capacitació 
del personal a càrrec, la relació amb el mercat, 
la gestió del risc, drets de propietat industrial i 
intel•lectual i el finançament de la CPI. 

Recopilem informació sobre els estímuls a la 
innovació des de la Unió Europea, tant mit-
jançant una revisió àmplia de la literatura exis-
tent com d’investigació documental disponible 
en línia. Per determinar les millors pràctiques i 
estratègies de ciutat (i de projectes individuals) 
en CPI, la investigació es va basar en una com-
binació d’estudis de casos i documents, com 
les guies, la literatura i projectes concrets que 
han estat reconeguts amb premis i guardons 
per l’acadèmia, la UE, com a millors pràctiques 
en CPI. Amb tot això, es va detectar que era 
poca la informació detallada sobre organització 
i estratègia disponible per poder cobrir de ma-

nera exhaustiva una única ciutat (Amsterdam), 
per la qual cosa es va optar per ampliar la recer-
ca, no només en l’àmbit de ciutat, sinó també 
quan fos una experiència interessant, en l’àmbit 
estatal (Àustria, per exemple) o en l’àmbit de re-
gió (Flandes, en especial). 

Amb tota la informació recopilada, es va prepa-
rar un qüestionari per

 A) enviar-lo per escrit a diferents ciu-
tats europees caracteritzades per haver estat 
guardonades amb premis europeus. Ciutats 
premiades per bones pràctiques a la plataforma 
de contractació d’innovació, i la xarxa Procura 
Plus. Els reconeixements esmentats identifica-
ven pràctiques concretes en CPI / contractació 
pública sostenible, i el qüestionari pretenia es-
brinar si es tractava d’un cas aïllat o si hi havia 
un pla estratègic de ciutat darrere de les men-
cions .

 B) Dur a terme, partint dels mateixos 
elements del qüestionari escrit, entrevistes se-
miestructurades a diferents tècnics i càrrecs en 
l’Ajuntament de Barcelona  procedents de dife-
rents àrees. L’elecció de les persones s’ha basat 
en la seva participació en diferents projectes 
d’innovació a la ciutat durant els últims anys.

En l’àmbit internacional, a més de l’enviament 
electrònic dels qüestionaris, es va fer un segui-
ment telefònic, en el qual es va detectar com 
n’era de difícil als mateixos ajuntaments contac-
tats identificar la persona o persones al càrrec 
amb prou informació. Això per si mateix és una 
mostra de la incipiència de les estructures crea-
des entorn de la CPI i el seu caràcter altament 
descentralitzat. Sovint es tractava d’un projecte 
molt concret, beneficiari d’un premi europeu 
de bona pràctica, però que no responia a una 
estratègia ni planificació de ciutat . 
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5 El qüestionari es pot veure a l’annex I i la llista de les 63 ciutats a les quals es va enviar, a l’annex 2. 
6 La plantilla per a les entrevistes semiestructurades es pot veure a l’annex 4.

La tercera part dels treballs va consistir a rea-
litzar una anàlisi dels resultats de la nostra in-
vestigació i establir una comparació entre la 
CPI a l’Ajuntament de Barcelona i a les ciutats 
/ regions / estats analitzats d’Europa. 

Amb això, elaborem una anàlisi DAFO  de la si-
tuació de l’Ajuntament de Barcelona per a la 
promoció i implantació adequades de la com-

pra pública innovadora, analitzant-ne les carac-
terístiques internes (debilitats i fortaleses) i la  
situació externa (amenaces i oportunitats) en 
una matriu quadrada.

Amb tot això, la quarta part d’aquest treball 
proporciona una sèrie de recomanacions per a 
l’Ajuntament, inclòs el suggeriment d’idees per 
a un pla d’acció de futur.
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Definició a la UE del concepte innovació

7  Finalment, es va mantenir contacte amb dotze ciutats més propenses a assistir a les nostres peticions: Cornualla (Regne 
Unit), Gant (Bèlgica), Jönköping (Suècia), Stuttgart (Alemanya), Bristol (Regne Unit), Zuric (Suïssa), Aalborg (Dinamarca), 
Trondheim (Noruega), Hèlsinki (Finlàndia), Viena (Àustria), Friburg (Alemanya) i Edimburg (Regne Unit). D’aquestes, només 
Cornualla , Gant i Hèlsinki van completar el nostre qüestionari, i tan sols Cornualla ho va fer amb el nivell de detall apro-
piat.
8  El terme DAFO prové de les sigles en anglès SWOT, (Strengths, Weaknesses, Opportunities i Threats).

La definició del concepte “innovació” no és 
única, i avarca des d’una conceptualització es-
tricta a una interpretació més o menys laxa del 
concepte innovació.

La directiva 24/2014, de contractació pública, 
el defineix així (art. 2.1.22): “Innovació»: Intro-
ducció d’un producte, servei o procés nous o 
significativament millorats que inclou, encara 
que no es limita a ells, els processos de pro-
ducció, edificació o construcció, un mèto-
de nou de comercialització o un mètode nou 
d’organització de pràctiques empresarials, 
l’organització del lloc de treball o les relacions 
exteriors, entre d’altres, amb l’objectiu d’aju-
dar a resoldre desafiaments de la societat o 
donar suport a l’Estratègia Europa 2020 per a 
un creixement intel•ligent, sostenible i integra-
dor.”

AL SEU TORN, EL FONAMENT DE DRET 
47 DE LA DIRECTIVA 2014/24/UE DIU:

La investigació i la innovació, incloses la inno-
vació ecològica i la innovació social, es troben 
entre els motors principals del creixement futur 
i ocupen un lloc central de l’Estratègia Europa 
2020. Els poders públics han de fer la millor uti-
lització estratègica possible de la contractació 
pública per fomentar la innovació. L’adquisició 
de béns, obres i serveis innovadors té un paper 
clau en la millora de l’eficiència i la qualitat dels 
serveis públics, al mateix temps que respon a 
desafiaments fonamentals per a la societat. 
Contribueix a obtenir la millor relació quali-
tat-preu en les inversions públiques, així com 

amplis avantatges econòmics, mediambientals i 
socials, en generar noves idees, plasmar-les en 
productes i serveis innovadors i, d’aquesta ma-
nera, fomentar un creixement econòmic soste-
nible. 

S’ha d’assenyalar que en la comunicació de la 
Comissió, de 14 de desembre de 2007, titulada 
«La contractació precomercial: impulsar la in-
novació per donar a Europa serveis públics d’al-
ta qualitat i sostenibles», s’exposen una sèrie 
de models de contractació en relació amb la 
prestació dels serveis esmentats de R+D que no 
entren en l’àmbit d’aplicació de la present di-
rectiva. Encara que els models esmentats con-
tinuarien estant disponibles com ha passat fins 
ara, la present directiva ha de contribuir també 
a facilitar la contractació pública d’innovació i 
ajudar els Estats membres a assolir els objectius 
de la iniciativa «Unió per la innovació».

La idea que la innovació afavoreix el desenvo-
lupament econòmic i social sostenible sent un 
eix vertebrador neix de la declaració de l’As-
semblea General de les Nacions Unides titulada 
“Transformar el nostre món: l’agenda 2030 per 
al desenvolupament sostenible”, adoptada el 25 
de setembre de 2015 per 109 països, entre els 
quals hi ha Espanya. Dels disset objectius que 
constitueixen el programa adoptat, el número 
nou es titula “Construir infraestructures resi-
lients, promoure la industrialització inclusiva i 
sostenible i fomentar la innovació”. 
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Interpretacions del terme “Compra pública d’innovació (CPI)”

Quan es parla de la contractació pública d’in-
novació o de solucions innovadores (CPI), i 
d’acord amb part de la doctrina, és important 
tenir en compte que pot referir-se a conceptes 
totalment diferents, que, tanmateix, estan in-
terconnectats. En primer lloc, el concepte pot 
referir-se a la contractació pública amb l’ob-
jectiu de comprar solucions innovadores, com-
prenent tant un producte acabat innovador, 
com un procés de producció innovadora. Però 
l’ús del terme, en ocasions, pot fer referència 
a mètodes nous i innovadors en el procedi-
ment de licitació. Això se centra en com inno-
var i millorar el procés de licitació. Exemples 
d’això són l’ús del CP electrònic o les consultes 
al mercat. La primera definició apunta innova-
ció en el resultat del procés de contractació 
pública, mentre que la segona se centra en la 
innovació del procés de contractació mateix, 
independentment de si al final es compren so-
lucions innovadores o ordinàries (AEVES, 2015).

Tanmateix, tots dos conceptes estan molt in-
terrelacionats. Un procés de licitació inno-
vador pot ser un mitjà per adquirir solucions 
innovadores, ja que el resultat de la compra 
depèn molt de com s’ha comprat. Els pro-
cessos de licitació tradicionals no se centren 
en solucions no existents o en la promoció de 
solucions noves. Per tant, hi ha menys possi-
bilitats d’obtenir una solució innovadora com 
a resultat d’un procés tradicional de licitació 
que quan s’utilitzen processos de licitació es-
tratègics. Quan el mercat coneix que existeix 
demanda de solucions innovadores, s’estimula 
per presentar o desenvolupar aquestes solu-
cions (AEVES, 2015).

El terme CPI s’utilitza per les institucions de la 
UE, la doctrina i els gestors incloent diferents 
idees: referides a l’adquisició d’un bé d’obra i 
servei “nou”, o sigui, no existent anteriorment 
o també a un producte d’obra o servei “millo-
rat”, amb l’ús d’un procediment o procés de 

producció nou.
La Comissió Europea defineix la contractació 
pública de solucions innovadores (CPI) com una 
contractació en la qual els poders adjudicadors 
actuen com a primer client per a béns o ser-
veis innovadors que encara no estan disponibles 
a gran escala comercial i en la qual es pot in-
cloure la realització de proves de conformitat. 
La contractació pública de solucions innovado-
res no inclou la contractació de serveis de R+D, 
coneguda com a “contractació precomercial” 
(CPP). La contractació precomercial (CPP) és 
la contractació de serveis d’investigació i des-
envolupament que impliquen compartir riscos i 
beneficis en condicions de mercat i un desenvo-
lupament competitiu per fases, de manera que 
estan clarament separats els serveis d’investi-
gació i desenvolupament contractats de la uti-
lització de quantitats comercials de productes 
acabats. La CPI pot anar precedida o no d’una 
CPP. El 2007 la Comissió Europea va desenvolu-
par unes orientacions específiques en les quals 
indicava als estats membres com desenvolupar 
procediments de CPP.

Entre la doctrina també trobem definicions més 
o menys extenses de la CPI. Alguns la defineixen 
com la compra de solucions que no existeixen i 
que necessiten una fase de R+D+i prèvia a la co-
mercialització futura (Dale & Bryson, 2012, pàg. 
8, Edquist & Hommen, 2000). D’altres, posen 
èmfasi en els reptes socials, com per exemple 
Edquist, (2012) que parla de la compra pública 
“per a” la innovació, més que de compra públi-
ca “d’”innovació. A més, en les definicions ex-
tenses veiem que s’inclou no només la solució 
final, sinó també la compra de serveis i proces-
sos “que aspiren a millorar la funcionalitat dels 
serveis públics o a resoldre els reptes socioe-
conòmics actuals, i que pot comportar o no la 
necessitat d’investigació prèvia” (Dale & Bryson, 
pàg. 8). La definició de Yeow & Edler (2012) es 
fa ressò de la inclusió del procés de producció 
en la idea de CPI: encàrrec i adquisició de béns 
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i serveis que són nous per al comprador i que 
presten un servei nou als ciutadans o un lliura-
ment més eficient o eficaç del servei (pàg. 474). 

Algunes ciutats, com les membres de la xarxa 
Procura+, o ciutats que han publicat el seu tre-
ball a la Plataforma de Compra Pública d’Inno-
vació (Hamburg, Pembroke, Estocolm, Kolding) 
semblen fer-se ressò de la idea que no només 
un producte acabat innovador, sinó també un 
procés nou de producció del producte acabat 
es pot considerar CPI. Molts d’aquests pro-
jectes no necessàriament es diuen CPI o CPP, 
sinó que més aviat s’anomenen compres pú-
bliques sostenibles (CPS), contractació públi-
ca verda (CPV) o, fins i tot, compra socialment 
responsable. Aquí, l’objectiu és comprar un 
producte acabat ja existent, que, tanmateix, es 
produeix de forma innovadora amb l’objectiu 
de ser sostenible. Per exemple, a Pembroke, 
Malta, buscaven construir una escola que fos 
completament autosuficient energèticament, i 
a Hamburg van utilitzar asfalt reciclat per reno-
var les carreteres (Procurement of Innovation 
Platform, 2017).

La regió de Flandes, en el seu Pla d’Acció, 
utilitza un altre terme per a la CPI: “Contrac-
tació d’innovació”, i parla de l’adquisició de 
solucions noves (tant si necessiten com si no 
R+D+i), però també que, per aconseguir-ho, 
l’organització també ha d’“innovar “en la seva 
manera de comprar (Flanders Region, 2016, 
pàg. 1).  Així mateix, la ciutat d’Amsterdam 
també distingeix entre la contractació pública 
d’innovació (de solucions noves) i els mètodes 
per aconseguir-la, asseverant que totes dues 
coses han d’anar unides. (AEVES, 2015). (Am-
sterdam inkoop- en aanbestedingsbeleid 2016, 
pàg. 20). 

Cal destacar que la definició extensa d’innova-
ció comprèn tant la compra de la solució nova 
com el procés de fabricació, creació o produc-

ció (Procura+ Awards, 2017). Segons Vähätalo & 
Kallio (2015) la innovació “no només es refereix 
al bé o producte nou per si mateix, sinó també 
a la combinació de maneres noves de produir, 
crear, lliurar béns o serveis ja existents” (pàg. 
3). La innovació pot ser, per tant, tecnològica o 
corporativa. Edquist (2012) afegeix que aquestes 
creacions noves han de tenir una importància 
en l’economia o en la societat per poder-se’n 
dir innovacions. (pàg. 5). La regió de Flandes, 
com ja hem dit, adopta també una definició ex-
tensa en el seu pla d’acció; parla de productes 
i de processos innovadors, però també d’orga-
nitzar de manera diferent, utilitzar mecanismes 
de compra innovadors, com els criteris espe-
cífics redactats als plecs. (Flanders Region 2, 
2016, pàg. 6). En la taula següent es presenten 
diferents pràctiques de CPI avalades per la Unió 
Europea. Per exemple, el cas de Londres és una 
compra innovadora que fa referència a l’anàlisi 
del cicle de cost de vida, mentre que el cas de 
Rotterdam, recull l’ús de la tecnologia ja exis-
tent per a la producció de cotxes adaptada al 
sector sanitari.

Quan es tracta, en canvi, la compra pública pre-
comercial, es defineix com una forma més dis-
ruptiva de compra, que altera de manera més 
notòria les pràctiques regulars de compra. Es-
tudis de cas de ciutats fets per Lember et al. 
(2008) and Uyarra & Flanagan (2010) mostren 
que es donen amb més freqüència a les ciutats 
europees els projectes que no persegueixen 
una innovació radical, sinó petites millores i 
adaptacions de solucions ja existents. I que, fins 
i tot amb freqüència, no es tracta d’innovacions 
tecnològiques, sinó de canvis en els processos o 
en l’organització de la producció.
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Exemples de pràctiques qualificades a Europa com a CPI i 
que reflecteixen diferents interpretacions del terme

SOLUCIONS INNOVADORES

PROCÉS INNOVADOR DE 
FABRICACIÓ

ROTTERDAM (HOLANDA): 
INSTAL•LACIÓ DE NETEJA DE 
LLITS I MATALASSOS
El Centre Mèdic d’Erasmus necessitava 
una instal•lació de neteja de llits i mata-
lassos que complís amb els estàndards 
d’higiene de l’hospital. Van descobrir que 
només hi havia un proveïdor que podia 
proporcionar aquest servei. Per això, van 
iniciar un “Procediment de compromís 
futur” basat en els resultats, diàleg com-
petitiu i consultes al mercat. Al final, la 
licitació la va guanyar IMS Medical, que 
havia desenvolupat una instal•lació de 
neteja que adaptava la tecnologia robò-
tica desenvolupada per a la producció 
d’automòbils per netejar llits i matalas-
sos d’hospitals (European Commission, 
2014).

WAGENINGEN (NL) : 
MUEBLES PRODUCIDOS DE 
FORMA SOSTENIBLE
La ciutat de Wageningen va licitar la com-
pra de mobles per al seu Ajuntament. Un 
criteri important era que aquests mobles 
havien de ser produïts de manera sos-
tenible. Per exemple, l’ús de substàncies 
tòxiques, grapes o goma d’enganxar du-
rant la fabricació dels mobles no estava 
permès. Per tant, encara que les cadires, 
taules i sofàs ja són productes existents, 
el seu procés de fabricació va ser inno-
vador (Procura+, 2017). 

TIPUS D’INNOVACIÓ EXEMPLE
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PROCÉS INNOVADOR 
DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA

LONDRES (REGNE UNIT): 
UTILITZACIÓ DE L’ENFOCAMENT 
“DEL COST DEL CICLE DE VIDA” 
PER COMPRAR IL•LUMINACIÓ 
EFICIENT ENERGÈTICAMENT

“Transport for London” volia comprar 
llums de baix consum energètic i va deci-
dir utilitzar l’enfocament del cost del ci-
cle de vida, en combinació amb un estudi 
del teixit empresarial i el compromís pri-
merenc del mercat amb aquest propòsit. 
Aquest enfocament va demostrar que 
es podrien estalviar costos importants 
a llarg termini, si es tenen en compte 
no només el preu per unitat o els cos-
tos energètics com a criteris d’adjudica-
ció, sinó també els costos laborals a més 
llarg termini, com instal•lacions, neteja i 
manteniment. Això va augmentar la com-
pra de llums més eficients a llarg termini. 
Els llums comprats utilitzen tecnologies 
LED, que no són essencialment noves, i 
la forma de fabricació dels llums tampoc 
no era nova. El que era innovador era la 
manera com els productors van decidir 
comprar els llums, que va influir significa-
tivament en quin tipus de llum es va com-
prar (Procura+, 2017).

La Generalitat de Catalunya define la CPI en el 
La Generalitat de Catalunya defineix la CPI en 
el Pla nacional de compra pública d’innovació 
2016-2020, com “Una actuació administrativa 
de foment de la innovació, orientada a poten-
ciar el desenvolupament de solucions innova-
dores des de Ia demanda, mitjançant l’instru-
ment de la compra pública. La compra pública 
d’innovació ha de contribuir al desenvolupa-
ment i el reforç de la capacitat competitiva 
de les empreses mentre dona resposta a les 
necessitats i als reptes del sector públic i la 
societat”.

Els departaments de la Generalitat i els orga-
nismes i les entitats del sector públic hauran de 
destinar un percentatge  de la seva contracta-
ció a “compra pública d’innovació en qualsevol 
de les seves modalitats, o mitjançant la incor-
poració d’elements d’innovació en les seves li-
citacions”. D’això es dedueix que la Generalitat 
de Catalunya adopta també una concepció àm-
plia del concepte CPI, entenent per aquesta no 
només la compra de solucions innovadores, sinó 
també la incorporació d’elements d’innovació 
en les seves licitacions (processos).

⁹http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/CPI/Acord-el-Pla-nacional-de-
compra-publica-dinnovacio-de-Catalunya-i-es-crea-la-Comissio-de-seguiment-i-impuls-del-Pla.pdf

TIPO DE INNOVACIÓN EJEMPLO
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Bones pràctiques a 
Europa
La CPI a la Unió Europea

16

10   Les condicions d’elegibilitat per a H202 requereixen la participació de diferents estats membres 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-c-elig_
en.pdf

La UE va començar a participar activament en 
la promoció de la Compra pública d’innova-
ció (CPI) des d’una data relativament recent, 
2004. Va ser aquell any quan l’informe Kok, que 
examinava els avenços en l’estratègia de Lis-
boa, va declarar que la compra pública podria 
utilitzar-se estratègicament per fomentar la 
innovació. L’informe del grup Aho, anomenat 
“Creant una Europa innovadora”, va destacar 
el poder de la demanda pública al mercat i el 
2007 la Comissió Europea va adoptar la “Lead 
Market Initiative”, que pretenia alliberar el po-
tencial en innovació de la contractació pública 
a determinats mercats. Els mercats clau iden-
tificats van ser: sanitat, electrònica, tèxtils es-
pecials d’alta protecció, reciclatge, energies 
renovables, construcció sostenible i productes 
de base biològica (Comissió Europea, 2008). 
En la iniciativa de la Unió per la innovació (In-
novation Union), es recalca una altra vegada el 
potencial enorme infrautilitzat de la demanda 
pública per promoure la innovació, ja que les li-
citacions públiques representen el 17% del PIB 
de la UE (Georghiou, Li, Uyarra i Edler, 2010).

LA COMISSIÓ EUROPEA ESTIMULA LA 
COMPRA PÚBLICA D’INNOVACIÓ (CPI) 
A EUROPA DE DIFERENTS MANERES: 

 1. Mitjançant suports financers a través 
de programes diferents. Destaca el fons eu-
ropeu Horitzó 2020 , que integra per primera 
vegada totes les fases de la compra, des de la 
generació de coneixement, fins a les activitats 
més pròximes al mercat: investigació bàsica, 

desenvolupament de la R+D+i, projectes de de-
mostració, línies pilot de fabricació, innovació 
social, transferència de tecnologia, normalitza-
ció, suport a les compres precomercials capital 
risc i sistemes de garanties. S’ofereixen suports 
de dues maneres complementàries:

 • Quan el sector públic vol una solu-
ció innovadora que ja hi ha al mercat en petita 
quantitat i no es necessita, per tant, una fase 
d’investigació i desenvolupament.

 • Quan el problema per resoldre no té 
una solució ja testada, i es necessita una fase 
inicial de R+D+i. És allà quan es pot fer ús de 
la Compra pública precomercial (PCP) per com-
parar els pros i els contres de solucions alter-
natives, reduir el risc de la innovació pas a pas, 
mitjançant disseny de la solucions, prototip de 
desenvolupament i primer pilot.

Mitjançant el desenvolupament d’una estratègia 
de CPI a llarg termini que utilitzi les dues (PCP 
i PCI) d’una manera complementària, els com-
pradors estaran en posició de promoure la in-
novació des de la demanda. Això, al seu torn, 
permet al sector públic modernitzar els seus 
serveis més ràpidament i donar oportunitats 
a les empreses europees, donant-los una re-
ferència de client i posicionant-les també inter-
nacionalment.

 2. Mitjançant suports a la formació i la 
capacitació dels professionals de la contrac-
tació, proporcionant orientació i investigació 
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de CPI en àrees específiques. S’han establert 
diferents xarxes europees, i la més destaca-
ble ha estat la Plataforma de la contractació 
d’innovació, que pretén fer de la contractació 
pública d’innovació una realitat omnipresent a 
Europa, feta a mida per satisfer les necessitats 
dels usuaris. La Plataforma CPI comprèn tres 
elements: 

 • El web http://www.innovation-pro-
curement.org és el primer portal que cobreix 
tots els temes relacionats amb la CPI i la con-
tractació precomercial. Recull les últimes no-
tícies i esdeveniments, el marc normatiu euro-
peu, informació sobre les polítiques públiques 
i novetats sobre projectes relacionats amb la 
CPI i la CPC. 

 • El Fòrum de contractació pública 
www.procurement-forum.eu és un espai per 
a compradors públics i altres interessats en el 
qual discutir, compartir i entrar en contacte, 
i que facilita la publicació de comentaris, do-
cuments, imatges o vídeos. Els usuaris poden 
crear grups per al debat o el desenvolupament 
i la coordinació de projectes. 

 • El Centre de recursos 
www.innovation-procurement.org/resources 
facilita l’accés a una base de dades centralit-
zada en matèria de CPI, i recopila en un sol 
lloc documents i exemples útils. Els materials 
inclouen documents polítics i estratègics eu-
ropeus i nacionals, eines, casos pràctics, dades 
de projectes i iniciatives, i informes. 

 3. Mitjançant les noves normes de con-
tractació pública, i més en concret la directiva 
24/2014:

Les noves directives de contractació pública de 
2014 faciliten l’ús de la CPI a través de la intro-
ducció de nous procediments de contractació 
en els quals els compradors tenen una flexibilitat 
més gran en triar el procediment més adequat 
als seus objectius. En particular, el procediment 
d’associació per a la innovació i el procediment 
de licitació amb negociació són rellevants per a 
compradors que desitgin adquirir obres, serveis 
i subministraments innovadors, ja que permeten 
una interacció més gran amb el mercat. El pri-
mer, regulat en l’article 31 de la Directiva, impli-
ca un contracte esglaonat que inclou totes les 
fases, des de la R+d+i, fins al producte acabat. 
El segon (article 29) implica que el comprador 
descriu les seves necessitats i les característi-
ques exigides per als subministraments, obres i 
serveis, i especifica els criteris d’adjudicació. 

Rep les sol•licituds de participació i convida els 
operadors econòmics que seleccioni, i adjudica 
el contracte després que les negociacions ha-
gin tingut lloc. Això comporta que, després d’un 
diàleg amb els participants seleccionats, cada 
licitador pugui modificar l’oferta inicial, i ofer-
tes posteriors partint de les negociacions, fins 
que s’obre el termini a l’oferta final, que ja no es 
podrà negociar. Aquest procediment s’utilitza 
sovint per a projectes complexos, en els quals 
especificacions tècniques continuen sent una 
mica confuses . 

La Unió Europea ha publicat el 2017 un recopi-
latori dels projectes TIC finançats amb fons eu-
ropeus (en marxa i ja completats) als sectors de 
salut, transport, energia, educació, aigua, etc.  
L’esquema següent és la representació gràfica 
que presenta la Comissió als seus informes.

17

11    Per a una anàlisi exhaustiva de les novetats de les directives europees de 2014 en CPI i el seu efecte directe: article 
del professor José María Gimeno Feliu, publicat a l’Observatori de Contractació Pública 
https://www.ucm.es/data/cont/docs/595-2016-09-28-Binder192.pdf
12  Accés a l’informe complet a l’enllaç https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/innovation-procure-
ment-power-public-purse, consultat per última vegada el 30 de març de 2017
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13  http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_267_en.pdf

Les licitacions públiques per a la compra d’in-
novació no es donen a gran escala a Europa. 
Segons l’enquesta realitzada el 2009 (enques-
ta innobarometer de la Comissió Europea ) 
només el 7% de les empreses europees que 
van respondre a aquesta pregunta havien tin-
gut l’oportunitat de desenvolupar i vendre so-
lucions innovadores per a compradors a Eu-
ropa. Un estudi de la Comissió Europea (2014) 
sobre CPI a Europa mostra que encara hi ha 
un nombre de factors que frenen la compra de 
solucions innovadores. Hi ha una falta d’incen-
tius per comprar innovació, perquè els com-
pradors sovint se centren en els costos inicials 

a curt termini i en els riscos addicionals que 
impliquen les solucions innovadores, en comp-
tes de focalitzar-se en l’eficiència potencial i els 
estalvis de costos que podrien suposar les so-
lucions innovadores esmentades a llarg termini. 

Un altre problema és que la compra pública no 
s’utilitza estratègicament per complir finalitats 
de política pública, sinó que, més aviat, els con-
tractistes l’afronten com una tasca purament 
administrativa i legal. Les entitats públiques te-
nen problemes per discernir en quins casos la 
compra d’innovació pot ser la més adequada, 
a la qual cosa s’afegeix la dificultat d’identificar 

Estratègies territorials en CPI 
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i jutjar les solucions innovadores esmentades. 
A més, la demanda està molt fragmentada. Les 
licitacions de vegades són massa petites per-
què els actors privats facin l’esforç de presen-
tar solucions innovadores. Finalment, continua 
sent difícil per a les PIME participar com a pro-
veïdors per als compradors públics (plataforma 
de compres públiques, 2016).

D’acord amb la documentació existent, hi ha 
relativament poques estratègies específiques 
en CPI. Kahlerborn et al. (2011) van dur a ter-
me una investigació a gran escala sobre les es-
tratègies en política nacional per a licitacions 
públiques i innovació en 2010-2011, i no van 
trobar cap sistematització de marcs d’actuació 
en CPI en l’àmbit nacional en aquell moment: 
en setze estats membres, com Alemanya, Di-
namarca, Lituània, Polònia, Espanya i el Reg-
ne Unit, es va incorporar l’objectiu d’utilitzar 
licitacions públiques estratègicament per a la 
innovació en estratègies més àmplies de la po-
lítiques de medi ambient i tecnologia. Portugal, 
en aquestes dates, era l’únic país que tenia un 
enfocament jurídic de la CPI, amb un objectiu 
del 20% de la despesa en contractació públi-
ca per gastar-se en R+D+i. Tanmateix, actual-
ment, la majoria dels estats membres han des-
envolupat objectius CPI d’alguna manera.  

Hi ha un nombre de països de referència, en 
els quals els governs nacionals i regionals es-
tan relativament avançats en l’ús de CPI, com el 
Regne Unit, Suècia, Noruega, Finlàndia, Holan-
da i Alemanya (Comissió, 2014, Flandes, 2016, 
pàg. 16). Han elaborat o tenen el projecte de 
fer-ho, estratègies de política de CPI, redacció 
de guies, programes de formació i creació de 
llocs web per donar suport a la CPI en les seves 

circumscripcions. Això és així, per exemple, a 
Holanda, (PIANOo), Suècia (VINNOVA) i Noruega 
(Difi). Si prenem el cas d’Holanda, PIANOo , el 
centre de coneixement en contractació pública 
per a les unitats de contractació pública holan-
deses es va crear el 2005 per professionalitzar 
la contractació i la licitació en tots els depar-
taments del govern, a fi de millorar l’eficiència 
i el compliment de les normes. PIANOo reuneix 
experts en licitació i contractació, experts tèc-
nics per àrees, i ofereix assessorament i consells 
pràctics. És part del Ministeri holandès d’Afers 
Econòmics i el seu lloc web s’ha convertit en 
l’enciclopèdia del sector públic a Holanda. En 
aquests moments, els temes principals de debat 
a la xarxa afecten el coneixement del mercat, 
la posició de la contractació en l’organització, la 
contractació enfocada a la innovació, la compra 
pública d’innovació i la CP sostenible. PIANOo 
també fomenta el diàleg entre poders adjudica-
dors públics i empreses del sector privat. 

En l’àmbit ciutat, en canvi, la situació es des-
envolupa generalment de manera menys cohe-
rent. En l’actualitat, molt poques ciutats a Euro-
pa tenen un marc general en el qual organitzin 
la seva CPI. A Alemanya, Suècia, Bèlgica i els Paï-
sos Baixos, són sobretot l’Estat o les regions els 
qui desenvolupen les estratègies esmentades, 
mentre que les ciutats sovint simplement in-
corporen una petita secció sobre la innovació al 
seu marc general de contractació i tenen l’ob-
jectiu de pensar en innovació en cada projecte 
de contractació pública per separat (Flandes, 
2016). Per tant, les millors pràctiques quant a 
estratègies CPI reals es troben millor en l’àmbit 
regional i estatal, encara que les ciutats també 
tenen els seus objectius propis, si bé menys ela-
borats.

19

14   Més informació disponible a 
https://www.pianoo.nl/public-procurement-in-the-netherlands/about-pianoo
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Cap a la institucionalització de la CPI = experiències de 
ciutats

20

14   Más información disponible en 
https://www.pianoo.nl/public-procurement-in-the-netherlands/about-pianoo

L’Haia (Holanda)
CPI en la seva estratègia general de compra. 
Per exemple, l’Haia (Holanda) no té una estra-
tègia específica en CPI, però en la seva estra-
tègia de contractació general hi ha una pàgina 
que hi està dedicada. L’Haia pretén fomentar la 
CPI establint plecs que fomentin la innovació. 
Per això planeja dur a terme una investigació 
per assegurar-se de trobar maneres d’eliminar 
les barreres a la innovació en les ofertes. Algu-
nes mesures ja han estat identificades: 

 • Utilitzar especificacions basades en 
resultats: redactar el plec sobre el resultat que 
es busca, més que sobre la sol•licitud d’un pro-
ducte o servei determinat. Per exemple, dema-
nar la prestació de llum, en comptes de llums. 

 • Garantir que la paraula “innovació” 
s’esmenta explícitament per al mercat.

 • Donar un valor més gran a la innovació 
en els criteris d’adjudicació.

 • Estar en contacte de manera proacti-
va amb el mercat a fi d’explorar les possibilitats 
per comprar innovació.

 • La necessitat de crear una mentalitat 
més oberta entre compradors cap a la CPI en 
el moment de la identificació de necessitats.

 • Per a cada projecte de contractació 
pública, es comprovarà primer si es poden uti-
litzar eines de compra pública innovadora, com 
les licitacions basades en reptes no descriptius 

de solucions, procediments flexibles com el 
diàleg competitiu, la subhasta electrònica, cri-
teris com el “Best value for money” i el “càlcul 
del cicle de vida”, etc. Si es decideix que es po-
den utilitzar aquests mètodes, es comprovarà 
que el comprador i el mercat estan capacitats 
per fer-los servir abans de decidir (The Hague, 
2015).

Amsterdam (Holanda)
Malgrat no tenir un marc específic de CPI, Am-
sterdam també promociona la innovació des de 
la demanda. Distingeix entre compra d’innova-
ció i innovar el procés de contractació públi-
ca. Respecte al primer, Amsterdam fa ús d’una 
sèrie d’eines per estimular la innovació. 

En primer lloc, Amsterdam no demanarà solu-
cions, però, en canvi, presentarà reptes socials 
directament al mercat, demanant-li una solució, 
que, si no existís, podran desenvolupar junts. En 
segon lloc, Amsterdam té l’objectiu d’utilitzar 
mètodes públics de compres que permetin la 
innovació. Se centren en l’Associació per a la in-
novació i el mètode anomenat “the price asking 
method”. En tercer lloc, Amsterdam té l’objectiu 
de treballar sobretot amb les empreses emer-
gents com a sector d’innovació: Amsterdam pot 
ajudar-les sent el client de llançament per millo-
rar els índexs d’ocupació i el creixement de les 
pimes (Amsterdam, 2016). 

En quart lloc, la ciutat utilitza la fase de consul-
ta del mercat i permet la presentació d’ofertes 
espontànies no sol•licitades, fora de les trajec-
tòries de compres públiques regulars. Cinquè, 
Amsterdam també apunta a la contractació 
pública sostenible i, per tant, aquest concepte 
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15  A finales de 2013, aproximadamente veinte organizaciones públicas y privadas firmaron un “Green Deal” para la con-
tratación circular con el gobierno holandés.

es té en compte en els criteris d’adjudicació 
de cada projecte. A més, la ciutat s’ha com-
promès, des de 2014, a llançar almenys dos 
projectes de contractació pública circular i fer 
disponible el coneixement acumulat d’aques-
ta experiència. La ciutat pretén integrar com-
pletament la compra circular a l’estratègia de 
compra pública general . Amsterdam també 
treballa amb el concepte de retorn social, que 
significa que els projectes de contractació pú-
blica han de ser de valor afegit per a la societat 
d’alguna manera. Això també està inclòs en els 
criteris d’adjudicació (Amsterdam, 2014, 2016). 

Finalment, des de 2013 treballa amb el proce-
diment de millor relació qualitat-preu, en el 
qual la qualitat té un paper destacat en la se-
lecció de l’oferta. 

Quant a innovar el mateix procés de contrac-
tació pública de la ciutat, Amsterdam va fer un 
pla el 2013. Es van crear equips de contracta-
ció pública més interdisciplinaris, es van adap-
tar els mètodes de treball, incloent la gestió 
del risc, la planificació ex ante i la millora de les 
avaluacions.  

 • Equips de contractació pública més 
interdisciplinaris. En la fase de preparació de 
la contractació pública, es farà ús d’un equip 
multidisciplinari (amb coneixements del sec-
tor, perícia judicial, coneixement de la política, 
sostenibilitat, retorn, petites i mitjanes empre-
ses, habilitats de negociació i coneixement del 
mercat). Per cada licitació l’equip canvia se-
gons les necessitats de la compra específica. 
Això assegura que el projecte està clarament 
formulat des del principi.

 • Adaptació de mètodes de planificació 
de projectes. D’altra banda, els mètodes per a 
la planificació ex ante dels projectes de com-
pra pública s’adapten perquè sigui possible 
presentar solucions més innovadores, funcio-
nals i integrades. 

 • Projectes de risc. Amb totes les ofer-
tes per sobre de 200.000 euros o amb un perfil 
d’alt risc s’ha de preparar un pla de compres, 
en el qual s’ha determinat una estratègia de 
despesa sobre la base d’una anàlisi de risc i 
oportunitat. Fent això en una fase primerenca, 
els resultats de les anàlisis de risc i oportunitat 
poden ser una part de l’estratègia de compra. 
Això també permet tenir en compte els interes-
sos dels usuaris finals del servei, així com la sos-
tenibilitat, social, innovació i respecte envers 
les petites empreses, en comptes de només el 
preu.

 • Habilitats de negociació millors. A Am-
sterdam els funcionaris que negocien en nom 
de la ciutat han de fer-ho amb negociadors 
professionals enviats pels proveïdors. Els pri-
mers se senten en situació de desavantatge. La 
funció de negociador no és present al municipi. 
Per tant, és necessari incloure habilitats de ne-
gociació com una de les competències bàsiques 
d’un gestor de la contractació dins de la ciutat 
i invertir recursos per desenvolupar habilitats 
de negociació per als gestors dels contractes. 
D’aquesta manera un negociador públic estarà 
més ben preparat i els proveïdors privats no 
deixaran amb tanta freqüència que tot depen-
gui de la marxa de les negociacions.

 • Executar més avaluacions. A curt ter-
mini, Amsterdam planifica obtenir més informa-
ció a través del registre de licitadors. Es crea un 
formulari d’avaluació única i totes les avalua-
cions s’ajunten en un punt central per facilitar 
el fet de compartir coneixements entre les dife-
rents divisions. S’avaluen tots els contractes de 
més de 200.000 euros. A llarg termini, la ciutat 
vol posar en marxa un sistema d’avaluació que 
s’ajusti a les normes europees relatives a expe-
dients d’avaluació. Durant o després de l’execu-
ció del contracte, la ciutat avaluarà el projecte 
juntament amb el proveïdor. Els sistemes exis-
tents es tindran en compte en configurar aquest 
instrument.
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Cornualla (Regne Unit)
Cornualla (Regne Unit) va incorporar els seus 
objectius per a la CPI en l’estratègia comer-
cial del seu Ajuntament, amb l’objectiu d’esti-
mular la innovació i augmentar el comerç i el 
creixement fent les coses de manera diferent. 
Els projectes CPI són liderats per un gerent 
de projecte i executats per un equip multidis-
ciplinari. Aquests equips reten comptes a un 
comitè del projecte i a un funcionari sènior 
responsable. Hi ha una àmplia gamma d’actors 
diferents involucrats en la planificació prèvia 
dels projectes CPI de Cornualla: serveis co-
mercials, serveis legals, l’equip del “projecte 
transformacional”, serveis financers i respon-
sables de la gestió del canvi, per exemple, hi 
estan involucrats.

Els procediments principals que Cornualla uti-
litza per als seus projectes CPI són el diàleg 
competitiu i el procediment obert, sempre 
amb un seguiment i contacte previ amb els 
proveïdors al mercat. En el futur, Cornualla as-
pira a utilitzar el procediment d’Associació per 
a la innovació. Cornualla utilitza alguns instru-
ments de contractació que entén que faciliten 
la CPI. Són: 

 • Estudis de mercat o sol•licitud d’in-
formació sobre el mercat.  Això es considera 
útil per concretar els termes del contracte i 
dona informació sobre les bones pràctiques 
que poden utilitzar-se per obtenir els resultats 
especificats al plec.  

 • Consulta primerenca al mercat a tra-
vés de jornades d’informació a proveïdors, 
prèvia a la contractació. Aquestes consultes es 
duen a terme de manera regular.

 • Especificacions tècniques obertes i 
flexibles basades en resultats per permetre als 
proveïdors la llibertat d’arribar a una solució 
innovadora.

 • Avís previ de licitació: Utilitzat per 
convidar els proveïdors a les jornades informa-

tives o a participar en qüestionaris de mercat. 
Això es fa per donar al mercat amb prou antela-
ció la informació sobre el que la ciutat licitarà.

 • Desenvolupament col•laboratiu. Cor-
nualla dissenya amb el mercat les especifica-
cions tècniques per a serveis determinats.

 • Ús del cost del cicle de vida, els costos 
a llarg termini i els beneficis addicionals al preu 
en l’adjudicació de contractes.  

En la seva relació amb el mercat, Cornualla té 
l’objectiu d’informar adequadament el mercat 
de manera primerenca, respectant el principi 
d’igualtat de tracte. Els proveïdors potencials 
tenen l’oportunitat de discutir amb l’entitat 
contractant els requisits per a la licitació, tam-
bé amb l’objectiu d’avaluar-ne la idoneïtat per 
al contracte esmentat. Tanmateix, es garanteix 
que no es dona cap avantatge a cap proveïdor 
potencial durant aquest procés.  El seu objectiu 
és, a més, ajudar les pimes, però també les mi-
nories ètniques i socials, a fi que rebin un paper 
en la cadena de subministrament amb el con-
tractista principal. Els criteris de selecció rela-
cionats amb la situació financera no s’establiran 
excessivament alts, per no excloure les pimes. 
Després que hagi acabat el procés de contrac-
tació, s’oferirà informació de resultats al proveï-
dor per assegurar la millora de futures ofertes i, 
al seu torn, Cornualla sol•licita una avaluació de 
la seva contractació als seus proveïdors (Con-
sell de Cornualla, 2011). En el passat, Cornualla 
ha estat contrari a assumir riscos, fins i tot en 
els seus projectes CPI, però com que l’Ajunta-
ment ha fet un gir més comercial, ha tornat més 
disposat a córrer riscos, amb una gestió ferma 
d’aquests. Els drets de propietat intel•lectual es 
regulen als contractes i, en el futur, Cornualla 
espera utilitzar l’Associació per a la innovació 
per millorar la gestió dels drets de propietat in-
tel•lectual esmentats. Cornualla no es nodreix 
de fons externs per als seus projectes CPI. Fi-
nancen els costos ells mateixos basant-se en 
una anàlisi de cost-benefici.

C
AP

ÍT
O

L 
1 



Diagnosi en compra pública per a la innovació Barcelona Ciutat Digital23

Cap a la institucionalització de la CPI = Plans d’acció en 
estats i regions

En àmbits administratius fora de l’àmbit ciu-
tat, sí que trobem estratègies i plans d’acció 
específics de política de CPI. Un dels més ela-
borats és el publicat el 2014 per Rijkswaters-
taat, un departament del govern holandès que 
s’ocupa de la gestió de l’aigua. A més, aquesta 
secció presenta estudis de cas de la regió de 
Flandes, que ja ha produït acords marc CPI des 
de 2008, i Àustria, que va començar a desen-
volupar un marc CPI el 2012. La nostra anàli-
si se centra en l’estructura corporativa per a 
projectes de CPI, objectius del pla, la definició 
d’innovació, el marc de la política operacional 
de CPI, la relació amb el mercat, la gestió del 
risc, fons i finançament, tot això depenent de 
la informació disponible.
Hi ha una sèrie de similituds i diferències entre 
els tres casos analitzats d’aquesta secció. Pri-
mer, les definicions d’innovació són diverses, 
amb Rijkswaterstaat i Àustria, adoptant una 
definició estreta, mentre que Flandes adopta 
la definició més àmplia. Mentre els dos primers 
volen utilitzar la CPI per a una compra soste-
nible, només Rijkswaterstaat ho vol també per 
estalviar costos a llarg termini, i Flandes pre-
tén millorar la qualitat dels seus serveis públics, 
estimular la innovació en determinades àrees, 
i promoure el creixement de les pimes. Se-
gons Brison et al. (2011) aquest objectiu és molt 
comú entre els Estats que parlen de la CPI en 
els seus textos públics. 
Una eina que apareix en els tres casos és el 
control de la despesa en CPI i l’establiment 
d’objectius quantificables de despesa. Per a 
Rijkswaterstaat l’objectiu està en un 2,5% del 
pressupost i a Flandes, en un 3%. En segon 
lloc, tant Flandes com Àustria van optar per 
crear un centre d’informació que reculli i di-
fongui tota la informació sobre CPI a través de 
plataformes en línia i activitats de formació. Els 
centres esmentats també existeixen al Regne 

Unit, Holanda, Finlàndia i Noruega. En tercer 
lloc, Rijkswaterstaat i Flandes han establert ob-
jectius quantitatius de nombre de projectes de 
CPI a executar per any. Finalment, Rijkswaters-
taat estableix que no només estimularà la CPI, 
sinó que eliminarà els obstacles existents, amb 
la qual cosa de manera indirecta també estimu-
larà la CPI. 
Quant a la relació amb el mercat, totes les es-
tratègies mancaven d’una descripció detallada, 
indicant simplement que establirien una relació 
primerenca amb el mercat, però sense concre-
tar com. La gestió del risc només va ser expli-
cada pel Rijkswaterstaat, que vol fer-ho amb la 
seva participació en esquemes i fons de capital 
risc. De la mateixa manera, només Rijkswaters-
taat cobreix el tractament dels drets de pro-
pietat intel•lectual argumentant que haurien de 
romandre amb el proveïdor, ja que, d’una altra 
manera, suposaria un obstacle a la CPI. Final-
ment, tots planifiquen utilitzar fons europeus a 
més dels seus fons propis. Rijkswaterstaat fins i 
tot proposa establir el seu fons propi per com-
partir riscos.
En general totes les estratègies se centren en 
els objectius que cal aconseguir i menys en 
l’anàlisi dels obstacles, com la gestió del risc i 
els drets de propietat intel•lectual.
El pla d’acció del Rijkswaterstaat (2014) és el 
més complet, encara que un aspecte que fal-
ta en tots els plans estudiats, però que és es-
sencial, és un amb un nivell de detall més alt en 
l’operativa del pla, amb descripció detallada de 
quin departament s’encarrega de què, amb quin 
objectiu i com aquest departament o persona 
ho aconseguirà, així com quins criteris de con-
trol i de verificació d’èxit s’estableixen.
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Cas 1: Pla d’innovació de Rijkswaterstaat, Països Baixos

1.DEFINICIÓ D’INNOVACIÓ
Rijkswaterstaat (2014) fa servir una definició es-
tricta i reduïda de la contractació pública d’in-
novació i explica el concepte com: “una forma 
de contractació pública que permet solucions 
innovadores o encoratja activament les em-
preses privades per desenvolupar i lliurar pro-
ductes innovadors, béns, obres i serveis” (pàg. 
15). De manera que exclou els processos de 
producció o les innovacions del mateix procés 
de contractació pública. A més, reconeix que 
la innovació pot ser de dos tipus: incremental 
(millora de solucions ja existents) i radical (so-
lucions totalment noves al mercat).

2. OBJECTIUS DEL PLA
L’objectiu general de Rijkswaterstaat és doble: 
reduir els costos de cicle de vida en un 30% 
i augmentar la funcionalitat, la seguretat i la 
sostenibilitat, en el 30%. Aquest objectiu s’ha 
d’aconseguir a través de cinc objectius opera-
tius: 

 1. Desenvolupar i executar deu innova-
cions per any. 

 2. Obertura constant cap a la inno-
vació, fins i tot quan Rijkswaterstaat no tingui 
una demanda o una necessitat especifica. La 
lògica darrere d’això és que la innovació no és 
una cosa estàtica o de la qual es pot planificar 
l’aparició. Per tant, Rijkswaterstaat utilitza com 
a estratègia el fet de treballar oberts a la inno-
vació en els seus contractes, realitzar estudis 
de mercat i intensificar els seus contactes amb 
la indústria. 

 3. Fer de manera periòdica una selec-
ció de les iniciatives amb un potencial alt d’èxit 
i centrar-se en les que Rijkswaterstaat creu 
que pot exercir un paper pioner.  

 4. Fent la CPI una part central de la 
seva estratègia de contractació pública 

 5. L’eliminació d’obstacles a la CPI. Això 
es fa abordant un mínim de tres obstacles in-
terns a la CPI el 2014 i el 2015 i mitjançant la 
creació de models de procés d’innovació en 
programes de gran escala, que després s’apli-
caran en almenys un programa d’implementació 
de polítiques i en un projecte. 

3. MARC OPERATIU DE CPI
Rijkswaterstaat ha desenvolupat el marc opera-
tiu següent per als seus projectes de CPI:

 1. nvestigació i anàlisi a llarg termini 

 2. Selecció de temes urgents i amb po-
tencial
 3. Programació 

 4. Elaboració d’un pla de contractació i 
anàlisi de mercat 

 5. Contractació precomercial, desen-
volupament de prototips i projectes pilot 

 6. Realització de proves i validació 

 7. Execució

 8. Control, avaluació i ajustaments al 
programa

La investigació i l’anàlisi a llarg termini de les 
necessitats dins i fora de Rijkswaterstaat ser-
veix per obtenir un panorama ampli de les ne-
cessitats actuals i futures i permetrà la selec-
ció de temes per a projectes concrets. També 
ajuda a identificar possibles socis futurs, com 
centres d’investigació, empreses, acadèmics o 
particulars. Rijkswaterstaat destaca que bus-
cant aliances menys tradicionals i noves, en lloc 
d’aferrar-se a allò antic, implicarà noves pers-
pectives. Basat en les necessitats es duu a ter-
me una exploració de possibles solucions a les 
necessitats que el mercat pot oferir i arriba a 
estar clar si la solució existeix o no. Això deter-
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mina l’enfocament de la contractació i l’opció 
de contracte.

Una vegada que el contracte s’ha executat, es 
fa una avaluació. Les preguntes que Rijkswa-
terstaat té en compte en la seva avaluació són:
 
 • Si la innovació satisfà la necessitat 
formulada al principi 

 • Quin és el valor afegit de la innovació 
en seguretat, funcionalitat i costos

 • Si la innovació és adequada per im-
plementar-la a gran escala

C
AP

ÍT
O

L 
1 



Organigrama de decisions per a la contractació pública d’innovació – perspectiva del 
mercat  (Rijkswaterstaat)

26 Diagnosis en compra pública para la innovacion Barcelona Ciutat Digital

C
AP

ÍT
O

L 
1 



Diagnosi en compra pública per a la innovació Barcelona Ciutat Digital

Per donar suport a la innovació, Rijkswaterstaat utilitza una 
sèrie d’instruments que estimulin la innovació:

3

CONTRACTE REGULAR INTEGRAT

CONTRACTE FLEXIBLE

CLÀUSULA SMART DE SORTIDA

OBERTURA AL MERCAT PER A PROPOS-
TES NO SOL•LICITADES

Aquest tipus de contracte s’utilitza en les 
licitacions ordinàries, però, fins i tot en 
aquestes, hi ha una possibilitat d’estimu-
lar la innovació mitjançant:

 • Reptes funcionals en lloc d’especi-
ficacions tècniques.
 • Utilitzant el criteri MEAT (Most Eco-
nomically Advantageous Tender) per ava-
luar les propostes. Combinació de preu i 
qualitat.

Aquests contractes permeten canvis en 
la proposta, fins i tot després de l’adju-
dicació del contracte. Això dona possibi-
litats addicionals per a millores i innova-
ció. Rijkswaterstaat ofereix aquest tipus 
de contractes en contractes a llarg ter-
mini de manteniment. Una raó per a això 
és que sovint transcorre un llarg termini 
entre l’adjudicació i l’execució.

De vegades la solució tecnològica canvia 
molt de pressa. Per això, és important 
garantir que el comprador no està obli-
gat pel contracte més enllà del temps 
adequat. En determinar la durada del 
contracte s’ha de considerar la vida del 
producte o servei. 

Compradors i proveïdors poden presen-
tar propostes i plans de treball molt pri-
merenc en el procés de planificació. Les 
millors propostes es tenen en compte i 
s’inclouen en la planificació.

INSTRUMENT DESCRIPCIÓ

27
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Cada dos anys Rijkswaterstaat avalua l’aplica-
ció de la seva estratègia de política de CPI. Es 
verifica si els objectius se segueixen i acon-
segueixen. Per exemple, s’avalua si hi ha prou 
espai per a innovacions als contractes i com 
s’estan eliminant els obstacles a la innovació.

4. 
RELACIÓ AMB EL MERCAT
El pla subratlla la importància d’una relació 
bona i primerenca  amb el mercat, però no 
respon com exactament aquesta relació s’es-
timularà.

5. 
GESTIÓ DEL RISC
Rijkswaterstaat planeja confiar en fons de ga-
rantia i fons de risc. Això els permetrà ser men-
ys reticents al risc i implicar-se en projectes 
d’innovació més radicals.

6. 
DRETS DE PROPIETAT 
INTEL•LECTUAL
Rijkswaterstaat generalment reclama drets de 
propietat intel•lectual. Tanmateix, recentment 
analitzen que això no és un estímul per al mer-
cat amb idees innovadores i estan plantejant 
adquirir simplement una llicència d’ús per al 
manteniment de la solució o una llicència per 
a l’ús repetit d’una solució innovadora. Aques-
tes llicències permeten al comprador mantenir 
o canviar l’ús. Quan es repeteix el servei o la 
prestació, ha de pagar els drets d’explotació a 

l’amo dels drets de propietat. Això permet que 
els drets de propietat es quedin amb el proveï-
dor i pugui oferir els seus serveis als altres. Això 
afavoreix la innovació, perquè el proveïdor pot 
guanyar diners a través dels drets d’explotació 
i centrar-se més en el desenvolupament de la 
innovació.

7. 
FINANÇAMENT
Rijkswaterstaat té diverses fonts de finançament 
dels seus projectes CPI. En primer lloc i el més 
freqüent és utilitzar el seu pressupost propi de 
compres ordinàries. Els departaments del go-
vern holandès, i això inclou el Rijkswaterstaat, 
estan obligats a gastar almenys el 2,5% del seu 
pressupost de compres en innovació, que, en 
el cas de Rijkswaterstaat, és d’uns 100 milions 
d’euros. En segon lloc, Rijkswaterstaat ocasio-
nalment utilitza altres fonts de finançament, 
com fons de la UE, the Small Business Innova-
tion Research Programme [el programa d’in-
vestigació en innovació de pimes (SBIR)] i altres 
fons per a pimes. En tercer lloc, Rijkswaterstaat 
ha previst establir un fons especial de la inno-
vació. Això seria una inversió conjunta en la in-
novació, finançada per Rijkswaterstaat i altres 
institucions de negocis, financeres, think tanks i 
govern. Basat en uns estàndards preestablerts i 
en criteris d’avaluació, els projectes poden ser 
finançats d’aquesta manera. Es compartirien els 
riscos i els beneficis dels projectes. L’objectiu 
del fons és recuperar a llarg termini les inver-
sions realitzades.
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Cas 2: La regió de Flandes (Bèlgica)

1. 
L’ORGANIGRAMA PER A PROJECTES 
CPI 
A Flandes, la contractació pública és dirigida 
pel Vlaams Samenwerkingsforum de contrac-
tació pública. Aquest fòrum està compost per 
funcionaris de la regió, governs locals, repre-
sentants de la indústria i acadèmics. El pre-
sident, juntament amb els representants del 
Govern flamenc, es reuneix abans de cada re-
unió del fòrum i preparen les reunions de la Sa-
menwerkingsforum. Diferents grups de treball 
són actius al fòrum, alguns amb una estructura 
més permanent, mentre que d’altres es creen 
sobre una base ad hoc. 

També hi ha un grup de reflexió, en el qual re-
presentants de totes les àrees polítiques es 
reuneixen per coordinar-se. Recentment, s’ha 
creat una comissió (task force) de contractació 
pública sostenible i innovadora. La seva tasca 
és organitzar reunions per discutir les qües-
tions operatives i per donar suport i estimular 
la contractació pública sostenible i innovadora. 
A més, hi ha un grup de treball per a la con-
tractació pública innovadora, que treballa de 
manera complementària a la comissió esmen-
tada (task force) i serveix per detectar noves 
oportunitats per a CPI i per eliminar-ne els 
obstacles.

Per executar el pla d’acció, es configura un 
equip separat. Es compon d’un líder de pro-
jecte, un coordinador del programa, diversos 
assessors en compra pública d’innovació, res-
ponsables de comunicació i promoció, asses-
sors jurídics i els responsables de les organit-
zacions administratives i financeres. Els llocs 
esmentats són coberts per múltiples persones. 
Els assessors són seleccionats partint de la seva 
àrea de competència i experiència. Es busca 
especialment les persones que estan obertes 
a la innovació, són entusiastes, enfocades a la 
solució i flexibles, donant-los preferència da-

vant dels qui són els experts més reconeguts en 
el camp. Idealment, per a cada projecte de CPI 
hi ha un equip amb un coordinador de projecte, 
un expert en innovació, un expert del sector i 
un assessor de CPP/CPI.

2. 
Definició d’innovació
Flandes opta per una definició d’innovació àm-
plia en la seva estratègia. Entén la CPI com la 
compra de solucions innovadores referides a 
la innovació dels productes, tecnologia, pro-
cessos i mercats, però que cobreix també com 
s’organitza la mateixa contractació pública. 

3. 
OBJECTIUS DEL PLA
El Pla d’acció 2016-2019 ha estat el primer pas 
en el projecte “La innovació per a una política 
transversal del futur” (“innovation for a future 
focused transversal policy”).  L’objectiu princi-
pal del projecte i també del pla d’acció és tre-
ballar per aconseguir una cartera de projectes i 
accions en un nombre d’àrees prioritàries i en 
transició, que serveixen per explorar i millorar 
l’ús dels instruments per a la demanda d’inno-
vació a través de la contractació. 

L’OBJECTIU PRIMORDIAL DEL PLA 
D’ACCIÓ ÉS TRIPLE:

 1. En primer lloc, Flandes té per objec-
tiu modernitzar i millorar la qualitat i l’eficiència 
dels serveis públics.

 2. En segon lloc, es necessita donar-li 
suport i millorar el creixement i la competitivitat 
de les empreses, especialment les pimes, mit-
jançant els mercats innovadors i el suport a la 
innovació. 
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 3. En tercer lloc, es pretén promoure 
innovacions per a desafiaments específics en 
sectors específics determinats, com l’energia, 
la seguretat i la salut. 

Això demostra que a Flandes no només pre-
tenen ser innovadors en la seva contractació 
pública com un final en si mateix, sinó que han 
adoptat el que Edquist (2012) anomena el veri-
table objectiu de CPI, utilitzar el poder de com-
pra del sector públic per estimular la innovació 
dirigida a resoldre els grans reptes de les so-
cietats. A més, els projectes desenvolupats en 
el pla d’acció serveixen per crear un canvi de 
cultura aconseguint convèncer les autoritats, 
els gerents i els compradors del valor afegit de 
la CPI i estimulant-los a incorporar estructu-
ralment la CPI en els seus objectius polítics de 
futur, així com en l’organització i la prestació de 
serveis de govern.

4. 
EL MARC OPERATIU DE LA CPI 
El pla d’acció descriu quatre objectius opera-
tius per a l’assoliment de l’objectiu general a 
aconseguir:

 1. Promocionar el coneixement sobre 
la compra pública d’innovació. A fi d’evitar que 
cada departament del govern hagi d’inventar 
cada vegada com s’ha de treballar amb la CPI, 
Flandes vol crear una base de dades amb tot el 
coneixement sobre la matèria que ja posseeix.  
I això amb l’objectiu d’ampliar també aquesta 
base de dades amb el coneixement procedent 
d’altres xarxes europees. A més, volen establir 
un servei d’assistència, donar formació, crear 
eines com a guies, i documents tipus que faci-
litin l’ús de la CPI com a política estructural.

 2. Destinar el 3% del pressupost de 
compra pública a la CPI. Actualment, Flandes 
no té dades sobre quant gasten en CPI en re-
lació amb la despesa de contractació pública 
general. Aquesta dada no era possible perquè 
tampoc tenien una definició estàndard d’inno-
vació. És per això que ara ja han adoptat una 

definició estandarditzada i han establert un sis-
tema de gestió de contractes, juntament amb 
“e-delta” per poder fer el seguiment del que 
han gastat en CPI. A més, són conscients que és 
important crear un gir cultural a favor de la CPI 
per poder aconseguir els seus objectius. És per 
això que els compradors públics participaran a 
la redacció de les recomanacions, les guies i els 
documents model. Així, la nova cultura es crea 
d’alguna manera amb els compradors, i no ve 
imposada des de dalt. La idea d’això és que així 
estaran més motivats per utilitzar la CPI.

 3. Crear una cartera de projectes de 
compra pública precomercial. Com que Flan-
des té poca experiència amb projectes CPP, 
preveuen establir una cartera de projectes CPP 
acabats i d’èxit. Els projectes esmentats servi-
ran d’inspiració i exemple per millorar el marc 
existent per al desenvolupament dels pilots. A 
més, organitzaran una convocatòria oberta per 
al llançament de projectes pilot. Finalment, i per 
augmentar el nombre de CPP, els cofinancen al 
50% amb càrrec a la política flamenca d’innova-
ció.

 4. Promoció de la participació en pro-
jectes de compra pública d’innovació i compra 
pública precomercial. Flandes vol estimular els 
ajuntaments perquè participin en més projec-
tes CPI i CPP finançats amb fons europeus. Això 
obre les portes a les xarxes europees i de so-
cis estrangers amb experiència en mercats en 
creixement. A més, es vol fer ús i seguiment de 
les possibilitats de participació en els fons com 
ESIF, EFSI i Horitzó 2020. Per a això, es con-
tactarà amb els participants potencials per a 
aquests fons als ajuntaments i així es podrà ges-
tionar tota la informació.

L’objectiu del pla d’acció és dur a terme deu 
projectes CPP a l’any i cinc de CPI. L’evolució 
del pla es controlarà anualment en l’informe 
anual sobre contractació pública. A més, com ja 
s’ha esmentat, la quantitat gastada en CPI i CPP 
la controlarà el programa e-delta de gestió de 
contractes.
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5. 
RELACIÓ AMB EL MERCAT 
Un dels objectius és mantenir una relació amb 
el mercat mitjançant una interacció sistemà-
tica que permeti als diferents actors explicar 
els obstacles amb què ensopeguen en les con-
vocatòries públiques de CPI. També pretenen 
una informació primerenca als interessats so-
bre les oportunitats de CPI.

1. 
L’organigrama per a projectes CPI
El govern d’Àustria, després de la publicació de 
la seva “Estratègia de R+D+i 2011”, va decidir 
que necessitava elaborar un pla d’acció en CPI. 
En els anys 2011 i 2012 van dur a terme consul-
tes públiques i van encarregar diversos estudis 
d’investigació en la matèria. Després d’obtenir 
els resultats, el Ministeri de Transport, Inno-
vació i Tecnologia, i el Ministeri d’Economia, 
Família i Joventut van elaborar el Pla d’acció 
d’Àustria en compra pública d’innovació.

2. 
Definició d’innovació
En el pla d’acció s’utilitza el terme “contracta-
ció pública per a la promoció de la innovació”. 
El significat literal d’aquest terme és diferent 
que el de “compra pública d’innovació”, per-
què, contràriament a l’opinió d’Edquist (2016), 
el segon terme permetria la compra d’inno-
vació només per la innovació, mentre que el 
primer es refereix a la compra d’un bé o ser-
vei nou, o un bé o servei no necessàriament 
nou, però que estimula la innovació. En el pla 
d’acció austríac, l’objectiu és estimular la in-
novació per solucionar problemes socials, com 
el canvi climàtic, la contaminació, l’escassetat 
de recursos, els canvis demogràfics, així com 
estimular l’eficiència en els serveis al ciutadà, 
i millorar l’economia mitjançant l’augment de 

6. 
FINANÇAMENT 
Els projectes de CPP estan finançats en un 50% 
per la política flamenca d’innovació.

les activitats de R+D+i per part del mercat. (Pla 
d’acció austríac 2012)

3. 
Objectius del pla
El pla d’acció sobre CP per a la promoció de la 
innovació és una guia adreçada no només al go-
vern central, sinó també a les regions i els mu-
nicipis d’Àustria. L’objectiu final de l’estratègia 
és estimular la indústria perquè produeixi béns 
i serveis més innovadors i a favor del medi am-
bient.

4. 
El marc operatiu de la CPI
El pla d’acció vol promoure la CPI a través de 
la combinació de diferents instruments per 
a la promoció de la CPI tal com es descriu en 
el quadre al final del Cas 3 d’Àustria. Els punts 
principals que s’haurien d’assolir són 

 • Compromís de les parts i els gestors 
d’àrea, incorporant el concepte d’innovació 
en totes les seves estratègies, per exemple 
en l’àmbit de l’energia, la salut i el transport, a 
més d’incorporar el concepte en l’estratègia de 
compra pública estatal.

 • Les administracions públiques haurien 
de dedicar un cert percentatge del seu pressu-
post a la compra pública d’innovació.

Cas 3: Àustria
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 • S’haurà de donar seguiment estadístic 
a les accions de CPI.

 • Augmentar els intercanvis d’informa-
ció entre els departaments de compres, els 
departaments sectorials, tant a nivell estatal 
com a altres nivells, i el mercat. S’haurien de 
comunicar sobre les seves necessitats futures 
i sobre el valor afegit que la innovació podria 
oferir per als ciutadans i les entitats públiques. 
El govern austríac pretén aconseguir-ho mit-
jançant l’establiment d’un servei centralitzat 
d’assessorament en CPI, com PIANOo a Holan-
da, o WIN a Viena. Aquesta organització serà 
l’encarregada de desenvolupar projectes pilot 
i guies per a la CPI. També promourà els inter-
canvis d’informació a través de plataformes 
temàtiques i fòrums de debat en línia, expli-
cant les eines per a l’ús de la compra pública, 

organitzant, a més, esdeveniments de forma-
ció en els quals s’incentivi l’aprenentatge mutu 
de totes les parts implicades. Alguns exemples 
d’aquest tipus d’esdeveniments són el Works-
hop FFG a Alpbach el 2011 i la fira internacional 
BBG (agència pública de contractació) el 2012. 
Finalment, es farà càrrec del control sobre 
l’aplicació correcta dels principis i les normes 
de CPI.

5. 
RELACIÓ AMB EL MERCAT
El pla pretén facilitar la participació de les PIME 
en la CPI. 

6. 
GESTIÓ DE RISCOS
El pla proposa un repartiment de riscos entre 
les parts implicades.
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Combinació de diferents instruments per promoure la CPI a Àustria (Pla d’acció d’Àustria, 2012). 
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Bones pràctiques derivades de projectes concrets de CPI a 
Europa i problemes detectats

34

16   Els exemples presentats a l’annex 5 han estat reconeguts a Europa com a millors pràctiques, i s’han esmentat en guies 
de la Comissió Europea, o a les xarxes de CPI, com Procura+ Network

 Fuente
http://inspirecampus.eu/wp-content/uploads/2014/02/INSPIRE-D2.4-TOOLKIT_FINAL24092015_PUBLISHED.pdf

Basant-nos en els exemples presentats en 
aquest estudi de bones pràctiques a Europa , 
així com en un nombre d’exemples detectats 
per la doctrina, és possible presentar un resum 
de les millors pràctiques a Europa en la compra 
pública i que contribueixen a la promoció de 
la innovació. El Campus Inspire, (http://inspire-
campus.eu/academy/) facilita una guia per a la 
introducció, pas a pas, dels aspectes més re-

1. 
ANÀLISI DE NECESSITATS 
A fi de garantir una acció de CPI, és molt impor-
tant en primer lloc dur a terme una anàlisi de 
necessitats, a fi d’assegurar-nos que la compra 
d’innovació deriva d’una necessitat autèntica 
detectada i real. Sovint una necessitat no en-
caixa amb l’estratègia a llarg termini del com-
prador, o les necessitats del ciutadà no s’han 
definit clarament, o simplement el fet de voler 
promocionar la innovació ens fa crear necessi-

llevants d’una compra d’innovació i del tipus de 
problemes que un disseny de compra i progra-
ma de gestió podria solucionar. Els passos estan 
dibuixats en la imatge següent. La guia, a més, 
facilita una sèrie d’exemples reals de CPP i CPI, 
de manera que la seva lectura és molt recoma-
nable (només disponible en la versió anglesa). 

tats falses. (Difi, 2014). És aconsellable organit-
zar grups de treball / sondeig (focus groups) i 
sessions de brainstorming amb els qui treballen 
amb el bé o servei per comprar, així com amb 
els tècnics i els usuaris del bé o servei (enca-
ra que aquests últims pot ser difícil per falta de 
disponibilitat). A més, és aconsellable inclou-
re en aquestes sessions un facilitador amb ex-
periència i un tècnic amb coneixements en el 
sector. Un mètode simple però eficaç d’analit-
zar l’existència o no de necessitat, és el que els 
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anglòfons anomenen “WIGBI”, que respon a les 
sigles en anglès de contestar a la pregunta “no 
seria formidable si...” (“Would it not be great 
if....”). La sessió de pluja d’idees acabarà amb la 
llista de necessitats identificades ex ante, que 
es poden col•locar en ordre de prioritats de-
penent dels impactes esperats i els objectius 
perseguits.

2. 
DESCRIPCIÓ DE LES NECESSITATS A 
TRAVÉS D’INDICADORS FUNCIONALS I 
BASATS EN RESULTATS 
Per assegurar una bona comunicació amb el 
mercat és necessària una descripció clara i 
precisa de necessitats. A fi de deixar un ampli 
marge a la innovació i la creativitat, és impor-
tant que en les especificacions només s’esta-
bleixin els requisits funcionals i de rendiment, 
el problema que es vol solucionar, sense des-
criure la solució. Així, per exemple, a l’Ajunta-
ment de l’Haia, la convocatòria la van llançar 
demanant llum, en lloc de demanar llums, amb 
la qual cosa el tipus de solució a la necessitat 
no s’especificava. De tota manera, això no vol 
dir que els requisits funcionals i de resultat si-
guin excessivament generals. De fet, ha d’espe-
cificar-se al plec, i existeixen diversos mètodes 
per fer-ho. Per exemple, el projecte de Llom-
bardia descrivia les especificacions funcionals 
i de resultat mitjançant l’ús de l’enfocament 
“TLC-PE” (total life-cycle functional and per-
formance description”). Aquest enfocament 
“crea una associació entre la descripció de 
funcions i objectius quantificables, i categorit-
za les funcions i el resultat, juntament amb les 
fases del cicle de vida: producció, lliurament, 
instal•lació, ús, gestió, manteniment i gestió de 
residus (Bedin et al., 2015, pàg. 11). Això es va 
fer per garantir els resultats a llarg termini. El 
projecte Decipher va utilitzar el mètode FAST 
(en les seves sigles en anglès, Functional Analy-
sis System Technique). En aquest cas “l’element 
principal és la funció que s’espera del bé o ser-
vei, que descriu la intenció / desig / propòsit 
original del bé servei” (Bedin et al., 2015, pàg. 
12). Un tercer mètode és el desenvolupat per 

Oslo Medtech i es denomina “I wish I had” (Tant 
de bo tingués).
No obstant això, estudis diversos de Vähätalo & 
Kallio’s (2015) and Bedin et al. (2015) suggereixen 
que no sempre hi ha hagut bones experiències 
amb l’ús d’especificacions tècniques partint 
de resultats. Alguns ajuntaments ho defineixen 
com a complicat, deixant el comprador confús 
sobre el que està buscant / adquirint. L’apli-
cació d’aquesta tècnica nova va exigir un canvi 
d’actitud cap als treballs de R+D+i en la recerca 
de solucions innovadores, proves amb prototips 
i gestió de pilots. A més, la definició del repte 
i el seu mesurament sol ser bastant complica-
da, especialment quan tractem amb conceptes 
com el benestar social o la qualitat de vida (Wi-
lliams, 2004). 
Però el que inquietava més els ajuntaments en 
l’ús d’aquesta eina eren les conseqüències le-
gals possibles si les especificacions eren massa 
vagues. En primer lloc, la por a què els proveï-
dors lliuressin solucions no buscades basant-se 
en la vaguetat de les especificacions, cas en el 
qual era difícil per al comprador rescindir el 
contracte.  En segon lloc, hi ha el risc que els 
licitadors no adjudicataris acudeixin al tribunal 
competent basant-se en la poca concreció i, 
finalment, la por d’incomplir les obligacions le-
gals per part dels municipis en sectors com el 
de la salut o els serveis socials, tement possibles 
sancions. Aquests riscos, el que provoquen és 
el recurs a les especificacions tècniques tradi-
cionals, amb molt detall, i altament burocratit-
zades, en les quals queda poc espai per millorar 
els serveis socials mitjançant la innovació. És 
quan la contractació pública es converteix en 
un objectiu per si mateixa i deixa de ser un ob-
jectiu per a l’assoliment de polítiques estratègi-
ques àmplies. (Koskelainen & Pohjolainen, 2013).

3. 
GESTIÓ DEL RISC
Malgrat el potencial que ofereix la CPI, els com-
pradors públics són “al•lèrgics” al risc, espe-
cialment en una àrea en què l’experiència és 
escassa o, fins i tot, nul•la. Encara són molts 
els interrogants entorn de la CPI, la qual cosa 
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comporta un alt nivell de risc en la compra. Per 
a molts, aquesta és, per si mateixa, una raó su-
ficient per ni tan sols intentar-ho. No obstant 
això, amb una gestió del risc adequada, aquest 
es minimitza. En l’apartat següent descrivim 
exemples de gestió del risc i presentem un mè-
tode per abordar-lo.

4. 
CONSULTES PRELIMINARS AL MERCAT: 
DIÀLEG TÈCNIC / CONSULTES ALS 
OPERADORS ECONÒMICS
El denominat a Brussel•les “diàleg tècnic” és 
una fórmula que ha estat aprovada i recoma-
nada per la Comissió Europea des de ja fa anys. 
En la seva comunicació del 27 de novembre de 
1996, la Comissió va revelar que, atesa la com-
plexitat de la major part dels projectes, alguns 
dels quals poden exigir solucions totalment in-
novadores, pot ser necessari un diàleg tècnic 
entre els poders adjudicadors i les empreses 
privades interessades abans de la publicació 
del concurs (punt 5.23 de la Comunicació). 
En la Comunicació següent, de l’11 de març de 
1998, la Comissió va emfatitzar que el diàleg 
tècnic és un procediment mitjançant el qual 
un poder adjudicador inicia discussions tèc-
niques amb subministradors potencials en la 
fase de definició de necessitats, abans de l’inici 
del procediment d’adjudicació del contracte, 
respectant sempre la igualtat de tracte i sense 
restringir la competència (punt 10 de la Comu-
nicació).
A Espanya, en l’avantprojecte de llei que s’està 
debatent a les Corts, no es parla de diàleg tèc-
nic, sinó de “consultes als operadors econò-
mics”, i es regula en l’article 115 “consultes 
preliminars al mercat”, en una proposta no 
exempta de crítiques per part de la doctri-
na. Per això, en aquesta anàlisi ens centrem 
en la terminologia i la interpretació que s’es-
tà donant en altres països europeus objecte 
d’aquest estudi.
El diàleg tècnic obert és una manera de con-
sultar al mercat abans de llançar el plec i s’està 
convertint en una pràctica habitual a Europa. 
L’objectiu que persegueix un diàleg més tècnic 

és informar el comprador sobre les últimes co-
ses que hi ha al mercat en el qual opera i des-
cobrir si un producte o servei ja existeix i si ne-
cessita o no proves de conformitat (pilot). Això 
servirà per decidir quin tipus de procediment és 
el més adequat. Alhora, el diàleg tècnic obert 
informa els proveïdors sobre les necessitats del 
comprador públic, la qual cosa, al seu torn, crea 
incentius per a la innovació i “redueix els riscos 
que els proveïdors no es decideixin a participar 
en el procés de licitació” (Difi, 2014, pàg. 24). 
Fins i tot s’obre la possibilitat que els proveïdors 
s’associïn entre ells a les fires o els esdeveni-
ments per a proveïdors, com va ser el cas a Ro-
tterdam, en el sector salut de rentar llits i ma-
talassos. A més, el que s’ha après durant aquest 
procés serveix per a tota la fase preparatòria, i 
en contactes subsegüents amb el mercat. Les 
directives europees noves permeten i promo-
cionen el diàleg amb el mercat, sempre que 
aquest no permeti cap tracte de favoritisme 
amb cap dels proveïdors consultats. Per això, 
tota la informació que s’adquireixi durant la fase 
de consulta ha de ser pública, s’han de protegir 
els drets de propietat industrial / intel•lectual 
dels proveïdors, i s’ha d’informar dels resultats 
d’aquesta amb transparència, perquè la consul-
ta no s’utilitzi com una fase de preselecció.  
El diàleg amb el mercat pot iniciar-se amb un 
anunci previ de licitació (Prior Information No-
tice – PIN). Un bon anunci ha de descriure les 
raons i els antecedents de la consulta, els ob-
jectius, els participants, la planificació del pro-
jecte i les entrades que se n’esperen. També ha 
de descriure els passos a seguir després de la 
consulta, com s’informarà d’aquesta consulta i 
el marc legal de la mateixa.
La consulta pot ser gravada i, després, escriu-
re’n un informe que serà públic. A Llombardia, 
es va dur a terme una investigació sobre el més 
nou al mercat mitjançant audiències públiques, 
anunci previ de licitació i anàlisi global de pa-
tents. L’anàlisi dels resultats d’aquest diàleg va 
ajudar a conèixer l’existència de possibles solu-
cions. I les investigacions realitzades en aquesta 
fase primerenca van ajudar el comprador a re-
duir el seu desavantatge d’informació respecte 
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al mercat. (Bedin et al., 2015). 
Si després de la consulta al mercat es veu clar 
que la solució ja existeix i està disponible, se 
seguirà un procediment de compra ordinari. Si 
no existeix l’esmentada solució, però la inves-
tigació indica que s’estan desenvolupant pilots, 
s’evitarà la fase de contractació pública preco-
mercial (CPP) i el comprador podrà estimular 
els proveïdors mitjançant un compromís de 
compra futura. Així, el comprador públic ad-
quireix un compromís de compra si el mercat 
és capaç de desenvolupar la solució d’acord 
amb uns requisits i en un termini marcat pel 
comprador. Finalment, si la solució no existeix 
i no hi ha pilots en desenvolupament, es pot 
considerar la conveniència d’acudir a la CPP.

5. 
ANÀLISI DE CAS
L’anàlisi de cas pot resultar molt eficaç d’acord 
amb Bedin et al. (2015), encara que els com-
pradors públics amb prou feines l’han utilitzat 
fins ara. El fet d’escriure un estudi de cas ser-
veix per aclarir l’impacte potencial de la com-
pra tant en termes financers com socials, així 
com identificar els riscos del projecte. A més, 
l’informe esmentat ajuda a prendre decisions. 
L’estudi hauria de descriure i quantificar el 
problema per al qual es busca solució, el pro-
blema existent avui, i una estimació de l’evolu-
ció del mateix sense intervenció, a fi de mos-
trar els riscos de no actuar. Si a això afegim una 
estimació del resultat amb la intervenció al cap 
de cinc anys, tindrem l’anàlisi de cost / benefi-
ci i els riscos de la intervenció descrits, la qual 
cosa permetrà presentar recomanacions sobre 
el tipus de compra que s’ha de fer.

6. 
PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ 
FLEXIBLES
Es recomana l’ús de procediments flexibles, 
que permeten més col•laboració amb els pro-
veïdors. Alguns exemples són el diàleg compe-
titiu, el procediment negociat i el compromís 
de compra futura (Forward Commitment Pro-
cedure).

7. 
INCENTIUS EN EL DISSENY DEL 
CONTRACTE
D’acord amb l’estudi de Vähätalo i Kallio (2015), 
un municipi va utilitzar diferents incentius per 
presentar ofertes innovadores. Per exemple, 
l’ús del cicle de vida en els criteris d’adjudica-
ció, l’establiment de bonificacions i sancions, 
l’ús de les variants. Llombardia havia utilitzat 
mecanismes de repartiment de beneficis en-
tre proveïdor i comprador (Bedin et al., 2015). 
Exigir l’establiment de col•laboracions entre el 
proveïdor i el comprador, així com entre pro-
veïdors, també ha resultat ser una eina efectiva 
per estimular la innovació. És especialment útil 
per a l’intercanvi d’informació i proporciona als 
compradors coneixements tàctics i avantatges 
competitius. Tanmateix, aquesta col•laboració 
continua sent difícil a causa que els secrets co-
mercials la inhibeixen fins a un cert punt.  Els 
municipis van incloure el requisit del desenvo-
lupament col•laboratiu al contracte i un muni-
cipi fins i tot va relacionar aquesta col•laboració 
amb l’establiment de sancions i recompenses 
financeres. Això va incentivar l’interès comú en 
crear junts solucions innovadores. Tanmateix, el 
municipi va experimentar dificultats en el mesu-
rament de l’efectivitat d’aquesta manera de tre-
ballar en col•laboració (Vähätalo & Kallio, 2015). 
Finalment, Amsterdam, per al seu projecte de 
construir un estacionament subterrani el 2013 
(Annex 5), va demanar als proveïdors que espe-
cifiquessin el cost total, incloent no només la 
construcció del pàrquing, sinó també la gestió 
i el  manteniment del pàrquing. D’aquesta ma-
nera, el proveïdor té un incentiu extra per ser 
innovador i mantenir el cost total tan baix com 
sigui possible (Geerste i Talman, n.d.).

8. 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Bedin et al. (2015) afirma en el seu treball que 
les necessitats de les entitats públiques només 
es reflecteixen parcialment en els criteris d’ad-
judicació. Els compradors no apliquen encara el 
cost del cicle de vida en els criteris d’adjudica-
ció de manera generalitzada. No obstant això, 
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durant la nostra investigació hem trobat que 
les ciutats treballen cada vegada més amb el 
criteri de cost de cicle de vida o amb el criteri 
MEAT, la qual cosa indica que alguna cosa està 
canviant. Amsterdam per exemple, i d’acord 
amb la nostra investigació, ofereix clars exem-
ples de bons resultats en les seves compres 
d’innovació, i premia el criteri de millor rela-
ció qualitat-preu, que adjudica el contracte al 
proveïdor tenint en compte el preu, però sem-
pre que es compleixin uns criteris de qualitat 
clarament especificats, i sense detallar la solu-
ció que es busca, sinó només el resultat per-
seguit, per deixar espai a la innovació (PIANOo, 
2017). D’altra banda, hem vist com les ciutats 
incorporen criteris d’adjudicació mediambien-
tals i d’eficiència energètica, situant el pes de 
la puntuació en aquests aspectes abans que 
en el preu. A Cornualla, per exemple, al preu 

se li dona un 30%, mentre que a la qualitat del 
producte o servei, un 70%. En posar el pes en 
la qualitat, també es promociona el proveïdor 
local davant d’empreses de fora.

9. 
SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL 
CONTRACTE
L’avaluació del procés de compra és essencial 
en els projectes de CPI. El fracàs es pot deure 
a diferents causes –lliurament incorrecte de la 
solució innovadora, que la solució no s’utilitza, 
que no se sap com mesurar l’èxit del projecte, 
etc.  Per evitar aquests problemes, és important 
extreure lliçons i analitzar si vam obtenir els re-
sultats esperats i les causes. Per això, és conve-
nient establir criteris d’èxit i fracàs, i mesures de 
cost / benefici del projecte (Difi, 2014).
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La gestió del risc – exemples i mètodes

La regió del mar Bàltic del Nord va encarregar 
a Kalvet & Lember (2011) un estudi sobre la ges-
tió del risc en projectes CPI en ciutats del seu 
territori. L’estudi esmentat destaca que el risc 
es gestiona principalment mitjançant la identi-
ficació dels riscos i una barreja de solucions en 
les estratègies de compra, però no es detecta 
un ús estès ni freqüent de les eines existents 
per a una gestió del risc adequada.

El sistema principal per controlar el risc en la 
tecnologia i en la falta de lliurament en termi-
ni ha estat el disseny del contracte. Diferents 
tipus de contracte ofereixen incentius al pro-
veïdor en termes de qualitat i costos. S’utilit-
zaven els contractes de resultats, així com les 
assegurances de garantia. Per exemple, en un 
projecte a Hèlsinki, les empreses competido-
res havien d’oferir garanties financeres del lliu-
rament, i establien un període de garantia.  En 
cas d’incompliment del contracte, la llicència 
tecnològica es reté en dipòsit. Un altre exem-
ple el trobem a Tallin, en un contracte basat en 
resultats, basat en petits pagaments per enda-
vant i un compromís de participació en els be-
neficis del projecte després de la seva execu-
ció. L’ús generalitzat de les eines de gestió del 
risc no es dona amb freqüència, en part, per-
què les ciutats analitzades en l’estudi esmen-
tat no s’atrevien a ficar-se en projectes d’alt 
risc. El que sí que es va veure que es donava en 
tots els casos eren els estudis de viabilitat del 
projecte i la detecció primerenca de riscos, la 
promoció de la implicació dels actors des del 
principi, la compartició de riscos amb el pro-
veïdor i el recurs regular a consultores privades 
per dur a terme avaluacions de risc i establir 
estàndards tecnològics.

Un altre exemple d’anàlisi de risc de CPI el 
veiem a Hèlsinki, amb l’assaig de prototips per 
comprar un planificador de viatges. L’ajunta-
ment va finançar tres prototips diferents. L’ori-

gen d’aquesta decisió cal buscar-lo en el fracàs 
d’una compra anterior del mateix servei, per la 
qual cosa la ciutat va decidir gestionar els riscos 
de manera més professional.  El risc a llarg ter-
mini, com per exemple l’evolució de la tecnolo-
gia i la innovació constant, no es consideraven 
encara de manera generalitzada. Va ser només 
aquest últim projecte d’Hèlsinki que va tenir 
en compte els costos de manteniment. D’altra 
banda, en el seu projecte de 2013, Amsterdam 
va exigir que els licitadors fessin una identifica-
ció de riscos i un pla de gestió del risc en la seva 
proposta (Annex 5). Això els va permetre estimar 
diferents riscos possibles des de perspectives 
múltiples, totes descrites pels experts en la ma-
tèria. El proveïdor seleccionat no només havia 
d’abordar els riscos que ell mateix va identificar, 
sinó que també havia d’indicar com gestionar 
els riscos validats trobats pels altres aspirants. 
Si el proveïdor no és capaç de fer-ho amb èxit, 
Amsterdam no adjudicarà el contracte (Geertse 
i Talman, n.d.).
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Taula 1 – Eines de gestió de riscos utilitzades (Kalvet & 
Lember, 2011, pàg. 20).

Un mètode de gestió del risc:

40

Difi (2014) proposa un mètode de ges-
tió del risc que es divideix en cinc pas-
sos:

 1. Identificació dels factors d’èxit de 
manera objectiva i crítica.
 2. Identificació de riscos
 3. Avaluar i prioritzar els riscos
 4. Determinar indicadors
 5. Seguiment dels riscos i els indicadors

És aconsellable començar l’avaluació del risc 
en la fase de planificació del projecte i repe-
tir-lo després durant les diferents fases de la 
compra pública, ja que la presència i la com-
plexitat del projecte canvia amb freqüència. 
Les repeticions posteriors haurien de ser, en 
principi, revisions rutinàries que permetin de-
tectar possibles factors que hagin pogut alte-
rar la situació inicial de risc.
També en realitzar l’anàlisi de necessitats i es-
tablir els objectius de la compra, es pot co-
mençar en paral•lel a identificar els factors 
d’èxit que es poden descriure com “els factors 

essencials per a la consecució dels objectius” 
(Difi, 2014). Convertir aquests factors d’èxit per 
oposició en factors de risc t’ajuda a detec-
tar-los en una fase primerenca del projecte. 
S’ha d’implicar un ampli grup d’interessats amb 
coneixements experts i informació diferents, 
tant per definir les necessitats de la compra 
com per identificar els riscos. Per això, també 
es pot recórrer a les entrevistes dels experts.
En la identificació de riscos s’ha de tenir en 
compte tot el període d’ús i els riscos han de 
ser descrits de la manera més clara possible. 
Cal assegurar-se que descrivim el risc actual i 
que no descrivim les conseqüències d’aquest 
risc. Es pot escriure una llista amb tots els riscos 
identificats, amb una descripció detallada del 
risc i les circumstàncies en les quals es pot do-
nar. Finalment, hem de categoritzar els riscos. 
Difi (2014) descriu diversos riscos inherents a 
la CPI: en primer lloc, els riscos institucionals, 
com les prioritats polítiques, la reorganització 
de departaments, la falta de temps o la partida 
pressupostària adequada. En segon lloc hi ha els 
riscos tecnològics, com la falta de la tecnologia 
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adequada o l’aparició de circumstàncies tec-
nològiques no previstes. En tercer lloc, els ris-
cos del mercat: si no hi ha competència entre 
proveïdors, els compradors es quedaran amb 
una única oferta. Un altre risc és el preu. Fi-
nalment, no podem estar segurs que la nova 
solució sigui útil per als ciutadans o si els avan-

(DIFI, 2014, PÀG. 12) – TRADUCCIÓ 
LLIURE DE L’AUTORA 
 
Una vegada que els riscos s’han categoritzat, 
el valor de la probabilitat es multiplica pel valor 
de l’impacte de les conseqüències, de manera 
que resulta en un marcador de nivell de risc. 
La matriu de risc de sota (Figura 2) ajuda a per-
cebre la importància i l’impacte dels riscos. El 
responsable del projecte haurà d’avaluar els 
criteris de risc utilitzats, ja que existeix una 

tatges esperats s’aconseguiran efectivament.
 Un mètode per avaluar i prioritzar els riscos és 
analitzar la possibilitat que ocorrin (probabilitat) 
i la gravetat de les conseqüències (impacte), si 
això passa, i categoritzar-lo en una escala de l’1 
al 4 per a les dues categories, com es descriu a 
la Figura 1.

tendència a sobrecalcular els riscos en el pri-
mer càlcul. En una segona volta, es pot ajustar 
l’estimació per augmentar o reduir la severitat 
del risc. La priorització dels riscos es fa de ma-
nera òptima en grup, incloent sobretot els co-
neixedors dels riscos que s’estudien. A més, és 
important que hi hagi un enteniment comú de 
l’objectiu que es persegueix i els riscos exis-
tents.
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La posició dels riscos a la matriu ens indica 
quin tipus de mesures s’han d’adoptar.  Els ris-
cos en verd no necessiten cap tipus de mesu-
ra: és poc probable que el risc es doni o, si es 
dona, l’impacte és molt petit. Els riscos en groc 
podrien necessitar prendre mesures, especial-
ment els que tenen poques probabilitats que 
ocorrin, però amb un nivell d’impacte alt. Els 
riscos en vermell exigeixen prendre mesures 
preventives.

HI HA DIVERSES MANERES DE 
GESTIONAR ELS RISCOS:

 1. Prendre mesures que incideixin en la 
probabilitat que ocorri o que incideixin en l’im-
pacte del risc. Una manera de fer-ho és regular 
el risc en el mateix contracte. És important fixar 
les obligacions del proveïdor, i que es farà una 
avaluació per verificar que aquest ha complert 
amb els criteris d’adjudicació, incloure una so-
lució alternativa en el cas que la seleccionada 
no funcioni, cobrir els aspectes de la gestió del 
contracte, incloure compensacions i sancions 
segons com es compleixin els objectius. 
Una mesura de reduir els riscos en l’entitat 
contractant mateixa és incloure un pla de con-

tingència per a persones del projecte que se’n 
vagin, fer una bona planificació i formar-se en 
CPI. Per reduir els riscos tecnològics, cal deixar 
temps per poder provar la solució. Per prevenir 
el fet de quedar-se amb un únic proveïdor, la 
solució serà fer una demanda conjunta, que re-
sulti més atractiva per al mercat amb més parts 
interessades.

 2. Repartiment o transferència del risc 
entre les parts. És aconsellable posar el risc 
en la part que millor el pot controlar. Els riscos 
també es poden dividir en elements que es pu-
guin dividir entre les parts.

 3. Impedir accions que augmenten els 
riscos.

 4. Acceptar el risc.

En acabar el projecte, es fa un seguiment dels 
riscos per comprovar la veracitat de la proba-
bilitat i l’impacte estimat. D’allà s’extreuen les 
lliçons apreses que s’utilitzaran en projectes 
futurs.
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Factors d’èxit en la CPI

Com hem vist, la promoció de la CPI no sempre 
va seguida de la seva planificació i organitza-
ció correctes. Si es fa bé, milloraríem la qualitat 
dels serveis públics, alienaríem la despesa pú-
blica amb la inversió en R+D+i, atrauríem inver-
sió i generaríem ocupació (Bedin et al., 2015, 
pàg. 10).

Però una condició essencial per a això és un 
canvi en les organitzacions i la cultura dels ges-
tors encarregats de la contractació. Canviar les 
estratègies del mercat per les estratègies de la 
demanda (Bedin et al., 2015, pàg. 5). La majoria 
de les administracions europees de tots els ni-
vells han aplicat de manera conservadora i fins 
i tot errònia les eines CPI, amb la qual cosa no 
han aconseguit els resultats buscats. (Bedin et 
al., 2015).  

Hi ha dos factors essencials d’èxit (Vähätlo 
& Kallio (2015), NHO’s (n.d.) and Bedin et al., 
(2015)):

Primer, els coneixements, l’experiència en CPI i 
la dedicació són un requisit essencial. Els ajun-
taments més reeixits tenien equips treballant 
només en aquests projectes i amb qualifica-
cions per a això, mentre que en els casos de 
menys èxit, el personal es dedicava, a més, a 
moltes altres tasques de gestió. D’altra banda, 
el coneixement tècnic de la solució desitjada 
té molta influència en la redacció de les es-
pecificacions tècniques i la seva eficàcia. Per 
exemple, l’experiència dels compradors públics 
als països nòrdics per a la contractació de les 
telecomunicacions ha estat molt lligada a l’èxit 
d’aquesta indústria en aquests països. (Dalpé, 
1994). 
Segon, el suport polític i institucional és cru-
cial. Un suport feble o fragmentat pot acostar 
al fracàs. En l’àmbit polític es prefereixen pro-
jectes a curt termini i amb índexs de risc bai-
xos. Però la CPI té més èxit quan es planifica a 
llarg termini i es treballa amb una bona gestió 

dels riscos. Ha de donar-se una visió comuna i 
una voluntat d’assumir un cert volum de riscos, 
al mateix temps que cal ser ambiciós i innova-
dor. Bryson et al. (2012) va trobar que, a més 
del suport de polítics, de la central de compres, 
dels departaments i els equips de compra des-
centralitzats, són importants també el suport 
de cambres de comerç, agències d’innovació, 
agències ambientals, òrgans d’experts, les auto-
ritats regionals i locals, govern etc. Les xarxes 
d’innovació més àmplies poden donar suport a 
la política d’innovació i proporcionar un marc 
per al desenvolupament d’aliances per a pro-
jectes amb les autoritats públiques. D’altra ban-
da, la demanda de béns i serveis està influïda 
pels departaments prestadors del servei i, per 
tant, és essencial la coordinació entre l’equip de 
compres i els prestadors del servei. Bryson et 
al. (2012) posen l’exemple de la compra de co-
txes en lísing en una ciutat que es va preparar 
conjuntament amb el departament de medi am-
bient, el departament de serveis per a adults i 
el de serveis per a la infància (Rolfstam, 2012; 
Bryson et al., 2012; Walker et al., 2013).
Bryson et al. (2012), a més, afegeix la importàn-
cia del tipus d’innovacions que es volen com-
prar, atenent l’escalabilitat per difondre la inno-
vació al mercat, que és un objectiu important 
de la CPI. S’ha de fer atenció a si la innovació 
demandada es podria utilitzar per a diferents 
propòsits o si representa un nínxol de deman-
da, ja que en aquest últim cas es limitaria a la 
difusió de la innovació. Per exemple, això explica 
per què la indústria aeronàutica ha estat capaç 
d’aprofitar la CPI, perquè les seves innovacions 
van ser comercialitzables a un públic més am-
pli, considerant que això era més difícil per a 
eines de màquines o indústries TI, per exemple 
(Mowery, 2009). 
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La compra pública 
a l’Ajuntament de 
Barcelona

44

C
AP

ÍT
O

L 
2 

ANTECEDENTS
A Catalunya, la compra pública dels departa-
ments de la Generalitat i del seu sector públic 
va suposar, l’any 2015, 2.529,11 MEUR, d’acord 
amb les dades del Registre Públic de contrac-
tes de la Generalitat, incloent els contractes 
amb períodes d’execució superiors a un any. 
Per tant, el sector públic ha de tenir un paper 
molt important com a força motriu de la in-
novació i la competitivitat del sector empre-
sarial. És així que la Generalitat de Catalunya, 
en línia amb les novetats a Europa, arran de la 
publicació de l’anomenat quart paquet legisla-
tiu de contractació pública, s’ha embarcat en 
accions de finançament, legislació i polítiques 
actives de promoció de la innovació des de la 
demanda amb l’objectiu doble de modernitzar 
i fer créixer el paper del sector públic, impul-
sant la planificació estratègica i la CPI en les 
compres del sector.
 El programa de CPI del programa operatiu FE-
DER a Catalunya 2014-2020 i l’estratègia d’in-
vestigació i innovació per a l’especialització in-
tel•lectual intel•ligent de Catalunya (RIS3CAT), 
té una dotació de 50 milions d’euros FEDER 
per finançar les despeses directament asso-
ciades amb les activitats de R+D+i de projectes 
de compra pública. L’ordre ECO/124/2015, de 
27 d’abril, estableix el procediment que han de 
seguir els òrgans de contractació per certifi-
car el component innovador dels projectes de 

CPI i sol•licitar l’elegibilitat i la programació al P0 
FEDER Catalunya 2014-2020, que haurà d’adap-
tar-se a aquest programa de CPI de la RIS3CAT.
A l’Ajuntament de Barcelona s’estan desenvo-
lupant, en el moment de redactar aquestes lí-
nies, diferents projectes en aquest marc, si bé 
les limitacions en elegibilitat dels fons FEDER fan 
difícil aquesta tasca.
L’ús de la contractació pública a l’Ajuntament 
de Barcelona com una eina estratègica de canvi 
no és nou, encara que fins ara no hi ha hagut 
una atenció individualitzada a l’ús de la compra 
pública per promoure la innovació. Recent-
ment, s’han redactat dues guies específiques 
per a la compra pública sostenible: la guia de 
compra pública ambiental i la guia de compra 
pública social. Totes dues guies constituiran an-
nexos del Decret de compra pública sostenible, 
en fase d’aprovació en el moment de redactar 
aquest informe. 
L’Ajuntament de Barcelona impulsa la contrac-
tació pública socialment responsable i incor-
pora en la compra pública municipal objectius 
de justícia social, sostenibilitat ambiental i codi 
ètic. A la guia de contractació pública social, ja 
es parla d’augmentar l’eficiència social econò-
mica i innovadora de la inversió realitzada . Al 
Decret de compra pública sostenible, a més de 
les guies esmentades, s’introduiran fitxes que 
defineixin el mecanisme d’aplicació i control de 
les mesures adoptades. Es pretén implicar tota 

17  AAyuntamiento de Barcelona, Guía de contratación pública social, pág. 11.
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l’organització amb objectius quantificables.
En el moment de redactar aquest estudi, l’Ajun-
tament treballa en una definició estàndard de 
la compra pública d’innovació, a fi de poder 
establir protocols d’actuació, definicions ope-
ratives de com intervenen els diferents òrgans 

per donar compliment als principis d’igualtat de 
gènere, accessibilitat universal, subcontracta-
ció, condicions especials d’execució etc. i, fi-
nalment, un pla d’acció per la compra municipal 
innovadora.

Barcelona Urban Lab
L’Ajuntament de Barcelona va posar en mar-
xa el 2008 el projecte Barcelona Urban Lab, 
una iniciativa que facilitava l’ús d’espais públics 
de la ciutat per implementar projectes pilot 
d’innovació abans de ser comercialitzats; un 
laboratori urbà a disposició de les empreses 
amb productes innovadors que tinguessin un 
clar benefici per als ciutadans. L’objectiu era, 
també, facilitar que les empreses duguessin a 
terme proves pilot amb impacte en un entorn 
real, afavorint el seu accés al mercat i aug-
mentant la seva competitivitat. Barcelona Ur-
ban Lab va ser seleccionat, al seu dia, com un 
dels vint millors projectes d’innovació urbana 
del món (segons Bloomberg Philantrophies i 
Nesta, la fundació per a la innovació del Regne 
Unit). El reconeixement va arribar després que 

Barcelona fos reconeguda el 2014 com a Capital 
europea de la innovació (iCapital), en el marc 
de la Innovation Convention 2014, organitzada 
per la Comissió Europea, per la introducció de 
les noves tecnologies per apropar la ciutat als 
ciutadans.
Coincidint amb la designació de Barcelona com 
a Mobile World Capital fins a l’any 2018, el servei 
Barcelona Urban Lab ha passat a dir-se Mobile 
World Lab, per fomentar l’activitat econòmica 
relacionada amb el mòbil i convertir Barcelona 
en la plataforma de proves d’aplicacions, serveis 
i continguts avançats en l’àmbit de la mobilitat. 
D’aquesta manera es facilita que les empreses 
innovadores en matèria de mobilitat i Smart City 
utilitzin la ciutat per provar els seus productes.

Selecció d’algunes experiències en CPI 

Obres de reurbanització de la Diagonal: la innovació a la 
llamborda  

L’Ajuntament de Barcelona va emprendre, l’any 
2014, les obres de reurbanització de l’avinguda 
Diagonal. A través de BSM (Barcelona d’Infraes-
tructures Municipals, SA) va decidir innovar 
amb el paviment utilitzant una peça que ha es-
tat característica de Barcelona des de fa cent 
anys: les llambordes. Aquests paviments nous 
innoven des del punt de vista estètic, complex i 
funcional, ja que representen una fulla de l’ar-
bre llegendari platanus hispanica i té en comp-
te criteris d’eficiència ecològica sense sacrifi-

car la versatilitat i la utilitat de la peça de 20 x 
20 cm. Innoven també en els materials que les 
componen, que són reciclats i ecològics i en fa-
ciliten la neteja. Gràcies a un acord assolit entre 
l’Ajuntament i els arquitectes autors del disseny 
de la peça, la propietat intel•lectual en la forma 
de la rajola nova quedava en mans dels arqui-
tectes i la propietat industrial en les de la ciutat 
de Barcelona.
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El projecte europeu internacional SPEA

projecte.  L’objectiu del projecte és fomentar i 
potenciar la contractació pública de solucions 
innovadores, en l’àmbit de l’eficiència energè-
tica als edificis municipals de les ciutats sòcies, 
promovent la innovació dels serveis públics, 
millorant-ne la qualitat i l’eficiència i oferint, 
alhora, oportunitats a les pimes per participar 
en la seva contractació pública. Això pretén 
identificar els grups de compradors, la capa-
citat de creació dels proveïdors i el disseny i 
la implementació d’un procés d’adquisició, 
mitjançant l’intercanvi de coneixements en-
tre els organismes públics que participen en la 
compra d’aquestes solucions innovadores en 
l’àmbit de l’eficiència energètica i les energies 
renovables.

Els objectius del projecte comprenien :

 • Intercanvi de coneixements entre els 
organismes públics que participen en la com-
pra de solucions innovadores en l’àmbit de 
l’eficiència energètica i les energies renovables.

 • Identificació dels grups de compra-
dors i proveïdors. 

 • Creació de capacitats sobre la de-
manda i l’oferta (compradors i empreses), així 
com la creació de grups de compradors dedi-
cats a preparar l’adquisició de solucions inno-
vadores. 

 • Disseny i execució d’un procés d’ad-
quisició d’aquestes noves solucions, millorant 
la capacitat dels òrgans de contractació (pú-
blics), així com de les pimes en relació amb la 
contractació d’innovacions. Fomentar la coo-
peració amb altres actors essencials per im-
plementar una contractació innovadora, en 
l’àmbit local i europeu. 
- Formular recomanacions a la UE en re-

lació amb les barreres per organitzar un procés 
d’adquisició conjunta / coordinada. Donar a 
conèixer els resultats de contractació entre els 
encarregats de formular polítiques de mercat.

 • Crear una massa crítica de compradors 
que superi la fragmentació de la demanda pú-
blica europea, a través de l’adquisició conjunta i 
coordinada de solucions d’eficiència energètica, 
basada en la implementació de les experiències 
de les tres ciutats que coordinen el projecte.
SPEA desenvoluparia la metodologia ad hoc 
necessària per a la participació de tots els ac-
tors clau en el desenvolupament d’un procés 
de contractació pública innovadora, fent una 
anàlisi en termes de tecnologies i requeriments 
reals, seguida d’una anàlisi de les necessitats, 
així com les activitats encaminades a augmentar 
la participació de les pimes en el procés i que 
acabaria amb la posada en marxa d’un procés 
d’articulació / coordinant la contractació, que 
inclouria la compra de la solució innovadora.

 • En el cas de l’Ajuntament de Barcelo-
na, es va optar per un projecte innovador per 
al monitoratge energètic de les biblioteques i 
anàlisis de dades, aplicat a un total de deu bi-
blioteques que actuarien com a pilots. Es va 
fer una consulta al mercat i, per primera vega-
da, van unir forces i van treballar conjuntament 
la Direcció de Serveis Generals, la Direcció de 
Logística i Manteniment, l’Agència d’Energia i 
Barcelona Activa. Això va enriquir el procés en 
ampliar-se la visió dels compradors. Es va fer un 
PIN (preliminary information notice), en el qual 
es van presentar unes cent empreses i amb el 
qual es va preparar un “banc de solucions d’efi-
ciència energètica” i elaborar una llista de so-
lucions innovadores susceptibles de poder ser 
utilitzades.  Després d’una fase d’exploració dels 
requisits tècnics i financers del projecte, es va 
llançar un concurs de projectes en el qual les 
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empreses podrien utilitzar el banc de solucions 
i un jurat internacional valoraria les propostes 
i escolliria tres finalistes, amb els quals s’obriria 
un procés de negociació en format de taules 
rodones de discussió. La mesa de contractació 
proposaria el guanyador i la Comissió de Go-
vern adjudicaria el contracte per a un projecte 
de quatre anys. En el cas de Barcelona, les ba-
rreres legals van alentir el procés, però, segons 
l’opinió dels gestors del projecte, la dimensió 
triada a Spea per al temps i el pressupost dis-
ponible va ser l’adequada. S’ha completat el 
procés d’adquisició el juny de 2015, i s’ha pro-
cedit, durant l’any 2016, a la implementació de 
la solució en deu biblioteques. Queda pendent 
la fase de divulgació de les lliçons apreses i la 
recopilació de bones pràctiques a replicar.
  
 • La participació de l’Ajuntament 
d’Eindhoven en el projecte Spea  va ser com-
parativament més ambiciosa, i el seu abast va 
anar creixent a mesura que avançava el projec-
te Spea. Enindhoven estava planificant la reno-
vació de l’edifici de l’ajuntament, però durant 
les primeres fases de pluja d’idees convocades 
amb experts en diferents sectors es va deci-
dir que era més adequat un enfocament ho-
lístic a llarg termini, que impliqués la renova-
ció d’uns altres sis edificis públics de la ciutat. 
Es tractava de pensar out of the box i canviar 
la manera tradicional de treballar: l’objectiu a 
llarg termini de la ciutat és la neutralitat ener-
gètica l’any 2035. Es va fer un càlcul de cos-
tos de construcció, renovació i manteniment 
d’aquest grup de set edificis durant un període 
de quinze anys (uns 100 milions d’euros). Però, 
combinant els diferents pressupostos, podien 
treballar de manera estratègica, combinant 
idees innovadores que amb els procediments 
clàssics no podrien aconseguir.

Es va fer una consulta al mercat, a la qual van 
acudir unes 200 empreses. Les idees aportades 
es van distribuir en grups, i es van convocar els 
anomenats exploration days, en els quals les pi-
mes podien buscar col•laboracions entre elles. 
Tot el procés de consultes i creació de con-
sorcis va durar un any, i no va ser fins al 2014 
que es va començar a preparar la compra, amb 
una fase de formació primer i el començament 
d’un procediment de diàleg competitiu en fases 
(vegeu l’esquema adjunt). El procés ha culminat 
l’any 2016 amb l’adjudicació al consorci Inpuls 
(compost per sis empreses), en el qual col•la-
boren arquitectes, empreses de construcció i 
instal•ladors.

El març de 2017 es començaran les obres de 
renovació de l’Ajuntament i la construcció 
d’un edifici addicional d’oficines. S’espera que 
aquesta fase acabi el 2020. En una de les plan-
tes es realitzaran proves pilot de millora d’efi-
ciència energètica, que seran replicades als al-
tres edificis quan hagin passat la prova pilot. Tot 
el procés ha estat coordinat i ha tingut el suport 
de l’Ajuntament, amb un equip específic assig-
nat per al projecte. El novembre de 2016 es va 
aprovar un pressupost inicial

20  Entrevista telefònica amb Jaume Baró, dia 28 de març de 2017
21  Ens limitem a incloure Eindhoven en l’anàlisi per haver-se involucrat més i conclòs el projecte Spea el dia de la redac-
ció d’aquest estudi, la qual cosa no passa en el cas de Birmingham, que, per canvis polítics, no ha culminat el procés, i 
ha publicat informació escassa.
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BARCELONA OPEN CHALLENGE 
Una altra experiència destacable de ciutat en-
torn de la CPI es va donar l’any 2014, amb el 
“Barcelona Open Challenge”: es tractava d’una 
iniciativa de ciutat, amb fons propis. Implicava 
una licitació internacional perquè les empreses 
proposessin solucions innovadores a sis reptes 
de ciutat, dirigits a transformar uns espais i ser-
veis públics determinats a la ciutat.  Es descri-
via el problema de manera oberta, sense pre-
determinar solucions, i es demanava al mercat 
que proposés la solució al repte. L’Ajuntament 
actuaria com a comprador de llançament de la 
idea seleccionada, i el proveïdor adjudicatari 
podria utilitzar la marca Barcelona en la seva 
promoció. Aquesta licitació es dotava d’un mi-
lió d’euros per cobrir els sis reptes seleccio-
nats. Per seleccionar els reptes es va treballar 
de manera transversal, fet que ja va suposar 
una forma diferent de comprar a la ciutat.
 

La llista de reptes llançats incloïa: 

 • Reducció de robatoris de bicicletes a 
la ciutat 
 •  Establiment de sistemes de suport per 
reduir l’aïllament social 

 •  Control de fluxos de vianants a la ciutat
 
 •  Sistemes per digitalitzar les col•lec-
cions dels museus i els arxius 

 •  Sistemes i alertes per detectar 
automàticament el mal estat del paviment

 •  Enfortiment del comerç local a través 
de la tecnologia

 Es van presentar 119 propostes, Barcelona es va 
posicionar internacionalment com a ciutat que 

22  Vegeu les fonts d’informació utilitzades en l’annex de Referències, al final d’aquest estudi.

per a la implementació del projecte. http://sustainablebuildings.eu/s/_media/public/140512_folder_engels.png
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aposta per la innovació, i algunes de les solu-
cions van poder desenvolupar-se a gran esca-
la. El projecte va canviar la forma de treballar a 
l’interior de l’Ajuntament, va ensenyar al teixit 
empresarial una altra manera de relacionar-se 
amb el consistori.  No hi ha hagut un seguiment 
ordenat del projecte ni una difusió estructura-
da de les bones pràctiques i les lliçons apreses.

COMPRA DE VEHICLES INNOVADORS 
PER A LA GUÀRDIA URBANA
Mitjançant l’adhesió a l’acord marc que va 
promoure la central de compres de l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques (ACM), 
mitjançant un concurs públic del Consorci Ca-
talà de Desenvolupament Local (CCDL-ACM), 
l’Ajuntament de Barcelona va comprar 45 ve-
hicles dièsel, amb una cilindrada de 1.600 TDI, 
amb 105 CV de potència, per fer serveis i tas-
ques de patrullatge per la ciutat. Els nous co-
txes estan dotats de llums, sistemes acústics, 
GPS, ordinadors i altres elements que faciliten 
el treball dels agents. Aquest sistema innova-
dor d’adquisició centralitzada ha permès que 
l’últim any s’hagin lliurat 156 vehicles policials a 
una trentena d’ajuntaments, entre ells l’Ajunta-
ment de Barcelona, amb una millora en el preu 
de l’adjudicació i amb un procés de contracta-
ció molt àgil i transparent.

LES EXPERIÈNCIES ESPECÍFIQUES DE 
BSM
D’altra banda Barcelona de Serveis Municipals 
(B:SM) és una empresa de l’Ajuntament de Bar-
celona que va néixer l’any 2002 amb l’objectiu 
d’unificar en una sola societat la prestació de 
certs serveis municipals. Actualment, les acti-
vitats que gestiona B:SM són variades i inclouen 
des d’aspectes relacionats amb la mobilitat fins 
a la gestió d’instal•lacions de referència dedi-
cades a la cultura, el lleure i la biodiversitat. 
De les entrevistes realitzades amb experts de 
l’entitat es dedueix que BSM va per davant pel 
que fa a la innovació en el marc del consistori. 
Així, en els projectes d’innovació, BSM inten-

ta aportar valor en relació amb el coneixement 
que té del client i el negoci, de manera que a 
l’hora de consultar al mercat hi ha un coneixe-
ment previ. En relació amb les consultes al mer-
cat, un bon exemple és el cas en el qual, a través 
d’una consulta al mercat (publicada al perfil de 
contractant), BSM va buscar empreses que tin-
guessin desenvolupada una solució per a l’anàli-
si de càmeres de videovigilància. A la consulta 
van respondre tres empreses amb solucions di-
ferents que s’estan analitzant en el moment de 
redactar aquestes línies, i BSM té previst, amb la 
millor solució, llançar una licitació.
Un altre exemple interessant són les experièn-
cies referides a un projecte sobre informació 
en relació amb les zones d’aparcament, que es 
dividia en dos subprojectes: El primer aspirava, 
mitjançant una aplicació, a donar informació 
predictiva als usuaris de la zona blava de les zo-
nes on es pot aparcar, i el segon, poder donar 
la mateixa informació a les zones de càrrega i 
descàrrega (àrea DUM).
En el primer cas, a causa del coneixement de 
BSM, es va col•laborar amb una empresa priva-
da que va fer el desenvolupament de R+D i va 
lliurar la patent a BSM. En el segon cas, a causa 
del menor coneixement de BSM, es va establir 
una col•laboració amb universitats (Universitat 
de Barcelona (UB) i Universitat Pompeu Fabra 
(UPF), per al desenvolupament dels models ma-
temàtics (UB) i la gestió de les dades (UPC). Una 
vegada obtinguts els resultats, la implantació 
s’ha dut a terme amb una licitació. D’aquests 
dos exemples deduïm que, en el primer cas, es 
va buscar una innovació aplicada i, en el segon, 
la recerca és bàsica, des d’un inici, amb requisit 
d’investigació prèvia.
BSM ha treballat ja en una estratègia de CPI: fa 
un any va crear el Comitè de projectes, que es 
reuneix cada quinze dies. Dins del comitè s’ana-
litza el pla d’innovació, que està dotat per un 
equip que genera idees i, una vegada concep-
tualitzades, les presenta al Comitè de projectes. 
Fruit d’aquest Pla d’innovació, BSM està desen-
volupant en l’actualitat un projecte nou.
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L’aposta de l’Ajuntament per la innovació des de la demanda: 
situació actual

Avaluació de necessitats i diàleg tècnic amb el mercat –les 
estructures existents

L’any 2016 l’Ajuntament ha redactat per pri-
mera vegada una memòria que recull el pe-
ríode 2014-2015 i que mostra la despesa que 
l’Ajuntament fa en compra pública. La despesa 
en CPI no es dona de manera desglossada, de 
manera que no és possible conèixer el volum 
esmentat ara per ara. Tampoc no és possible 
establir-lo, ja que no existeix una definició es-
tàndard i reglamentada sobre la CPI.
Dels casos analitzats i les entrevistes diverses  
fetes a experts de l’Ajuntament, es conclou 
que l’element innovació encara no està incor-
porat –de manera general– en la cultura i la 
manera de fer dels gestors de contractació de 

A fi de tenir en l’Ajuntament de Barcelona un 
marc conceptual comú per promoure la com-
pra pública per a la innovació i reforçar o cons-
truir l’estructura per a la seva internalització, 
es planifica utilitzar les estructures ja creades 
per promoure la compra pública estratègica i 
sostenible, social i ambiental. Ja existeix un ens 
que donarà suport a aquest afany: La Comis-
sió de Contractació Pública amb Responsa-
bilitat Social és una comissió transversal en la 

l’Ajuntament, si bé actualment s’està treballant 
intensament tant en establir un marc concep-
tual comú, com en construir l’estructura per a 
la seva internalització. Si reprenem l’esquema 
facilitat al Campus Inspire (ja explicat al capítol II 
d’aquest estudi) i seguim pas a pas els aspectes 
assenyalats com a més rellevants d’una com-
pra d’innovació i del tipus de problemes que un 
disseny de compra i programa de gestió podria 
solucionar, podem analitzar comparativament la 
situació actual a l’Ajuntament de Barcelona en 
CPI:

qual participen unes 25 persones provinents de 
diferents departaments, per la qual cosa actua 
com un òrgan de coordinació i transferència 
d’informació. No obstant això, de les entrevistes 
es dedueix que no existeix un ens coordinador a 
nivell tècnic, ja que les comissions esmentades 
es mouen més en l’àmbit d’allò polític que d’allò 
tècnic .  La comissió esmentada és responsable 
de supervisar el compliment de les mesures so-
cials, de resoldre els dubtes i d’aportar asses-
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23  Entrevista amb Agustí Abelaira Dapena, dia 24 de març de 2017

sorament i criteris d’actuació, tot això d’acord 
amb les previsions del Decret d’alcaldia, de 23 
de març de 2016, de constitució de la comis-
sió esmentada. Singularment, departaments 
municipals i altres entitats representades en la 
comissió poden donar assessorament especí-
fic, com el Departament de Transversalitat de 
Gènere, l’Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat, Barcelona Activa, SA, etcètera.” 
(Guia de contractació social, 2016, pàg. 14). 
A més, la Mesa de contractació social es cons-
titueix en un fòrum social que agrupa les asso-
ciacions sindicals i empresarials. L’Ajuntament 
ha publicat una “Guia de contractació pública 
social” i un tríptic informatiu que descriu els 

 “La contractació municipal és molt descentralitzada, de manera que la promoció i 
l’inici dels contractes s’impulsa des dels districtes i les gerències. Aquesta descentra-
lització és eficient per dinamitzar els processos de contractació i garantir l’adequació 
de les contractacions a les prestacions socials que requereixen els ciutadans en cadas-
cun dels districtes i assegurar que l’activitat de les diferents entitats del grup munici-
pal amb competències diverses sigui eficient. Aquesta descentralització conviu amb la 
necessitat d’assegurar una actuació mínima comuna de tot l’Ajuntament, que es rela-
ciona amb les empreses licitadores de la mateixa manera. La Direcció de Coordinació 
de Contractació Administrativa adscrita a la Gerència de Presidència i Economia con-
tribueix a aquesta visió global i coordinada de la contractació municipal. Una mani-
festació d’aquesta taverna d’harmonització és aquesta memòria. Les dades d’aquesta 
memòria posen de manifest algunes característiques generals, alguns trets.” (Memòria 
2014-2015, pàg. 1)

criteris socials per utilitzar en la contractació 
pública de l’Ajuntament de Barcelona. 
Quant als aspectes organitzatius per a la com-
pra pública, l’estructura en l’Ajuntament és des-
centralitzada i molt diversificada. Els districtes 
tenen competències de compra i és la Comissió 
de compra pública estratègica, la que fa de nucli 
convergent de les diferents àrees.
A més, hi ha una comissió per a l’impuls de 
la contractació electrònica (deu persones). 
Aquestes comissions són diferents i treballen 
per separat, encara que gairebé la totalitat de 
les deu persones de la segona estan també en 
la primera. D’acord amb la memòria 2014-2015: 

Davant del repte d’incorporar a les pràctiques 
ja llançades de compra pública estratègica en 
l’àmbit social i ambiental, l’element innovació, 
l’Ajuntament ja disposa des de l’inici de nom-
brosos experts a la casa altament qualificats, 
que poden prestar serveis de gran valor afegit 
en la promoció de la contractació pública es-

tratègica cap a la promoció de la innovació una 
vegada s’assenti l’organigrama i les estructures 
que l’Ajuntament està dissenyant en el moment 
de redactar aquest estudi. A més, existeix una 
disponibilitat i flexibilitat per part dels equips 
per atendre a reptes a curt termini, com s’ha 
demostrat en diferents projectes que, amb un 
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24  Op cit.11

marge escàs de temps, s’han executat satisfac-
tòriament . 
Actualment l’Ajuntament està elaborant el Pla 
2017 de contractació pública social, amb ob-
jectius quantitatius per aconseguir a mitjà ter-
mini. L’objectiu és ampliar els treballs ja rea-
litzats en compra pública social i ambiental a 
la compra pública d’innovació. Per això s’estan 
preparant –en paral•lel al present estudi– una 
sèrie de documents, com la definició operativa 
de CPI, un pla d’acció, un decret que incorpori 
la innovació, etc.
Un dels reptes principals als quals s’enfronta 
l’Ajuntament és l’absència de planificació a mi-
tjà i llarg termini. Es treballa infós en el dia a dia, 
sense una línia d’acció clara i definida en el llarg 
termini. Hi ha poca pràctica en l’anàlisi estruc-
turada de necessitats i la consulta al mercat no 
està gaire estesa, o es fa de manera aïllada i 
sense avaluacions de resultats estructurades 
i publicades. Si bé el diàleg amb el mercat és 
una pràctica que comença a assentar-se a poc 

a poc entre els tècnics municipals (s’assisteix a 
fires i es fa un seguiment dels sectors industrials 
presents a la ciutat), no està institucionalitzat i 
varia molt d’un comprador a l’altre, de manera 
que s’està treballant per redactar unes instruc-
cions internes. De les entrevistes realitzades es 
dedueix que la consulta al mercat depèn tant 
del comprador com del nivell de resposta que 
estigui disposat a donar-nos el teixit empresa-
rial. El comprador, que detecta la necessitat en 
termes d’innovació, i el mercat, que ha d’es-
tar-hi disposat i confiar en aquestes consultes 
llançades. Aquesta confiança es genera –segons 
els resultats de les nostres entrevistes– definint 
amb claredat què entenem per CPI, definint-la 
de manera àmplia, incloent la idea d’innovar en 
el procés mateix de la compra, utilitzant pro-
cediments flexibles i aprenent a “escoltar” el 
mercat.

Gestió de riscos i professionals experts en negociació – una 
pràctica no assentada

Una característica del gestor de compres en 
general és la resistència al canvi i la por del 
risc. Això, unit a l’absència en el consistori 
d’una programació ex ante i a llarg termini de 
l’estratègia de compra, fa que es treballi a ven-
ciment de contracte i segons van apareixent 
les necessitats. No s’han redactat plecs model 
que ajudin a promoure la CPI, encara que és un 
dels projectes a curt termini. El que sí que està 
fortament assentat és la política de promoció 
de les pimes, de manera que la divisió en lots 
que promouen les noves directives no suposa 
res nou a l’interior de l’Ajuntament. 
Quant als tipus de contractes, d’acord amb la 
memòria, la majoria dels contractes realitzats 

per l’Ajuntament en el període 2014-2015 són 
de serveis, mitjançant procediments oberts. 
Crida l’atenció l’ús recurrent del contracte me-
nor en el període recollit a la memòria.
De les entrevistes es dedueix que no hi ha cul-
tura de la negociació a l’Ajuntament i tampoc 
no es practiquen les tècniques de gestió del 
risc davant de contractes amb una complexitat 
especial.
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Avaluació de projectes, formació de gestors i divulgació de 
les bones pràctiques – l’aprenentatge basat en casos

Barcelona té una alta reputació com a ciutat 
innovadora i, com ja hem vist, existeixen ex-
periències molt interessants, com el projecte 
Spea o l’Open Challenge, que requeririen un 
programa de difusió de les lliçons apreses, ja 
que s’estima que de les experiències pròpies 
és d’on es poden treure les millors lliçons apli-
cables a la mateixa organització.  En efecte, 
tant en avaluació de projectes com en divul-
gació de bones pràctiques, l’Ajuntament no té 
unes pautes marcades. Depenent de cada tèc-
nic, de manera individual es farà una avaluació 
del projecte més o menys intensa, i passa el 
mateix pel que fa a la comunicació de les ex-
periències / el coneixement adquirit. Per tant, 
no hi ha institucionalització estructurada ni de 
l’avaluació de projectes ni de la comunicació / 
divulgació de bones pràctiques. La conseqüèn-
cia d’això és que els aprenentatges del passat 
(Spea / Open Challenge / BSM) no es traslladen 
a altres departaments / gestors que no hagin 
participat en el projecte, de manera que els 
errors es repeteixen de manera innecessària i 
no es combat ni l’aversió al risc ni la resistèn-
cia al canvi. Això és important especialment en 

l’àmbit dels serveis jurídics, en el qual sovint els 
projectes d’innovació han trobat les traves més 
grans.
S’assenyala la conveniència de disposar d’un 
registre de proveïdors. Ara que l’Ajuntament ja 
participa en el portal del contractant de la Ge-
neralitat, es podria establir interfície que cen-
tralitzés des de l’Ajuntament les eines de di-
vulgació (guies, models, cursos d’aprenentatge 
digital) i que recollís un “registre d’empreses 
innovadores” que s’alimentaria amb les empre-
ses participants en les diferents PIM que, des de 
l’Ajuntament, s’anessin llançant per a les seves 
compres per a innovació.
D’altra banda, la formació també ha d’incloure 
el sector empresarial. Fins ara, a través de SPEA 
s’han fet cursos de formació també per a les 
empreses. Des de l’Ajuntament s’elaboren plans 
per promoure accions de formació per aconse-
guir una professionalització més gran dels ges-
tors municipals encarregats de les compres de 
l’Ajuntament, i de l’impuls que es vol donar a la 
compra estratègica en general i d’innovació en 
particular.
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 • Què podria millorar Barce-
lona quant a la seva organització de la 
CPI?

 • On té Barcelona menys re-
cursos que altres respecte a la CPI?

 • Què és el que possiblement 
els tercers veuen com a debilitat?

 1) Falta d’experiència i d’es-
tructures específiques per a la pro-
moció de la CPI

 • Què fa l’Ajuntament de Barce-
lona en relació amb la seva organització 
de la CPI?

 • Quins recursos específics pot 
aprofitar Barcelona respecte a la CPI?

 • Què és el que altres ciutats 
consideren com les fortaleses de Barce-
lona respecte a la CPI?

 1) Reputació internacional de 
ciutat excel•lent en innovació

INTERN

FORTALESES DEBILITATS
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 2) Falta d’especialització i ei-
nes de gestió. En alguns casos de falta 
de motivació entre els gestors de con-
tractació. El personal no rep formació 
en CPI

 

 4) Tot per fer, escassetat de 
recursos humans i resistència al canvi

 

 6) Absència de cultura de la 
gestió del risc i de l’avaluació estesa 
entre els gestors – absència d’institu-
cionalització de l’avaluació. No hi ha 
comunicació estructural de les bones 
pràctiques en compra pública

 

 3) Falta de pla operatiu. Incer-
tesa a llarg termini per canvis polítics 
potencials

 5) Restriccions normatives en 
l’aplicació dels fons europeus. Absèn-
cia de fons propis que dotin de més 
flexibilitat les polítiques de compra in-
novadora.

 2) Existeix un nucli d’experts en 
compra pública molt qualificats

 4) Tècnica del paper en blanc – 
ús de millors pràctiques

 6) Experiències sectorials en 
avaluació de projectes – bones pràc-
tiques en alguns projectes. Existeixen 
plans per crear un butlletí electrònic 
que destaqui les bones pràctiques en 
CPI / el bon seguiment de la CPI

 3) Moment polític – decret, guies 
i plans estratègics d’acció en desenvolu-
pament

 5) Suport financer amb fons eu-
ropeus

 INTERN

FORTALESES DEBILITATS
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 7) Barcelona no porta un re-
gistre de quant gasta en CPI i no té 
objectius quantitatius establerts per a 
CPI

 

 9) No existeix un marc cohe-
rent de polítiques de CPI. No hi ha una 
forma estructurada o simplificada de 
treballar. No hi ha clàusules específi-
ques per promoure la CPI

 

 8) Falta de coordinació en un 
context molt descentralitzat. Les co-
missions que treballen en tipus espe-
cials de contractació pública actuen 
per separat

 10) Falta de cultura en compra 
innovadora. Absència de dinàmiques 
de diàleg amb el mercat i poca expe-
riència en negociació amb proveïdors. 
Barcelona utilitza molts contractes 
menors, fet que perjudica la innovació

 7) Barcelona manté registres 
dels fluxos de diners en relació amb la 
contractació pública en general. Amb 
l’avenç de la CP electrònica es podrà fer 
un seguiment de la CPI

 9) Barcelona té previst incloure 
clàusules als seus plecs en suport de la 
innovació; una plataforma en línia sobre 
CP està en marxa

 8) Una organització descentra-
litzada de la contractació pública ajuda 
a totes les unitats a convertir-se en ex-
perts en el seu camp i a treballar de ma-
nera coordinada

 10) Cultura de suport a les pimes 
i estructures
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 • Quines amenaces podrien 
danyar l’estratègia CPI de Barcelona?

 • Què estan fent altres ciutats 
/ departaments?

 • Quines amenaces exposen 
les debilitats de Barcelona?

 2) Les directives europees no 
s’han transferit a l’ordenació jurídica 
interna, per la qual cosa la incertesa 
jurídica no ajuda. Catalunya ha elabo-
rat un pla nacional propi.

 

 1) Barcelona necessita invertir 
en externalitzar o preparar el seu per-
sonal per participar en els concursos 
europeus en una conjuntura econòmi-
ca de crisi i retallades de despeses. No 
té estructura de competició en con-
cursos públics internacionals

 3) En l‘àmbit tècnic, existeix 
una tradició assentada de col•labora-
ció, però les fluctuacions polítiques 
poden alentir projectes ja existents 
i dificulten la planificació conjunta a 
llarg termini

 • Quines són les oportunitats ex-
ternes de l’Ajuntament per a l’organitza-
ció de la CPI?

 • Quines tendències conjuntu-
rals pot aprofitar Barcelona respecte a 
la CPI?

 • Com pot Barcelona convertir 
les seves fortaleses en oportunitats?

 2) Les noves directives europees 
faciliten l’ús de la CPI i contenen molts 
instruments per facilitar-la a disposició 
dels gestors públics

 1) La Unió Europea aposta fort 
per la compra pública estratègica en 
general i per la CPI en particular. Hi ha 
molts diners europeus per a aquest fi-
nalitat i la reputació de Barcelona pot 
posicionar-la forta en consorcis inter-
nacionals

 3) La Generalitat de Catalunya 
treballa en la CP estratègica i d’innova-
ció i l’Ajuntament pot beneficiar-se de 
sinergies

OPORTUNITATS

EXTERN

AMENACES
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 4) Barcelona té experiències 
interessants en innovació, però no 
ha explotat de manera estructural les 
lliçons apreses, de manera que ha di-
ficultat la seva cursa de posicionament 
internacional

 

 6) Les empreses catalanes i 
l’administració en general no tenen 
una cultura de diàleg i negociació en 
la compra, la qual cosa, unida a una 
administració reticent al canvi, pot di-
ficultar el procés de promoció autèn-
tica de les pimes cap a la innovació des 
de la demanda pública

 

 5) La falta de cultura de l’ús es-
tratègic de la compra pública i l’absèn-
cia de dades sobre quins són els efec-
tes dels projectes CPI en comparació 
amb les compres regulars en termes 
de diners dificulta l’avenç ràpid i es-
tructural. També fa que sigui fàcil ig-
norar CPI

 7) No hi ha cultura en l’admi-
nistració d’estudis de mercat, la parti-
cipació en fires i la coordinació interna 
i ús del saber fer adquirit

 4) Barcelona ha encarregat un 
estudi comparatiu de bones pràctiques 
europees que poden servir d’inspiració 
en la redacció de les seves lleis, guies i 
plans d’acció

 6) El teixit empresarial català està 
format principalment per pimes, moltes 
joves, que pensen de manera diferent 
que els proveïdors grans i establerts, i 
que poden arribar a idees fresques. A 
més, Barcelona té les estructures per 
promoure les empreses emergents que, 
al seu torn, seran els fils conductors per 
a la innovació

 5) La marca Barcelona pot ex-
plotar-se en aquesta àrea també: Bar-
celona té l’oportunitat de crear un marc 
de CPI al costat de governs i regions, 
com una de les primeres ciutats d’Euro-
pa

 7) Barcelona és un centre mun-
dial de congressos de primera magni-
tud, fet que ofereix unes oportunitats 
àmplies als tècnics de l’Ajuntament per 
coordinar els seus coneixements sobre 
solucions innovadores
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 8) L’exposició a les tensions 
polítiques condiciona l’aprofitament 
de sinergies entre diferents àmbits ad-
ministratius.

 

 10) Falta d’un centre de co-
neixement de suport a les unitats de 
compra. El risc d’una forma de tre-
ball tan descentralitzada és que el 
coneixement es perd i no hi ha prou 
coordinació. Podria passar perfecta-
ment que un departament busqui in-
formació que la unitat de contractació 
electrònica ja té, però no ho sap i, per 
tant, s’ha de tornar a descobrir

 

 9) Sense una visió general de 
les bones pràctiques i un intercanvi 
adequat de coneixements en la CPI, 
caldran més esforços dels necessaris 
per gestionar els projectes CPI

 8) Existeixen estructures de ciu-
tat externes i internes (com Ivalua, Eipa, 
Barcelona Activa, Accio10), que creen 
les bases per a una institucionalització 
de les pràctiques de CP d’innovació

 10) Existeix la possibilitat de 
crear una plataforma en línia, en la qual 
es recopili tota la informació de totes 
les unitats descentralitzades de con-
tractació pública, la qual cosa permet la 
comunicació i l’intercanvi de coneixe-
ments entre les unitats. D’altra banda, 
una estratègia general de CPI, que s’im-
plementarà a totes les unitats, ajuda a 
racionalitzar una mica més les unitats 
descentralitzades

 9)  Hi ha una oportunitat de fer 
un catàleg en línia de bones pràctiques 
en CPI i, eventualment, CPP, que es pot 
compartir entre departaments. Això pot 
servir de guia per a la resta del personal

a plantejar les accions que el consistori podria 
posar en marxa per aprofitar les oportunitats 
detectades i a preparar-lo contra les amena-
ces, tenint en compte les debilitats i les forta-
leses detectades.
Es tracta d’una eina per conèixer la situació 
real en què es troba l’Ajuntament, i es basa en 
la planificació d’una estratègia de futur.
Durant l’etapa de planificació estratègica i des-
prés de fer l’anàlisi Dafo, és important poder 

contestar cadascuna de les preguntes següents:

 • Com es pot destacar cada fortalesa?

 • Com es pot gaudir de cada oportunitat?

 • Com es pot defensar cada debilitat?

 • Com es pot aturar cada amenaça?
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Matriu F-O: com aprofitem les 
oportunitats amb les nostres forta-
leses

Matriu D-O: com enfrontem les 
nostres debilitats per aprofitar les 
oportunitats 

Matriu F-A: Com, basant-nos en 
les nostres fortaleses, mitiguem les 
amenaces

Matriu D-A: Quin és el terreny que 
volem evitar. Com mitigo les meves 
debilitats per no caure en les ame-
naces

Normativa europea i catalana de 
suport a la innovació (existent i en 
preparació) + creació de guies

Marca Barcelona en innovació

La contractació electrònica facili-
tarà la coordinació / avaluació / for-
mació i divulgació

Fons europeus disponibles mit-
jançant procediments competitius

Canvis polítics i aspectes culturals

Incertesa jurídica

Falta de dades quantificables i com-
parables

Falta de posicionament institucional 
internacional per a la participació 
en concursos públics internacionals

Reputació internacional - Fons eu-
ropeus

Estructures de ciutat de suport a 
la innovació – base d’experiències 
apreses 

Flexibilitat i descentralització

Moment polític – iniciatives legis-
latives – estructures incipients de 
coordinació

Campanyes de formació i divulgació 
de normes i guies, millors pràctiques 
i llançar una campanya de formació

. Més ús dels sistemes centrals de 
compres. 

Disponibilitat de fons propis per 
aplicar polítiques pròpies. Pla de 
participació en projectes europeus

Estructures estables davant fluctua-
cions polítiques

Creació d’una plataforma que quan-
tifiqui dades

Creació d’una unitat d’assessoria en 
concursos públics (o externalitzar el 
servei)  

Fluctuacions polítiques que dificul-
ten el treball a llarg termini

Ús estès del contracte menor que 
preveu la innovació

Resistència al canvi i falta d’incen-
tius / formació i professionalització

Falta d’anàlisi de necessitats, ges-
tió del risc i institucionalització de 
l’avaluació

Implicació estructural escassa a 
consorcis internacionals per a grans 
projectes CPI

Creació de fons propis per aplicar 
polítiques pròpies de CPI. Quantifi-
car la despesa en CPI 

Planificació estratègica a llarg ter-
mini global: ús obligatori d’anàlisi de 
necessitats, diàleg amb el mercat, 
gestió del risc a partir de 200.000 
euros, avaluacions estructurades 
–creació d’un premi a la millor CPI.

Estructurar un centre de coneixe-
ment d’assessoria i formació a totes 
les unitats gestores de compres ti-
pus PIANOo a Holanda.

Per evitar el rebuig del canvi:

Normes vinculants i de compliment 
obligat en elements essencials de 
processos de compra d’innovació

Establiment i publicitat d’estratègies 
a llarg termini, basades en àmplies 
consultes públiques, que creïn sen-
timent de corresponsabilitat i evitin 
l’aversió al canvi

FORTALESES

MATRIZ F-O

MATRIZ F-O

DAFO

OPORTUNITATS

AMENACES

DEBILITATS 

MATRIZ D-O

MATRIZ D-O
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Conclusions i 
recomanacions  

61

Els resultats de la nostra investigació mostren 
una aposta generalitzada a Europa per pro-
moure la innovació a través de la contractació. 
L’Ajuntament de Barcelona, no aliè a aquesta 
tendència estratègica europea, aposta de ma-
nera decidida per la compra pública sostenible, 
entenent-la com l’ús de la compra pública per 
fer polítiques socials mediambientals i d’inno-
vació.

És per això que són moltes les mesures ne-
cessàries si es vol promoure la innovació des de 
la demanda: normatives, formatives, organit-
zatives, procedimentals i econòmiques. És un 
repte més gran que requereix un compromís 
al nivell més alt i que exigeix una certa estabi-
litat dels programes i projectes, així com dels 
equips que els gestionen. La creació de fons 
pressupostaris propis que donin suport decidi-
dament a les polítiques locals d’innovació sen-
se les restriccions de fons europeus. Necessita 
un canvi de cultura que no és ni fàcil ni ràpid, 
de manera que ha d’estar reforçat per un qua-
dre normatiu que marqui els mínims obligatoris 
per a l’organització.

Ha quedat contrastat que la compra pública 
innovadora s’ha d’articular de manera que es 
remoguin els obstacles que impedeixen pro-
moure la innovació des de la demanda pública, 
entre ells la possible absència d’experiència en 
les unitats de contractació en relació amb la 
recerca i l’adquisició de solucions considera-
des innovadores, l’organització del repartiment 
de riscos, les qüestions lligades als drets de 
propietat intel•lectual i industrial, o la possibi-
litat de finançament de l’activitat innovadora. 
Per això l’Ajuntament està elaborant un decret 

de compra pública sostenible i una “Guia per a 
la innovació”, que sortiran a la llum el 2017. Ens 
trobem, doncs, en un moment temporal privi-
legiat, en el qual el nou consistori està decidit 
a empènyer des de dalt una manera diferent de 
fer les coses. Per tant, és important la implica-
ció constant de tots els agents, una campanya 
de comunicació i divulgació que asseguri que 
totes les unitats fan seu aquest propòsit, i un 
procés de formació que garanteixi la professio-
nalització adequada tant de compradors com 
d’empreses a l’hora d’apostar per les licitacions 
per innovar.

El risc derivat de la falta d’adequada especia-
lització, motivació i estabilitat a llarg termini 
dels equips s’haurà de combatre amb la creació 
d’unes estructures institucionalment sòlides, 
que perdurin als canvis i mantinguin el coneixe-
ment i l’experiència aliens als vaivens polítics de 
l’entitat. Quan analitzem diferents experiències 
europees normalment no trobem projectes a 
dos anys vista. Es tracta de projectes complexos 
i llargs en el temps que impliquen molts actors i 
durant molts anys. 

Dels resultats de la nostra investigació es pot 
concloure que existeixen, per a l’Ajuntament de 
Barcelona, uns condicionants estructurals que 
fan especialment complex l’èxit de l’aposta per 
promoure la innovació des de la demanda: 

 • El sistema de funció pública tancat 
fomenta el reglamentarisme i no premia la ini-
ciativa, de manera que dificulta la gestió dels 
recursos humans. És per això que el llançament 
d’una estratègia d’innovació des de la deman-
da a l’Ajuntament s’hauria de plantejar com un 
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projecte transversal i il•lusionant que corres-
ponsabilitzi tota l’organització, o almenys els 
departaments dels sectors estratègics prese-
leccionats per al llançament de l’estratègia es-
mentada. Per això cal mostrar i compartir els 
èxits assolits fins ara i promoure els reconeixe-
ments i el compromís dels directius en l’afany.

  • Els períodes electorals que conviden 
als terminis curts poden desmotivar els equips 
o dificultar el fet d’embarcar-se en un projec-
te que, per ser reeixit, necessita una estratègia 
plurianual, de períodes que fàcilment arriben 
als sis anys o més. Per això i per potenciar la 
visió estratègica a llarg termini, s’han de fixar 
unes estructures estables.

 • Els objectius, molt generals i ambi-
ciosos, es venen molt bé en una campana de 
comunicació, però poden fer poc realista el 
procés. Per això és preferible delimitar molt 
bé des d’un principi l’àmbit d’actuació i elegir 
uns quants sectors i unitats de compra en què 
es concentraran els esforços, per, d’aques-
ta manera, mitjançant la difusió dels resultats, 
créixer partint de pràctiques d’èxit demostrat.
Però, perquè aquest esforç doni resultats cal 
canviar la manera tradicional de fer les coses. 
De les estratègies detectades, una sèrie de re-
quisits es dibuixen com a essencials per a una 
acció de ciutat per promoure la CPI amb pos-
sibilitats d’èxit: 

 1. Acordar un pla operatiu i d’acció ava-
lat políticament que consideri una definició co-
muna de CPI i comunicar la “missió i la visió” de 
l’Ajuntament en la matèria, amb una descripció 
realista dels objectius que es persegueixen en 
el curt, mitjà i llarg termini (quantificables en la 
mesura que es pugui). Establir objectius quan-
tificables relatius en dos àmbits: quant al per-

 • El compromís i el suport polític al nivell 
més alt.

 • L’especialització de les unitats de com-
pres. La formació específica en CPI d’equips 
multidisciplinaris, la seva estabilitat en el temps i 
la dotació de noves eines de gestió facilitadores 
de consultes al mercat i de compra electrònica, 
com normatives i guies de referència.

 • L’existència d’un centre de coneixe-
ment expert dins de l’organització, amb funcions 
de suport i assessorament a les unitats opera-
tives de compres. Facilitador de les operacions 
de finançament dels projectes, tant amb fons 
propis, europeus o de tercers.

 • La planificació ex ante a llarg termini de 
l’estratègia de compra, la gestió dels riscos, així 
com l’ús de l’avaluació, la comunicació i la divul-
gació de les bones pràctiques també es consi-
dera essencial. 

Les troballes principals d’aquest estudi, tant 
dins com fora de l’Ajuntament de Barcelona, 
apunten a les recomanacions següents:

centatge de compra pública total que s’ha de 
fer servir en CPI, i a l’establiment d’un nombre 
mínim de projectes / any en què es treballarà en 
CPI. Introduir la idea de contractació amb visió 
del cicle de vida i d’economia circular, que va 
més enllà de la contractació sostenible, com a 
pla estratègic a mitjà termini.

Recomanacions operatives 
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Fer un inventari de les bones pràctiques de CPI 
ja realitzades fins ara i inventariar els equips 
participants per utilitzar-los com a formadors 
/ dinamitzadors en el pla de comunicació i for-
mació de l’Ajuntament.

 2. Redactar normes i guies amb objec-
tius quantificables en CPI i comunicar / formar 
els equips en els procediments CPI. Per això 
seria recomanable escollir tres àrees priori-
tàries en CPI, en les quals es treballaria de ma-
nera preferent i amb projectes concrets (medi 
ambient, serveis digitals, socials i sanitaris per 
exemple).

 3. Seria recomanable la constitució 
d’un centre de coneixement. Aquest centre 
ha de tenir perfils multidisciplinaris: compres, 
tecnologia, assessoria jurídica, economia, etc. 
Ha de tenir una estructura central professio-
nal i estable, i anar acompanyat, cas a cas, dels 
equips que s’impliquin en cada compra. Ha de 
compartir coneixement i experiència i propor-
cionar consells pràctics. El centre de coneixe-
ment servirà, a més, per fomentar el diàleg 
entre les entitats adjudicadores públiques i el 
mercat. Organitzaria reunions i treballaria amb 
grups d’experts presidits per professors uni-
versitaris especialitzats en la matèria. 
L’objectiu del centre –en línia amb els models 
europeus– serà validar la detecció de neces-
sitats i donar suport a la metodologia de con-
sultes al mercat. Superar dificultats i dubtes 
en la tramitació de determinats expedients de 
compra innovadora i trobar solucions comu-
nes. Abocar tota la informació a la plataforma 
de l’Ajuntament accessible a tot el personal, 
amb la qual cosa el coneixement del centre 
serà conegut en l’organització, actuant alhora 
de dinamitzador per a la pèrdua de la por del 
que és nou. 

 4. Crear un fons econòmic propi per 
aplicar les polítiques municipals d’innovació. 
Potenciar la participació en consorcis euro-
peus per obtenir fons i el posicionament in-
ternacional de la ciutat. Barcelona té com a 
objectiu estimular els seus professionals a par-

ticipar més en projectes CPP i CPI finançats per 
la UE. Ofereix un accés a xarxes innovadores i 
socis estrangers que són experts en mercats de 
creixement. D’altra banda, es pretén fer un ús 
millor i controlar el potencial d’utilitzar els fons 
estructurals europeus i els fons d’inversió (ESIF) 
i el Fons Europeu d’inversions estratègiques 
(EFSI) i Horitzó 2020. 

 5. Elaborar un programa específic de 
formació per trencar barreres amb les pràcti-
ques tradicionals i que l’organització s’impliqui 
de manera proactiva en la recerca de solucions 
innovadores, que donin suport als tècnics i els 
gestors de la contractació. Ampliar coneixe-
ments sobre contractació innovadora. Per evi-
tar que cada departament de l’Ajuntament hagi 
d’inventar com treballar amb la contractació 
pública innovadora, Barcelona pretén crear una 
base de dades amb tots els coneixements sobre 
contractació pública innovadora té actualment. 

 6. Establir com a pràctica estructural i 
obligatòria, abans de planificar una compra es-
tratègica d’innovació, la realització d’una anàlisi 
de necessitats per part de les diferents unitats 
de compra. Aquesta anàlisi ha de ser mínima-
ment documentada i compartida entre les parts 
afectades del consistori. Després de l’anàlisi de 
necessitats, les consultes al mercat poden se-
guir diferents formats. Es prepararà un docu-
ment explicatiu de divulgació per penjar a la 
plataforma electrònica.

7. Les unitats de compra haurien de treba-
llar en la capacitació del seu personal en tècni-
ques de negociació, a fi de pal•liar el seu des-
avantatge comparatiu amb les empreses.

 8. És recomanable aprendre i integrar 
a la pràctica de les unitats de compra l’obliga-
torietat de l’anàlisi professional de riscos per a 
contractes d’un import rellevant. Es recoma-
na també que sigui obligatòria la realització i la 
documentació de les avaluacions del procés de 
compra de manera holística, tenint en compte 
la totalitat del cicle de vida dels productes i els 
serveis contractats, per poder nodrir la base de 
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bones experiències per replicar i promoure 
l’aprenentatge des de l’error.

 9. Aplicar el 3% del pressupost de con-
tractació pública en CPI. Actualment Barcelo-
na no té dades sobre quant es gasta en CPI en 
relació amb la contractació pública en general. 
Això era, en part, difícil perquè no tenia cap 
definició estàndard del concepte d’innovació. 
Per això ara s’ha adoptat una definició norma-
litzada i s’ha establert un sistema de gestió del 
contracte, per fer un seguiment de la despesa 
en projectes de CPI. Tanmateix, es reconeix 
que és important crear un canvi cultural po-
sitiu cap a CPI, per assolir aquest objectiu. Per 
tant, els compradors estaran involucrats en la 
creació de recomanacions, guies i documents, 
models i processos. D’aquesta manera, la nova 
cultura, en certa manera, es crea amb els com-
pradors, en lloc de ser imposada. La idea da-
rrere d’això és que estaran més disposats a 
utilitzar CPI d’aquesta manera.

 10. Establir una cartera de projectes 
per a CPI. Barcelona té més aviat poca expe-
riència amb projectes de CPI, així que preveu-
en configurar una cartera amb projectes d’èxit 
en CPI. Aquests projectes serveixen d’exem-

ple i inspiració per millorar el marc per a nous 
projectes pilot de CPI. D’altra banda, s’organit-
zarà una convocatòria oberta d’interès per co-
mençar els primers projectes. Per augmentar el 
nombre de projectes de CPI, es preveu un co-
finançament del 50% per la política d’innovació 
de la ciutat.

 11. Establir un premi CPI al millor pro-
jecte; el premi / reconeixement públic tindria 
l’objectiu de premiar les adquisicions públiques 
reeixides, ja en execució, sostenibles i innova-
dores. Aquestes adquisicions haurien portat a 
millores significatives de béns, serveis, proces-
sos i infraestructures públiques. Amb aquest 
premi l’Ajuntament aconseguiria mostrar l’ex-
cel•lència en l’adquisició sostenible i la innova-
ció, i motivar els equips treballant en compra 
pública estratègica.

 12. Comunicar i implicar les agències, 
cambres, universitats, associacions empresa-
rials etc., i comunicar al mercat les intencions 
del consistori en compra pública d’innovació 
(inicialment als sectors detectats com a priori-
taris).
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