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Sobre iBuy
iBuy és un projecte dedicat a impulsar la innovació mitjançant la contractació pública. Té com a
objectiu animar les autoritats públiques a començar a actuar des del vessant de la demanda
d’innovació tal com s’ha conceptualitzat en l’estratègia Europa 2020 i la Unió de la Innovació.
iBuy té com a objectiu desenvolupar models innovadors adequats per a la mobilització d’interessats
públics i privats sobre la base del “procés de descobriment empresarial” vinculat a les estratègies
de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent en l’àmbit de la compra pública per a la
innovació, alhora que es promou una perspectiva europea i s’assegura durabilitat i transferibilitat
dels resultats obtinguts.
Els principals resultats del projecte són:
-

7 anàlisis complets d’instruments de política (inclòs “benchmarking” i “peer reviews”);

-

la creació d’una eina en línia vinculada a la plataforma del programa per donar suport a
l’intercanvi d’informació i promoure el procés d’aprenentatge electrònic;

-

35 reunions amb les parts interessades;

-

3 seminaris de difusió;

-

8 tallers interns;

-

8 visites d'estudi vinculades a la trajectòria d'aprenentatge del projecte,

-

la implicació contínua de la institució de la UE;

-

7 plans d'acció finals (incloent sistemes de control) per a la millora dels instruments de
política.

Les organitzacions participants en aquest projecte son: Lithuania Innovation Centre, Fundació BIT,
Baltic Institute of Finland, Agency of Regional Development of Bucharest-Ilfov, Sterea Ellada
(Regional Government of Central Greece), Ministry of Economics of Latvia i National Innovation
Agency of Portugal.

Informació sobre aquest curs
Aquest curs té com a finalitat principal donar a conèixer la compra pública innovadora (CPI) en
l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i proporcionar la informació necessària per
desenvolupar un projecte de CPI.

El curs s'estructura en 4 temes, a través dels quals els destinataris aprendran què és la CPI (tema
1), com es prepara un projecte de CPI (tema 2), com s'implementa un projecte de CPI (tema 3) i
com es fa el seu seguiment (tema 4).
Tot això, acompanyat de casos d'èxit internacionals, nacionals i balear (Annex).
El curs s'ha dissenyat per a ser estudiat a través de la lectura d'aquest document i complementat
amb resums i tests, per valorar els coneixements adquirits, a través de la plataforma en línia
www.schoology.com (codi d’accés JK4J-DZNT-QGDH6).
Un cop completat el curs, els destinataris tindran una forta base de coneixements i exemples
pràctics per enfrontar-se al desenvolupament del seu propi projecte innovador de compra publica.

Nota: Seguint les directrius del programa Interreg Europe – iBuy, el Tema 1 s’ha desenvolupat en
anglès. No obstant, a la plataforma mencionada anteriorment, a efectes de resum i validació de
coneixements, aquest Tema 1 es troba en català.

#1. What is PPI
BIT Foundation, Interreg Europe – iBuy project, 2020

1.1. Introducing innovation in public procurement
Public procurement accounts for about 14% of the European Union's (EU) gross domestic product,
meaning it has enormous potential to guide new developments in a range of sectors, help to stimulate
future markets and address key societal challenges. Public authorities who support the process of
innovation or purchase innovative goods and services are often directly awarded with improved
services at optimised costs. That is why, introducing innovation within this logic becomes efficient
and effective towards modern, more competitive, more sustainable societies.1
As a general definition, public procurement for innovation stands for buying a totally new or
The present topic was developed thanks to the contributions of the Baltic Institute of Finland,
partners in Interreg Europe‘s iBuy project
better product or service which also improves the productivity, quality, sustainability and
impact of the public sector. Innovation can be a product, service, process or a tool how the
public procurement is done. In innovative public procurement the object can be the results,
effectiveness, performance, quality or operational demands. PPI leaves room for innovation
by not defending the execution.2
The concept of innovative procurement refers also to a legal framework that promotes innovative
procurement (procurement procedure and contractual solution), a new kind of operational approach
and broader dynamic effects of procurement on the market or in public sector service structures.3
In the last decade, most OECD countries (a club of the richest countries) have been developing a
range of policies, instruments and support measures to introduce more and better PPI programmes,
fostering the role of public administrations as demanders of innovation, confronting it to a more
traditional model where the only role of governments on research and innovation (R&I) was providing
the funds to implement some projects. The scope of PPI is expected to keep enlarging in the next
years due to two main reasons: the largest share of public procurement as % of the GDP and the
need to develop more efficient and sustainable products and services for public use.

1

Innovation Procurement Platform, http://innovation-procurement.org/why-buy-innovation/
https://www.hankintakeino.fi/fi/hankintaosaamisen-kehittaminen/mika-kestava-ja-innovatiivinen-hankinta
3
https://www.vtv.fi/en/publications/innovative-public-procurement-procedures/
2

1.2. Public procurement of innovation vs pre-commercial procurement
(Section adapted from the guideline of the European Assistance for Innovation Procurement)
Often, challenges can be addressed by innovative solutions that are nearly or already in small
quantity in the market and don't need new Research & Development (R&D). This is when Public
Procurement of Innovative solutions (PPI) can be used effectively.
In other cases, there are no near-to-the-market solutions yet and new R&D is needed. PreCommercial Procurement (PCP) can then be used to compare the pros and cons of alternative
competing solutions approaches. This will in turn enable to de-risk the most promising innovations
step-by-step via solution design, prototyping, development and first product testing.

By developing a forward-looking innovation procurement strategy that uses PCP and PPI in a
complementary way, public procurers can drive innovation from the demand side. This enables the
public sector to modernize public services faster while creating opportunities for companies in
Europe to gain international leadership in new markets. Creating optimum conditions for wide
commercialization of innovative solutions is also an important step towards job and growth creation.

1.2.1 What is pre-commercial procurement?
PCP is a specific approach to procure R&D services that involves competitive development in
phases, risk-benefit sharing under market conditions, and where there is a clear separation between
the PCP and the deployment of commercial volumes of end-products (potential follow-up PPI).
PCP identifies the best possible solutions the market can develop, by comparing alternative solution
approaches from different technology vendors in parallel. By steering the development of innovative

solutions towards concrete public sector needs, PCP may trigger industry to initiate R&D that was
previously unthought-of. In PCP, procurers are thus demanding customers, who are articulating
advanced solution requirements as potential future early adopters of the developed solutions (which
will be selected in a separate PPI procurement that follows the completion of the PCP).
Procurers also share the intellectual and property rights (IPR) related risks and benefits of
undertaking new developments with the R&D providers participating in PCP. IPR ownership rights
are kept by the participating R&D providers, while the public procurers keep license free rights to
use the developed solutions, the possibility to require participating R&D providers to license IPRs to
third party providers at reasonable market conditions, and an option that enables procurers to call
back the IPR ownership rights in case the participating R&D providers fail to commercialise solutions
within a specific timeline after the PCP.

1.2.2 What is PPI of innovative products and services?
Public procurement of innovative solutions (PPI) means procurement where contracting authorities
act as a launch customer of innovative goods or services which are not yet available on a large-scale
commercial basis, and may include conformance testing. PPI is a specific approach for procuring
innovative solutions in which procurers, unless they conducted a prior PCP, announce well in
advance their intention to buy a significant volume of innovative solutions, in order to trigger industry
to bring to the market solutions with desired quality / price ratios within a specific time. Market
readiness prior to deployment can be verified through e.g. conformance testing, certification or
quality labelling of solutions. In PPI, procurers act as launch customers, also called early adopters
or first buyers, of the innovative solutions.
PPI focuses on innovative solutions which are not yet available on a large-scale commercial basis.
This also includes solutions based on existing technologies that are used in a new, innovative way.
The solutions may have been (partially) demonstrated with success on a small scale (e.g. field
testing of a first batch of products) and may be nearly or already available in small quantity on the
market. However, due to residual risk or market uncertainty, the innovations are not being produced
at large scale yet and do not meet market price/quality requirements of procurers for wide
deployment yet.

1.2.3 PCP vs PPI

PCP
When?

PPI

The identified challenge requires R&D to

Challenge requires solution which is near to

get new solutions developed and tested.

the market or already on the market in small

No commitment to deploy (PPI) yet.

quantity but does not meet public sector
requirements for large scale deployment
yet. No R&I involved (R&I already done, or
no R&I needed to solve challenge).

What?

How?

Public procurer buys R&I to steer

Public procurer acts as launching customer

development of solutions to its needs,

/ early adopter / first buyer for innovative

gather knowledge about pros/cons of

products and services that are newly

alternative solutions, avoid supplier lock-in

arriving on the market (not widely

later (create competitive supply base).

commercially available yet).

Public procurer buys R&I from several

Public procurer announces the intention to

suppliers in parallel (comparing alternative

buy a critical mass of innovative solutions to

solution approaches), in form of

trigger industry to bring products on the

competition evaluating progress after

market with desired quality / price ratio

critical milestones (design, prototyping,

within a specific time. After verification if the

testing). IPR related risks and benefits of

market was able to deliver the desired

R&I are shared between procurer and

quality/price – e.g. via a test and/or

suppliers to maximize incentives for wide

certification - the public procurer buys a

commercialization.

significant volume of innovative solutions.

1.3 Implementing PPI
The support and the use of innovative public procurement in the public sector can be increased
easily by ensuring and strengthening some basic structures and operations inside the public
organization. Some of the most relevant concepts to consider when planning to implement PPI
programmes are:
Internal cooperation in the public administration - Solutions that are based on certain needs
don´t recognize administrative boundaries. It is important to acknowledge different interfaces and
cooperation possibilities of different administrative units to be able to guarantee the cost-efficiency
of the PPI process.
Procurement competence and capacity - Procurement of new solutions requires versatile
competence from different procurement procedures as well as understanding the purpose and

benefits of the PPI for the city and the vitality of the region. Utilisation of different networks guarantee
the sharing of expertise and helps recognizing new innovative procurement subjects.
Resourcing - Procurement of new solutions puts emphasis on defining the needs, market research
and cooperation with the suppliers. When sufficient resources are allocated for the planning phase,
it usually pays off in the end.
Team model is proven to be very efficient in PPI. The person responsible of procurement will
surround himself/herself with multidisciplinary experts, makes the timetable and organizes the whole
process. The needed resources should be openly discussed among the procurement network.
Budgeting - Short-term, year-by-year budgeting makes procurement very often short-sighted and
scattered. For budgeting it will be challenging if the procurement contract is based on impact
assessment and therefore followed by either bonuses or sanctions. New solutions require planning
well ahead the tender process and it puts pressure also to economic planning in terms of longer time
span.
Risk management - Since PPI is all about development and piloting of new solutions, it may
increase risks but offer new and bigger possibilities at the same time. Risks can be managed with
agile testing and piloting in definition phase. Market dialogue and utilization of different incentive and
risk allocation models are ways to decrease the risk level of the public procurement unit.
(Source: Innovatiivisten hankintojen tiekartta)

1.3.1. Business effects and market creation
PPI has positive impacts to suppliers (i.e. companies) by providing important customer references
when new products and services are commercialised. For example, when the City of Helsinki
procured electric busses the procurement acted as a catalyst that speeded up the whole bus
ecosystem electrification. Business growth that is generated through innovative procurement has a
positive impact to employment, too.
When strategic goals like climate protection and resource efficiency, social justice or cost-efficiency
are set as crucial objectives they should also lead to sufficient resource allocation in order to
guarantee sustainable and innovative procurement.

1.3.2. Smartly implementing PPI/PCP4
In order to implement and finalize the innovation procurement process successfully the procurer
needs support from his/her colleagues, networks and stakeholders. Creating a dream team for
PPI/PCP requires internal organization by engaging internal experts to the planning of innovation
procurement. A person who is doing the procurement should utilize different networks in order to feel
supported in the process.
The following resources should be taken into account:
 internal organization: Create an inclusive process and involve all necessary stakeholders
inside the organization.
 Ask from a colleague: Utilize the expertise and knowhow of different networks.
 Share your knowledge: Remember that you as a procurer are part of the network, too!
Before starting the PPI process the procurer must do the research work and check has someone
already done something similar or would there be room to new kind of implementation model or
solution which also support the organisation. The procurer should also consider cooperation
possibilities with other organisations. Cooperation often increases cost-effectiveness and gives an
opportunity to learn different tools to procure products or services.
Picture: The key to success in PPI lies within the networks.

4

Based on the contents of
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1.4. Examples from the iBuy project partnership
1.4.1. Designing policies for innovation procurement: the Lithuanian support scheme
Measure “Pre-commercial procurement LT” was designed under the first priority of the Lithuanian
Operational programme in order to encourage innovation development and creation of new products
and services. It was developed specifically for the public institutions to procure R&D services rather
than actual goods and services.
Under this measure up to 85% of the value of the project may be given to the contracting authority
and the remaining 15% has to be financed by the contracting authority and project partners.
Depending on the stage at which the contracting authority starts pre-commercial procurement, the
participants may receive funding to: 1) creation and approval of the concept of innovative products
(stage I); 2) creation of a prototype of an innovative product (stage II); 3) pilot of innovative product,
which may include the purchases of an innovative product (stage III). The form of financing with this
measure is a non-refundable subsidy.
Main beneficiaries of this practice are public sector institutions and businesses. Public sector
institutions can improve their services, make it more cost or environmentally effective. On the other
side, business have an opportunity to develop new products and services that are not yet available
on the market or make major improvements to the existing products/services.

1.4.2. KotiDigi – Home and Remote Care Service Platform – Innovation Partnership Model
in Public Procurement
The platform that integrates the technological solutions used in home and remote care services is
based on an innovation partnership model.
The procurement of the platform is based on the understanding that it is necessary to provide a wider
range of services for the home environment to improve the quality of social and healthcare services,
and to increase the customer’s autonomy. The City of Tampere will save millions of euros each year
through the integration of several different services on just one platform. According to the innovation
partnership model, a public operator does not procure an off-the-shelf solution. Instead, a new
solution is created in cooperation with companies. The model makes it possible to develop and test
both an integration platform based on open standards and related services, such as centralised
monitoring, alarms, device register management, etc. The idea is that once the platform is ready,
the customer is not forced to give up a technology with which they are already familiar. The new
platform enables wider adoption of remote monitoring and wellbeing technologies, and makes it
possible to grow the industry market on a national level, providing the companies involved with
references for the international market.

1.4.3. The FABULOS project
FABULOS is a H2020 funded joint Pre-Commercial Procurement for an autonomous bus line of selfdriving mini buses.FABULOS focuses on how cities can use automated buses in a systematic way.
The goal is to procure the operations of an autonomous bus line. Self-driving minibuses have already
been tested in technical demonstrations in various countries, but a proof-of-concept for the
management of autonomous fleets as part of the public transportation provision is not yet available.
Also, a demonstration of the economic, technical, societal and legal maturity of the solution is
required, in a real-life setting, integrating automated minibuses into the public transportation
ecosystem. Partners from 6 cities, Forum Virium Helsinki (Finland), Ministry of Economic Affairs and
Communications (Estonia), Municipality of Gjesdal (Norway), Municipality of Helmond (Netherlands),
Municipality of Lamia (Greece) and STCP a public transport service provider in the Metropolitan area
of Porto (Portugal) are embracing this challenge by collectively procuring R&D for the prototyping
and testing of smart systems that are capable of operating a fleet of self-driving minibuses in urban
environments. These solutions should be all-inclusive: software, hardware, fleet and services. The
cities play an important role by combining their efforts in supporting the market to develop such
systems. This kind of ITS and integrated transportation approach is key to facilitating the sustainable
development of public transportation and for cities to be able to become car-free in the foreseeable
future.

#2. Preparació d’un Projecte de
Compra Pública Innovadora
BIT Foundation, Interreg Europe – iBuy project, 2020

2.1. Definició
A l'hora d'actuar en un projecte de compra pública innovadora (CPI), s’ha d’entendre el procés bàsic
que cal dur a terme per desenvolupar els diferents procediments requerits i el paper que s'ha
d'adoptar en cada un d'ells. En aquest context, s'ha de començar amb un procés preparatori que
abastarà des de la identificació de la necessitat fins a la posada en marxa del projecte de CPI.
En resum, aquest és l’esquema general del procés:
1. Tasques preparatòries: disseny de detall i posada en marxa del projecte.
2. Desenvolupament de la Consulta Preliminar de Mercat (CPM).
3. Elaboració i tramitació dels plecs.
4. Avaluació i adjudicació dels contractes.
5. Execució del projecte i avaluació dels impactes generats.

2.2. Tasques Preparatòries
Segons la Comissió Europea, abans de redactar les especificacions tècniques, els compradors
públics han de dur a terme una extensa avaluació de les necessitats, per tal de definir el problema
que cal resoldre. Aquest pas es podria considerar superflu, ja que el propòsit del procediment de
contractació pública normalment és obvi, però, de fet, aquest és el moment crucial en què es pot
originar la incorporació de la innovació. En lloc de limitar-se a substituir equips obsolets per la seva
nova versió, o renovar els contractes de servei vençuts, el comprador públic porta a terme un anàlisi
funcional de les necessitats de l'organització i dels seus socis/usuaris i identifica els problemes o
les àrees de millora. Aquesta anàlisi revelarà si els equips i els serveis usats fins al moment
segueixen sent els més apropiats.
La definició de les necessitats exigeix prendre una distància suficient de la solució actual per
avaluar-la amb la màxima imparcialitat. És important que l'Administració contractant estigui
disposada a introduir modificacions o a substituir les solucions existents.
En el procés d'identificació dels reptes o necessitats, serà fonamental identificar i configurar un grup
representatiu d'actors clau amb àmplia cobertura sectorial i amb abast a tota l'administració
contractant. Aquests agents poden ser tant interns a la pròpia entitat com externs, dins del seu
ecosistema.
Amb vista a donar cabuda a les noves tendències i incrementar l'objectivitat, l'avaluació de les
necessitats podria realitzar-se amb base a un contracte de serveis públics per part d'entitats
externes o proveïdors potencials que disposin de la perícia necessària. A l'objecte d'evitar el

tractament preferent, tota la informació intercanviada s'ha de publicar o comunicar a la resta dels
possibles licitadors.

2.2.1. Estructuració financera del projecte i identificació de fons
Un cop identificat el projecte que vol ser implementat per l'Administració, es procedeix a identificar
les possibles fonts de finançament a utilitzar per desenvolupar el projecte. La CPI és, des del punt
de vista pressupostari, una contractació ordinària a càrrec del pressupost de l'Administració Pública
corresponent.
Així mateix, és possible que la Comunitat Autònoma tingui assignats Fons Estructurals i d'Inversió
Europeus, com els Fons FEDER per articular projectes de CPI i procedir a la contractació.
D'altra banda, hi ha programes nacionals i internacionals, destacant el programa H2020 de la Unió
Europea, de foment de la innovació que permetrien la configuració de projectes innovadors.
Des del punt de vista de les empreses, hi ha línies de finançament dirigides a aquelles que realitzen
activitats de R + D + I, com les que es contracten a través de processos de Compra Pública
d'Innovació. Aquestes línies de finançament poden ser un instrument per a reforçar la solvència
econòmica i financera de les empreses participants en els processos de Compra Pública
d'Innovació, especialment de pimes i empreses de nova creació.
Les fonts de finançament dels projectes de compra pública (ja siguin de compra pública d'innovació,
compra pública verda, etc.) són molt variades, i cal comprendre-les per plantejar projectes elegibles
i alhora útils per al comprador públic.
En aquest sentit, a continuació, es plantegen les principals fonts aplicables:
1. Fons propis de l'organisme de contractació.
2. FEDER - Programa "Foment d'Innovació des de la Demanda" FID: Es tracta d'un
cofinançament que el Ministeri d'Economia i Competitivitat posa a disposició de la
institució pública per a desenvolupar concretament processos de CPI a partir de 5 milions
d '€. Les operacions podran cobrir el desenvolupament, validació i posada en servei de
solucions innovadores; costos de preparació, gestió, avaluació, etc. de les licitacions;
assistència tècnica de l'organisme amb senda financera, directament o mitjançant
tercers. La quantia per destinar a la contractació de solucions innovadores haurà de ser
de, al menys, el 80% del pressupost finançable FEDER.

3. FEDER Plurirregional no R + D (altres objectius temàtics): Finançament d’estratègies i
actuacions d'alt impacte al territori. Gestionat per ens públics de l'Administració General
de l'Estat (AGE) i l'impacte s'ha de produir en al menys dues CCAA diferents.
4. FEADER: Fons dirigits al desenvolupament rural de les regions que, recentment,
incorporen conceptes de R + D i Desenvolupament Tecnològic.
5. FEDER (P.O. Regional): Instrument dins FEDER, tant de R + D com no de R + D dins el
programa operatiu gestionat per cada CCAA.
6. Programa Europeu Horitzó 2020: Subvencions per a projectes de consorcis de
compradors públics (i organitzacions privades de suport) dirigides a planificar i / o
executar projectes de R + D.
7. Programes transfronterers: Es tracta de finançament disponible per a projectes
cooperatius entre regions confrontants o de zones geogràfiques comunes com, per
exemple, POCTEC (Espanya i Portugal), POCTEFA (Espanya, França i Andorra) o
SUDOE (Sud-oest d'Europa).
8. Programes del “Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial” (CDTI): Destaquen el
Programa “Innodemanda” i les convocatòries de Compra Pública Precomercial.

2.2.2. Establiment del model de governança del projecte
El model de governança d'un projecte de CPI, especialment projectes pilot en regions en les que
s'està implementant, pot organitzar-se de diferents maneres en funció del client final o del grau de
desenvolupament de la tecnologia, però, tendeix a estar constituït de la següent manera:
• Grup estratègic (alt nivell): Constituït per mandat polític, al més alt nivell. Per a implementar
polítiques de CPI, s'ha de formar un Grup Estratègic encarregat del foment de la CPI. Aquest grup
està compost per persones de nivell directiu.
• Un grup de treball executiu: En aquest grup trobem representants de les direccions del grup
estratègic i es responsabilitza de les accions que duguin a avanços en el desplegament de la CPI.
Tenint en compte que sobre aquest grup recau l'anàlisi inicial de viabilitat de projectes de CPI, podria
comptar amb la participació, puntual i per invitació, de persones amb coneixements més específics
de contractació, pressupostos i fons europeus, així com de la realitat del món de la innovació quan
sigui necessari.
• Secretaria tècnica: Suport metodològic per al disseny i desenvolupament dels programes i accions.
Així mateix, és la responsable d'identificar noves oportunitats i accions de millora per al Pla per al
foment de la CPI.

• Grup de treball ad hoc: Per a cada projecte de CPI, es pot formar un grup de treball ad hoc que es
reuneixi des de la identificació i delimitació de la necessitat. Aquests grups de treball inclouen:
• Entitat compradora:
-

Una persona amb coneixement tècnic del bé o servei que s'adquireix i amb alt poder de
decisió. Les seves responsabilitats inclouen: publicació de l'anunci previ indicatiu, definició
de la marca de el projecte i disseny de el pla de difusió, així com decisions sobre tancament
de les consultes, sobre el procediment de contractació i sobre l'adjudicació.

-

Un expert en contractació: aquesta persona haurà de proveir assessoria jurídica en punts
clau del procés mitjançant la redacció de la memòria justificativa, la verificació dels principis
de no discriminació i transparència en el pla de difusió i en el diàleg competitiu, l'emissió de
conceptes tècnics sobre el procediment de contractació, etc.

-

Un dels propietaris del servei que es va a millorar amb la compra: aquesta persona té un
paper fonamental en les consultes al mercat i en el diàleg competitiu i és el principal
responsable de la definició dels requeriments funcionals del plec.

-

Responsable de Recerca i Innovació de l'Administració: Contribueix a la verificació del
component innovador, la determinació de l'estat de la tecnologia i la definició de l'estratègia
de gestió de drets de propietat intel·lectual i industrial. Participa també en l'avaluació de la
qualitat tecnològica i el caràcter innovador de les propostes rebudes.

-

Secretaria tècnica de el grup (representant de la secretaria tècnica del grup executiu): La
secretaria tècnica de el grup proveirà suport metodològic per a la completar amb èxit les
diferents fases de el projecte.

La Innovació no ha de ser responsabilitat dels Departaments d'Innovació o de la
La Innovació no ha de ser responsabilitat dels Departaments d'Innovació o de la Consell
Conselleria d’Innovació.

2.3 Consultes Preliminars de Mercat (CPM)
Aquests són els passos a seguir per desenvolupar de manera eficaç i eficient una consulta
preliminar de mercat:
1. En primer lloc, l'Administració redacta un anunci de consulta que normalment sol ser revisat per
un expert en contractació pública. L'anunci es publica a la Plataforma de Contractació de l'Estat
(www.contrataciondelestado.es) i inclou:
a. Clàusules de la CPM, és a dir, les bases de participació.
b. Reptes que es volen solucionar per l'òrgan de contractació.
c. Formulari per aportar informació a les CPM (per part del mercat).
2. Posteriorment l'òrgan de contractació pot organitzar una jornada institucional d'obertura de la
Consulta on els agents interessats acudeixen per conèixer, en major mesura, els reptes especificats.
3. Després de la recepció de propostes s'organitza un taller informatiu a nivell tècnic per resoldre
dubtes dels reptes o de les necessitats plantejades.
4. L'Administració pot entrevistar els agents interessats a fi d'aconseguir un major nivell de detall de
les propostes.
5. Posteriorment, se celebrarà una jornada de tancament i presentació de resultats de la CPM.
6. Finalitzat tot el procés anterior es desenvoluparà un informe de resultats que inclogui tota la
informació recopilada i passos donats en la CPM.

2.3.1. Comunicació i posada en marxa
La consulta ha de ser transparent i no discriminatòria, és a dir, sense que es concedeixin privilegis
a un producte, una tecnologia o un procés sobre la resta. En l'era digital actual, per anunciar una
Consulta Preliminar de Mercat, divulgar la informació essencial relacionada i les conclusions sembla
més apropiada una plataforma electrònica en què es publiquin anuncis a escala de la UE o nacional.
Tot això ha d'estar dins del marc legal i jurídic regulat, a nivell nacional, per l'article 115 de la Llei
9/2017 de Contractes de Sector Públic i coexistint amb la Llei 31/2007 sobre procediments de
contractació en els sectors de l'aigua, la energia, els transports i els serveis postals en els casos en
què sigui necessari. A nivell comunitari, es troba sota el marc regulador que disposen les directives

2014/24, sobre contractació pública; i 2014/25, relativa a la contractació per entitats que operen en
els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals (Article 58).
Partint de l'anterior, en la redacció i anunci d'una CPM s'ha d'incloure al menys:
1. Antecedents.
2. Convocatòria.
3. Objecte.
4. Participants i condicions de participació.
5. Suport tècnic. Relació amb prevenció de conflicte d'interès.
6. Aplicació dels principis de transparència, igualtat de tracte i no discriminació ni falsejament de la
competència.
7. Funcionament i desenvolupament de la consulta.
8. Termini i gestió de la CPM.
9. Idioma.
10. Resultat.
11. Publicitat / protecció de dades i confidencialitat / propietat intel·lectual i industrial.
12. Contractació ulterior del projecte / contracte.
Tenint en compte que les solucions innovadores inevitablement comporten incertesa i possibles
desviacions sobre la previsió inicial, és essencial iniciar el més aviat possible un procés de consulta.
En contractacions repetitives, pot ser que valgui la pena mantenir la consulta preliminar de mercat
com un procés continu.
Establir un pla de comunicació és vital per a la correcta execució dels processos de CPI, ja que hi
ha una gran quantitat de col·lectius implicats als quals cal comunicar missatges concrets.
Addicionalment, i atès que en molts casos la CPI es cofinancen amb fons FEDER, cal complir amb
el principi d'informació i comunicació de l'annex XII del Reglament (UE) 1303/2013, que té com a
objectiu principal mantenir la transparència en les actuacions de la Unió Europea en les
intervencions cofinançades per FEDER.

A l'enllaç següent podem veure un exemple concret i clar, procedent de Salvament Marítim, d'unes
bases que regulen una CPM.
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/d2678d9d-ef67-4416-a6d6402d069d4c67/DOC20190228120201CPM+ISAR.pdf?MOD=AJPERES

2.4. Exemples i bones pràctiques
2.4.1. Canarias Geo-Innovation Program 2030
¨Canarias Geo Innovation Program 2030¨ busca solucions que impliquin desenvolupaments
innovadors i sostenibles. La innovació derivarà de l'observació del medi aeri, terrestre i marítim, per
la qual cosa s'utilitzaran diverses tecnologies i fonts de dades (òptiques, radar, tèrmics, híper
espectrals, etc.), operadors de plataformes satèl·lits, aerolínies, UAV (drones) i sensors terrestres o
marins, entre d'altres.
El programa té per objecte detectar necessitats dels serveis públics prestats a les Canàries, tant per
a problemes no resolts com per oferir nous serveis públics o millorar la capacitat i qualitat dels
actuals, sempre que no es disposi de solucions estandarditzades en el mercat i es puguin resoldre
mitjançant innovació tecnològica.
Les Consultes Preliminars de Mercat del projecte ¨Canarias Geo Innovation Program¨ finalitzaren a
l'abril de 2018. Després de l'anàlisi de la CPM es va realitzar un informe final amb les conclusions
següents:
 Es va rebre un total de 129 propostes.
 A la consulta hi van participar un total de 63 entitats sent el 53% PIMES.
 El 42% de les propostes van provenir del sector TIC.
 Les propostes presentades s'executarien en 20 mesos (mitjana).

A partir de la informació recopilada es van poder perfilar els projectes a executar dins els reptes
següents:
 Platges i activitats aquàtiques intel·ligents.
 Fuerteventura resilient.
 Aigües Canàries netes i segures.
 Mobilitat intel·ligent.

Més informació disponible a https://canarias-geo-innovation.com/

2.4.2. Suport a la planificació i llançament de la Compra Pública Innovadora a Aragó:
disseny de l'estructura de governança i del mapa de processos
El propòsit d'aquesta bona pràctica és establir un marc de referència per al disseny de la futura
estructura de governança i mapa de processos.
Es van definir com d'interès els següents models:
 Catalunya: És una de les CC.AA. pioneres pel que fa a l'adopció de la CPI a Espanya i han marcat
molts dels procediments i tendències a nivell nacional.
 País Basc: L'Oficina de CPI d'Osakidetza és la primera oficina autonòmica a Espanya configurada
per a la gestió de la CPI. Té la particularitat de ser molt centralitzada.
 Galícia: En els darrers anys ha estat la CCAA espanyola més activa en CPI ja no només en
llançament de projectes en el marc FEDER-FID (innova-saude i H2050), sinó en la creació d'una
estratègia en CPI basada en múltiples departaments i amb el suport i direcció de GAIN (Axencia
Galega d'Innovació).

 Flandes: A la regió belga destaca el lideratge de la “Agency for Innovation and Entrepreneurship
(VLAIO)”, sent l'única agència a nivell regional que és sòcia fundadora de la Plataforma Europea de
Compres d'Innovació, referència a nivell mundial en CPI.
Conclusions:
Els casos revisats demostren que no hi ha una única fórmula per a l'èxit pel que fa a governança
per a un sistema de suport a la CPI. No obstant això, tots els casos espanyols tenen diversos
elements comuns en relació amb l'ordre en què es desenvolupa, s'institucionalitza i, en alguns
casos, es sistematitzen els processos i el sistema de suport a la CPI.
 En primer lloc, els desenvolupaments pioners en la CPI dins dels tres casos Espanyols s'han donat
dins de nínxols sectorials, particularment en l'àmbit de la salut (SERGAS, Aquas, Osakidetza). Els
models que emergeixen d'aquests primers casos d'èxit, solen traslladar-se a la resta d'àrees de
govern i sectors a través d'entitats de perfil transversal (pe. GAIN).
 En segon lloc, per arrencar processos de CPI es requereix d'incentius clars per al comprador públic
(per exemple cofinançament de la compra a través d'instruments com H2020 o FEDER). És
important identificar quins incentius són més adequats a la regió i preveure el desenvolupament de
capacitats a l'entorn dels fons elegits.
 En tercer lloc, és important donar suport a la CPI amb plans i legislació autonòmica que faci
referència a el mecanisme de CPI i de la manera en què s'ha d'aplicar, fins i tot quan això sigui
redundant amb la legislació nacional.
-

Conclusions relatives al model organitzatiu

Els casos analitzats mostren que tant la possibilitat de mantenir un model centralitzat com un
distribuït són factibles. L'important és que les entitats participants sumin un lideratge regional
suficient com per impulsar el desenvolupament de la CPI.
Dins dels models identificats, les entitats líders tenen les següents característiques en comú:
o

Experiències prèvies com a comprador:

En general el germen de la CPI i el seu lideratge es troba en entitats vinculades amb la innovació
en els sistemes de salut (i dependents d'aquests). Es pot pensar que altres sectors funcionarien
igual.

En tots els casos analitzats hi va haver experiències pilot de CPI prèvies als processos de
formalització de sistema de suport a la CPI.
o

Disponibilitat de recursos per cofinançament:

Les entitats que lideren la CPI haurien de tenir capacitat per a accedir de forma àgil a recursos per
cofinançar projectes de CPI. Bé sigui perquè tenen disponibilitat directa d'aquest tipus de recursos
o bé perquè són els encarregats de "donar accés" a aquests recursos.
-

Conclusions per a les funcions a adoptar

La següent taula mostra una visió general de cada un dels casos analitzats i les funcions que adopta:

Resum

Catalunya

País Basc

Galícia

Flandes

AQUAS (Agència de
Qualitat
i
Avaluació
Sanitàries de Catalunya)
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l'àmbit de la salut.

Com
a
conseqüència de
les
seves
experiències
prèvies, SERGAS
(Servei Gallec de
Salut)
és
relativament
independent en les
diferents fases de la
CPI. GAIN (Agència
Gallega
de
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prioritat
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No.
S'encarrega
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la licitador públic.
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Priorització

Si. A través de la seva
incorporació al PO
FEDER.

el Si. OSAKIDETZA
té un sistema
d'identificació
contínua.

Si. OSAKIDETZA
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les
prioritats
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sistema.

Certificació
del
component
innovador

Si. Aquas o ACCIÓ [No aplica]
emeten el certificat.

Si. GAIN emet el
certificat

[No aplica]

Consultes de Si. Aquas i ACCIÓ donen SI. OSAKIDETZA Si. Via web amb Si. Via web amb
Mercat
i suport al
suport de VLAIO
comprador té un sistema de suport de GAIN
Diàleg
segons el sector.
gestió.
Tècnic.
Estructuració Si. Mitjançant Aquas o la Si. OSAKIDETZA Si. GAIN ajuda al No. S'encarrega el
del
licitador.
licitador públic.
JCCAC
(segons
el elabora plecs.
procediment sector).
Licitació
avaluació

i No.
S'encarrega
licitador públic.

el Si. OSAKIDETZA No. S'encarrega el No. S'encarrega el
licita i avalua.
licitador públic.
licitador públic.

2.5. Altres Recursos
2.5.1. Model per a la redacció de consultes al mercat
1. Convocatòria: S'indica per a què serveix la convocatòria.
2. Objecte: Es defineix l'objecte de la convocatòria de CPM.
3. Participants: S'indica a qui va dirigida la convocatòria.
4. Presentació de propostes: Es defineixen les regles a les quals s'han de cenyir les propostes
presentades.
5. Aplicació dels principis de transparència, igualtat de tracte i no discriminació ni falsejament de la
competència: S'indica que tots els contactes mantinguts amb els participants o els intercanvis
d'informació es regiran sota els principis comunitaris de transparència, igualtat de tracte i no
discriminació, sense que puguin tenir com a efecte restringir o limitar la competència, ni atorgar
avantatges o drets exclusius en una eventual licitació posterior.
6. Termini i actualitzacions de la Consulta preliminar de Mercat: Es defineixen els terminis de la
CPM.
7. Resultat de la Consulta preliminar de Mercat: S'indica com s'utilitzarà la informació recopilada
durant la CPM.

8. Protecció de dades personals i confidencialitat: L'òrgan contractant indicarà que les dades dels
participants seran utilitzades únicament per contactar amb ells en el marc de la CPM.
9. Drets d'Explotació de la Propietat Intel·lectual i Industrial: L'òrgan contractant indicarà l'ús del
contingut de les propostes que es limita exclusivament a la seva possible inclusió en les
especificacions funcionals o tècniques d'un eventual procediment de contractació posterior.
10. Contractació pública: L'òrgan contractant indicarà que la participació en la CPM no prioritza a
una entitat sobre una altra que no hagi participat en un procediment de contractació pública
posterior.
11. Annex 1: Reptes: Es defineixen els reptes que volen solucionar-se mitjançant CPI.
12. Annex 2: Formulari: Es presenten el formulari que ha d'emplenar l'entitat interessada a participar
en el procés de CPM. Aquest formulari pot incloure:
a. Dades bàsiques de la persona física o jurídica que participa (nom, àmbit d'activitat,
dades de contacte ... etc).
b. Descripció de la proposta de la solució (incloent un breu resum, durada estimada,
cost estimat, necessitats tecnològiques ... etc).

2.5.2. Entrevista a un gestor de programes nacionals de finançament per al foment de la
CPI del CDTI:
Entrevista a Alfons Barris, Programa "Foment de la Innovació des de la Demanda" (FID):
1) Quin és l'origen del FID?
El 2011, exactament al setembre d'aquest any, el Ministeri d'Economia i Competitivitat va llançar,
INNOCOMPRA, el pare del que és el FID. Per a què es llança? Per donar suport als organismes
públics de les comunitats autònomes amb poder de licitació i adjudicació -als efectes de la Llei del
Sector Públic- en el desenvolupament de projectes innovadors i elegibles per ajuda estatal, de
manera que puguin generar contractes CPI i CPM.
2) Com s'ha finançat el FID?
El FID, abans INNOCOMPRA, va absorbir inicialment fons provinents d'un dels Programes
Operatius de FEDER per a la R + D, l'anomenat Fons de Tecnologia 2007-2013, que va ser
dissenyat per beneficiar les empreses.

El FID té un pressupost d'aproximadament 300 milions d'euros per al període 2014-2020, que com
acab de dir, és finançat pel FEDER. Com també estem cofinançats per la Comissió Europea, el
pressupost total disponible és d'aproximadament 400 milions d'euros. Però, prestin atenció amb el
que vaig a dir: d'aquests diners, al menys el 70 per cent s'ha d'utilitzar per licitacions de CPI i / o
CPP (Compra Pública Precomercial).
Aquesta alineació de fons es reflecteix a través dels programes operatius de les comunitats
autònomes. Aquests programes contenen els fons que cada comunitat assigna a diferents objectius
temàtics establerts per la UE.
Una cosa més perquè tinguin present: els fons del FID es poden utilitzar per finançar entre el 50 i el
85 per cent dels projectes en forma de subvencions i aquest percentatge depèn de la ubicació
geogràfica de l'entitat contractant, mentre que la resta el proporciona l'entitat contractant.
3) Quins són els criteris que tenen més pes en la selecció de projectes del programa FID?
Voldríem poder finançar el major nombre de projectes disruptius. No comptem amb un pressupost
il·limitat. Per això, ens aferrem molt al fet que hi hagi concordança entre els objectius dels projectes
i els objectius de la EECTI (Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació) i que, per
suposat, aquests objectius siguin adequats amb els objectius de les estratègies de les institucions
sol·licitants.
Els projectes, a més, han de tenir contingut de R + D significatiu i contribuir al desenvolupament
socioeconòmic, a la competitivitat del teixit empresarial de l'entorn, a la millora dels serveis públics,
i a la integració del sistema ciència-tecnologia-empresa. Ja ho he dit anteriorment, però crec que no
sobra recalcar que els projectes han de ser viables econòmicament i sostenibles en el temps.
Prioritzem

els

desenvolupaments i

innovacions tecnològiques

amb més

comercialització i internacionalització i que siguin amigables amb el medi ambient.

potencial de

2.6. Més informació:
Per obtenir més informació sobre aquest tema, contacteu amb:
Nom: Fernando Antich Barceló
Organització: Fundació BIT
E-mail: fantich@fundaciobit.org

#3. Implementació d’un Projecte
de Compra Pública Innovadora
BIT Foundation, Interreg Europe – iBuy project, 2020

3.1. Definició
Després de la preparació d'un procés de CPI, arribarà el moment d’implementar-lo. La
implementació es durà a terme en tres sub-fases:
1. Desenvolupament de la CPM amb la finalitat de conèixer l'oferta existent en el mercat.
2. Redacció i tramitació de plecs segons la necessitat a satisfer i l'oferta tecnològica existent.
3. Avaluació i adjudicació de contractes d'acord amb els requisits fixats en els plecs de condicions.

3.2. Desenvolupament de la Consulta Preliminar de Mercat
3.2.1. Publicació i Suport a la Difusió de les Consultes

Després de la identificació dels reptes i necessitats dels òrgans de contractació, es podrà
desenvolupar la CPM. Per a això, el primer pas (després del disseny, redacció i pla de comunicació
de la mateixa) és el de fer-la pública. L'administració responsable ha de publicar la CPM en la
Plataforma de Contractació de l'Estat o, si no, en el perfil del contractant. Una vegada publicada la
CPM, s'organitza una jornada de presentació de la CPM per donar-li més difusió.
En la difusió tindrà molta importància la pàgina web del projecte, la qual allotjarà un document de
dubtes i preguntes i, a través de la mateixa, es gestionaran els dubtes formulats per els proponents.

3.2.2. Entrevistes a proponents per tal d'aconseguir un major nivell de detall de les
propostes
En cas que no s'estiguin complint les expectatives generades per a la CPM, l'òrgan de contractació
pot realitzar entrevistes individuals a empreses (que hagin participat en la CPM), prèvia fixació d'uns
criteris que es faran públics.
Les empreses es seleccionen en funció de la informació que s'hagi recollit fins al moment en la
CPM. Un cop seleccionades les empreses que participaran en les entrevistes individuals, es
preparen les entrevistes amb l'equip tècnic, identificant els punts forts i febles de la proposta, així
com els punts a aportar major nivell de detall per al seu millor enteniment. Durant aquesta preparació
es genera un guió tipus per a les entrevistes en què s'incloguin les preguntes a realitzar al proponent.

Un cop es disposi de la informació necessària, es podrà convocar a les empreses per a la realització
de les entrevistes, a les quals l'òrgan de contractació hi podrà acudir amb el suport d'una secretaria
tècnica.
Després de cada entrevista s'haurà de generar una acta resum dels àmbits tractats i la informació
recopilada. La informació de les actes generades servirà per a la redacció d'un informe final en el
qual s'inclogui les empreses participants en les entrevistes i l'objectiu de cadascuna d’elles.

3.2.3. Gestió i avaluació de les propostes de solució rebudes en el marc de les consultes
La informació recopilada en el marc de la CPM (tant mitjançant la consulta com mitjançant les
entrevistes) ha de ser avaluada pel responsable del procés. Aquesta informació ha de ser analitzada
i avaluada amb la finalitat de determinar si s'ha recopilat informació rellevant per al projecte i pot ser
utilitzada en la redacció dels plecs.

3.2.4. Redacció de fitxes d'avanç a partir de les propostes rebudes i de la informació
extreta de les consultes
Les fitxes d'avanç serveixen a l'òrgan de contractació per informar el mercat de les necessitats /
reptes / tecnologies a abordar mitjançant un procés de CPI.
La informació anticipada se cenyeix a un abast aproximat, TRL, durada aproximada, pressupost
aproximat i tecnologies clau.
Aquestes fitxes d'avanç poden modificar-se o actualitzar-se en qualsevol moment del procés de la
consulta.

3.2.5. Extracció de conclusions i redacció de l'informe final de consultes
Un cop finalitzi el termini de la CPM i s'hagi recopilat tota la informació disponible, s'ha de redactar
l'informe final de la CPM d'acord amb els requisits que estableix la Llei de Contractes del Sector
Públic i a les recomanacions de les guies i directives europees. Aquest informe ha d'incloure tots
els aspectes funcionals i tècnics que es considerin d'interès per a la futura licitació del projecte.
Aquest informe ha de ser publicat a través de la pàgina web i del perfil del contractant per garantir
la transparència del procés.
Finalment, tota la informació recopilada durant la CPM servirà per elaborar la documentació de
suport per a l'esdeveniment de tancament de la consulta.

3.3. Redacció i Tramitació dels Plecs

Emplenat cadascun dels àmbits prèviament indicats amb les especificacions que es considerin
necessàries, l'Administració disposarà d'un plec mitjançant el qual licitar el projecte de CPI.
Per a la definició de tots els àmbits que es defineixin en els plecs, el primer pas per part de
l'Administració contractant ha de ser el d'acordar i consensuar les necessitats concretes de
contractació per al repte específic que es vulgui afrontar.
Un cop s'hagi definit el repte específic que es vol afrontar, l’abast del projecte de CPI (i la resta dels
elements que s'inclouran en els plecs) s’ha de definir d’acord a les especificacions tècniques del
problema que vulgui solucionar-se i ha d'estar alineat amb una partida pressupostària definida.
L'Administració responsable podrà valer-se de tota la informació recopilada durant la CPM (o la
recepció d'ofertes no sol·licitades) per definir tots els àmbits que s'inclouen en els plecs i pot
recolzar-se en la contractació d'una secretaria tècnica especialitzada en processos de CPI per
garantir la transparència i legalitat dels processos.

3.3.1. Definició dels Diferents Elements dels Plecs
3.3.1.1 On introduir la innovació?

En termes concrets, els compradors públics poden redactar les especificacions tècniques amb
caràcter prescriptiu o funcional. Cadascun d'aquests mètodes té els seus avantatges; però, les
exigències funcionals són molt més favorables a la innovació:
• Requisits descriptius:
A través d'especificacions tècniques descriptives, el comprador públic prescriu la solució detallada
i assumeix plenament la responsabilitat dels seus nivells de qualitat i rendiment. Alguns operadors
econòmics poden oferir una solució substancialment superior als requisits mínims establerts en les
especificacions tècniques descriptives.
• Exigències funcionals:
Les especificacions tècniques establertes en termes d'exigències funcionals traslladen al mercat la
responsabilitat d'obtenir millors resultats. El comprador públic estableix els requisits mínims, però
no és excessivament prescriptiu pel que fa als mitjans que s'han d'utilitzar per aconseguir el resultat
desitjat.

3.3.1.2 Es poden introduir variants?
Els compradors públics tenen la facultat de permetre ofertes amb «variants»: una o més solucions
alternatives, normalment basades en tecnologies o processos alternatius, poden acompanyar a una
oferta que s'ajusti estretament a les especificacions tècniques. Els proveïdors poden proposar una
solució més innovadora al costat d'una solució tradicional «segura».
Això podria atreure l'atenció dels compradors públics gràcies a la possibilitat d'obtenir resultats
millors dels esperats en termes de cost, qualitat o flexibilitat. Els compradors públics podrien fins i
tot permetre la presentació de variants únicament (que compleixin els requisits mínims). Això podria
facilitar la participació d'empreses emergents i de pimes innovadores que només proporcionen una
solució innovadora.
En el cas que els compradors públics autoritzin o prescriguin variants, en els documents de la
contractació s'han d'indicar els requisits mínims de les variants, inclosa la seva presentació. És
important deixar clar si un licitador pot presentar variants per si soles o com a complement d'una
oferta (que no és una variant).
Una de les formes més segures i senzilles d'estimular la innovació en l'àmbit de la contractació
pública és usar variants. El comprador públic només ha d'autoritzar el seu ús. En el cas que les
variants més innovadores no funcionin, un operador econòmic encara té la possibilitat d'obtenir el
contracte amb una oferta més conservadora.
L'ús de variants és més eficient quan es combina amb uns requisits funcionals i uns criteris
d'adjudicació que permetin comparar diverses solucions en termes de rendiment, eficiència,
rendibilitat, versatilitat o durabilitat.
3.3.1.3. Claus en el procés de tramitació amb els organismes competents
Per garantir la correcta tramitació dels plecs per part dels òrgans competents, s'hauran d'organitzar
sessions de treball per tractar els aspectes clau del plec liderades per personal qualificat expert en
CPI que garanteixi el correcte desenvolupament dels plecs. És una bona pràctica que aquestes
sessions de treball es combinin amb formació en CPI, estudi i anàlisi de casos d'èxit i exemples
d'altres administracions que hagin realitzat el procés de manera reeixida.
L'anterior, pot combinar-se amb la sensibilització als diferents grups implicats a través de les guies
(Comissió Europea, Ministeri i altres guies autonòmiques) sobre procediments de CPI concretament
el relacionat a clàusules de:
• Solvència tècnica i professional.

• Criteris d'adjudicació.
• Drets de propietat intel·lectual.

3.3.1.4. Publicació dels Plecs i Suport durant el període de Licitació
Un cop s'hagin completat els processos prèviament definits, els plecs estan en condicions de ser
publicats. La publicació dels mateixos ha de realitzar-se en la plataforma de contractació del sector
públic i / o en el perfil del contractant.
L'òrgan contractant ha de tenir en compte els principis bàsics que regeixen la contractació pública i
que l'Administració considera necessaris tant per preparar com per adjudicar i executar el contracte:
1. El principi d'igualtat de tracte exigeix que les situacions comparables no rebin un tracte diferent i
que no es tracti de manera idèntica situacions diferents. Per afavorir el desenvolupament d'una
competència sana i efectiva entre els que participen en una contractació pública, tots els
competidors han de disposar de les mateixes oportunitats al formular els termes de les seves
ofertes.
2. El principi de transparència exigeix que totes les condicions i modalitats de procediment de
licitació estiguin formulades de manera clara, precisa i inequívoca en l'anunci de licitació o en el plec
de condicions, per tal que, d'una banda, tots els licitadors raonablement informats i normalment
diligents puguin comprendre el seu abast exacte i interpretar-les de la mateixa manera i, d'altra
banda, l'entitat adjudicadora pugui comprovar efectivament que les ofertes presentades pels
licitadors responen als criteris aplicables al contracte de què es tracta.
A diferència de la contractació en el sector privat, la contractació pública se sotmet a uns principis
que afavoreixen la transparència i la igualtat de tracte per a promoure la competència i l'accés de
totes les entitats privades als seus processos de contractació.
Per tal de facilitar el procés als licitadors, és una bona pràctica permetre un espai de temps perquè
els proponents enviïn dubtes i consultes referides al plec mitjançant la plataforma de contractació
del sector públic i / o el perfil del contractant. Aquests dubtes s’han de solucionar de manera pública
per part de l'òrgan de contractació abans del venciment del termini de recepció d’ofertes.
A més, L'article 1 de la Llei de Contractes de Sector Públic recull els següents principis:
1. Llibertat d'accés a les licitacions.

2. Publicitat i Transparència dels procediments.
3. No discriminació i igualtat de tracte entre els licitadors.
Finalment, referint-nos a l’estabilitat pressupostària i al control de la despesa, hi ha els següents
principis:
1. Principi d'integritat i eficient utilització dels fons destinats a la realització d’obres, a l'adquisició de
béns i a la contractació de serveis mitjançant l'exigència de la definició prèvia de les necessitats a
satisfer.
2. Salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa.

3.4. Avaluació i Adjudicació dels Contractes
3.4.1. Mecanismes de recepció de propostes i claus del procés d'avaluació (interpretació
de criteris i motivació de l’adjudicació)
Les empreses que desitgin participar en el procés de licitació han de presentar tota la documentació
exigida en els plecs licitats per l'òrgan de contractació en termini i forma per així justificar que
disposen dels mitjans adequats per satisfer la demanda. També hauran de presentar en la seva
candidatura la seva oferta econòmica i tècnica per tal de satisfer la demanda o millorar-la si és
possible.
Per la seva banda l'òrgan de contractació haurà d'avaluar les propostes i adjudicar el projecte tenint
en compte els criteris que s'hagin definit per a això, però, de manera general, sol prevaler el que
l'adjudicatari sigui aquell que ofereixi el projecte amb la millor relació qualitat -preu.
"Millor relació qualitat-preu" és el concepte utilitzat en les normes de la UE per definir la relació entre
el preu de l'objecte del contracte públic i qualsevol criteri que tingui una especial importància per a
un comprador públic. Els criteris de qualitat poden abastar aspectes qualitatius, ambientals, socials
o innovadors dels productes, els serveis o les obres. Els compradors públics gaudeixen d'un ampli
marge pel que fa la formulació d'aquests criteris i l'atribució de ponderacions segons les seves
necessitats específiques:
• Preu:
Els compradors públics poden decidir usar només el criteri del preu, si així ho permet la seva
legislació nacional (els Estats Membres tenen l'opció d'establir l'obligatorietat d'altres criteris en la
seva incorporació al Dret Nacional). En aquest cas, el preu es refereix només al valor de compra

dels subministraments, els serveis i les obres (amb independència de les modalitats de pagament).
No cobreix altres costos relacionats amb l'ús, el manteniment, el reciclatge o l'eliminació. L'ús del
preu com a únic criteri d'adjudicació ofereix molt poques probabilitats d'estimular la innovació, llevat
que aquest criteri s'apliqui en combinació amb exigències funcionals o variants.
• Cost:
A més del criteri del preu, els compradors públics també poden considerar el cost de cicle de vida.
Aquest, en general, es refereix a el valor monetari de la producció, l'adquisició, l'ús, el consum, el
manteniment, la interconnexió, el reciclatge o l'eliminació de l'objecte del contracte públic. Els
compradors públics han d'usar metodologies de càlcul de cost del cicle de vida accessibles i
objectius.
Una metodologia de càlcul apropiada atribuirà valors numèrics significatius als interessos justificats
del comprador públic, per exemple, el cost de consum i de manteniment d'una flota de vehicles. El
valor atribuït a cada component del cost variarà en funció de la naturalesa del comprador públic i de
les seves necessitats específiques. Per exemple, els vehicles de serveis postals que operen en un
entorn urbà requereixen una valoració dels criteris diferent de la dels vehicles de serveis de
lliurament de llarga distància, que circularan per autopistes i per zones rurals amb menys
oportunitats de proveir combustible i rebre serveis de reparació.
La combinació dels criteris d'adjudicació de preu i cost pot estimular la innovació. Un vehicle
innovador podria oferir resultats millors en termes de consum, energia verda o intervals de
manteniment, encara que el seu preu de compra inicial sigui superior al de l'oferta estàndard.
Aquests resultats contribuiran a optimitzar el cost de cicle de vida per al comprador públic, que no
només recuperarà el reemborsament inicial, sinó que a més tindrà la possibilitat de reduir la despesa
total durant el cicle de vida. Mentrestant, els operadors econòmics podran vendre productes
innovadors que d'altra manera podrien no trobar el seu lloc en el mercat, gràcies al reconeixement
del seu millor rendiment d'acord amb el criteri del cost.
• Criteris tècnics:
Es poden fixar uns valors de determinats paràmetres com a part de l'especificació funcional del que
es vagi a desenvolupar. Això permetrà l'obtenció d'una solució que compleixi amb aquests
paràmetres i s'ajusti així a la innovació desitjada.

3.4.2. Punts a tenir en compte en el procés d’adjudicació i perfeccionament del contracte
El procés d'adjudicació implica la valoració d'ofertes, i aquest és un procés que comença en la pròpia
redacció dels plecs de contractació en l'establiment de criteris de solvència i en els criteris
d'adjudicació. No obstant això, aquesta valoració també ha de verificar que el projecte que finalment
es dugui a terme tingui el component innovador que es demanda.
És una bona pràctica que durant i després de la proposta d'adjudicació, es realitzi una anàlisi tècnic
i jurídic de riscos que afrontarà l'òrgan de contractació, com podria ser la gestió d'incidències i
recursos que puguin plantejar-se durant el procés de licitació, per reduir els riscos després del
perfeccionament del contracte amb l'entitat adjudicatària.

3.5. Exemples i bones pràctiques
3.5.1. ARGOSS: Model d’atenció sociosanitària integrada Castella i Lleó
El projecte posat en marxa per la Junta de Castella i Lleó de manera conjunta entre la Conselleria
d'Economia, la de Sanitat i la de Família i Igualtat d' Oportunitats i cofinançat amb fons FEDER, té
com a objectiu últim millorar els serveis públics orientats a l'atenció sociosanitària integrada per a
persones dependents i pacients amb malalties cròniques, ja sigui en el seu domicili o en centre
residencial.
El projecte ARGOSS implica un total de 7 sub-projectes.
Al llarg de l'execució d'aquest projecte s'han realitzat un total de dues fases de CPM:
 Durant la primera fase del diàleg tècnic (Fase I del projecte) 52 entitats van presentar un total de
197 propostes de solucions innovadores en el marc de la convocatòria publicada el 27 de novembre
de 2013.
 Durant la segona fase del diàleg tècnic (Fase II i III del projecte) 37 entitats van presentar un total
de 69 propostes de solucions innovadores en el marc de la convocatòria publicada el 10 de febrer
de 2017.
Després de cada CPM es va recopilar informació suficient per al desenvolupament d'un mapa de
demanda primerenca que incloïa informació relativa a cada un dels 7 subprojectes de ARGOSS.

Més informació disponible a
http://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/128467475853
9/Comunicacion

3.5.2. Civil UAVs Initiative per a la utilització de sistemes aeris no tripulats
El govern gallec va llançar la Civil UAVs Initiative per a la utilització de sistemes aeris no tripulats
(UAV en les seves sigles en anglès) en l'àmbit civil i en la millora de la prestació dels serveis públics
en el marc de l'impuls al desenvolupament d'un pol aeronàutic de referència europea a Galícia.
Aquesta iniciativa consta de dos programes:
- El primer consisteix en la posada en marxa d'un procediment de compra pública precomercial a
nivell internacional per a la recerca d'un o diversos socis tecnològics industrials, especialitzats en
sistemes aeris no tripulats, que activin i desenvolupin el pol tecnològic.
- El segon, que obri un procés de compra pública innovadora per millorar, a través de les UAVs, la
prestació de determinats serveis propis. El projecte estava dotat amb 2,4 M€ (80% dels quals són
fons FEDER) enfocat a tecnologies amb un alt grau de maduresa que s'adaptessin a les
especificacions funcionals plantejades des de l'administració autonòmica.
En el marc d'aquest projecte es van llançar unes CPM que van obtenir un total de 149 expressions
d'interès a partir de les quals es van desenvolupar 7 licitacions mitjançant CPP i CPI per un import
de 14 M€.

El disseny de el projecte va ser reconegut amb el Premi Nacional d'Innovació 2016, pel Govern
d'Espanya.

Més informació disponible a http://gain.xunta.gal/artigos/165/civil+uavs+initiative?locale=es_ES

3.5. Altres Recursos
3.5.1. Exemples de fitxes d’avanç

3.5.2. Entrevista a Catalina Balseiro Río, Chief Innovation Officer a SUEZ España,
empresa participant en un procés de consultes de mercat:
1. Quins són els principals elements que faciliten convertir-se en proveïdor del Govern en un procés
de CPI?
En primer lloc, cal partir del punt que l'Administració Pública és un gran mercat. A més, considero
que és fonamental posseir un esperit co-creatiu donat l'imperatiu que les innovacions
desenvolupades han de resoldre les necessitats del client. Per dur això a terme, heu de tenir un
metodologia establerta que sigui el teu mapa de ruta, on s'identifiquin els diversos escenaris que
puguin anar sorgint en el camí i on facis veure com mitigar els riscos i imprevistos que,
majoritàriament, sempre arriben sense advertir. Les entitats que aposten per convertir-se en
proveïdors de l'Administració mitjançant un procés de CPI ho fan perquè veuen l'oportunitat de
desenvolupar una relació comercial a llarg termini en la que tota la informació és transparent durant
tot el procés. Això sí, un cop has format part d'un procés de CPI, és més probable poder formar part
d'un altre, de manera que els recursos invertits en primera instància tendeixen a capitalitzar-se.
2. Quines són les barreres que persisteixen per a la participació del sector privat en aquest tipus
d'operacions?
A més del freqüent desconeixement per part de les empreses sobre com funciona el Govern, a
vegades resulta difícil saber on aplicar les oportunitats trobades, així com mantenir l'estratègia de
vigilància tecnològica sempre activa. L'empresa ha de ser com un radar d'oportunitats, és a dir, ha
de poder mapejar aquelles que estan davant dels seus nassos i també, les que se saben que estan
en un lloc però que, al seu torn, estan molt ben amagades. Una altra barrera que trobo és el
decalatge dels temps de la CPI amb els temps de la teva empresa. En aquest cas, cal ser eficaços
i àgils per poder adaptar-se i reaccionar amb una estratègia que et permeti complir amb tots els
terminis i desfasaments. Finalment, però no menys important, crec que és clau escanejar
minuciosament el procés de tota la CPI: moltes empreses de vegades no hi participen per la por
regnant que la seva idea innovadora sigui publicada i robada per la competència. Hi ha mecanismes
per evitar aquesta situació i és bo conèixer-los.
3. Quins elements facilitarien la participació de les empreses en les consultes de mercat?
En relació amb aquest aspecte, crec que és molt important incrementar les xerrades formatives al
sector privat. La Consulta Preliminar de Mercat permet crear una conscienciació sobre com està en
general l'empresa. És crucial per això deixar l'escepticisme extrem. El fet per així dir-ho, "revelar les

teves cartes", ajuda a que identifiquis les teves avantatges i desavantatges competitius i és una gran
oportunitat per convidar els processos de transformació a que entrin per la porta de l'empresa.
4. Alguna recomanació o àrees de millora que hagi detectat?
L'Administració hauria de tenir un full de ruta del que es planteja en CPI i aquest ha de ser un
compromís molt clar, és a dir, si un procés és catalogat com una urgència, el dinamisme i la
diligència han d'emmarcar i acompanyar tot l'horitzó de temps de la compra pública. Així, guanya
l'Administració i guanya l'empresa.

3.5.3. Vídeo sobre els elements a tenir en compte en el disseny de consultes de mercat
(Manuel Varela, CPI en el marc d'un projecte per al Servei Andalús de Salut).
https://www.youtube.com/watch?v=aAWcnf8pRfo

3.6. Més informació:
Per obtenir més informació sobre aquest tema, contacteu amb:
Nom: Fernando Antich Barceló
Organització: Fundació BIT
E-mail: fantich@fundaciobit.org

#4. Seguiment i monitorització
d'un procés de Compra Pública
Innovadora
BIT Foundation, Interreg Europe – iBuy project, 2020

4.1. Introducció
Finalitzat el procés d'adjudicació, cal valorar que cap dels instruments descrits anteriorment
funcionarà si les condicions contractuals no reflecteixen els aspectes pertinents favorables a la
innovació.
Si el contracte públic s'adjudica sobre la base de criteris de qualitat o rendiment, però no es poden
aplicar penalitzacions, com la indexació de preus o la rescissió anticipada del contracte, el
comprador públic podria perdre l'oportunitat d'obtenir una solució innovadora.
Això també podria donar lloc a diverses formes de recurs. Les clàusules d'execució del contracte
han de reflectir, com a mínim, els següents aspectes:
• Criteris d'execució del contracte, indicadors mesurables i objectius de qualitat i rendiment.
• Clàusules de sortida en cas d'incompliment o en cas que el mercat aporti una solució més idònia
que la que es troba en desenvolupament (amb condicions de sortida justes per al proveïdor).
• Clàusules de modificació del contracte a causa de la constatació de volatilitat i elevat potencial de
noves innovacions durant l'execució del contracte. L'execució del contracte haurà d'estar
completament definida en la documentació de la licitació.

4.2. Execució dels projectes
Després de l'adjudicació del projecte és recomanable desenvolupar una metodologia de seguiment
i avaluació del contracte i de les seves principals fites.

4.2.1. Seguiment del contracte (indicadors d'execució i resultat)
Hi ha diferents mètodes de fer el seguiment del contracte, d'entre ells destaquen:
• Obligar (mitjançant els plecs) a l'adjudicatari a emplenar documents tipus i fitxes necessàries per
al seguiment i control dels diferents àmbits del projecte.
• Generar una matriu de riscos amb plans de contingència, anticipant-se als riscos i desviacions que
puguin sorgir en l'execució de cada àmbit del projecte.
• Establir un calendari d'execució del projecte, basat en la proposta de l'adjudicatari.

4.2.2. Avaluació de compliment de fites i aplicació de penalitats
L'òrgan de contractació adjudicador del projecte ha de garantir el correcte compliment de les fites
fixades als plecs mitjançant:
• L’emissió d’informes mensuals de seguiment monitoritzant, de forma individualitzada, el progrés
de cada àmbit del projecte, el calendari i el grau d'execució.
• L’elaboració d’un informe final que inclourà, a més de la informació relativa a l'execució, l'anàlisi i
l'avaluació de l'acompliment dels objectius. En cas que no es compleixin les fites de manera acord
a l'especificat als plecs, l'òrgan de contractació podrà aplicar les mesures de penalització oportunes
sempre que aquestes estiguin recollides als plecs del projecte.

4.3. Avaluació d'impacte
Per realitzar l'avaluació de l'impacte del projecte de CPI, és una bona pràctica desenvolupar una
metodologia d'avaluació.
No obstant això, a causa del lent procés de desenvolupament tecnològic que solen portar associats
els projectes de CPI, aquesta metodologia s'hauria d'implementar en un període de 3 a 5 anys
posterior a la finalització del projecte.
Com a punt comparatiu es podrà utilitzar la referència que va servir de base per a la fonamentació
del repte objecte del projecte o es requerirà establir una línia base a partir de l'aixecament
d'informació històrica existent i que sigui fiable.
L'avaluació de l'impacte del projecte es podrà realitzar a partir dels següents paràmetres:
• Pertinència: L'anàlisi de pertinència permetrà determinar la validesa dels resultats del repte com a
contribució als canvis que es defineixin en els plecs.
• Eficàcia: En general, l'eficàcia és la verificació de l'acompliment dels objectius d'una intervenció
(propòsit).
• Impacte / propòsit: Valoració socioeconòmica global, incloent els efectes positius i negatius, tant
aquells que són desitjats i estaven previstos, com els no previstos i no desitjats.
• Sostenibilitat: Apreciació de la capacitat per mantenir els impactes positius del projecte per un llarg
període de temps. És una bona pràctica que aquesta avaluació es dugui a terme per un grup
d'experts, la selecció dels quals, és essencial per garantir la qualitat en l'avaluació.

4.4. Exemples i bones pràctiques
4.4.1. ARGOSS: Model d’atenció sociosanitària integrada Castella i Lleó
El projecte ARGOSS de la Junta de Castella i Lleó prèviament explicat (Tema 3) s’estructura en tres
fases de compra pública innovadora de tecnologia que engloben un total de set sub-projectes.
Per a tots ells es van definir indicadors que formen part del quadre de comandaments.
Alguns exemples dels indicadors definits per a cada fase son:
 FASE 1: Establiment de l'arquitectura del sistema d'informació, interoperabilitat i accés
personalitzat.
o Percentatge d'execució verificat i actualitzat del projecte.
o Percentatge de desviació entre el pressupost executat i previst.
 FASE 2: Digitalització de processos d'atenció integrada i desenvolupament de la tele atenció.
o Import executat i justificat de les actuacions realitzades fins la data.
o Estatus de la fase: preparació, licitació, adjudicació, execució, finalització.
 FASE 3: Accessibilitat, anàlisi de la informació i sistemes d’ajuda a la presa de decisions dels
professionals.
o Classificació TRL: "Technology Readiness Levels" de l'abast actual del projecte.

Més informació disponible a:
https://serviciossociales.jcyl.es/web/jcyl/ServiciosSociales/es/Plantilla100/1284375392691/_/_/_

4.4.2. Quadre d'indicadors sobre CPI a l'administració autonòmica de Galícia

4.5. Altres Recursos
4.5.1. Il·lustratiu d'un quadre de comandament per a una oficina tècnica de CPI

4.5.2 Fitxes resum d'estudis d'impacte de CPI

4.5.3 Entrevista a experta en impacte de la CPI: Elvira Urraya - Investigadora de
“Innovation Policy and Strategy” a “Alliance Manchester Business School”:

Quina valoració fa de l'evolució de la CPI en l'agenda política i en el debat acadèmic?
Crec que les polítiques de la banda de la demanda, i particularment la CPI, tenen cada vegada més
gran presència en el debat acadèmic i en l'agenda política.
El ralentiment econòmic a Europa i la relativa ineficàcia de les polítiques d'innovació tradicionals (de
la banda de l'oferta) per augmentar la innovació, contribuir a la diversificació econòmica i avançar
cap a la resolució de desafiaments socials i mediambientals urgents, afavoreixen l'aposta per la CPI.
La CPI ha estat objecte d'intens debat acadèmic en les últimes dues dècades, però convé recordar
que el seu origen es remunta també al debat sobre si la innovació està impulsada per la demanda
(demand pull) o per l'oferta (supply push) i al paper del client o usuari en el procés d'innovació (per
exemple, en l'obra d'Eric Von Hippel).
El debat s'ha centrat en articular les racionalitats de l'ús d'aquest instrument (quins errors de mercat,
sistèmics i transformatius ho justifiquen), en mesurar l'impacte de la CPI en la innovació, en la
construcció d'indicadors i metodologies per a la seva avaluació i en entendre la seva implementació,
en la mesura que es tracta d'un instrument molt complex que requereix certes condicions
institucionals i organitzatives per al seu ús efectiu.
Pel que fa la pràctica política, crec que l'ús de la CPI ha crescut exponencialment. La CPI s'ha aplicat
tant a nivell nacional com regional i de ciutats, en molt diversos contextos geogràfics i institucionals.

Espanya és bon exemple d'això. L'avaluació d'aquestes polítiques va, però, per darrere de la seva
implementació i és prematur llançar una valoració sobre la seva efectivitat en diferents contextos.
Quines són, en la seva opinió, les perspectives de la CPI a les regions europees en el marc de les
noves estratègies d'especialització intel·ligent 2021-2027?
Al meu entendre, i amb algunes excepcions, el potencial de la CPI en les polítiques regionals
d'innovació ha estat poc explotat fins ara en les RIS3 2014-2020, tot i ser inclòs com un dels
instruments claus en la guia europea de RIS3. De fet, crec que l'escassa atenció a la demanda
d'innovació i la insuficient internacionalització han estat les principals debilitats de les RIS3 fins a la
data.
Pel que fa el període 2021-2027, confio que la Comissió Europea doni un impuls i un suport més
explícit a aquestes iniciatives i que es reflecteixi en el compromís de les regions en l'elaboració de
les seves estratègies.

4.6. Més informació:
Per obtenir més informació sobre aquest tema, contacteu amb:
Nom: Fernando Antich Barceló
Organització: Fundació BIT
E-mail: fantich@fundaciobit.org

5. Annex – Cas d’Estudi a les Illes
Balears (IBSALUT) - Plataforma
d’ Apoderament en Salut
BIT Foundation, Interreg Europe – iBuy project, 2020

5.1. Introducció
La Direcció General de Salut Pública i Participació ha realitzat una licitació de Compra Pública
d'Innovació que té per objecte enfortir les habilitats i capacitats de:
1) les persones i les comunitats per millorar i mantenir la seva salut i capacitat funcional al llarg de
tot el curs de vida i desenvolupar condicions i estils de vida saludables i segurs.
2) les organitzacions / institucions per millorar la presa de decisions dels decisors polítics i tècnics
quan posin en marxa plans, programes o actuacions que poden tenir un impacte en salut a través
de la utilització de noves tecnologies.

5.2

Repte

5.2.1 Antecedents
La promoció de la salut és el procés que permet a les persones incrementar el control sobre la seva
salut per millorar-la.
Abasta no només les accions dirigides directament a augmentar les habilitats i capacitats de les
persones, sinó també les dirigides a modificar les condicions socials, ambientals i econòmiques que
tenen impacte en els determinants de salut.
La Promoció de la Salut, com a estratègia social, ha de proporcionar doncs als ciutadans (sans i
malalts) les eines necessàries per tenir cura de la seva salut. En aquest procés s'ha d'implicar també
a la comunitat que amb accions puguin contribuir a la millora de la salut dels individus i als decisors
polítics per l'impacte que les seves decisions puguin tenir en la salut de la població.
Des de la Direcció General de Salut Pública i Participació es pretén estimular processos de
transformació a partir de l'apoderament de les persones, oferint eines i recursos que els facin
protagonistes mitjançant l'ús de noves tecnologies.
Els programes d’apoderament han de promoure el desenvolupament dels coneixements, destreses
i els valors necessaris que permetin al ciutadà, a les comunitats i a les organitzacions ser capaços
de prendre decisions i traduir aquestes decisions en accions efectives per promoure la seva salut o
la salut de la comunitat. Un dels mitjans bàsics per posicionar la salut com a valor social que cerca
un canvi de comportament a llarg termini i sostenible en el temps és el màrqueting social, considerat
com a eina moderna de la promoció de la salut. D'altra banda, l'Organització Mundial de la Salut
(OMS) presenta les tecnologies de la informació i la comunicació social (TICS) com a noves
oportunitats per proporcionar respostes innovadores per a la Promoció de la Salut. Té un gran

potencial per millorar l'eficàcia i l’eficiència de les actuacions del sector salut i per capacitar i educar
les persones en la presa de decisions. A més, la utilització de plataformes de participació obre un
enorme potencial en l'apoderament i l'alfabetització.

5.2.2. Descripció
Es pretén utilitzar les noves tecnologies i el màrqueting social per modificar els hàbits dels ciutadans,
a través d'un espai d'informació, un mitjà d'interacció i un instrument per a la provisió de serveis,
que permetin potenciar la salut, el benestar i l'autonomia dels diferents actors de la societat. Tot
això amb la finalitat de facilitar un marc comú per a la promoció de la salut i la prevenció primària al
llarg del curs de vida.

5.2.3 Aspectes a considerar
• Un procés pedagògic per capacitar les persones a prendre les millors decisions.
• Eines de màrqueting social en salut que ajudin a les persones a acceptar, adoptar, modificar o
abandonar una conducta determinada.
• Tecnologies de la informació i comunicació social per generar un espai d'informació i d'interacció i
un instrument per a la provisió de recursos que puguin afrontar aquest canvi. Els continguts es
basaran en tècniques d'aprenentatge significatiu, base de la pedagogia activa, utilitzant tecnologies
de la informació i comunicació social i eines de màrqueting social.

5.2.4. Objectius
Els principals objectius que es tenen en compte amb el desenvolupament d'aquest repte són:
I. Promoure els estils de vida saludables dels ciutadans.
II. Fortaleixer l'acció comunitària.
III. Desenvolupar polítiques públiques saludables.

5.3. Consulta Preliminar al Mercat
Per donar resposta a aquesta necessitat, la DGSPP va iniciar, al desembre de 2017, un procediment
de consulta preliminar al mercat mitjançant una convocatòria oberta per identificar solucions
tecnològiques innovadores per tal d'assolir els objectius plantejats en la Resolució publicada a
aquest efecte, encaminats al desenvolupament d'una eina d’apoderament en salut.
Aquest procediment de consulta consta dels següents apartats:

-

Resolució de la directora general de Salut Pública i Participació de 7 de desembre de 2017
per la qual és convoca una consulta preliminar al mercat en el marc de l'estratègia social per
a la promoció de la salut: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10748/603196/resolucio-dela-directora-general-de-salut-publica

-

Preguntes i Respostes: http://www.caib.es/sites/comprapublicainnovacio/f/303171

-

Formulari de Propostes:
http://www.caib.es/sites/comprapublicainnovacio/es/formulari_de_propostes/archivopub.do
?ctrl=MCRST3966ZI241705&id=241705

-

Presentacions Jornada de Publicació de la Compra Pública Innovadora celebrada a Palma
dia 19 de desembre de 2017:

-

o

http://www.caib.es/sites/comprapublicainnovacio/f/241701

o

http://www.caib.es/sites/comprapublicainnovacio/f/242144

o

http://www.caib.es/sites/comprapublicainnovacio/f/246319

Informe final del resultat de la Consulta Preliminar al Mercat:
http://www.caib.es/sites/comprapublicainnovacio/f/249599

5.4. Licitació del Projecte
5.4.1. Anunci de licitació
A continuació s’extreuen les principals característiques de l’anunci de licitació:
-

Publicat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic el 19/04/2019.

-

Contracte de serveis (disseny, desenvolupament i implantació d'una plataforma
d'apoderament en salut -anys 2019, 2020 i 2021-) subjecte a regulació harmonitzada amb
una execució prevista de 24 mesos.

-

Valor estimat del contracte 481.894,5 EUR (sense IVA).

-

Procés de licitació: Procediment Obert.

-

Presentació d’ofertes fins el 17/05/2019 en 3 sobres: documentació administrativa (sobre 1),
oferta econòmica (sobre 2) i oferta tècnica (sobre 3).

-

Criteris d’adjudicació (100 punts): formació (5 punts), hores addicionals de manteniment (10
punts), mesos addicionals de garantia (5 punts), preu (31 punts), oferta tècnica (18 punts),
disseny gràfic i contingut digital (21 punts) i millores proposades (10 punts).

L’anunci es pot consultar a l’enllaç següent:
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/8a32f67f-2a6f-446e-91d385e7155db1a1/DOC_CN2019-344159.pdf?MOD=AJPERES

5.4.2. Plec de prescripcions tècniques:
El plec de prescripcions tècniques detalla, mitjançant 16 apartats i 3 annexes, els objectius de la
contractació del disseny, desenvolupament i implantació de la plataforma d’apoderament de la salut,
així com els requeriments tècnics i els criteris de seguiment i control del projecte.
És important mencionar que els continguts del plec són de caràcter mínim, el que vol dir que les
empreses poden presentar millores (descrites a l’annex III) que podran ser tingudes en consideració
en els criteris de valoració.
Quant a la propietat dels treballs, aquests passaran a ser propietat de la CAIB.
El plec de prescripcions tècniques es pot consultar a l’enllaç següent:
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/8960240c-97f9-40ac-9274ee48835fcb49/DOC2019041513431405+PPT.pdf?MOD=AJPERES

5.4.3. Plec de clàusules administratives particulars:
El plec de clàusules administratives particulars (PCAP) constitueixen el document que conté la
totalitat de les clàusules que regiran el contracte administratiu, així com els drets i obligacions que
correspon a cadascuna de les parts de la mateixa.
Seguint les parts habituals d’un PCAP, trobem la descripció del contracte, el quadre resum de
característiques, el quadre de criteris d’adjudicació, les 35 clàusules aplicables al contracte i 2
annexes (model d’oferta econòmica i model de criteris avaluables mitjançant fórmules diferents al
criteri del preu).
El plec de clàusules administratives particulars es pot consultar a l’enllaç següent:
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/f366ea87-8b1f-4e85-ae0c196c5ada6062/DOC2019041711110106PCAP.pdf?MOD=AJPERES

5.4.4. Adjudicació
El 18 de setembre de 2019 es va adjudicar el contracte 2019/166, relatiu al disseny,
desenvolupament i implantació d'una plataforma d'apoderament en salut (anys 2019, 2020, 2021) a
l'entitat IBERMATICA S.A.
Es van rebre un total de 5 ofertes. La proposta amb més baix preu va ser de 337.796,13 EUR i la
més alta de 425.521,83 EUR.

L’import d’adjudicació a IBERMATICA S.A. va ser de

425.521,83 EUR (sense IVA) amb un

percentatge de subcontractació del 37%.
L’anunci d’adjudicació es va publicar a la plataforma de contractació del sector públic i es pot
consultar a l’enllaç següent:
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/84d6eef1-cfa2-4f89-ad6b0f5d28e76f7a/DOC_CAN_ADJ2019-326264.pdf?MOD=AJPERES

5.5. Més informació:
Per obtenir més informació sobre aquest tema, contacteu amb:
Nom: Fernando Antich Barceló
Organització: Fundació BIT
E-mail: fantich@fundaciobit.org

