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La compra pública d’innovació 
és una activitat que fomenta la 
innovació des de la 
perspectiva de la demanda 
mitjançant la contractació de 
les administracions públiques. 
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La compra pública d’innovació permet a les 
empreses saber que poden fer una aposta 
tecnològica o innovadora i que tenen un comprador 
segur, les AAPP, i això ajuda a minimitzar els riscos 
d’aquest tipus d’apostes. 

 
Implicar les administracions públiques i les empreses 
en la innovació. 
 



La compra pública d’innovació en el marc anterior a la LCSP 

Article 4.1.r)  Negocis exclosos  

Article 22 : valoració de la innovació en els 

contractes públics 

Article 11: contracte públic privat. 

Disposició final cinquena: foment de la compra 

pública precomercial 
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Text Refós RD Legislatiu 3/2011 



La compra pública d’innovació en el marc anterior a la LCSP 

Compra pública de Tecnologia Innovadora (CPTI): 

Comprar un bé o servei que no existeix en el mercat però 

que es pot desenvolupar en un termini més o menys 

raonable.  

Compra pública precomercial (CPP): Desenvolupar 

solucions a problemes futurs. Comprar serveis 

d’investigació i desenvolupament (I+D), íntegrament 

remunerats per l’entitat contractant, la qual no es reserva 

els resultats per al seu ús en exclusiva sinó que els 

comparteix amb les empreses.  
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Text Refós RD Legislatiu 3/2011 

 



6 

Innovació Sostenibilitat 

Responsabilitat 
social 

Foment PIME i 
Entitats 3r. Sector 

social 

Directiva 2014/24/UE: nou concepte de compra 
pública estratègica 
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Article 2.1.22 Directiva 2014/24/UE: introducció d’un 
producte, servei o procés nous o significativament millorat, 
que inclou, però no es limita a aquests, els processos de 
producció, edificació  o construcció, un nou mètode de 
comercialització o un nou mètode d’organització de 
pràctiques empresarials, l’organització del lloc de treball o 
les relacions exteriors, entre d’altres, amb l’objectiu d’ajudar 
a resoldre reptes de la societat o a donar suport a 
l’Estratègia Europa 2020 per a un creixement intel·ligent, 
sostenible i integrador.      
 
Concepte ampli d’innovació 



En quins àmbits es pot aplicar? 
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Salut:   

• Com fer front als reptes de salut d’una població 
envellida?  

Construcció: 

• Com reduir el consum energètic dels edificis 
públics? 

Medi 
ambient: 

• Com millorar el tractament i eliminació de 
residus? 



9 

• OBJECTE DEL CONTRACTE   

• CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I CONDICIONS 
D’EXECUCIÓ 

• PROCEDIMENTS  

La innovació a la LCSP 



Criteris d’adjudicació  

Article 145.2 LCSP criteris qualitatius per avaluar la relació 

qualitat-preu: pot incloure característiques innovadores.  

Alguns exemples vinculats a d’altres polítiques sectorials:  

 El major estalvi energètic futur derivat de solucions 

innovadores; 

 Les millores en el mediambiental derivades de la reducció 

del consum d’aigua, de la reducció d’emissions o d’un millor 

reciclatge;  

 Propostes de desenvolupament d’activitats I+D en 

col·laboració amb universitats, etc.   
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• Procediments amb negociació i diàleg 
competitiu.  

• El nou procediment d’associació per a la 
innovació.  

• Les consultes preliminars al mercat.  



El procediment d’associació per a la innovació  

 

Finalitat: desenvolupar nous productes, serveis o 

obres innovadores, i la seva posterior compra 

sempre que es corresponguin amb els nivells de 

rendiment i els costos màxims acordats entre els 

òrgans de contractació i els participants.  
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• Canviar la forma de dissenyar el contracte: 
de la descripció precisa del producte o 
servei a la definició d’una necessitat pública  

• El plec de clàusules ha de definir la 
necessitat i quins elements de la descripció 
són els requisits mínims que han de complir 
tots els licitadors   

• Desenvolupament per fases 

• Més flexibilitat i negociació  



El procediment d’associació per a la innovació  

Desenvolupament en 3 fases: convocatòria i selecció de 

candidats; invitació i desenvolupament de la 

innovació; adquisició del resultat de la innovació.   

 

Permet la negociació conjunta o separada.  

 

Flexibilitat: permet decidir en cada fase.  
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Moltes gràcies 

gencat.cat 


