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Acords de Govern
! Acord de Govern - Octubre 2005, d’impuls a l’ambientalització de la
contractació.
Creació de la Comissió de Seguiment de l’Ambientalització de la
Contractació Pública (CSACA).
! Acord de Govern de 9 de desembre 2009, de mesures en matèria de
contractació pública.
1. Mesures de foment de la informació, la transparència i la remoció
d’obstacles d’accés de les pimes a les contractacions públiques.
2. Mesures de simplificació administrativa i de reducció de costos derivats
de la participació en procediments de contractació pública.
3. Mesures per al foment de l’R+D+I en la contractació pública.
4. Mesures socials i de foment de l’ocupació.
5. Mesures d’ambientalització de la contractació .
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Acord de Govern – Desembre de 2009
5. Mesures d’ambientalització de la contractació .

-

El Departament competent en matèria de medi ambient (DGQA, DTES)
proposarà:
Prescripcions tècniques
Criteris d’adjudicació ambiental
Condicions especials d’execució
per aplicar en els plecs de condicions dels grups de productes
prioritaris per ambientalitzar segons la Comissió Europea
Els Departaments de la Generalitat i empreses públiques adscrites
establiran programes d’ambientalització de la seva contractació i
n’informaran anualment a la Comissió de seguiment (CSACA)
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Políques de la Generalitat
L’ambientalització de la contractació pública de la Generalitat de Catalunya
s’ha anat incorporant com a actuacions a executar en les diferetns polítiques
estratègiques del Govern.
En veiem uns exemples:

! Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l’aire
horitzó 2015
! Programa català d’ecodisseny (ECODIScat) 2011-2015
! Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020)
! Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020)
! L’Estratègia per a l’Especialització Intel·ligent de
Catalunya (RIS3CAT)
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Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l’aire horitzó 2015

! Estableix:
- la diversificació energètica de les flotes de
vehicles,
- la promoció de l'adquisició de vehicles de
baixes emissions i energèticament eficients i
- l'elaboració de Recomanacions
d'ambientalització de la contractació de vehicles
per part dels Departaments, empreses
públiques i ens locals.
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Programa català d’ecodisseny (ECODIScat) 2011-2015
! Objectiu
Ajudar a les empreses a internalitzar els aspectes ambientals en els
seus processos productius, sobretot, en la fase de disseny de
productes i serveis.
El Programa estableix les línies mestres d’actuació que han de
permetre al Dep artament de Territori i Sostenibilitat promoure un
mercat més sostenible a Catalunya.
Eix 1. Estímul de l’oferta de productes i serveis sostenibles
Eix 2. Impuls de la demanda d’un mercat sostenible
Eix 3. Aplicació del Programa
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Programa català d’ecodisseny (ECODIScat) 2011-2015
! Actuacions previstes del programa
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Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020)
! Missió
Establir mesures que promoguin la
sostenibilitat com a eix estratègic per
aconseguir la recuperació econòmica,
millorar la competitivitat i incrementar la
ocupació.

! Eixos estratègics (orientacions polítiques):
Un dels 8 eixos estratègics és impulsar la
transició cap a una economia més eficient en
l’ús dels recursos.

! Àmbits prioritats
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Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020)
! Prioritats en l’àmbit de l’Economia Verda
-

Generació de demanda i creació de mercats (*)
Millora de l’accés al finançament
Desenvolupament de talents
Promoció de R+D+I
Foment de l’emprenedoria
Impuls de la internacionalització.

(*) Gestionar i impulsar mesures per fomentar l’ambientalització
de la contractació pública de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya.
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Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020

! Compra pública innovadora i
ecoeficient i responsabilitat
social
Potenciar i fomentar l'aplicació de criteris
ambientals en la compra pública, incentivant
d'aquesta manera la competitivitat i l’oportunitat
de negoci de les empreses que ofereixin
productes o serveis ecoeficients.
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L’Estratègia per a l’Especialització Intel·ligent de Catalunya
(RIS3CAT)
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L’Estratègia per a l’Especialització Intel·ligent de Catalunya
(RIS3CAT)

! Eix 4
identifica les polítiques públiques que tenen una incidència
més directa en la qualitat del sistema d’innovacio
•
•
•
•
•

Agenda digital
Emprenedoria
Ecoinnovació (innovació al servei de l’economia verda)
Innovació no tecnològica
Formació i talent

P.3. Ecoinnovació (innovació al servei de l’economia verda)
-....
-Desplegament de programes de compra pública innovadora i
sostenible, sistemes d’etiquetatge ecològic i de certificació de productes
i serveis.
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www.mediambient.gencat.cat

