Compra i Contractació Pública Verda
El mandat a Catalunya i la Generalitat

Polítiques de la
Generalitat de
Catalunya en
matèria de Compra
i Contractació
Pública Verda

1.

Acords de govern generals de contractació
sostenible

2.

Acords de govern específics de contractació
verda de determinats béns i serveis

3.

Planificació estratègica que incorpora
objectius d’ambientalització de la contractació

4.

Legislació sectorial que incorpora obligacions
sobre contractació verda
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1. Acords de Govern
(marc general)
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Acords de Govern generals
• 11 d’octubre de 2005
Acord de Govern per a l’impuls de l’ambientalització de la contractació
– S’insta a incloure criteris de gestió ambiental en els requisits de solvència
tècnica i a incorporar criteris ambientals als plecs de contractació.
– Es crea la Comissió de seguiment de l’ambientalització de la Contractació
Pública (CSACA).

• 9 de desembre de 2009
Acord de Govern de mesures en matèria de la contractació
– S’inclou l’ambientalització en el catàleg de mesures i instruccions a adoptar en
l’activitat contractual
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Acords de Govern generals
• 20 de juny de 2017
Acord de Govern del Codi de contractació socialment responsable
– S’habilita que els plecs de clàusules administratives puguin exigir que el
contractista compleixi uns requisits mínims de responsabilitat ambiental, entre
d’altres (desenvolupament de l’article 159.2 de la Llei 5/2017).
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2. Acords de Govern
(béns i serveis específics)
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Acords de Govern per béns i serveis específics
• 3 de gener de 2017
Acord del Govern per a l’adquisició de vehicles de baixes emissions i
altres aspectes per a la millora ambiental de les flotes de vehicles
– Impulsa la diversificació energèticade les flotes de vehicles, i els vehicles de
baixes emissions (elèctrics, híbrids i de gas).
– Exclou els vehicles dièsel Euro 3 o inferior abans del final del 2018.
– Inclou cursos de conducció eficient i de vehicles amb baixes emissions.
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Acords de Govern per béns i serveis específics
• 14 de febrer de 2017
Acord de Govern pel que s’autoritza l’ampliació de termini per als
contractes de servei d’eficiència energètica i/o energies renovables en la
modalitat de contracte de rendiment energètic amb estalvis garantits
– Els contractes de serveis energètics amb estalvis garantits són una bona eina de
contractació verda per assolir els ambiciosos objectius d’eficiència energètica
establerts pels edificis públics, però requereixen de terminis de vigència
ampliats.
– Aquest Acord de govern permet ampliar de 4 a 12 els anys de durada màxima
per aquest tipus de contractes de serveis.
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3. Legislació sectorial
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Legislació sectorial
• Llei 16/2017, de l’1 d’agost, sobre canvi climàtic
– Article 29. Els departaments de la Generalitat
1. Els departaments de la Generalitat i els organismes que en depenen han de:
(...)
d) Incloure en tots els procediments de contractació pública en que resulti adequat a llur
objecte especificacions tècniques i criteris específics relatius a l’ús eficient de recursos i
a la minimització de les emissions de gasos amb efecte hivernacle. La quantificació de
l’ús de recursos i d’emissions de gasos s’ha d’incloure en el càlcul del cost d’inversió,
d’explotació i de manteniment de l’objecte del contracte.

– Article 35. Contractació verda
En el règim de contractació de tot el sector públic de Catalunya, s’han d’establir criteris
objectius que, en el marc dels principis de llibertat d’accés, transparència, igualtat,
objectivitat i eficiència, promoguin la contractació verda.
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4. Planificació estratègica
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Planificació estratègica
• 2010
Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya 2010-2026
– Identificació de les polítiques de compra
sostenible per part del sector públic com una
directriu de model de desenvolupament
sostenible
Eix 5.
Catalunya consumeix
amb criteri

Línia estratègica 5.2.
Comercialització i compra
sostenible

Objectiu estratègic 5.2.2.
Assolir un 100% de compra pública verda en els sectors prioritaris
identificats per la Comissió Europea COM(2008)400
Objectiu estratègic 5.2.3.
Fomentar el consum de productes locals i el comerç de proximitat
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Planificació estratègica
• 2012
Estratègia Catalunya 2020 - ECAT 2020
– L’economia verda és identificada com un dels
sis àmbits prioritaris per impulsar l’ocupació i la
competitivitat
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Planificació estratègica
• 2012
Pla de l’energia i el canvi climàtic de Catalunya - PECAC 2012-2020
– L’actuació de la Generalitat i les altres AAPP
envers el nou model energètic és un dels
principals eixos estratègics del Pla com a
element exemplificant i dinamitzador.
– S’estableix la centralització de la gestió
energètica de la Generalitat, afavorint i
dinamitzant el mercat de les Empreses de
Serveis Energètics orientades a l’estalvi i
l’eficiència energètica.
– Insta a l’aplicació de criteris de compra pública
eficient.
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Planificació estratègica
• 2014
Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de
Catalunya - RIS3CAT
Eix 4
Entorn
d’innovació

Política 3
Ecoinnovació
(innovació al servei de l’economia verda)

Mesura
Desplegament de programes de compra pública innovadora i
sostenible, sistemes d’etiquetatge ecològic i de certificació de
productes i serveis.
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Planificació estratègica
• 2014
Estratègia catalana d’ecodisseny per a una economia circular i
ecoinnovadora - Ecodiscat
Eix 2.
Impuls de la demanda
d’un mercat sostenible

Línia estratègica 5.
Potenciar l’ambientalització
de la contractació

Actuació 35
Definició i incorporació de criteris objectius d’ecodisseny
Actuació 36
Avantatge competitiu de la certificació en ecodisseny (ISO
14006)
Actuació 37
Impuls de l’ambientalització de la contractació pública
l’administració de la Generalitat i altres adm. locals i supralocals
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Planificació estratègica
• 2015
Estratègia d’impuls a l’economia verda i a l’economia circular
– Priorització de la compra pública verda com un
dels eixos de l’acció de Govern per impulsar la
gestió ambiental amb criteris de sostenibilitat
– Identificació de la compra verda com un
instrument d’impuls de les polítiques de
generació de demanda i creació de mercats
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Planificació estratègica
• 2015
Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, horitzó 2020

Objectiu 3
Ambientalització
del parc de vehicles

Actuació AV1
Ambientalització de les flotes
de vehicles pesants dels
serveis públics

Actuació AV1
Compra verda de vehicles
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Planificació estratègica
• 2015
Pla de contractació pública alimentària de Catalunya
– Model de clàusules a incloure en els
contractes del sector públic que
incorporin productes agroalimentaris.
– Clàusules dirigides a promoure una
alimentació saludable i de qualitat,
obtinguda mitjançant processos
respectuosos amb el medi ambient i
afavoridora de l’equilibri territorial i del
paper fonamental que el sector primari
desenvolupa en el territori.
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Planificació estratègica
• 2018
Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de
Catalunya - PRECAT20
Actuació 051
Foment del producte reutilitzable a través, entre d’altres, de la
introducció de criteris que afavoreixin la seva adquisició en la
compra pública.
Actuació 068
Promoció de la compra de productes reciclats i eficients en recursos
en el a compra verda pública i privada, amb mesures com:
–
–

–
–

Ambientalització de les compres de l’Agència de Residus de Catalunya.
Criteris en els plecs de contractació pública en el marc de les polítiques de
compres de la Generalitat (productes reciclats i/o eficients en l’ús de
recursos).
Criteris de prevenció del malbaratament alimentari en la compra pública i
privada.
Materials reciclats (àrids reciclats en les obres públiques, productes
procedents dels pneumàtics fora d’ús, tèxtils reciclats, pintures i tòners
sense components perillosos, priorització de tòners reomplerts).
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Planificació estratègica
• 2018
Pla d’estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la
Generalitat de Catalunya 2018-2022
Objectius

+

–

Reduir el consum energètic un 7,7% (2022 vs 2017)

–

Fixar un objectiu d’energies renovables a la Generalitat

–

20 MW d’energia solar fotovoltaica en autoconsum

–

200 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics

–

Dissenyar els edificis d’obra nova com a edificis de consum
d’energia gairebé nul

–

Implementar la comptabilitat energètica als edificis existents

Preferentment
empreses de serveis

Contractes de rendiment energètic
amb estalvis garantits
Contractes de gestió energètica
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