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MARC JURÍDIC DE LA CONTRATACIÓ PÚBLICA  

 Dret comunitari de contractes 

 Paquet de Directives 2014 

 

 Legislació estatal de contractes del sector públic  

  LCSP 9/2017 

 

Normes reglamentàries de desenvolupament 

 

 Normes autonòmiques de contractació pública 
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PAQUET LEGISLATIU COMUNITARI DE CP 2014 

 DIRECTIVA 2014/24/UE relativa a la contractació 
pública 

 Deroga la Directiva 2004/18/CE 
 

 DIRECTIVA 2014/23/UE relativa a l’adjudicació 
de contractes de concessió 

       Nova regulació a nivell europeu 
 

 DIRECTIVA 2014/25/UE relativa a la contractació 
per entitats que operen en sectors exclosos 

 Deroga la Directiva 2004/17/CE 
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 Paper clau de la CP en l'Estratègia Europa 

2020, com un dels instruments basats en 

el mercat que s'han d'utilitzar per 

aconseguir un creixement intel·ligent, 

sostenible i integrador, garantint alhora un 

ús més eficient dels fons públics 
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US ESTRATÈGIC DE LA CONTRATACIÓ PÚBLICA  
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OBJECTIUS CLÀSSICS OBJECTIUS ESTRATÈGICS 

REPLANTEJAMENT DELS ESQUEMES CLÀSSICS 

DE LA COMPRA PÚBLICA 



“NOU” CONCEPTE D’INNOVACIÓ   

 Introducció d’un producte, servei o procés nous 

o significativament millorats, que inclou, entre 

d’altres: 
 

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 relaciones exteriors 
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CONCEPTE DE COMPRA PÚBLICA D’INNOVACIÓ 

 És una actuació administrativa de foment de la 

innovació, que s’orienta al desenvolupament de 

nous mercats des de la demanda per mitjà de la 

contractació pública. 
 

Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)  

 

 És el mecanisme pel qual els poders adjudicadors 

actuen com a client de llançament dels productes 

o serveis innovadors dels que no es disposa 

encara de forma comercial o a gran escala i pot 

incloure proves de conformitat. 
 

Horizon 2020 – Work programme 2014-2015 – General Annexes  
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TIPOLOGIES DE CPI  

COMPRA PÚBLICA D’INNOVACIÓ 

COMPRA COMERCIAL  

COMPRA PÚBLICA DE TECNOLOGIA INNOVADORA 

Compra pública d'un bé o servei que no existeix 

en el moment de la compra però que  es pot 

desenvolupar en un període de temps raonable i 

que requereix el desenvolupament de tecnologia 

nova o millorada per poder complir els requisits 

demandats pel comprador. 

COMPRES CORRENTS QUE 
INCORPOREN L’ELEMENT 

INNOVACIÓ 

COMPRA PRECOMERCIAL 

Contractació de serveis de 
I+D en els que el comprador 

públic no es reserva el 
resultat de la I+D per al seu 

ús en exclusiva sinó que 
comparteix amb les 

empreses els riscos i 
beneficis de la I+D 

necessària per desenvolupar 
solucions innovadores que 
superen les disponibles al 

mercat 

ASSOCIACIÓ PER A LA INNOVACIÓ  



11 genfedaque@gencat.cat 

PLANTEJAMENT 
ESTRATÈGIC DE 
LES COMPRES 

DISSENY I  
CONFIGURACIÓ DE LES 

LICITACIONS 
PERMEABLES A LA 

INNOVACIÓ  

SELECCIÓ I 
CONTRACTACIÓ 

EXECUCIÓ 
DEL 

PROJECTE 

COFINANÇAMENT 
FEDER 
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CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT 

 Estudis de mercat i consultes als operadors econòmics 

actius  

 Preparar la contractació 

 Informar als licitadors 

 No ajustament a la solució d’un dels consultats 
 

 Assessorament extern  

No falsejament de la competència o vulneració 

dels principis de no discriminació i 

transparència 
 

 Publicació PSCP: objecte, data, 3ers participants, 

motivació assessors externs i informe de les actuacions 

realitzades 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=start&set-locale=ca_ES
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TIPOLOGIES DE PROCEDIMENTS LCSP 

Procediments ordinaris: 

Obert 

Restringit 

Procediments especials: 

De licitació amb negociació 

Diàleg competitiu 

Associació per a la innovació 

Procediment excepcional: 

Negociat sense publicitat 

Concurs de projectes 



PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB NEGOCIACIÓ 

 

Adjudicació a l’empresa escollida després de negociar 

les condicions del contracte amb una o empreses 

candidates 

 

Contractació d'obres, serveis o subministraments 

que incloguin elements d'adaptació, disseny, 

innovació, o altres característiques que facin 

inadequada l'adjudicació del contracte sense prèvia 

negociació.  
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FASE DE SELECCIÓ 

- Publicitat d’anunci 

i plecs + 

documentació 

preparatòria 
 

- Presentació de 

sol·licitud tota 

empresa 

interessada 
 

- Avaluació de 

sol·licituds de 

participació i 

selecció de 

candidates (criteris 

de solvència) 

FASE DE 

NEGOCIACIÓ 

- Una o més 

rondes. 
 

- Possibilitat 

reducció nº 

d‘ofertes 

(criteris 

d'adjudicació) 

FASE 

D’ADJUDICACIÓ 

- Notificació a les 

empreses de la 

finalització de les 

negociacions 
  

- Fixació de data per 

presentar les 

ofertes finals 
 

- Adjudicació sense 

més negociació 

(criteris establerts 

prèviament) 

PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AMB NEGOCIACIÓ 



DIÀLEG COMPETITIU 

Adjudicació d’un contracte d'obres, serveis o subministraments 

després d’un diàleg amb les empreses seleccionades per 

desenvolupar una o diverses solucions susceptibles de satisfer 

les necessitats de l’OC que han de servir de base perquè 

presentin una oferta. 

 

 No resposta a unes prescripcions úniques prefixades → cada 

empresa presenta una oferta basada en la seva pròpia solució 

per a les necessitats que l‘OC ha definit.  
 

 Objecte → Normalment projectes grans i complexos en els 

que no es poden definir de manera adequada les 

prescripcions tècniques.  
 

 

 Possibilitat de pagament de primes 
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DIÀLEG COMPETITIU 

FASE DE 
SELECCIÓ 

- Publicació de 
l’anunci de 

licitació 
 

- Avaluació de 
les sol·licituds i 
selecció dels 

licitadors 
admesos al 

diàleg 

FASE DE 
DIÀLEG 

- Generació del 
document 
descriptiu 

 

- Una o diverses 
rondes de 

diàleg amb les 
empreses 

 

- Possibilitat de 
reducció del nº 

d'empreses 
licitadores 

FASE D’ADJUDICACIÓ 

-Tancament del diàleg i 
invitació a presentar 

ofertes finals basades 
en solucions viables  

 

- Possibilitat 
ajustament de les 

ofertes 
 

- Selecció de 
l’adjudicatària i 

confirmació del termes 
del contracte 



  
 

 

  

Finalitat: 

El desenvolupament de productes, serveis o  d’obres 

innovadores  

+ 

La compra ulterior dels subministraments, dels serveis 

o de les obres resultants, sempre que corresponguin 

als nivells de rendiment i als costos màxims acordats 

entre l’OC i els participants. 
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ASSOCIACIÓ PER A LA INNOVACIÓ  



Trets definitoris: 
 

– Té per objectiu investigar, desenvolupar, i contractar 

a escala comercial nous productes i serveis.  
 

– Permet l’adjudicació d'un contracte per fases cobrint 

totes les etapes, des de la I+D fins a la contractació 

d'un volum comercial de productes o serveis 

acabats, amb la participació d'un o més operadors 

econòmics en cada fase. 
 

– Cal motivar l’elecció del procediment, la necessitat 

dels productes, obres o serveis innovadors, la 

inexistència de solucions. 
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ASSOCIACIÓ PER A LA INNOVACIÓ  
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ASSOCIACIÓ PER A LA INNOVACIÓ 

SELECCIÓ 

-Selecció de 
les empreses 
més solvents 

en termes 
d’innovació 

(criteris 
objectius)  

-Presentació i 
negociació 

dels projectes 
d’investigació i 

d’innovació 

DESENVOLUPAMENT 
DE LA SOLUCIÓ  
- Adjudicació de 

l'Associació 

- Fases successives 
d’assoliment 

d’objectius entremitjos 
(remuneració)  

- Fase competitiva quan 
hi ha més d’un 

operador 

- Possibilitat de resoldre 
l’Associació en cada 
fase o reduir el nº de 
socis d’acord amb les 

previsions del plec 

ADQUISICIÓ 
DELS BÉNS O 

SERVEIS  

- Si compleixen 
nivells acordats 

- Si Associació 
amb diverses 

empreses, 
selecció de a qui 

adquirir 
conforme a 

criteris objectius 
establerts en el 

plec  
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IMPORTANT TAMBÉ TENIR EN COMPTE... 

genfedaque@gencat.cat 

– Etiquetes i certificats → Són mitjà d’acreditació de 

solvència, de criteri d’adjudicació, de prescripció 

tècnica o de condició especial d’execució 

 

– Inscripció en el RELI/ROLECE → Obligatòria en 

procediments simplificats (obres VEC ≤ 2M€ i 

serveis i subministraments VEC ≤ 100.000€) 

 

– Ús de mitjans electrònics → Obligatori. Vegeu l’eina 

de Sobre Digital  

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set-locale=ca_ES
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set-locale=ca_ES
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set-locale=ca_ES
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml?set-locale=ca_ES
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Gràcies! 

 


