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Acord
del Govern pel qual s'aprova eI Pla nacional de compra pública d'innovaciá de Catalunya i es
crea la Comissió de seguiment i impuls del PIa.
La innovació és un dels eixos de l'estratègia Europa 2020. La iniciativa emblemàtica dEuropa
2020 "Unió per la innovació" reconeix la importãncia del mercat de la contractació pública
(aproximadament el 17 % del PIB de Ia UE) i el seu elevat potencial per impulsar Ia innovació.
La compra pública de productes i serveis innovadors, així com la contractació de serveis de
recerca i desenvolupament és pñmordial per millorar la qualitat i l'eflciència dels serveis públics,
especialment en un context de restdccions pressupostàries, El programa Horitzó 2020 de la UE
ha desenvolupat instwments per impulsar la compra pública d'innovació i la seva implantació
arreu d'Europa.
La Directiva 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual es
deroga Ia Directiva 20041161CE, estableix que la recerca i la innovaciá són un dels principals
motors del creixement futur i que els poders públics han de fer la millor utilització estratêgica
possible de la contractació pública per fomentar Ia innovació. Aixi mateix, aferma el paper clau
de l'adquisició de béns, obres i serveis innovadors en la millora de I'eflciência i Ia qualitat dels
serveis públics.
La compra pública d'innovació és una actuació administrativa de foment de la innovació,
orientada a potenciar el desenvolupament de solucions innovadores des de Ia demanda,
mitjançant l'instrument de la compra pública. La compra pública d'innovació ha de contribuir al
desenvolupament i l'enfortiment de la capacitat competitiva de les empreses alhora que dôna
resposta a les necessitats i als reptes del sector públic i Ia societat.
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A Catalunya, la compra pública dels departaments de la Generalitat i del seu sector públic va
suposar 2.529,11 MEUR durant l'any 2015, d'acord amb les dades disponibles del Registre
públic de contractes de la Generalitat i incloent-t'hi els contractes amb periodes d'execució
superiors a un any. Per tant, eI sector públic ha de tenir un paper molt destacat com a motor
d'innovacìó i competitivitat del teixit empresarial.
El Programa de compra pública d'innovació del Programa operatiu del FSE de Catalunya 20142020 i de l'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel'ligent de Catalunya
(RIS3CAT) té una dotaciá de 50 MEUR del Programa operatiu del FEDER de Catalunya 20142020 (P0 FEDER) per flnançar Ia despesa directament associada amb les activitats d'R+D+l de
projectes de compra pública d'innovació. L'Ordre ECO/124/2015, de 27 d'abril, estableix el
procediment que han de seguir els òrgans de contractació per certificar el component innovador
dels projectes de compra pública d'innovació i soliicitar l'elegibilitat i la programació en el P0
FEDER Catalunya 2014-2020, el qual s'haurã d'adequar a aquest Programa de compra pública
d'innovació de la RIS3CAT.
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L'article 51 de Ia LIei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim juridic de
lAdministraciô de Ia Generalitat de Catalunya, estableix que eI Govem pot crear comissions
interdepadamentals amb Ia flnalitat dexaminar i coordinar assumptes d'àmbit concret i especifìc
que afectin diversos departaments, i que Ia norma de creació tia de fixar Ia composició, Ia
presidència, les funcions i Ies normes de funcionament.
Per tot això, a proposta conjunta del vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda i
del conseller dAfers i Relacions Institucionas i Exteriors i Transparència, eI Govern
Acorda:
1. Aprovar eI Pla nacional de compra pública dinnovació de Catalunya
1.1 Objectius
EI principal objectiu del PIa és contribuir, des del sector públic i mitjançant Ia compra pública
d'innovació, a donar resposta als grans reptes socioeconômics del país, especialment en els
àmbits de Ies necessitats socials i sanitàries i ambientals. EIs objectius més concrets del PIa
són:

a) Millorar els serveis públics, i fer-los més eficients, mitjançant I'adopció de solucions
innovadores, garantint I'aplicació més eflcient dels fons públics,
b) Impulsar I'R+D+I, especialment de Ies pimes, mitjançant Ia demanda del sector públic.
c) Impulsar Ia internacìonalitzaciô de es solucions innovadores utiliftant el mercat públic català
com a client de Ilançament.
d) Racionalitzar Ia despesa pûblica mitjançant una planiflcaciô estratègica de Ia compra pública.
1.2 EI Pla té un termini de durada1 des de la seva aprovació, fins a l'any 2020, sens perjudici de
Ia possibilitat d'acordar-ne Ia prôrroga en funció del seu grau dexecució.
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1.3 EIs departaments de la Generalitat i els ens, organismes i entitats del seu sector públic han
de dissenyar un percentatge de les seves contractacions de manera que siguin permeables a Ia
innovació, com a minim, durant I'any 2017, equivalent aI 0,5 per cent de I'import de Ies
contractacions de I'any anteñor, a través de compra pública d'innovació en qualsevol de les
seves modalitats o mitançant Ia incorporació d'elements dinnovació en Ies licitacions.
Aquest percentatge minim ha de ser de 11 per cent en els anualitats següents i es podrà revisar
per acord del Govern.
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1 4 En eI termini de 6 mesos des de I'aprovacio del PIa
1 4 1 S'ha d'aprovar eI PIa de formacio integral per als compradors públics i gestors de Ia
contractació de IAdministració de Ia Generalitat i del seu sector públic. coordinat per Ia Direccio
General del Patrimoni de Ia Generalitat de Catalunya, mitjançant Ia Secretaria Tecnica de Ia
Junta Consultiva de Contractació Administrativa, i IEscola d'Administració Publica de
Catalunya
1 4 2 S'han dimplementar els mecanismes d'acompanyament i assessorament têcnic per a Ia
preparació i Iexecució dels projectes de compra pública d'innovació, tant pel que fa als
procediments de contractació pública com pel que fa a Ia innovació
1 4 3 Shan d'establir els indicadors i els mecanismes de seguiment de Iexecucio
pressupostâna de Ia compra pública dinnovacio prevista aI PIa, així com del percentatge de
compra publica permeable a Ia innovació
1 5 Durant I'any 2017 s'ha d'elaborar i publicar una guia de Ia compra pública d'innovació
1 6 Tota (a contractació vinculada a aquest PIa ha de contenir i respectar Ies clàusules de
contractació socialment responsable (clausules socials i d'igualtat i ambientals) que resultin
adients, dacord amb Ia normativa en materia de contractació pública
1.7 EIs ãrgans competents de I'Administracio Iocal catalana poden acordar I'adhesiá a Ies
previsions contingudes en aquest PIa
2 Crear Ia Comissio de seguiment i impuls del PIa nacional de compra pública d'innovacio,
adscrita aI departament competent en matèria deconomia
2 1 Composició
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La Comissio té Ia composició seguent
a) La persona titular de Ia Direcció General del Patrimoni de Ia Generalitat de Catalunya, que Ia
presideix
En cas d'absencia Ia substitueix eI vocal representant de Ia Direcció General del Patrimoni de Ia
Generalitat de Catalunya
b) La persona titular de Ia Direccio General de Promocio Economica, Competenc;a i Regulació,
que n'exerceix Ia vicepresidència
En cas dabsència Ia substitueix eI vocal representant de la Direccio General de Promoció
Econômica, Competencia i Regulació
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c) Set vocalies:
Una persona representant de Ia Direcció General del Patrimoni de Ia Generalitat de Catalunya,
Una persona representant de Ia Direcciò Generai de Promociò Econòmica, Competència i
Regulació.
Una persona representant de Ia Direcció General de Contractació Pública,
Una persona representant de Ia Direcció General de Qualitat Ambiental.
Una persona representant de IInstitut Català de I'Energia (ICAEN).
Una persona representant de I'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
(AQuAS).
Una persona representant d'Agència pera Ia Competitivitat de I'Empresa (ACCIÓ).
Així mateix1 quan es consideñ necessari1 atès I'àmbit mateñal dels temes a tractar, com per
exemple els relacionats amb I'àmbit de Ies tecnologies de Ia informació i Ia comunicació, es
convidarà a assistir a Ies reunions de Ia Comissió a una persona de Ientitat competent
corresponent de 'Administració de Ia Generalitat de Catalunya.
-
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d) La secretaria de Ia Comissió I'exerceix una persona funcionària adscrita a Ia Direcció General
del Patrimoni de Ia Generalitat ðe Catalunya, que assisteix a Ies sessions amb veu però sense
vot. L'exercici d'aquestes funcions no comporta, en cap cas, Ia creaciá o I'ocupació d'un IIoc de
treball especiflc a aquests efectes.
2.2 Funcions
a) Coordinar i impulsar eI PIa nacional de compra pública d'innovació.
b) Elaborar una guia de compra pública d'innovació i altres mateñals informatius adreçats als
compradors pûblics i a Ies empreses que participen en Ies Iicitacions de compra pública
d'innovació.
c) Impulsar i coordinar, en colIaboració amb I'Escola dAdministració Pública de Catalunya, un
pla de formació ìntegral per als compradors públics i gestors de Ia contractació de
IAdministració de Ia Generalítat i ðel seu sector públic en matèria de disseny1 regulació, gestió i
execució de projectes de compra pública d'innovació en totes Ies seves modalitats.
d) Articular I'assessorament i I'acompanyament dels compradors públics en els processos de
compra pública d'innovació.
e) Definir criteris i indicadors pel percentatge de compra pública permeable a Ia innovació
establed en eI punt 1.3, i eI seguiment del seu compliment.
f) Definir i articular els mecanismes de finançament de Ies actuacions del PIa nacional de
compra pública d'innovació, ja sigui mitjançant eI P0 FEDER Catalunya 2014-2020 o altres
fonts alternatives (d'altres administracions, tant de Catalunya, com de I'Estat i de Ia UE).
g) Coliaborar amb eI Comitè de Direcció de a RIS3CAT en Ia coordinació del programa de
compra pública d'innovació de Ia RIS3CAT.
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2 3 Funcionament de Ia Comissio
Per aI desenvolupament de Ies seves funcions, Ia Comissió rep eI suport administratiu de Ia
Direccio General del Patrimoni de la Ceneralitat de Catalunya, mitjançant Ia Secretana Tècnica
de Ia Junta Consultiva de Contractacio Administrativa de Ia Generalitat de Catalunya
La Comissió té Ia mateixa durada que eI PIa nacional de compra pública dinnovació de
Catalunya
La Comissió es reuneix a convocatória del presidenUa, tantes vegades com sigu necessari per
exercir es funcions que té assignades i, en tot cas1 quan ho demani eI presidenUa
L'assistència a les sessions de la Comissio no genera cap dret economic en concepte
d'indemnitzacio dassistencia o dietes per a cap dels seus membres
En tot eI que no preveu aquest Acord, sha daplicar Ia normativa sobre els ôrgans col Iegiats
regulada en la LIei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de Ies
administracions pûbliques de Catalunya
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