
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Objectiu de la jornada 
La compra i contractació pública que introdueix criteris d’eficiència energètica i reducció 
d’emissions de CO2 permet aconseguir resultats tangibles que contribueixen a la lluita contra el 
canvi climàtic i a l’eficiència de l’administració pública. 

Per això, l’objectiu d’aquesta jornada de mig matí és permetre els i les participants: 

- Conèixer, de primera mà, com altres responsables de contractació han introduït criteris 
d’eficiència energètica i baixes emissions de CO2 i quins resultats han aconseguit. 

- Intercanviar entre semblants i col!legues, dubtes i problemàtiques amb què es troben a l’hora 
d’ambientalitzar les seves contractacions i poder plantejar possibles solucions a partir de les 
experiències del grup.  

- Entrar en contacte amb altres responsables de contractació amb els que intercanviar i 
col!laborar tant de la mateixa organització com d’altres. 

 

Destinataris/àries 
Responsables de compres i contractació o personal tècnic involucrat en la preparació de 
licitacions dels diferents departaments i sector públic de la Generalitat, així com d’altres 
administracions catalanes referents i/o interessades en la matèria. Màxim 80 persones. 

Compra pública baixa en carboni a 
Catalunya 
Jornada d’intercanvi entre responsables de 
contractació d’administracions catalanes 
11 de juny de 2015 - Barcelona 
 
• Intercanvi de bones pràctiques  
• Presentació d’eines de suport disponibles a Catalunya 
• Creació de nous contactes entre responsables de compres i contractació del sector públic 
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Inscripció 
La participació en la jornada és gratuïta, no obstant es requereix inscripció prèvia perquè les 
places són limitades (80 persones). Per fer-ho, ompliu el formulari d’inscripció en línia: 
http://goo.gl/forms/68HDsPI8n2  

 

Lloc 
Col!legi d’Economistes de Catalunya – Seu de Barcelona. 

Pl. Gal!la Placídia, 32 08006 Barcelona.  

Tel. 93 416 16 04. 

 

Accesible en: 

Metro Fontana: L3 

FFCC Gràcia: L6, L7, S1, S2, S5 i S55 

Autobus 22, 24, 27, 32, 87, 92, 114, V15 i V17 

Bicing 107 i 221 
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Programa 

11:15 Acollida 

11:30 Benvinguda i apertura de la jornada 

Benvinguda i missatge inaugural. Sra. Assumpta Ferran, Directora General de 
Qualitat Ambiental, Dept. de Territori i Sostenibilitat i Sra. Mercè Rius, Directora 
de l’Institut Català de l'Energia (ICAEN). 

Presentació de la dinàmica de la jornada, Aure Adell, Ecoinstitut. 

12:00 Intercanvi de bones pràctiques 

Els assistents podran participar en dues taules durant aquesta sessió. Cada taula 
acollirà un màxim de 10 persones i tindrà una durada de 30 minuts cadascuna. Les 
taules rodones serveixen per, al voltant de la presentació d’una bona pràctica de 
contractació amb criteris d’eficiència energètica i baixes emissions de CO2, generar 
intercanvi, discussió de problemàtiques i propostes de possibles solucions. Les 
persones participants canviaran de taula al cap de 30 minuts. 

Taula 1: Vehicles elèctrics i híbrids a les flotes públiques. Mariona Gibert, Dept. 
de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. 

Taula 2: Serveis postals amb criteris d’eficiència energètica. Marta Bruguera i 
Sergi Vibancos, Comissió Central de Subministraments, Dept. D’Economia i 
Coneixement, Generalitat de Catalunya. 

Taula 3: Procés per a la definició d’especificacions de productes innovadors, el 
cas de les motos elèctriques. Josep Barjuan i Teresa Coedo, Dept. de Logística i 
Infraestructures, Prevenció, Seguretat i Mobilitat, Ajuntament de Barcelona. 

Taula 4: Compra d’electricitat 100% renovable de forma competitiva.         
Joan Carles Moya i Agustí Albiol, Dept. de Subministraments i Estalvi Energètic, 
Ajuntament de Barcelona. 

Taula 5: Estalvis garantits a través de contractes de serveis energètics per 
edificis i enllumenat públic. Francesc Vidal, ICAEN, Generalitat de Catalunya. 

Taula 6: Sistema i equips d’impressió optimitzat i eficients. Carles Palau, Servei 
de Compres, Ajuntament de St. Just Desvern. 

Taula 7: La biomassa, una font d’energia renovable alternativa al gas. Josep 
Verdaguer / Jordi Riera, Àrea de Territori i Sostenibilitat, Diputació de Barcelona. 

13:00 Recursos d isponibles i cloenda 

Recursos disponibles a Catalunya. Avaluació, Josep Esquerrà, Ecoinstitut. 

Cloenda. Sra. Teresa M. Pitarch, Directora de l'Oficina de Supervisió i Avaluació 
de la Contractació Pública, Departament de la Presidència. 

13:30 Aperitiu 
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Sobre el GPP 2020 
El projecte GPP 2020 pretén difondre arreu d’Europa una contractació pública de baixes 
emissions de carboni en suport dels objectius de la UE d’assolir, de cara al 2020, una reducció del 
20% de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, un augment del 20% en l’ús d’energies 
renovables i un augment del 20% de l’eficiència energètica. 

L’objectiu del projecte GPP 2020 és difondre la contractació baixa en carboni arreu d'Europa a 
través de: la publicació de més de 100 licitacions baixes en carboni per assolir una quantitat 
significativa de reduccions d’emissions de CO2 de manera immediata; la realització de cursos de 
formació i activitats d’intercanvi i de xarxa (networking) com aquest; i la millora de les 
estructures de suport permanents en compra i contractació pública verda que es presentaran durant 
la jornada. 

Per més informació: http://www.gpp2020.eu/cat  
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