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0 ANTECEDENTS 

La finalitat de l’Agència Valenciana de la Innovació és la millora del model productiu valencià, 

mitjançant el desenvolupament de la seua capacitat innovadora, tot això orientat a la 

consecució d’un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, dissenyant i coordinant 

l’estratègia d’innovació de la Comunitat Valenciana, i promovent l’enfortiment i 

desenvolupament del Sistema Valencià d’Innovació (d’ara endavant SVI) en el seu conjunt. 

L’Agència Valenciana de la Innovació (d’ara endavant AVI) va publicar al maig de 2018 les 

bases reguladores per a la concessió d’ajudes en matèria d’enfortiment i desenvolupament del 

Sistema Valencià d’Innovació per a la millora del model productiu. En aquest sentit, les 

diferents tipologies d’actuacions a subvencionar estan dedicades a impulsar la capacitat 

d’execució d’activitats d’I+D+i per part dels agents empresarials, a facilitar el desenvolupament 

i la difusió de tecnologies clau, i també a promoure la col·laboració pública-privada, fomentant 

d’aqueixa manera la transferència i circulació dels coneixements i les seues aplicacions. 

Entre les diferents línies d’ajuda hi apareix la línia d’Impuls a la Compra Pública Innovadora 

que té un doble objectiu; des del costat de la demanda, incorporar la component d’innovació a 

les tasques de les administracions públiques a través d’incrementar els requisits d’innovació en 

les compres de les citades administracions i, des del costat de l’oferta, és a dir, de les 

empreses valencianes, facilitar la seua major presència en licitacions públiques de productes i 

serveis innovadors. Són objectius d’aquesta actuació: i. potenciar el desenvolupament de 

mercats innovadors a través de la contractació pública; ii. millora de l’eficiència i qualitat dels 

serveis públics i, iii. increment de la demanda de productes i serveis innovadors. 

Concretament, la línia 2 d’impuls de la demanda de licitacions de productes i serveis 

innovadors és la línia d’actuacions on s’inclou el projecte BUILDING CPI, amb l’objectiu 

general de donar suport a una major presència de productes i serveis innovadors en 

l’Administració Valenciana. 

Per altra banda el Consorci de la Ribera és un organisme públic i constituït per les 

Mancomunitats de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa de Xúquer. El Consorci de la Ribera fou 

creat al 2001 per promocionar la sostenibilitat econòmica i mediambiental dels 47 municipis que 

formen les dos mancomunitats. 

L’àrea d’Energia del Consorci de la Ribera és el departament que té per objectiu la promoció de 

les energies renovables i l'estalvi energètic. http://consorcidelaribera.com/   
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1 INTRODUCCIÓ:  OBJECTIUS  I  CARACTERÍSTIQUES  DEL  DOCUMENT 

FINAL 

L’objectiu del present document és servir de guia o estratègia per al disseny i la ficada en 

marxa d’un procés de compra pública d’innovació o compra pública de tecnologia 

innovadora (CPI) per part de les autoritats locals o ajuntaments de la comarca de la 

Ribera del Xúquer. Enfocant aquesta CPI a la temàtica de la rehabilitació energètica dels 

edificis públics. 

Aquest document s’aplicarà posteriorment, a les fases posteriors de diàleg amb el mercat i 

implementació de la licitació que no és objecte de subvenció a la línia de l’AVI de 2018, per a 

l’execució i ficada en marxa del procediment complet de CPI. 

Per això s’utilitzarà l’experiència guanyada amb l’execució del projecte PROMINENT MED 

(acrònim del projecte amb el títol Public pRocureMent of Innovation boosting greEN growTh in 

MED area, pertanyent al programa Interreg Med de la Comissió Europea; https://prominent-

med.interreg-med.eu ) per la renovació energètica de l’edifici municipal anomenat ‘Magatzem 

de Cucó’ d’Alzira. El cas d’estudi del ‘Magatzem de Cucó’ de l’ajuntament d’Alzira servirà per 

exemplificar el procediment a seguir i les dificultats que han aparegut i ha calgut superar. 

El projecte PROMINENT MED has estat un projecte de cooperació transnacional de cooperació 

a l’àrea mediterrània on han participat socis de França, Portugal, Itàlia, Croàcia i Espanya i amb 

una durada de 36 mesos. Aquest projecte està englobat a l’eix 1 temàtic del programa amb la 

prioritat de promocionar la innovació en l’àmbit del desenvolupament intel·ligent i sostenible del 

Mediterrani. En aquesta línia el consorci de socis va presentar el projecte PROMINENT MED 

amb dos objectius principals: la creació de clústers internacionals innovadors i la instauració de 

la compra pública d’innovació com a ferramenta d’impuls de la innovació. A més, el projecte 

està enfocat clarament a la consecució d’aquests objectius en pobles i ciutat menudes per tota 

la problemàtica associada a la falta de recursos endèmica d’aquesta tipologia d’autoritats 

locals. 

Aquesta guia per a l’aplicació de la compra pública d’innovació als ajuntaments es divideix amb 

els següents apartats que es corresponen a les principals fases del procés de CPI, tal com es 

mostra a continuació: 

1) Identificació i avaluació de les necessitats; 

2) Compromís del mercat. Vigilància tecnològica. 

3) Preparació del Business case o cas de negoci; 
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4) Diàleg amb el mercat. Consulta al mercat; 

5) Preparació dels plecs de condicions i llançament de la licitació de CPI; 

6) Avaluació de propostes o solucions innovadores presentades; 

7) Execució del contracte de CPI. 

 

1.1 COMPRA PÚBLICA INNOVADORA 

Segons la Comissió Europea1 la ‘contractació d’innovació’ fa referència a tota aquella compra o 

adquisició per part d’un organisme públic que reunisca, almenys, un dels següents aspectes: 

i. La compra d’un procés d’innovació (els serveis d’investigació i desenvolupament o 

I+D) amb resultats (parcials); 

ii. La compra dels resultats de la innovació creada per altres organismes. 

Al primer cas, l’entitat pública compra els serveis d’I+D de productes, serveis o processos que 

encara no existeixen. En aquest cas, l’organisme públic defineix les seues necessitats, 

promovent que les empreses i els investigadors desenvolupen els productes o serveis 

innovadors que les satisfaent. 

Al segon cas, el comprador públic pren el rol de pioner i compra un producte o servei que és 

nou al mercat i/o que inclou una sèrie de característiques substancialment noves. 

En el marc de la contractació d'innovació, la literatura existent distingeix, principalment entre la 

contractació pre-comercial (CPP) i compra pública d'innovació o de solucions innovadores 

(CPI). Segons la guia de la Unió Europea (2007)2, ‘CPP significa la contractació de serveis de 

recerca i desenvolupament que impliquen un risc-benefici compartit sota condicions de mercat i 

desenvolupament competitiu en fases, on hi ha una separació entre la fase de recerca i 

desenvolupament respecte la fase de desplegament comercial dels productes finals’. La CPP 

inclou la contractació de serveis d’I+D. Per contra, "CPI és la contractació on les autoritats 

públiques actuen com a client per al llançament de béns o serveis innovadors que encara no 

estan disponibles de forma massiva, comercialment parlant, al mercat’. 

Així mateix, la Directiva 2014/21/UE defineix la innovació com ‘la introducció d’un producte, 

servei o procés nou o significativament millorat, que inclou, malgrat que no es limita únicament 

a d’ells, els processos de producció, edificació o construcció, un nou mètode de 

comercialització o de comercialització o un nou mètode organitzatiu de pràctiques 

                                                            
1
 European Comission. Comission notice. C(2018) 3051 final Guidance on Innovation Procurement. 
2
 European Commission  (2007b), Communication  from  the Commission  to  the European Parliament,  the Council,  the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions COM(2007) 799 final, Brussels, Pre‐commercial Procurement: 
Driving  innovation  to  ensure  sustainable  high  quality  public  services  in  Europe:  http://ec.europa.eu/invest‐in‐
research/pdf/download_en/com_2007_799.pdf  
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empresarials, la organització del lloc de treball o les relacions exteriors, entre d’altres amb 

l’objectiu d’ajudar a resoldre desafiaments de la societat o a recolzar l’estratègia Europa 2020 

cap a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador’. 

Al projecte PROMINENT MED la compra d’innovació dirigida a millorar l’eficiència energètica 

d’edificis públics és una compra pública d’innovació o de tecnologia innovadora. O siga, l’entitat 

pública no va a contractar tasques d’I+D. 

1.2 QUÈ ÉS INNOVACIÓ? 

D’acord amb el Manual Oslo3 de la Comissió Europea i de la OECD (Organisation for Economic 

Co-operation and Development), que és el document de referència de l’anàlisi pel que fa a la 

innovació, ‘una innovació és la implementació d’un nou o d’un significativament millorat 

producte, servei o procés, o un nou mètode de comercialització, o un nou mètode organitzatiu 

de pràctiques empresarials, d’organització del lloc de treball o de relacions externes’. 

‘Com a mínim, perquè siga una innovació ‘el producte servei, mètode de comercialització o 

mètode organitzatiu ha de ser nou (o ha de sofrir una millora significativa) per a l'entitat. Això 

inclou productes, processos i mètodes desenvolupats per la mateixa empresa o aquells que 

han estat desenvolupat per altres entitats i adoptats per aquesta’. 

1.3 MUNICIPI PILOT: LA CIUTAT D’ALZIRA 

La ciutat d’Alzira està situada 30 km al sud de la ciutat de València i és la capital de la comarca 

valenciana de la Ribera Alta del Xúquer. Amb prop de 45,000 habitant (2016) és la població 

més gran de la Ribera. 

La ciutat d’Alzira forma part de la xarxa Innpulso o xarxa de Ciutats de la Ciència i la Innovació 

(https://redinnpulso.com/) que és un fòrum d’encontre de totes aquells ajuntaments que 

pretenen avançar cap a la definició i l’aplicació de polítiques locals innovadores. D’entre els 

objectius de la xarxa Innpulso trobem que un d’ells és ‘impulsar la compra pública innovadora 

tant amb fons propis, com nacionals o internacionals fomentant especialment la participació de 

les PIMES ubicades a les ciutats de la xarxa’. 

Alzira també forma part de la Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació 

(http://xarxainnovacio.com) que és una associació que fomenta la innovació en entorns locals 

mitjançant la col·laboració entre l'Administració local, la ciutadania i les empreses. La Xarxa 

Valenciana de Ciutats per la Innovació persegueix millorar el potencial innovador de les 

administracions locals impulsant accions que propicien la col·laboració recíproca entre governs 

                                                            
3 OECD (2005) Guidelines for collecting and interpreting innovation data, Oslo Manual, Paris: OECD, European Commission. 
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membres de la Xarxa. La Xarxa ha de ser un exemple per als ajuntaments i ha d’ajudar-los a 

impulsar un model econòmic i social sostenible basat en el coneixement i la innovació. 

Així mateix, la ciutat d’Alzira es va adherir al 2016 al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia 

(https://www.pactodelosalcaldes.eu/es/ que és el major moviment mundial de pobles i ciutats 

per l'acció local pel que fa al clima i l’energia. Al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia els 

governs locals voluntàriament es comprometren a implementar els objectius de la Unió 

Europea en matèria de clima i energia. Els compromisos dels signataris del pacte estan lligats 

al marc polític de la Unió Europea: el paquet pel clima i energia per a 2020 i el marc pel clima i 

energia de 2030, així com l'estratègia la UE d'adaptació al canvi climàtic. Els signants del pacte 

es comprometen a adoptar un enfocament integral per a la mitigació i l'adaptació al canvi 

climàtic. L’objectiu és retallar les emissions de CO2 en almenys un 40% per a 2030 i augmentar 

la resiliència davant els efectes del canvi climàtic. 

Al projecte PROMINENT MED participaren els següents departament de l’ajuntament d’Alzira: 

 Departament d’Urbanisme; 

 Departament de Contractació; 

 Departament de Projectes Europeus; 

 Departament d’Infraestructures i Projectes; 

 La Iniciativa per al Desenvolupament Econòmic d’Alzira (IDEA); 

 Departament d’Educació i Joventut. 

2 FASES DE LA COMPRA PÚBLICA D’INNOVACIÓ (CPI) 

L’execució de la compra pública d’innovació al projecte PROMINENT MED s’ha realitzat 

seguint les següents fases: 

1. Constitució de l’equip de treball i clúster innovador EE d’edificis; 

2. Identificació i avaluació de les necessitats; 

3. Diàleg amb el mercat 

4. Realització de la licitació o compra/adquisió de solucions; 

5. Avaluació de les ofertes presentades; 

6. Execució del contracte 

A continuació és mostra el cronograma d’activitats del cas pilot d’Alzira al projecte 

PROMINENT MED: 
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Activitat  Data finalització 

IDENTIFICACIÓ DE NECESSITATS / CONTRASTE DE MERCADO 

Preparació de la documentació de la proposta de projecte. Business case. Desembre de 2017 

Definició  de  necessitats  orientades  a  obtenir  els  resultats esperats  que 

contribuïsca a donar credibilitat del projecte 

Novembre 2017 

Identificació de la demanda potencial del mercat per augmentar l’interès de les 

empreses (major credibilitat del projecte). 

Desembre 2017 

Creació del prospecte del projecte per donar credibilitat al projecte. Desembre 2017 

Creació d’una llista de potencials subministradors de les solucions. Gener 2018 

Creació del qüestionari de consulta al mercat. Febrer 2018 

Preparació  de  la  nota  de  consulta  prèvia  al mercat  (Prior  Information Notice

PIN) 

19/12/2017 

Desenvolupament d’un lloc web amb la informació del projecte 19/12/2017 

ETAPA DE CONTRAST AMB EL MERCAT

Publicació de la PIN amb el prospecte del projecte al Diari oficial de la UE Gener 2018 

Publicació  i  enviament  del  qüestionari  electrònic  de  consulta  al  mercat  als 

potencials subministradors 

Gener 2018 

ETAPA DE CONSULTA  O DIÀLEG AMB EL MERCAT 

Definició de la jornada de consulta al mercat Gener/febrer 2018 

Execució de la jornada o workshop de consulta al mercat. Visita‐estudi a l’edifici 

objecte de la prova pilot.  

08/03/2018 

Revisió i anàlisis de la consulta al mercat Març 2018 

ETAPA DE LICITACIÓ DEL PROJECTE

Preparació  dels  plecs  de  condicions que regiran el projecte. Selecció del

procediment i dels criteris d’adjudicació. 

Abril‐maig 2018 

Llançament de la licitació. Publicació a les plataformes de contractació 13/06/2018 

Realització del  taller de dubtes de  la  licitació. 2a visita a  l’edifici objecte de  la 

reforma. 

27/06/2018 

ETAPA D’AVALUACIÓ D’OFERTES 
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Presentació d’ofertes.  19/07/2018 

Avaluació administrativa i tècnica de les ofertes Setembre‐octubre 
2018 

Adjudicació del contracte.  Desembre 2018 

ETAPA D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Desenvolupament del pla de monitorització i avaluació Gener 2019 

Execució de la millora de la eficiència energètica de l’edifici Gener‐març 2019 

Control i validació del projecte.  Gener‐març 2019 

3 IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE NECESSITATS 

La identificació de les necessitats que ha de cobrir les soluciones innovadores és un pas clau 

per assegurar que el projecte és realista, guanyar la credibilitat necessària de cara els 

potencials subministradors. La identificació de necessitats suposarà: 

 Discutir amb els usuaris finals de l’edifici, que són qui estan en millor posició per 

identificar les ineficiències del servei / procés (en aquest cas de l’edifici). Fomentar la 

participació ciutadana és fonamental per assegurar-se l’acceptació del projecte 

d’innovació a implantar.; 

 Definir les necessitats a cobrir sense especificar les solucions. Cal recordar que la 

definició de necessitats en termes de funcionalitat obre la porta a la innovació, mentre 

que les especificacions detallades restringeixen la resposta a un nombre limitat de 

solucions; 

 Guanyar massa crítica, identificant possibles administracions/propietaris d’edificis amb 

unes necessitats o problemes similars. De forma que el projecte guanye credibilitat 

mostrant al sector privat que paga la pena invertir en eixes tecnologies perquè hi ha 

mercat on vendre-les. 

3.1. IDENTIFICACIÓ DE NECESSITATS: UN REQUISIT PREVI 

Al cas pilot d’Alzira en el marc del projecte PROMINENT MED es va afrontar un repte major 

perquè l’edifici estava desocupat, sense ús, de forma que no hi havia usuaris que l’utilitzaren i, 

per tant, no hi havia forma de marcar l’escenari base sobre el que definir les necessitats. Per 

això, l’ajuntament d’Alzira va llançar un procés de participació ciutadana basat amb enquestes 

a la ciutadania en general, demanant opinió sobre l’ús final de l’edifici ‘Magatzem de Cucó’. 

Amb vora 500 respostes al qüestionari es va decidir que l’edifici tinguera un ús social, per a la 

joventut. A partir de la idea que fos un casal jove, les diferents regidories implicades i el 



   
 Àrea d’ENERGIA  
 CONSORCI DE LA RIBERA 
 Edifici Polivalent Verge de la Salut 

C/de la Safor, 22 - 46680 ALGEMESÍ (València) 
 Tel. 96 242 46 41 - Fax 96 241 41 72 

energia@consorcidelaribera.com 
 

10 

 

personal tècnic de l’ajuntament definiren les necessitats prèvies: edifici multi usos, amb una 

superfície diàfana per poder acollir actuacions/espectacles, aïllat acústicament cap a l’interior 

(per la proximitat de la CV-50) i cap a l’exterior (per tindre un centre de salut al costat) i amb un 

elevat confort tèrmic. 

Com s’ha comentat el ‘Magatzem de Cucó’ és un edifici municipal abandonat que requereix 

d’un rehabilitació integral, i que l’ajuntament està executant en diferents fases. Per aquest fet i 

pel pressupost del PROMINENT MED per a la intervenció d’un màxim de 200,000 € es va 

decidir dividir l’edifici en subsistemes i enfocar la compra d’innovació en un d’ells. 

Finalment el pilot es va decidir que s’enfocaria als buits de les façanes, a les finestres i els 

diferents elements que les composen: els marcs, vidres i possibles elements d’ombreig. 

A diferència de la resta de casos pilot del projecte PROMINENT MED, al cas d’Alzira es va 

realitzar un estudi exhaustiu previ de l’estat de l’art del mercat pel que fa a les solucions 

enfocades als buits de les façanes. En aquest cas es va seguir la metodologia utilitzada al 

projecte PAPIRUS on es va recollir la informació sobre la tecnologia present al mercat abans 

del llançament de la licitació en comptes d’obtindre-la durant el procediment de negociació o de 

diàleg competitiu. Així es va decidir pel fet que al cronograma del projecte PROMINENT MED la 

implementació de la licitació coincideix amb el període de convocatòria d’eleccions municipals i 

autonòmiques de 2019, la qual cosa ficaria en serioses dificultats el projecte. 

Per tant, la fase de selecció de necessitats al pilot d’Alzira contempla un anàlisi preliminar del 

mercat, de l’estat de l’art profund. L'estudi preliminar del mercat i de la tecnologia és essencial 

per conèixer allò que aporta el mercat en relació a les necessitats tecnològiques determinades 

a l’objecte de la licitació. Al present cas estudi l’estudi preliminar es dirigia a dos objectius: 

1) La identificació de productes dirigits a la solució de les necessitats identificades per 

l'Ajuntament d'Alzira descrivint les seves característiques amb l’objectiu de tenir una 

primera aproximació sobre les solucions existents actualment en el mercat i les 

tendències innovadores que es comencen a introduir. Aquesta anàlisi preliminar del 

mercat se centra en les tecnologies disponibles aplicar a un envolvent de vidre que 

permeten reduir la demanda d’energia, s’han agrupat en: 

a. Vidre. Els vidres s’implementen a la part acristallada i es poden classificar en 

vidres estàtics i vidres intel·ligents passius. A més, existeixen làmines que 

aplicades sobre els vidres existents, poden millorar les propietats tèrmiques 

d’aquests. 

b. Marcs. Els perfils utilitzats en la fabricació de finestres poden ser d'alumini, 

fusta, PVC i algun sistema híbrid de recent desenvolupament per a la millora 

del tancament d'edificis. 
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c. Elements d'ombrejat. Existeix una gran diversitat d'elements d'ombra que 

milloren la qualitat tèrmica de l'edifici. 

L’anàlisi de les potencials solucions s’estructura amb la següent informació: 

I. Descripció de la solució; 

II. Avantatges i limitacions de la solució; 

III. Propietats tèrmiques; 

IV. Cost de la solució; 

V. Possibles proveïdors de la solució o tecnologia. 

2) La identificació de potencials proveïdors de components del sector de la fusteria 

exterior en que es centrarà la compra d’innovació, dividits geogràficament. Aquesta 

identificació  a més de facilitar el contacte de manera que es facilite la seva participació 

en les activitats previstes en el marc de la CPI com consultes, enquestes, etc., ofereix 

informació addicional dels possibles proveïdors de tal manera que a més permet 

analitzar seves característiques i capacitats. 

Amb tota aquesta informació i la construcció de la modelització energètica de l’edifici o escenari 

base d’energia de l’edifici es va procedir a determinar les necessitats que calia ser cobertes 

amb les solucions innovadores. Les finestres i demés elements innovadors havien de 

respondre a les següents necessitats dirigides a resultats: 

1. Les solucions havien de maximitzar l’ús de la llum natural; 

2. Minimitzar les ganàncies de calor a l’estiu, evitant sobreescalfaments i aprofitar 

aquestes ganàncies a l’hivern; 

3. Minimitzar les pèrdues de calor; 

4. Proporcionar ventilació no forçada; 

5. Insonorització (aïllament acústic); 

6. Assegurar la qualitat de la unió de les solucions amb els tancaments; 

7. Fàcil manteniment i neteja; 

8. Producte sostenible, considerant el cicle de vida; 

9. Proporcionar seguretat davant el vandalisme. 

El municipi preveia innovacions en qualsevol dels tres elements constituents de les finestres, és 

a dir, als marcs, vidres o als elements d'ombreig, de forma individual o en combinació, tenint en 

compte l'ús de materials innovadors o elements estructurals innovadores. 
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3.2. DIFICULTATS I LLIÇONS DEPRESES 

A l’etapa d’identificació de necessitats sorgeixin dificultats que apunten al mateix problema: 

trobar el difícil equilibri entre la definició de les necessitats que impliquen solucions 

específiques - que exclouen així la possibilitat de fer una CPI - i les necessitats que estan 

obertes a diferents tipus de solucions. 

Dificultats al cas pilot d’Alzira 

En aquesta fase les principals dificultats trobades van ser: 

a. La falta d’informació sobre l’edifici; 

b. La manca de pressupost suficient per portar a terme la rehabilitació integral de l’edifici a 

la mateixa licitació; 

c. La gran segmentació del mercat. 

Al cas pilot d’Alzira, al contrari que la resta de casos d’estudi del projecte PROMINENT MED, 

l’edifici estava abandonat i per tant, ni hi havia usuaris que pogueren donar informació sobre 

necessitats, ni existia un perfil de consum d’energia de l’edifici. Per aquest motiu, en primer lloc, 

es va tenir que recórrer a enquestes entre la ciutadania, més un estudi dels serveis tècnics 

sobre les necessitats prèvies d’un casal jove. En segon lloc, es va tenir que construir un model 

energètic teòric de l’edifici que simulés la demanda d’energia del ‘Magatzem de Cucó’ amb els 

requisits del Codi Tècnic de l’Edificació (DB-HE, CTE), utilitzant el software oficial lliure CE3X.  

Pel que fa a la gran segmentació del mercat, durant l’anàlisi preliminar es va verificar que hi 

existia un gran nombre d’empreses potencials subministradores de tecnologia pertanyents a 

diferents sector: sector energètic, el de la construcció, fabricants de materials, subministradors 

de materials i els arquitectes o enginyers. A més, també entrava en joc la segmentació dels 

buits de les façanes en vidres, marcs i elements d’ombreig. Aquest fet va suposar la 

consideració d’un gran nombre de potencials i diferents subministradors de solucions. 

Lliçons apreses 

Les característiques concretes de l’edifici estudi va suposar un esforç extra pel que fa a 

recursos humans i econòmics, tant en la realització d’enquestes, com en la realització del 

model energètic de l’edifici. Però no va ser debades, perquè el model bàsic teòric energètic va 

servir per posteriorment comparar les propostes tècniques innovadores i calcular l’impacte a la 

demanda d’energia de l’edifici i el càlcul del cost de cicle de vida de les solucions. 

Per altra banda, l’elevada segmentació del mercat va permetre identificar una sèrie d’actors 

realment important per al projecte com varen ser els anomenats ‘influencers’. Aquests són 
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actors rellevants capaços de multiplicar el ressò del projecte, com poden ser: instituts 

tecnològics, associacions d’empreses, etc. 

Per últim i més important, la decisió de dividir el repte/sistema o edifici en subsistemes 

assumibles tècnica i econòmicament d’anàlisi, va ser un encert per portar endavant el projecte 

en temps i forma adequats. La limitació pressupostària i el gran nombre de factors a incloure a 

una renovació integral d’un edifici del segle XIX abandonat, varen fer necessari prendre 

aquestes decisió. 

4 DIÀLEG AMB EL MERCAT 

El compromís/implicació del mercat o market engagement és la pedra angular de l'adquisició 

d'innovació. És imprescindible que els compradors tinguen un bon coneixement de la cadena 

de subministrament vinculada al producte innovador que desitgen comprar. A més, aquesta 

fase és clau per atraure els potencials proveïdors i intercanviar informació amb ells sobre la 

CPI. En general, el diàleg amb el mercat es pot fer a través de reunions, diferents tipus de 

comunicacions, enquestes i visites in situ. 

4.1. INICIATIVES I INSTRUMENTS DE PARTICIPACIÓ DEL MERCAT 

Amb l’objecte de aconseguir un diàleg fructífer amb el mercat, al mateix temps que es 

guanyava la credibilitat suficient per mantindre l’interès de les empreses, al cas pilot d’Alzira del 

projecte PROMINENT MED es portaren a terme tota una sèrie d’accions de difusió d’entre les 

que cal destacar les descrites a continuació. 

a) PROSPECTE DEL PROJECTE: INFORMACIÓ PRELIMINAR 

Un dels primers documents de producció exclusiva per al projecte va ser el present document 

que tenia per títol ‘Información preliminar al mercado para compra pública de innovación (CPI) 

de soluciones de carpintería exterior en Alzira (Valencia)’. 

Aquest document produït per clúster innovador de la Ribera, dirigit pel Consorci de la Ribera, 

contenia la informació bàsica sobre el projecte que calia distribuir en eixe moment inicial entre 

les empreses. El prospecte del projecte té la finalitat d’ajudar a fer un sondeig de mercat.  

El document contenia la següent informació: 

1. L’objecte del contracte. En aquest punt es definia quin anava a ser l’objecte de la 

licitació que es publicaria en un futur proper, qui anava a ser el poder adjudicador, el 

pressupost inicial del projecte, la data aproximada del llançament de la licitació i les 

medicions. 



   
 Àrea d’ENERGIA  
 CONSORCI DE LA RIBERA 
 Edifici Polivalent Verge de la Salut 

C/de la Safor, 22 - 46680 ALGEMESÍ (València) 
 Tel. 96 242 46 41 - Fax 96 241 41 72 

energia@consorcidelaribera.com 
 

14 

 

2. Descripció de l’edifici. El document realitzava una descripció general de l’edifici, 

proporcionant la informació sobre la localització del mateix, el projecte de rehabilitació, 

el seu ús final com a casal jove d’Alzira, la seua tipologia constructiva amb les 

dimensions i volumetria, acompanyades per gran quantitat de material fotogràfic. 

A més, s’incloïa les característiques energètiques bàsiques, l’escenari base amb les 

solucions tradicionals, de l’edifici basades amb l’informe del software de simulació 

energètica CE3X. 

3. Una descripció de les necessitats. Per últim es va incloure la informació referent a les 

necessitats funcionals prèvies identificades, ja descrites al punt 3 del present 

document. 

Aquest document es pot descarregar a través del següent enllaç: 

http://energia.consorcidelaribera.com/wp-content/uploads/2018/01/PROMINENT-MED-

Informaci%C3%B3n-preliminar.pdf  

b) PRIOR INFORMATION NOTICE (PIN) 

El dia 06/01/2018 es va publica al Diari Oficial de la Unió Europea (concretament al TED o 

Tenders Electronic Daily) l’anunci d’informació prèvia sobre el cas pilot d’Alzira, seguint les 

directrius marcades per la LCSP al seu article 134. 

De forma més resumida, el PIN contenia la informació recollida al prospecte del projecte, 

l’adreça web on descarregar-se tota la informació i també es va incloure informació sobre la 

data de la jornada de consulta al mercat (el 08/03/2018) i la data aproximada de publicació de 

la licitació que va ser del 15/06/2018. El document es pot descarregar polsant al següent enllaç: 

http://energia.consorcidelaribera.com/wp-content/uploads/2018/01/2018-OJS004-004551-es-

Publicaci%C3%B3-UE.pdf  

c) PÀGINA WEB SOBRE EL PROJECTE 

A la web oficial del Consorci de la Ribera es va crear un lloc web exclusiu per al projecte i un 

subapartat amb tota la informació sobre el projecte que s’ha anat generant, com es pot 

observar a la següent adreça http://energia.consorcidelaribera.com/?page_id=337&lang=es  

La secció de la web dedicada al projecte de rehabilitació del ‘Magatzem de Cucó’ presenta al 

mateix temps 3 camps bàsics informatius: 

1. ‘Diàleg amb el mercat’, apartat amb el prospecte del projecte, la publicació 

del PIN i la informació sobre la jornada o workshop de consulta al mercat 

(que es tractarà posteriorment). Enllaç 

http://energia.consorcidelaribera.com/?page_id=340&lang=es  
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2. ‘Informació sobre l’edifici’, apartat que conté els diferents projectes de 

rehabilitació i enderrocament generals i parcials del ‘Magatzem de Cucó’ 

produïts per l’ajuntament d’Alzira. A més, s’incloïen un gran nombre de 

fotografies sobre detalls constructius de l’edifici en qüestió. Enllaç: 

http://energia.consorcidelaribera.com/?page_id=340&lang=es  

3. Inscripció a la jornada de diàleg amb el mercat, apartat amb la informació 

bàsica de la jornada organitzada el 08/03/2018 i que conté el formulari 

d’inscripció a la jornada que es pot observar a través del següent enllaç 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciz6DFCL-

r2gjVB9aDdHSRXY6vbds4_RUCd3Qf1Yk74R862A/viewform . A més, dit 

formulari conté una enquesta de prospecció de mercat i sobre l’estat actual 

de la tecnologia que els participants a la jornada calia que emplenaren. 

Enllaç: http://energia.consorcidelaribera.com/?page_id=372&lang=es 

d) JORNADA-TALLER DE CONSULTA AL MERCAT 

El 08/03/2018 es va portar a terme una jornada informativa a l’edifici de l’Ajuntament d’Alzira 

sobre el projecte de rehabilitació del ‘Magatzem de Cucó’. Aquesta jornada oberta a totes les 

empreses tenia l’objecte de facilitar el diàleg obert i el flux d'informació entre l'administració i els 

proveïdors potencials. Per participar a la jornada era necessari fer la inscripció a través del 

qüestionari de la web del projecte. 

La jornada es va dirigir a fabricants i proveïdors de solucions de finestres interessats a 

participar en la licitació que es llançarà al 2018. Durant la jornada es varen explicar les 

necessitats funcionals tecnològiques identificades que s’espera siguen satisfetes a través de la 

licitació. A més durant la jornada també es va oferir la possibilitat de visitar l’edifici. 

D'altra banda, els empresaris assistents tindran l'oportunitat d’informar sobre l'estat actual de la 

tecnologia i per donar a conèixer el seus solucions innovadores. 

El contingut a destacar de la jornada va ser el següent: 

i. Tòpic 1: Conceptes, objectius i perspectives de la Compra Pública d'Innovación 

(CPI). 

ii. Tòpic 2: Presentació del projecte europeu PROMINENT MED. 

iii. Tòpic 3: Necessitats de l'edificio. Presentació i diàleg obert. 

iv. Tòpic 4: Visita tècnica a l'edifici ‘Magatzem de Cucó’. Visita in-situ de la qual es 

parlarà a continuació. 

v. Tòpic 5: Reunions individuals amb empreses, on aquestes podien consultar 

aspectes del projecte i on s'esperava que les empreses mostraren com resolien els 

reptes llançats per la rehabilitació de l'edifici. 
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vi. Tòpic 6: Networking entre les empreses. Espai que es va deixar per intercanvi 

d'informació entre les empreses assistents. 

El material produït en exclusiva per la jornada va ser el següent: 

I. Programa de la jornada, amb la informació sobre la mateixa i com realitzar la inscripció. 

http://energia.consorcidelaribera.com/wp-content/uploads/2018/01/PROMINENT-MED-

Jornada-Informativa-de-Consulta-al-Mercado_V3.pdf  

II. Fullet informatiu sobre la jornada amb informació sobre la CPI, el projecte en general i 

la jornada. Enllaç: http://energia.consorcidelaribera.com/wp-

content/uploads/2018/03/triptico-02-copia.pdf 

Com a resultat final, a destacar la participació d’un total de 9 empreses. D’aquestes 9 total, 7 

d’elles sol·licitaren una reunió amb l’equip del projecte. 

e) VISITA IN-SITU A L’EDIFICI 

En el marc de la jornada del 08/03/2018 es va incloure una visita a l’edifici objecte de la 

rehabilitació amb l’objectiu de permetre els proveïdors d'examinar la ubicació i les 

característiques constructives del projecte pilot. Durant la visita els tècnics municipals 

explicaren les necessitats funcionals identificades que calia ser resoltes per les solucions 

presentades a la propera licitació del projecte. 

f) CAMPANYA DE COMUNICACIÓ 

Amb el doble objectiu d’informar al mercat sobre jornada de consulta al mercat de la prova pilot 

del ‘Magatzem de Cucó’ i, al mateix temps, poder obtenir un coneixement més profund sobre 

les solucions tecnològiques que el mercat ofereix, es va realitzar una campanya informativa 

utilitzant el canals de comunicació 2.0 convencionals (Twitter, Facebook, Linkedin), fòrums i 

revistes especialitzades en construcció, premsa en general i un enviament de correus 

electrònics amb informació sobre el projecte. 

En aquest últim cas, va ser resultar fonamental l’anàlisi preliminar de mercat realitzat durant la 

identificació de les necessitats de l’edifici, on es va crear una base de dades amb potencials 

subministradors de solucions tecnològiques innovadores. Aquesta base de dades amb 

d’empreses majoritàriament espanyoles, però amb presència també del mercat francès i 

portuguès, amb 161 potencials empreses subministradores i 50 potencials empreses 

instal·ladores va ser el principal canal de transmissió del correus electrònics informatius sobre 

el projecte. 
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4.2. CONSTRUINT CREDIBILITAT DE CARA ELS PROVEÏDORS 

La credibilitat d’un projecte, sobretot en projectes de CPI on el diàleg amb les empreses és la 

part diferencial i fonamental, és crucial per arribar a bon port. Cal tenir en compte que, al 

contrari que la compra pública amb procediments tradicionals, a la CPI és necessari la 

implicació de les empreses i, per tant, requereix un major esforça per la seua part. A més, les 

empreses no estan acostumades a aquesta tipologia de procediment. 

En general, les autoritats públiques són compradors creïbles i amb la publicació al butlletí oficial 

de la UE de l’anunci previ al mercat és un vertader argument a favor de la credibilitat de l’agent 

pública contractant i del mateix projecte. 

Les principals accions realitzades per infondre credibilitat al projecte varen ser les següents: 

 Publicació de l'anunci previ al mercat (PIN) el 06/01/2018. Com ja s'ha comentat, el 

signe més eficaç de credibilitat. A continuació es va publicar l'anunci al butlletí oficial de 

la província de València, per tal de propiciar la participació de les PIMES de la Ribera. 

 Desenvolupar un prospecte informatiu creïble, amb suficient informació tècnica sobre el 

projecte. 

 Preparar una pàgina web exclusiva del projecte PROMINENT MED, amb un apartat 

específic per al projecte de rehabilitació del 'Magatzem de Cucó', incloent-hi tota la 

informació rellevant de l'anàlisi de necessitats, l'estat de l'edifici, les potencials 

solucions identificades, els requisits funcionals a cobrir per les solucions innovadores, 

la jornada de consulta al mercat, etc. 

 Mostra l'anàlisi econòmica i demostrar que el pressupost era apropiat no només per a 

solucions tradicionals, sinó també per impulsar solucions innovadores. 

 Preparar un qüestionari de consulta al mercat detallat com a requisit d'inscripció per a 

la jornada de consulta al mercat. A través del qüestionari es donava resposta no només 

a la pregunta "Digues què ofereixes", sinó una resposta més profunda en forma de 

"Digues com la teua solució pot ajudar a resoldre les meves necessitats millor que 

solucions tradicionals". 

4.3. DIFICULTATS I LLIÇONS DEPRESES 

Les principals dificultats varen ser per obtenir retroalimentació per part dels potencials 

proveïdors. Es varen seguir dos enfocaments per transmetre la informació: en primer lloc, una 

campanya de correu d'un compte de Gmail genèric (prominentmedspain@gmail.com) que no 

sembla tenir un gran impacte pel nombre de respostes d’empreses, possiblement a causa de la 

impressió impersonal de que pot tenir un compte de Gmail; i segon, un any del compte de 

correu electrònic institucional del Consorci de la Ribera que va funcionar millor. 
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Per suposat un altres problema és el desconeixement de què és la compra pública innovadora i 

la diferent forma de funcionar que suposar aquest tipus de contractació. Durant pel període 

previ a la jornada de consulta al mercat del 08/03/2018 i en aquesta mateixa es va tenir que 

explicar els fonaments de la CPI i com s’anava a procedir en aquesta contractació. 

Finalment, un altre problema que aparegué fou al qüestionari. Es va demanar als potencials 

proveïdors que classificaren les seues solucions en una escala de 1 (dolenta) a 5 (bona) 

segons els requisits funcionals establerts. Òbviament, tots els proveïdors classificaren les 

seues pròpies solucions amb un 5, i per tant, la informació fou inútil. A més, seria necessari fer 

que les empreses donaren un preu indicatiu a les seues solucions perquè ningú va mostrar les 

seues cartes (és a dir, el cost aproximat de les seves solucions). 

5 CAS DE NEGOCI O BUSINESS CASE 

Les inversions a realitzar per qualsevol entitat caldria que foren justificades en forma dels 

beneficis (no només econòmics) que es pretenen aconseguir, comparant-los amb els costos 

previstos de dita inversió. En aquesta línia es fa necessari el business case que ha de 

proporcionar la justificació per cada projecte. 

El cas de negoci o business case és una eina de suport a decisions d'inversió durant la vida del 

projecte. Dissenyar un cas de negoci és un pas clau per garantir la credibilitat necessària i 

garantitzar l’èxit de la licitació. Al projecte PROMINENT MED es va definir el cas de negoci en 

cinc passos: 

1. Definir la problemàtica a resoldre. 

2. Recollir la informació necessària per comprendre les solucions potencials. 

3. Comparar costos, beneficis i riscos. 

4. Decidir sobre l’estratègia de compra. 

5. Crear les condicions adequades per fomentar la competència. 

En el cas del projecte pilot d’Alzira no es va poder completar el business case com a 

conseqüència de la falta d’informació, sobretot pel que fa al cost de les solucions aportades 

pels potencials subministradors. En aquest cas es varen completar els 2 primers passos amb la 

identificació de necessitats i el compromís del mercat. 
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6 FACILITADORS EXTERNS DE CPI 

D’entre els principals reptes que afronta la CPI de cara la seua promoció per part de les 

autoritats locals és la dificultat que tenen els pobles i ciutats a canviar els seus hàbits, rutines i 

normes internes. Concretament es refereix a: 

 Les competències o formació del comprador públic. Un dels majors problemes és la 

falta de formació, capacitació o experiència dels treballadors públics amb 

compres/adquisicions considerades ‘complexes’ o ‘no habituals’. 

 Anàlisi del mercat. La CPI tracta sobre innovació i la presència de nous actors al 

mercat. Per això, es requereix d’un coneixement profund sobre què ofereix el mercat en 

eixe moment i les oportunitats existents. Malauradament, les administracions públiques, 

i sobretot els municipis, sofreixen d’una carència de recursos econòmics i/o de personal 

especialitzat, que comporta una falta de temps (o de capacitats) per realitzar un anàlisi 

amb detall del mercat. A la majoria de processos de CPI es recomana realitzar un 

anàlisi preliminar del mercat. 

Com és lògic aquests problemes s’accentuen als municipis xicotets on es fa quasi 

imprescindible sol·licitar l’assistència tècnica d’intermediaris pel que fa a la implantació de la 

CPI. 

En el cas pilot d’Alzira, en el marc del clúster innovador de la Ribera, cal destacar la 

participació de les següents entitats: 

 Consorci de la Ribera. Àrea d’Energia. Com a coordinador de l’acció al cas pilot d’Alzira 

i experts en eficiència energètica d’edificis i energia sostenible en general. 

 Universitat Politècnica de València. Institut de Tecnologia de Materials. Representant 

del sector acadèmic al clúster la seua principal tasca s’ha dirigit al diàleg amb el mercat 

i vigilància tecnològica. 

 Tecnalia Corporación Tecnológica. Han actuat com a experts amb la implantació de la 

CPI i en la definició de les solucions innovadores pel que fa a l’eficiència energètica 

edificatòria. 

 Enerlis Technology SL. Han actuat com a expert en la implantació de la compra pública 

d’innovació. 

A més d’aquests diferents actors que han proveït d’assistència per implementar el cas pilot 

sobre CPI d’Alzira, cal destacar el anomenats influencers o actors rellevants de fer arribar la 

informació sobre el projecte al gran mercat. Els influencers com els instituts tecnològics, 

associacions d’empresaris, clústers tecnològics i d’altre tipus d’organisme amb contacte íntim 
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amb el sector privat i amb influència sobre el mateix ha resultat molt important a l’hora 

d’aconseguir la participació i el compromís del sector privat al projecte. 

7 LA CONSULTA AL MERCAT O OPEN MARKET CONSULTATION 

Les consultes prèvies o preliminars al mercat són les polítiques i/o instruments que es 

prescriuen per a la realització d’estudis i/o avaluacions del gran mercat amb l’objectiu 

d’aconseguir identificar la solució més adequada a les nostres necessitats. El propòsit principal 

de la consulta preliminar al mercat és conèixer l’estat de la tècnica. 

7.1. BENEFICIS DE LA CONSULTA AL MERCAT 

La consulta al mercat és un pas clau en el procés de CPI, que té lloc després d'haver llançat un 

anunci d'informació prèvia (PIN) sobre una plataforma de contractació apropiada. La consulta al 

mercat consisteix en consultar els proveïdors potencials durant un període específic de temps, 

donant-los l'oportunitat de fer preguntes sobre el mateix projecte, en aquest cas, sobre l’edifici a 

rehabilitar. 

Segons la LCSP al seu article 115 sobre les consultes preliminars al mercat, especifica que: 

1) Els òrgans de contractació podran dur a terme estudis de mercat i dirigir consultes als 

operadors econòmics actius amb la finalitat de preparar correctament la licitació i 

informar a dits operadors econòmics sobre els seus plans i requisits que exigirà per 

concórrer el procediment de licitació. Amb aquesta finalitat els òrgans de contractació 

poden disposar d'assessorament per part de tercers, que poden ser experts o autoritats 

independents, col·legis professionals, o fins i tot, excepcionalment operadors 

econòmics actius al mercat. Abans de l’inici de la consulta els òrgans de contractació 

publicaran al seu perfil del contractant de la Plataforma de contractació del Sector 

Públic o al servei d’informació autonòmic equivalent, l’objecte de la mateixa, quan 

s’iniciarà i la denominació dels tercers que va a participar-hi a la consulta, perquè 

d’aquesta forma tothom puga tenir accés i possibilitat de realitzar aportacions. Així 

mateix es publicarà al perfil del contractant les raons que motiven l'elecció dels 

assessors externs seleccionats. 

2) L’assessorament referit al punt anterior serà utilitzat per l’òrgan de contractació per a 

planificar el procediment de licitació i, també, durant la realització del mateix, sempre 

que això no provoquen un efecte de distorsió de la competència o es violen els principis 

de no-discriminació i transparència. De les consultes efectuades no podrà resultar un 

objecte contractual tant concret i delimitat que únicament s’ajusten a les 

característiques tècniques d’un dels consultats. El resultat dels estudis i consultes cal 
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que, si escau, es concrete amb la introducció de característiques genèriques, requisits 

generals o abstractes que garanteixin un millor satisfacció dels interessos públics, 

sense que en cap cas, puguen la consultes comportar avantatges respecte a 

l'adjudicació del contracte a les empreses que participen en aquestes. 

3) Quan l'autoritat de contractació haja dut a terme les consultes a què es refereix aquest 

article, es faran constar en un informe totes les accions realitzades. A l'informe es 

llistaran els estudis realitzats i els seus autors, les entitats consultades, les qüestions 

que se’ls han fet i les seues respostes. Aquest informe estarà motivat, formarà part de 

l’expedient de contractació i estarà subjecte a les mateixes obligacions de publicitat que 

els plecs de condicions i s’haurà de publicar al perfil del contractant de l'òrgan de 

contractació. 

En el cas pilot del ‘Magatzem de Cucó’ d’Alzira, la consulta al mercat va culminar amb la 

jornada de networking organitzada el 08/03/2018 a l’Ajuntament d’Alzira on es varen reunir la 

demanda i l’oferta per a compartir informació i impressions sobre les solucions específiques i 

holístiques per a la renovació energètica d’aquest edifici municipal i assolir les necessitats 

identificades per a l’ús al qual es va a destinar que és com a casal jove. 

Com ja s’ha descrit al punt 4.1 del present document, la jornada de consulta al mercat va 

començar amb una presentació sobre la contractació pública d'innovació i una visita a l’edifici 

del ‘Magatzem de Cucó’. Posteriorment, l'equip d’avaluació multidisciplinar es va dividir en tres 

grups per atendre les diferents entrevistes individuals amb cada empresa que ho va sol·licitar. 

En aquesta entrevista les empreses mostraren les seues últimes innovacions i pogueren 

preguntar i resoldre dubtes sobre la futura licitació.  

Cal recordar que en el moment de l’execució de la jornada de consulta al mercat s’està 

treballant amb una proposta preliminar de necessitats a cobrir per les solucions i que, a partir 

de la informació recollida a la jornada, s’actualitzaran les necessitats funcionals inicials i es 

definiran els criteris d’avaluació o pesos a incloure a la licitació. 

En aquest moment, l'equip multidisciplinari és només treballant en la traducció dels requisits 

orientat a resultats en particular les especificacions i pesos o la definició de l'adquisició, que es 

posarà en marxa el maig. Només com a recordatori, hi ha una llista de resultats i un enllaç a la 

orientació al projecte: 

7.2. ORGANITZACIÓ D’UNA CONSULTA AL MERCAT 

La consulta al mercat és fonamental a la compra d’innovació i cal organitzar-la amb cura. És 

important deixar temps suficient a les potencials empreses subministradores es familiaritzen 

amb la CPI i amb el projecte, per poder així aconseguir que dialoguen amb el comprador públic. 
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En el cas del PROMINENT MED a Alzira el va publica l’anunci previ (PIN) el 06/01/2018 i es va 

organitzar la jornada el 08/03/2018. Posteriorment hi ha haver altres 3 mesos, fins el 

llançament de la licitació en juny de 2018, pel diàleg bidireccional amb les empreses. 

Més informació sobre la jornada de consulta al mercat al punt 4.1 del present document. 

8 EL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 

La realització de les diferents activitats de diàleg amb el mercat que varen culminar amb 

l’organització de la jornada de consulta al mercat d’Alzira ha provocat que el partenariat implicat 

al cas pilot d’Alzira poguera identificar les necessitats funcionals bàsiques de l’edifici i, como a 

conseqüència els criteris que regirien la licitació per la contractació de la rehabilitació de l’edifici 

del ‘Magatzem de Cucó’. Tota aquesta informació apuntalada amb l’anàlisi previ de la tècnica o 

vigilància tecnològica realitzada ha proporcionat la informació necessària per seleccionar un 

procediment de compra o adquisició més àgil i senzill. 

8.1. SELECCIÓ DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 

La compra pública innovadora està emparada per la nova llei de contractes del sector públic 

(LCSP), la llei 9/2017 que va entrar en vigor el 9 de març de 2018 amb la transposició de les 

directives europees 2014/23/EU i 2014/24/EU. 

L'esmentada llei estableix la regulació, detallada i complexa, per la selecció i l’aplicació dels 

criteris d’adjudicació dels contractes públics. Segons la LCSP el criteri d'adjudicació de 

contractes ha de ser el de ‘millor relació qualitat-preu’ substituint l'anterior  basat amb ‘l'oferta 

econòmicament més avantatjosa’. La millor relació qualitat-preu es valorarà segons criteris 

econòmics i qualitatius. Segons la LCSP, l'òrgan de contractació pot incloure aspectes socials o 

ambientals relacionats amb l'objecte del contracte entre els criteris qualitatius. 

Seguint l’esquema de la taula següent de la guia de compra d’innovació per les autoritats 

públiques (Semple, 2014)4 es mostra la selecció del procediment específic en funció de l’anàlisi 

previ: 

Suficient coneixement del mercat per definir els requisits de la solució final? 

Si  No 

  Consulta prèvia al mercat 

Caldrà serveis d’I+D previs a l’adquisició? 

                                                            
4 Semple A., 2014, Guidance  for public authorities on public procurement of  innovation, Procurement of  Innovation Platform, 
ICLEI, 1st Edition. 
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Si  No 

Voleu adquirir productes o serveis innovadors a 
escala comercial, com a part del mateix 

procediment? 

És podria desenvolupar una modificació o 
especificació del producte/servei a adquirir? 

Si  No  Si  No 

Associació per a la 
innovació 

Compra pública 
precomercial 

Procediment competitiu 
amb negociació 

Diàleg competitiu 

Nivells de competència o temps / recursos insuficients pels procediments anteriors? 

Considerar contractacions conjuntes o, només en casos excepcionals, derogació de les directives 

 

Amb el coneixement previ adquirit i seguint les recomanacions mostrades a la taula anterior, 

caldria haver decidit seguir un procediment competitiu amb negociació per permetre el mercat 

la possibilitat de proposar diferents solucions durant la fase de negociació. Però, com ja s’ha 

comentat, es va decidir seguir un procediment obert pel fet que al cronograma del projecte 

PROMINENT MED la implementació de la licitació coincideix amb el període de convocatòria 

d’eleccions municipals i autonòmiques de 2019, la qual cosa ficaria en serioses dificultats el 

projecte. 

La selecció d’un procediment obert permetria al comprador públic reduir la durada del 

procediment de compra, teòricament, en uns 6 mesos, però al mateix temps es perdria la 

possibilitat de per exemple poder modificar les propostes tècniques presentades per les 

empreses durant el procediment de licitació. 

La tipologia de procediment que es decideix llançar ve definida per les següent característiques 

del contracte: 

1) Tipologia de contracte: Rehabilitació energètica d’un edifici municipal d’Alzira a través 

d’un contracte d’obra; 

2) Objecte del contracte: Renovació parcial d'un edifici municipal de la ciutat d'Alzira a 

través de la substitució d'elements, vidres, marcs i elements d'ombreig, de fusteria 

innovadors; 

3) Òrgan de contractació: Presidència del Consorci de la Ribera; 

4) Propietari de l'edifici: Ajuntament d'Alzira; 

5) Procediment de contractació: Obert, tramitació ordinària, amb compra pública 

d'innovació; 

6) Import del contracte: Un màxim de 200,000 € (IVA no inclòs); 

Els plecs de condicions es poden revisar seguint els enllaços: 
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 Anunci de la licitació: https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/bfbe8192-

bc73-40b7-ae28-5544e11c8a54/DOC_CN2018-175697.html?MOD=AJPERES  

 Plec de condicions administratives. 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/81c6e38d-1fde-4097-b788-

b844e29350de/DOC20180611135149Pliego+Clausulas+Administrativas+042018.pdf?

MOD=AJPERES  

 Plec de condicions tècniques. 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?

srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f6ab8

c99-4ccd-42c1-bfda-330bc2f208a3  

8.2. NECESSITATS FUNCIONALS 

L’objecte final del projecte és la rehabilitació de l’edifici ‘Magatzem de Cucó’ per aconseguir un 

edifici d’energia quasi nul·la (NZEB, Nearly Zero Energy Building) a través de la compra pública 

d’innovació. 

La solució de fusteria exterior proposada pels licitadors hauran de desenvolupar de forma 

simultània les funcionalitats que es descriuen a continuació: 

a. Reducció de les necessitats de calefacció i refrigeració associades al 

comportament tèrmic de les finestres. El programa de rehabilitació de l'edifici 

inclourà les mesures necessàries per aconseguir un model d’edifici NZEB. Tenint 

en compte que la intervenció objecte de la contractació és una fase inicial d'aquest 

pla, es requereix que aquesta solució reduïsca les necessitats de calefacció i 

refrigeració i refredament de l’edifici relacionades amb el comportament tèrmic de 

les finestres. 

b. Implementació d’estratègies passives de climatització. La solució proposada 

incorporarà els elements necessaris per a la implementació d'estratègies passives 

de climatització com ombrejat i ventilació creuada i/o nocturna, entre d'altres. 

c. Maximitzar l’aprofitament de la il·luminació natural reduint les necessitats 

d’il·luminació artificial. La reducció en la necessitat d'il·luminació artificial de l'edifici 

que contribueixi a assolir un model de l'edifici NZEB. Per tant, es requereix que la 

solució proposada pel licitador afavorisca l'ús de la il·luminació natural a l'interior de 

l'edifici a través de les característiques particulars del conjunt vidrio-marc, en 

relació amb l'adequació de les seves dimensions i proporcions, per optimitzar les 

propietats del vidre, etc. adaptant-se a les necessitats d'ús de l'edifici, tant durant la 

celebració d’esdeveniments diürnes i/o nocturnes. 
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d. Millorar la insonorització de l’edifici tant a l’interior com de l’exterior. A causa de l'ús 

futur de l'edifici com a casal jove, en el qual s'espera que es duran a terme 

concerts i esdeveniments similars, així com per la seva ubicació a prop de la CV-

50, el centre de salut i d’habitatges, la solució proposada pel licitador a més de 

complir amb els nivells exigits per la normativa caldrà que afavorisca la reducció de 

soroll cap a l’exterior. 

e. Caràcter sostenible de la solució. La contractació pública és també un instrument 

de millora de la sostenibilitat i per tant al concurs, es decideix aplicar criteris de 

sostenibilitat i millora ambiental, expressat a través de les característiques 

ambientals i innovadores escollides. La solució proposada per l'empresari ha de 

demostrar la sostenibilitat a través dels requisits expressats en aquesta 

especificació, així com a través del càlcul del cost del cicle de vida. 

f. Facilitat d’instal·lació i manteniment. A causa de la ubicació dels buits de les 

finestra a una altura considerable, es tindrà en compte la dificultat d'accés per 

tasques de manteniment i neteja, valorant les solucions que simplifiquen o 

minimitzen la necessitat d'aquestes accions. 

De forma general, al plec de condicions, es valoraran les solucions proposades que 

responguen de manera innovadora, com un element transversal, a les necessitats 

expressades. 

8.3.  PLECS DE CONDICIONS TÈCNIQUES. CRITERIS DE VALORACIÓ 

Al plec de condicions que va regir la licitació de la CPI del cas pilot d’Alzira es varen incloure 

criteris de valoració de les solucions quantitatius i qualitatius. Als criteris quantitatius o 

quantificables per fórmula li s’atorgaren 55 punts d’un total de 100 punts, i als qualitatius 45 

punts. A continuació es recull la informació referida a aquests criteris: 

1. Reducció de les necessitats de calefacció i refrigeració associades amb el 

comportament tèrmic de les finestres. Es valoraba la capacitat de la solució tècnica per 

reduir les necessitats de calefacció i refrigeració agafant com a base la modelització del 

comportament tèrmic teòric de l'edifici. El paràmetre a avaluar va ser el % de reducció 

de les necessitats total de calefacció i refrigeració que el licitador havia de calcular amb 

el programa CE3X o un similar. S'atorgaven 25 punts a aquest criteri. 

2. Ampliació del període de garantia dels materials de la solució proposada. Tenint en 

compte que era requisit proveir d'una garantia mínima dels materials i demés elements 

de 5 anys, s'atorgaven fins a un màxim de 10 punts (ampliació de la garantia en 5 anys 

més). 
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3. Cost del cicle de vida. A la licitació no es va incloure el criteri preu sinó que es va 

substituir pel criteri 'cost del cicle de vida' per tal de valorar la repercusió de la solució 

sobre l'edifici i no el preu d'adquisició. Al contracte es va considerar el cost del cicle de 

vida els següents costos: 

i. El cost d'adquisició; 

ii. Els costos d'utilització, com el consum d'energia i d'altres recursos; 

iii. Els costos de manteniment, preventiu i correctiu; 

iv. Els costos de final de vida, els costos de recollida i reciclatge. 

El càlcul de cost de cicle de vida és complexe i, tal com marca la LCSP, es varen 

identificar els factors que s’anaven a comptabilitzar. Per això es va preparar un full de 

càlcul perquè els licitadors inclogueren les dades a avaluar i calcularen el cost del cicle 

de vida de la seua solució. La puntuació màxima atorgada a aquest criteri fou de 20 

punts. Seguint aquest enllaç es pot observar el full de càlcul dissenyat 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?

srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a643

0a47-7360-4bde-a6fb-ebeb16f8fb48  

4. Qualitat tècnica de la solució presentada en relació amb les necessitats identificades. A 

través d'aquest criteri es pretenia valorar els següents aspectes de solucions 

presentades: 

a. Capacitat per a la implementació d'estratègies passives de climatització. 

Baremació màxima 10 punts. Capacitat de la solució per implementar 

estratègies pasives de climatització. 

b. Adaptació de l'ús de la il·luminació natural. Baremació màxima de 10 punts. Es 

valoraria la capacitat de la solució per maximitzar l'aprofitament de la llum 

natural. 

c. Adaptació de la insonorització. Màxim 10 punts. Capacitat d'aïllament tant del 

soroll exterior com cap a l'exterior, de forma que es milloren els nivells exigits 

per la normativa general d'edificació. 

5. Impacte ambiental. Un màxim de 5 punts. El licitador havia de descriure l'impacte 

ambiental associat a la solució, valorant-se la disponibilitat de certificats validadors del 

caràcter sostenible, així com millores a alguna etapa del cicle de vida de dita solució. 

Els aspecte a valorar eren: 

a. L'ús de matèries primeres sostenibles i/o materials reciclats per sobre els 

requisits reglamentaris; 

b. Millores en el procés de fabricació orientades a la reducció de residus i impacte 

ambiental del procés; 
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c. Reduir l'impacte mediambiental derivat del transport; 

d. Les necessitats de manteniment i neteja mitjançant procediments simples, que 

minimitzen la necessitat de productes químics; 

e. Minimització dels residus en el procés de retirada i reciclabilitat dels materials. 

6. Qualitat de la justificació del caràcter innovador de la solució proposada i possibles 

desenvolupaments futurs de la solució. Màxim 10 punts. Es valoraba el caràcter 

innovador de la solució no coberts pels criteris anteriors i que contribueixen cap a un 

model NZEB 

8.4. ALTRES CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ DE CPI 

La licitació de CPI llançada pel cas pilot d’Alzira del projecte PROMINENT MED presentava 

altres característiques amb la finalitat de promoure, d’atraure la innovació cap a aquesta 

compra i fraccionar d’aquesta forma des del costat de la demanda del sector públic. 

Les necessitats recollides als plecs s’expressaven, tal com es recomana per tal de fomentar la 

innovació i la creativitat, en forma de requisits funcionals i no en forma d’especificacions 

exhaustives. 

Pel que fa als criteris de valoració de les propostes, s’inclouen requisits de rendiment (com per 

exemple el % de reducció de la demanda de calefacció i refrigeració o l’anàlisi de cicle de vida) 

i es deixa a càrrec d’un òrgan tècnic expert la valoració de la qualitat tècnica de la solució. Això 

sí, des dels serveis jurídics es va propiciar que un percentatge major de la valoració es 

determinarà a través de fórmula matemàtica, deixant un menor percentatge a criteris subjectes 

a judici de valor. 

Així mateix tal com es recomana, es va deixar la possibilitat de la presentació de variants a la 

licitació, com no podia fer-se d’altra forma com a conseqüència de la indefinició de la solució. 

Cal recordar que les variants és una de les formes més senzilles d’incloure la innovació a les 

licitacions públiques. 

Respecte a la relació cost/qualitat, la licitació evitar incloure el criteri ‘preu’, valorant-se el criteri 

econòmic al criteri ‘cost del cicle de vida’. Així la licitació recull l’esperit de la nova LCSP que 

incorpora la filosofia de ‘millor relació qualitat-preu’ 

Pel que fa a la capacitat i solvència de les empreses licitadores, no es va requerir de ningun 

tipus de classificació del contractista, simplement es va sol·licitar una experiència mínima en 

obres de rehabilitació d’edificis. Pel que fa a la solvència econòmica es podia justificar 

simplement amb una assegurança de responsabilitat civil. D’aquesta forma es pretenia obrir la 

licitació a PIMES i no ser restrictiu amb les empreses potencials participants. 

Per altra banda, no es va dividir el contracte en lots per la tipologia de contracte llançat. 



   
 Àrea d’ENERGIA  
 CONSORCI DE LA RIBERA 
 Edifici Polivalent Verge de la Salut 

C/de la Safor, 22 - 46680 ALGEMESÍ (València) 
 Tel. 96 242 46 41 - Fax 96 241 41 72 

energia@consorcidelaribera.com 
 

28 

 

Per últim, es va seguir un procediment obert de tramitació ordinària encara que hi havia la 

possibilitat de tramitar-ho a un procediment simplificat reduint així el temps per presentar 

ofertes. Es va deixar més de 45 dies per tal d’obrir al màxim la possibilitat de presentar-se de 

les empreses. 

A més, com s’explicarà més endavant es va organitzar una sessió explicativa dels plecs i una 

altra visita a l’edifici per tal de solventar possibles dubtes de les empreses. 

8.5. LLANÇAMENT DE LA LICITACIÓ 

La licitació es va publicar el 13/06/2018 al butlletí electrònica de la UE i a la plataforma de 

contractació de l’estat. A més, es va publicar al perfil del contractant del Consorci de la Ribera. 

Així mateix es va realitzar una important tasca de comunicació a través de tots els canals i 

fòrum disponibles: revistes especialitzades, xarxes socials, premsa, plataformes de compra 

innovadora i, fins i tot, es va participar a una jornada de consulta al mercat organitzada per 

l’ajuntament de València on es va informar les empreses participants a la mateixa sobre la 

licitació del ‘Magatzem de Cucó’. 

8.6. SESSIÓ EXPLICATIVA. VISITA TÈCNICA A L’EDIFICI 

Tal com ja va passar durant el període de consulta al mercat, el Consorci de la Ribera va 

organitzar una jornada informativa sobre la licitació i els plecs de condicions publicats el 

27/06/2018 a l’Ajuntament d’Alzira. En aquesta es va tractar de resoldre els dubtes que les 

empreses tingueren sobre la licitació. L’ordre del dia va ser el següent: 

 Presentació del projecte PROMINENT MED; 

 Documentació i requisits administratius: presentació del plec de condicions 

administratiu; 

 Contingut del plec de condicions tècniques. 

 Com completar la documentació? 

o Administrativa 

o Documentació justificativa dels criteris de judici de valor 

o Criteris quantificables amb fórmula matemàtica. 

 Sessió de preguntes. 

 Visita a l'edifici 'Magatzem de Cucó'. 

La informació sobre aquesta jornada informativa, igual com amb la resta de jornades i 

informació, es va traslladar a través de correu electrònic a totes les empreses de la base de 

dades creada inicialment i a totes les entitats que en algun moment mostraren interès. A més, 

es va publicar al mateix plec de condicions i a les diferents webs. 
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En aquesta jornada i la posterior visita a l’edifici participaren 4 empreses. 

A més, es va donar un correu electrònic de contacte perquè les empreses utilitzaren per 

transmetre possibles dubtes i problemes. 

8.7. PROPOSTES I SOLUCIONS PRESENTADES PER LES EMPRESES 

En aquest punt es farà una anàlisi del resultat de la licitació, tractant principalment les 

propostes presentades per les empreses. Cal recordar que la valoració de les propostes es 

basava en 3 criteris que es calculaven per fórmula matemàtica a través d’un full de càlcul que 

havien d’emplenar les empreses. A més, hi havia 2 criteris considerats qualitatius o de judici de 

valor motiu pel qual es va crear un comitè d’experts en la matèria. 

A l’acabament de la presentació d’ofertes, el Consorci de la Ribera va rebre 3 propostes de 

diferents empreses. Totes elles varen presentar la documentació administrativa correctament 

(per facilitar aquesta informació es va utilitzar el Document Europeu Únic de Contractació 

Electrònica o DEUC). 

Primerament, pel que fa als criteris subjectes a judici de valor, criteris 4 i 5, inclosos al sobre B 

com oferta tècnica les empreses presentaren en general diferents certificats que justificaven 

diferents aspectes com la sostenibilitat dels material proposats, la transmitància tèrmica del 

marc o vidre i/o l’aïllament acústic de la proposta. 

Sobretot en el cas d’una de les empreses, la informació subministrada per valorar la solució 

tècnica era insuficient i, encara que es va sol·licitar subsanació de documentació, aquesta 

empresa va haver de ser eliminada. 

En aquest apartat cal destacar, que les empreses presentaven en general propostes que 

permetien implementar accions de ventilació no forçada a través de sistemes de control i 

monitorització de l’obertura de les finestres, control de l’ombreig mitjançant diferents vidres en 

funció de la orientació de les façanes i una de les empreses utilitzava tècniques considerades 

innovadores per completar la unió entre marc i obra. 

També va ser interessant la proposta tècnica de una de les empreses, que és a la fi una 

empresa constructora, com a exercici d’innovació la combinació de les solucions dels diferents 

fabricants, cadascú amb el seu I+D, per oferir una solució global i respondre d’una forma 

holística a les necessitats mostrades. 

Pel que fa als criteris 1, 2 i 3 calculats per fórmula matemàtica per les pròpies empreses a 

través del full de càlcul subministrat pel Consorci de la Ribera, en general la informació 

presentada per les empreses estava incompleta o mal calculada per la qual cosa es va haver 

de fer subsanació a totes tres. Principalment els problemes es trobaren en el càlcul del cicle de 
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vida, on una d’elles va ser eliminada perquè no aportava tots les despeses associades a la 

proposta, i amb l’arxiu del programa CE3X de la nova solució que havia de servir per calcular el 

% d’estalvi d’energia respecte a la proposta convencional. 

8.8. DIFICULTATS I LLIÇONS DEPRESES 

En aquesta part del procés de CPI es varen trobar noves dificultats i problemes, a més d’altres 

que ja han aparegut i que són comuns a cada pas. 

La majoria de dificultats en aquest apartat han sorgit amb la presentació de la documentació i la 

justificació dels diferents criteris de valoració. A més d’algun problema amb les versions del 

programes del full de càlcul i del model energètic de l’edifici, hem trobat problemes de falta de 

comprensió sobre què s’estava demanant i calculat sobretot pel que fa al càlcul de cost de cicle 

de vida. 

Pel que fa el concepte ‘innovació’ respecte els materials proposats per les empreses, excepte 

per la junta d’unió finestra-façana, les empreses no han aportat cap material innovador ni en 

vidres, ni als marcs ni als sistemes d’ombreig. 

En canvi, les solucions tècniques presentades per les empreses a través del programa CE3X o 

similar asseguren un % de reducció de la demanda d’energia associada a les finestres d’entre 

un 15 i un 20%, que és bastant superior al mínim del 5% que es fixava als plecs de condicions. 

El valor del 5% mínim d’estalvi d’energia fixat als plecs no es va calcular a l’atzar sinó que va 

ser acordat pel personal tècnic involucrat al projecte. Aquest 5% és una estimació del llindar 

d’estalvi potencial que les solucions tradicionals, madures al mercat, són capaços de proveir a 

un edifici tipus. És per aquest motiu que, encara que no s’ha emprat materials considerats 

innovadors a les solucions presentades, el conjunt del mateixos formats per marc-vidre-

ombreig encara que integrant materials ‘convencionals’ la solució final ha aportat un % de 

reducció de la demanda d’energia molt superior al que poden aportar les solucions tradicionals 

al mercat. 

Això sí, per arribar a fraccionar des del costat de la demanda sobre l’I+D de materials, pot ser 

s’hauria de portar a terme una altra tipologia de procediment, en compte de l’obert ordinari, de 

forma que permetés major opcions de negociació amb les empreses durant la licitació de forma 

que la proposta final comprada emprés materials considerats innovadors. 

Cal destacar les dificultats trobades a l’entitat contractant a l’hora de la definició de plecs i la 

distribució de pesos pel que fa els criteris de valoració de les propostes. La exclusió d’un criteri 

‘preu’ segueix essent tema tabú. Així mateix, trobem el mateix problema entre la distribució de 

pesos entre els criteris qualitatius i els quantitatius. 
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Per aquest motiu, sembla totalment necessari i imprescindible l’assistència tècnica, per part 

dels ajuntaments, per implementar un procediment de compra d’innovació. Per suposat, en 

aquest cas, també es fa totalment recomanable l’assistència d’experts en rehabilitació 

energètica d’edificis. 

En general, la majoria de barreres han esdevingut per falta de coneixement i formació, tant per 

la banda de falta de recursos, com pel costat de la capacitació del personal tècnic de les 

administracions. Tot això ha suposat un esforç extra en forma de temps i per tant econòmic. 

Per això, encara que el marc normatiu actual en forma de LCSP tendeix a fomentar aquest 

tipus de compra o adquisició per part del sector pública, cal un major esforç per part de totes 

les administracions per tal de formar i capacitar el seu personal tècnic per una banda, i per 

l’altra cal comunicar sobre la CPI no només com a eina de tracció de cara les empreses sinó 

com una forma de millora dels serveis públics oferts. 

9 CONCLUSIONS 

L’objectiu d’aquest document és definir una estratègia, una guia per a l’aplicació de la compra 

pública d’innovació (CPI) al tòpic de la rehabilitació energètica del edificis municipals de pobles 

i ciutats xicotets o mitjans. 

Com era d’esperar si l’aplicació de la CPI, per l’alta demanda de formació i competències que 

requereix, significa un repte majúscul per als organismes públics (ciutats, governs regionals i 

govern central), la seua aplicació en pobles i ciutats menudes representa un desafiament quasi 

inabordable. Per això, el suport de la resta d’administracions, a través de línies d’ajudes o 

proveint assistència tècnica, sembla imprescindible. 

Pel que fa a procés de CPI segurament l’activitat clau és el diàleg amb el mercat, incloent-hi ací 

l’etapa de recull d’informació prèvia sobre l’estat de l’art. Només amb un coneixement complet 

del mercat serem capaços d’aconseguir els objectius de la CPI de millors serveis públics i 

ajudar a les PIMES a incloure innovació. 

El procediment legal i aconseguir l’interès de les PIMES són dues grans preocupacions que 

s’han plantejat durant el projecte. A més, durant aquesta prova pilot s’ha confirmat la falta de 

maduresa dels proveïdors respecte la CPI. Per la qual cosa caldrà dedicar recursos ha formar 

el sector públic i el sector empresarial sobre el potencial de la CPI. 

Durant aquesta etapa, confirmarem la falta de experiència dels proveïdores en el àrea MED 

respecte a CPI. Tots apostaven per l’establiment d’instal·lacions de desenvolupament de 

capacitats al respecte. 


