
- Diàleg amb el mercat:

La Consulta Preliminar al mercat (CPM) s'articula a través d'una convocatòria 
oberta a una jornada orientada a establir el necessari diàleg entre el mercat i 
el licitador per a d'una banda informar sobre la futura licitació i per una altra 
identificar els aspectes més rellevants de les possibles solucions, i la capacitat 
de les mateixes per a cobrir les necessitats preliminars que s'han detectat en 
el procés de compra. Aquesta Jornada de Consulta al mercat s'ha celebrat el 
dia 10 de desembre de 2020 de manera telemàtica a causa de la situació de 
pandèmia.

A fi de complir amb els principis de transparència i no discriminació en el 
present procés de CPI, la convocatòria s'ha realitzat a través de diversos 
canals, de tal forma que s'ha intentat arribar al major nombre de possibles 
empreses interessades.

-  Guia redacció de plecs:

A partir de les conclusions recopilades de les fases anteriors, tenint en 
compte els requisits legals, tècnics i econòmics resultants juntament amb les 
consideracions jurídiques per a l'elecció del procediment, estarem en 
disposició de prendre una sèrie de decisions per a afrontar la licitació, 
seleccionar les eines necessàries per a poder implementar la CPI, definir els 
plecs amb la precisió necessària per a poder traslladar i expressar en aquests 
de la millor forma possible com mobilitzar les idees innovadores que volem 
obtindre a través d'aquesta compra.

a) Elecció procediment

b)Especificacions o requisits mínims exigits:

En els processos de CPI quan es defineixen les necessitats aquestes es 

descriuen en clau de funcionalitats; això vol dir que s'indiquen les condicions 
mínimes que han de complir per al desenvolupament de la solució, sense 
definir exactament unes especificacions tècniques que la solució ha de seguir; 
és a dir s'indica un marc de treball, però no s'incorporen pautes tècniques 
concretes que indique exactament com fer-ho. Aquests requisits funcionals 
han de ser, en qualsevol cas:

• Específics: descriure l'objectiu concret vinculat si és possible a dades quanti-
tatives 

• Mesurables: Determinar la mesura en el qual s'aconsegueix l'objectiu

• Acceptable (creïble): raonar perquè és necessari implementar-ho o perquè 
s'està fent

• Realista: ha de ser assolible i tindre termini (inici i finalització)

c) Criteris d'adjudicació

L'articule 145 de la Llei 9/2017, respecte als requisits i classes de criteris 
d'adjudicació del contracte indica que l'adjudicació dels contractes es 
realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la 
millor relació qualitat-preu, la qual s'avaluarà conformement a criteris 
econòmics i qualitatius.

És per això necessari en els processos de CPI determinar el pes de la 
innovació en la determinació de l'oferta “millor relació qualitat-preu”, encara 
que en aquest cas la innovació no s'incorpora en si com un criteri d'adjudica-
ció, si no que està implícita en la consecució dels requisits. A continuació, 
s'assenyalen alguns aspectes a considerar en la definició dels criteris d'adjudi-
cació:

• Per a promoure aspectes innovadors en la proposta el preu no ha de ser un 
factor determinant i s'haurà de considerar altres criteris diferents del preu 
com el cost del “cicle de vida” i costos operatius en el moment de l'adjudicació 
com a criteri econòmic. 

• Admissió de variants o millores: s'indicarà de manera expressa en els 
documents que regeixen el procediment que s'admet la possibilitat de 
presentar i valorar les variants o millores oferides per les empreses licitadores

• Els criteris la quantificació dels quals depén de judici de valor, requereix la 
intervenció d'un comité d'avaluació tècnica
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El projecte SMART BUILDING CPI 2019, finançat per l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI), 
pretén impulsar el desenvolupament de tecnologia i/o solucions innovadores i la seua posada 
massiva en el mercat en el camp dels anomenats edificis intel·ligents o smart buildings per a la 
consecució de territoris sostenibles i intel·ligents. 

Per a aconseguir aquest objectiu final, el projecte es recolza en la posada en pràctica d'un 
mecanisme de Compra Pública Innovadora (CPI) apliada a un cas pilot concret. Així, l'objecte de la 
CPI en el marc del projecte “SMART BUILDING CPI 2019” és la transformació de l'edifici de la 
Policia Local d'Alzira en un node o “hub” energètic que servisca de catalitzador per a la transforma-
ció global del territori en un entorn sostenible i intel·ligent, caracteritzat per un ús racional i 
sostenible de l'energia.

La compra pública d'innovació (CPI) és una actuació administrativa de foment de la innovació, orientada 
a potenciar el desenvolupament de solucions innovadores des del costat de la demanda, a través de 
l'instrument de la contractació pública. És a dir, es tracta d'una modalitat de contracte públic, en el qual 
es pretén fomentar el paper de l'Administració Pública com a motor d'innovació, a partir de l'instrument 
de compra pública. La CPI és l'instrument a utilitzar quan una entitat pública, amb l'objectiu de satisfer 
una necessitat (actual o futura), requereix d'un producte o sistema de caràcter innovador per a trobar 
una solució, la qual, no es detecta en un procés de compra ordinària

- Avaluació de necessitats:

En les primeres fases de disseny i execució de l'edifici es van establir criteris de baix consum energètic amb la finalitat 
d'afavorir la transformació final en un hub energètic que s'ha de caracteritzar pels següents elements:

• Edifici de molt baixa demanda energètica, aconseguint un model d'edifici d'Energia Quasi Nul·la (EECN o NZEB) 
quant a limitació de les necessitats energètiques es refereix.

• Producció local descentralitzada d'energia de caràcter renovable, que puga utilitzar-se per a proveir al propi edifici, 
o fins i tot en cas d'excedents de producció, que puga subministrar part de l'energia produïda a altres edificis confron-
tants, actuant així de node energètic amb funcions de productor, consumidor i distribuïdor.

• Centre logístic per a afavorir la mobilitat sostenible, amb capacitat per a la càrrega del parc de vehicles elèctrics 
públics (i privats) i emmagatzematge d'energia.

- Vigilància Tecnològica:

Es realitza un estudi de mercat i de tecnologia en l'àmbit de les solucions innovadores disponibles en el mercat 
relatives a materials i instal·lacions i/o serveis per al seu ús en un edifici municipal de consum d'energia quasi nul 
(NZEB) que actuarà com un node o ‘hub’ d'energies sostenibles.

Fases del procés de  Compra Pública Innovadora (CPI)

https://innoavi.es/wp-content/uploads/2019/04/GuiaCPI_AVI.pdf

3.- Solucions innovadores en la gestió i 
acumulació d'energia

1.- Solucions innovadores 
en sistemes fotovoltaics:

2.-  Solucions materials de canvi de fase
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