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Què és la implicació del mercat?
La implicació del mercat és un procés que té lloc abans, durant i després de la contractació. Els seus
objectius són els següents:







Detectar possibles licitadores i/o solucions
Augmentar la capacitat del mercat de poder complir el o els requisits
Contribuir en el diseny del procediment de contractació i el contracte
Ajudar les proveïdores a presentar propostes més bones
Recollir l’opinió i fer el retorn amb les proveïdores al final del procés

Aquest resum analitza alguns aspectes pràctics de la implicació del mercat i explica com funciona
amb l’ajut d’exemples de processos i experiències d’èxit.

Motius per fomentar la implicació del mercat
La participació amb el mercat pot:






Canviar i millorar la manera de planificar i gestionar la contractació
Millorar els teus coneixements sobre el mercat per esdevenir compradors/ores més
intel·ligents
Generar més confiança i credibilitat entre les proveïdores i fer que els i les compradores
esdevinguin més selectius
Generar les condicions necessàries perquè el mercat ofereixi solucions sostenibles i
innovadores

Com i quan s’ha d’utilitzar?
La implicació del mercat es pot realitzar en qualsevol moment: en les etapes prèvies, durant la
licitació i en qualsevol altra fase del procés de contractació. No hi ha limitacions sempre i quan es
respectin els requisits següents:
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Actuar amb justícia i transparència
Documentar els contactes amb el mercat
Prendre mesures per garantir l’honestedat de la teva organització, com per exemple
facilitar la mateixa informació a tots les proveïdores
Garantir que totes les proveïdores tinguin el mateix tracte i accessibilitat

Hi ha diverses estratègies i mètodes per fomentar la participació del mercat. La manera de procedir
dependrà de la fase del procés de contractació, del temps disponible per cercar solucions
innovadores i del tipus d’informació que es vulgui obtenir. La Taula 1 mostra les diferents etapes del
procés de contractació, i on i quan pot tenir lloc la implicació del mercat.

Taula 1: participació al mercat en les diferents etapes del procés de contractació

ABANS DE LA LICITACIÓ



Publicar un calendari
de contractacions
previstes (p. ex., un pla
anual de contractació)



Assistir a fires
comercials



Assistir a actes per
conèixer a proveïdores
interessades



Publicar sol·licituds
d’informació



Convocar trobades
amb proveïdores
perquè puguin explicar
les seves solucions



Reunir-se amb les
entitats
representatives dels
sectors



Reunir-se amb un grup
de proveïdores clau o
amb unes quantes
proveïdores
individualment




Sondejar el mercat

DURANT LA LICITACIÓ



Informar les
proveïdores que han
presentat propostes



Informar les
proveïdores
preseleccionades



Convocar una sessió
informativa de
preguntes i respostes
amb totes les
proveïdores (o
enviar-los un
document amb totes
les preguntes i
respostes)

DESPRÉS DE LA LICITACIÓ



Anunciar a les
proveïdores qui ha
estat l’adjudicatària
del contracte, i
publicar una nota
amb els resultats



Preguntar als
proveïdors què els ha
semblat el procés de
contractació i
demanar-los l’opinió

Realitzar presentacions
pre-licitació a les
proveïdores
interessades en la
licitació
Font: Govern de Nova Zelanda, 2013
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Els exemples següents mostren de manera pràctica com funciona la implicació del mercat.

ANUNCIAR LES TEVES INTENCIONS (REGNE UNIT)
La central de compres d’Eastern Shires (ESPO) va organitzar un procés de consulta amb el mercat sobre
enllumenat LED. Per tal de generar interès en un projecte d’iluminació i fer que l’equip del projecte conegués bé
el mercat de provisió de tecnologia d’enllumenat LED, va publicar unes quantes notícies sobre les seves
previsions i van publicar una notificació informativa prèvia (PIN). Les empreses que van respondre van ser
convidades a licitar i van assistir a una trobada per proveïdores de caràcter obert. Gràcies a la participació del
mercat en aquesta fase inicial, l’equip de contractació va entendre millor què oferia el mercat. Això va permetre
dissenyar una convocatòria adequada i escurçar el calendari del procés de contractació. Llegiu l’estudi de cas
sencer.

INFORMAR EL MERCAT: SEMINARI AMB PROVEÏDORS I COMPRADORS
(PORTUGAL)
Per tal que les proveïdores i les responsables de contractació es coneguessin, L’Ajuntament de Cascais, l’Agència
d’Energia i el Laboratori Nacional d’Energia i Geologia van organitzar un seminari sobre enllumenat eficient
centrat en la tecnologia LED per a enllumenat públic. Els objectius eren els següents:



Transmetre a les possibles proveïdores informació sobre les intencions de compra i els requisits
genèrics inicials



Augmentar els coneixements de les responsables de contractació sobre enllumenat
energèticament eficient i enllumenat públic amb LED mitjançant les presentacions dels productes
de les empreses proveïdores i, a continuació, fer un debat moderat.

Les empreses proveïdores també van exposar els seus productes. Llegiu l’estudi de cas sencer.
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TROBADES AMB EL/LA COMPRADOR/A A ESCÒCIA
El Parlament escocès ha organitzat trobades «Conèix al comprador» amb empreses proveïdores i ha elaborat un
format de presentació/taller que permet al servei de contractació del Parlament oferir unes sessions
informatives i interactives a les proveïdores. Es va optar per aquest mètode després de comprovar que les
trobades individuals eren massa breus i no afavorien els compradors ni els proveïdors tal com es preveia. Llegiu
l’estudi de cas sencer.

LA XARXA GRAND OUEST ES REUNEIX AMB TOTS LES PROVEÏDORES DE COP
La xarxa regional Grand Ouest (RGO) es reuneix amb totes les proveïdores juntes, en el marc dels grups de
treball sobre productes i serveis de sectors diversos. Conèixer les proveïdores és una oportunitat perquè RGO
pugui mostrar-los el seu interès pels productes sostenibles i fomentar la innovació. Després, es va lliurar un
qüestionari a les proveïdores. La comunicació entre les dues parts és un aspecte clau perquè les licitacions
tinguin èxit.

ADQUISICIÓ DE ROBA DE TREBALL SOSTENIBLE (AJUNTAMENT DE BARCELONA I
DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA)
L’objectiu de promoure la participació del mercat era la inclusió de clàusules socials (Ajuntament de Barcelona) i
ambientals (Govern català) a les licitacions, i comprovar si el mercat estava preparat. L’estratègia es va basar en
entrevistes individuals amb les proveïdores interessades. Arran de la particular estructura que té la producció
tèxtil, es van haber d’incloure rondes de contactes entre les licitadores potencials i les seves cadenes de
subministrament, així com consultes específicques amb organismes de certificació (com Oeko-tex i altres). Llegiu
l’estudi de cas sencer.

TROBADA AMB GRUPS DE PROVEÏDORS CLAU A PORTUGAL (LIPOR)
Abans d’iniciar una licitació de serveis de neteja, LIPOR va impulsar diverses accions amb les possibles empreses
proveïdores per informar-los dels objectius de LIPOR i analitzar la seva capacitat de resposta. Les accions van ser
les següents:






Trobades per avaluar la capacitat de les proveïdores per complir els criteris de sostenibilitat
Comunicar els beneficis i les implicacions de la política de compra pública sostenible de LIPOR
Elaborar un pla de monitoratge per avaluar l’execució del contracte
Decidir com LIPOR treballaria amb les proveïdores que inicialment no complien els requisits exigits

Es va considerar que generar un diàleg amb les proveïdores i fer que s’impliquin des del principi era una qüestió
de gran importància, tant per conèixer fins a quin punt estaven preparats per respondre i competir en processos
cada cop més complexos i exigents, com per comprovar si el mercat oferia solucions alternatives.
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TROBADA DE LA XARXA RGO AMB PROVEÏDORS DE SERVEIS DE NETEJA
Els membres de RGO (Réseau Grand Ouest), una xarxa regional francesa, van crear un grup de treball per reunirse amb proveïdors de productes i serveis de neteja. Les trobades van generar l’oportunitat de debatre els temes
i problemes relacionats amb els productes de neteja sostenibles, fer que els i les compradores públiques
coneguin millor el mercat i que disposin d’informació que els permeti definir criteris de sostenibilitat en
convocatòries obertes i competitives.
21 membres d’aquesta xarxa han aprofitat les trobades amb les empreses proveïdores per dissenyar nous
concursos per adquirir productes i serveis de neteja més sostenibles.

L’ÚS DE LA IMPLICACIÓ DEL MERCAT PER IMPULSAR LA INNOVACIÓ DES DE LA
DEMANDA

El HAPPI project va plantejar la implicació del mercat de manera peculiar. En comptes de començar amb unes
especificacions, diverses solucions innovadores es van pendre en consideració amb la condició que afavorissin
l’envelliment saludable. Més de 500 persones van participar a jornades informatives i, al llarg de quatre mesos
(de setembre de 2013 a gener de 2014), es van rebre més de 150 propostes innovadores mitjançant una
plataforma virtual. Les propostes van tenir un paper clau per decidir el tipus, l’estructura, els lots i les
especificacions de la licitació.

L’AGORA FORUM OFEREIX ESPAI PERQUÈ LES EMPRESES PROVEÏDORES
TREBALLIN EN XARXA

L’Agora Forum és una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona que té l’objectiu d’augmentar els partenariats
publicoprivats en àmbits on s’ha detectat potencial de millora, i on les universitats o les empreses privades
pioneres poden oferir solucions innovadores. Aquest fòrum està pensat per ser un espai de debat obert i una
oportunitat per intercanviar coneixements. S’han organitzat dos fòrums temàtics, el primer sobre vehicles
elèctrics i el segon sobre pavimentació de carrers.
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DIÀLEG COMPETITIU PER A UN TRANSBORDADOR ELÈCTRIC (NORUEGA)
La Direcció General de Carreteres volia contractar un ferri que fos un 15-20% més eficient energèticament que
el que estava funcionant. L’entitat va dissenyar un procés de diàleg competitiu en dues etapes per cercar
solucions innovadores en l’àmbit dels transbordadors energèticament eficients. L’oferta guanyadora, fruit d’un
partenariat entre operadors de transbordadors, empreses d’enginyeria i drassanes, era un ferri de propulsió
elèctrica que gastava un 70% menys en costos de combustible i permet reduir en un 89% les emissions anuals
de CO2. Llegiu l’estudi de cas sencer.

REGIÓ DEL SUD DE DINAMARCA: IMPLICAR LES EMPRESES PROVEÏDORES
DURANT I DESPRÉS DEL PROCÉS DE CONTRACTACIÓ

La regió del sud de Dinamarca ha establert una estrategia pel procés de contractació anomenada «rodes de
diàlegs i suministrament» (dialogue and supply wheels). La consulta amb el mercat te lloc en totes les etapes del
procés i permeten aprofundir en les oportunitats i limitacions del mercat. A partir de la informació a les
emperses i sessions de preguntes i respostes, l’objectiu es redactar plecs adequats i acurats. Això garanteix el
manteniment de bones relacions amb el mercat i, al mateix temps, que els i les licitadores estiguin millor
preparades per escriure bones propostes en el futur. Llegiu l’estudi de cas sencer.

Quina informació puc demanar?
El tipus d’informació recollida mitjançant la implicació del mercat dependrà dels motius i del moment
pels quals es vulgui contactar les empreses proveïdores.

Abans d’iniciar el procés de contractació
En l’etapa prèvia a la contractació se solen fer estudis i anàlisis bàsics del mercat. Encara que tinguin
un caràcter informal, s’ha de planificar. Es pot analitzar l’evolució del mercat, la quantitat de
proveïdors, el volum global del mercat i les novetats tecnològiques actuals i potencials.

Després de publicar l’anunci de licitació
Després d’iniciar formalment el procés de contractació cal garantir que la participació de les
empreses proveïdores es planifica i gestiona de manera adequada, i que tot quedi ben documentat.
Com que es tracta d’un procés formal, els riscos augmenten, per això s’han de tenir en compte les
passes de l’apartat sobre gestió de riscos.

FÒRUMS DE PROVEÏDORS DEL PAÍS BASC (IHOBE)
L’objectiu del Govern Basc era definir uns criteris comuns de compra pública verda per als plecs de tota mena
d’administracions públiques i, alhora, fomentar la part de la oferta i que el mercat regional oferís productes i
serveis «verds». Es van organitzar grups temàtics per debatre amb els proveïdors potencials fins a quin punt es
complien els criteris proposats. Aquests criteris es van separar en tres nivells diferents, depenent de la resposta
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dels proveïdors: bàsic, avançat i excel·lent. A partir de les conclusions del procés de participació del mercat es
van publicar els criteris de compra pública per al País Basc. Llegiu l’estudi de cas sencer.

IMPLICACIÓ DEL MERCAT PER COMPRAR CAMIONS DE BOMBERS INNOVADORS
Els bombers de Londres i Gant van implicar les empreses proveïdores per obtenir vehicles innovadors. Per
contactar-hi, els dos cossos de bombers van fer servir anuncis d’informació prèvia (PIN), qüestionaris per
sondejar el mercat i jornades de portes obertes. Arran d’aquest procés, l’Ajuntament i els bombers de Gant han
establert un contracte marc per a vehicles multifuncionals de segona línia de foc que seràn molt més eficients i
tindràn una menor petjada ambiental en el transport de la logística diària. Llegiu l’estudi de cas sencer.

Com puc gestionar els riscos?
Algunes mesures senzilles que poden ajudar a reduir riscos derivats de la implicació del mercat són:












Actuar de manera justa, oberta i transparent, i mantenir la imparcialitat
Planificar com i quan es farà la
implicació del mercat
Explicar tot el procés de manera molt
clara a les proveïdores i gestionar
correctament les seves expectatives
Tractar igual totes les proveïdores
Facilitar la mateixa informació a totes
Ser receptiu amb els actors, idees i
propostes noves
Documentar les reunions
Intentar implicar, com a mínim, un
observador neutral
Deixar molt clar a les empreses proveïdores què es difondrà i què no es difondrà com a
part del procés de consulta del mercat
Col·laborar amb altres organismes públics per compartir informació i coneixements

La implicació del mercat per fomentar la contractació innovadora pot semblar com un salt al buit, ja
que, tradicionalment, els organismes públics solen tenir aversió al risc. No obstant això, els beneficis
poden ser molt significatius si el procés és capaç d’influir sobre el mercat per a què ofereixi solucions
que realment satisfan les necessitats dels usuaris.
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Sobre SPP Regions
SPP Regions promou la creació i/o ampliació de 7 xarxes regionals europees d’administracions locals
que treballen conjuntament en matèria de contractació pública sostenible (SPP, en la sigla anglesa) i
contractació pública innovadora (PPI, en la sigla anglesa).
Les xarxes de municipis es marquen l’objectiu de col·laborar per a l'elaboració de licitacions que
contribueixin a trobar solucions ecoinnovadores i, alhora, generar capacitació i establir mecanismes
de transferència de coneixements pel que fa a les activitats de contractació sostenible i innovadora.
El conjunt de licitacions dins el projecte arribaran a assolir estalvis de 54,3 GWh/any d’energia
primària i a desenvolupar energies renovables per 45 GWh/any.
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contingut no reflecteix necessàriament l’opinió de la Comissió Europea. La Comissió tampoc no es responsabilitza de
l’ús que es pugui fer de la informació d’aquest informe.
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