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Què són les especificacions en termes de rendiment?
Les especificacions en termes de rendiments o Performance/Output Based Specifications (POBS, en la
sigla anglesa) són la base d’un sistema més conegut com a contractació en termes de rendiments
(Performance Based Contracting, PBC). Aquest enfocament se centra a establir els rendiments o els
resultats que l’empresa proveïdora haurà de satisfer. Tots o part dels pagaments la proveïdora solen
estar vinculats al compliment dels estandards o requeriments de rendiments establerts, i els
contractes poden introduir incentius (generalment econòmics) per recompensar rendiments que
superin el nivell mínim requerit.
Tradicionalment, tant els contractes del sector públic com els del privat han tendit a prioritzar els
inputs (és a dir el que és necessari per realitzar una tasca) en detriment dels outcomes o resultats
esperats. L’enfocament POBS especifica clarament quin són els resultats finals que s’esperen de la
proveïdora sense indicar-li com ha d’executar el treball. D’aquesta manera, les empreses tenen la
llibertat de decidir com assoliran els objectius de resultats fixats per l’entitat contractant.

Com han evolucionat al llarg del temps?
Evolució històrica
Tradicionalment, la contractació de béns s’ha basat en la descripció del producte requerit en
comptes d’explicar què es vol assolir. L’ordre de compra pot incloure unes especificacions concretes
per descriure detalladament el producte que s’ha de fabricar o subministrar, dins del ventall de
productes de les proveïdores.
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Quan es detalla una especificació, l’objectiu és ajudar en la descripció del producte en comptes de
centrar-se en el resultat esperat, tot i
que en alguns casos això pot aparèixer
a les bases de la licitació. Per exemple,
un comprador pot necessitar un
generador
fix
de
gasoil.
Tradicionalment, les especificacions
inclouen criteris de rendiment, la
freqüència del servei, el període de
garantia,
etc.
Segurament,
el
comprador (o, molt probablement, el
responsable tècnic que defineix les
especificacions tècniques) ja haurà
decidit la marca i model que vol adquirir en base a la seva experiència prèvia o, fins i tot, de
preferències personals. Aquest tipus d’adquisicions dificulten la introducció de clàusules de
sostenibilitat, com ara la reducció d’emissions en les especificacions.
En canvi, la contractació de serveis sovint ha incorporat, per necessitat, aspectes vinculats al
rendiment en totes les especificacions. Això es produeix, sobretot, en externalitzacions de serveis de
suport o de processos operatius, com la gestió d’instal·lacions, el transport, el suport informàtic, etc.
Aquest és, en gran part, l’origen del que avui són les especificacions en termes de rendiments.
Aquestes especificacions del servei descriuen –molt sovint, amb un grau exhaustiu de detall–, què
s’espera que assoleixi la contractista.

Un canvi gradual
Passar d’un contracte de prestació de serveis que preveu aspectes relatius al rendiment a un
contracte/licitació basat únicament en POBS suposa un salt qualitatiu important. Cal que la persona
responsable de contractació o de definir les especificacions tècniques s’oblidi de totes les idees
preconcebudes (i, fins i tot, d’alguns prejudicis) i permeti que l’empresa proveïdora escollida lliuri els
resultats requerits de la manera que consideri més adient.
L’evolució cap a una licitació i, finalment, un contracte basat únicament en POBS sol fer-se per
etapes. En general, les organitzacions combinen aquesta estratègia amb la introducció de requisits
més concrets al plec de condicions.
La resta d’aquest informe analitza com ha evolucionat l’ús de les POBS i a quins reptes s’enfronten.
Concretament, tracta de com es poden fer servir per afavorir la implementació d’iniciatives de
contractació sostenibles i innovadores.
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Característiques principals de l’enfocament POBS
A continuació es detallen les característiques més importants de les POBS a partir dels estudis de cas
analitzats per elaborar aquest informe:



Els outputs o resultats tenen l’objectiu de satisfer les necessitats funcionals en tremes de
qualitat, quantitat i fiabilitat.



Les especificacions tècniques defineixen el resultat que es vol obtenir, quins aspectes es
mesuraran, quin mètode s’emprarà i amb quina freqüència.



Normalment, els pagaments es fan en funció del nivell de resultats lliurats, subjectes al
nivell de la qualitat requerida. Es poden aplicar deduccions als pagaments (o retencions)
si els resultats no tenen prou qualitat i, en alguns casos, es poden pagar primes si
superen el nivell exigit.



Es posa èmfasi en què s’ha d’assolir en comptes de centrar-se en la forma de fer-ho.
Normalment, els plecs de contractació no sol indicar a la contractista quins elements o
mètode de treball ha d’emprar, per la qual cosa aquesta té la llibertat de proposar la
solució més adient partint d’experiències contrastades. Amb tot, pot ser que se li demani
que demostri que compleix el nivell de qualitat especificat als plecs.



Mitjançant les POBS, les entitats licitadores disposen d’un ventall més ampli per oferir
tecnologia innovadora i eficient sense arriscar-se a revelar secrets comercials i, per tant,
augmenten els seus avantatges competitius.



Com que l’empresa proveïdora pot fer servir el seu propi enfocament/metodologia
contrastada, té possibilitats de reduir el temps d’implementació. A més, si se li deixa
definir el mètode/material emprat es redueix la quantitat de reclamacions relacionades
amb l’incompliment dels criteris en aquest àmbit.



Es transfereixen a les contractistes més responsabilitats, riscos i actius.



Aquest enfocament ajuda a avaluar de manera objectiva el rendiment perquè defineix
clarament el conjunt de dades i indicadors numèrics que s’empraran per mesurar-lo.



Les POBS defineixen o mesuren el rendiment per etapes: un període de referència que
fixa els nivells actuals de rendiment amb criteris objectivables; una previsió de deguda
diligència per a les dues parts, de manera que el futur comprador/a pot veure exemples
de propostes de les proveïdores, mentre que aquestes poden analitzar més
detalladament les instal·lacions de l’entitat compradora, els equips, etc.; després, se sol
establir un període inicial típic (90 dies) durant el qual no es poden introduir canvis (en
alguns casos, el període es pot allargar una mica més); i, per acabar, s’executa plenament
la mètrica del monitoratge i les deduccions o primes associats.



Un augment de l’ús d’objectius de sostenibilitat integrats als criteris globals d’execució.

És clar que aquestes característiques no són necessàriament exclusives de les POBS, ja que algunes ja
fa anys que s’introdueixen en subcontractacions o externalitzacions de serveis.
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Quins són els avantatges més importants d’adoptar el POBS?
Bàsicament, els enfocaments POBS s’orienten als resultats. Es fan servir per adquirir béns i serveis
mitjançant contractes que defineixen completament o parcialment què s’ha d’assolir, i no
necessàriament de quina manera.
A continuació s’exposen els principals avantatges de fer servir aquest enfocament, amb alguns
exemples concrets:
Motiva les empreses proveïdores perquè desenvolupin enfocaments innovadors i els apliquin amb
l’objectiu de complir els estàndards de rendiment predefinits.
Permet transferir responsabilitats clau a les proveïdores, com la propietat d’alguns actius. Sovint,
les proveïdores han de proposar una solució innovadora que ajudi a assolir el rendiment definit
prèviament. Un exemple típic d’aquesta categoria és la negociació d’un contracte de serveis
energètics amb estalvis garantits (Energy Savings Performance Contract, ESPC). Es tracta d’un
mecanisme de finançament alternatiu pensat per augmentar les inversions en mesures eficients
d’estalvi energètic als edificis existents del sector públic sense haver d’avançar despeses de capital.
Un contracte d’aquestes característiques recorre al finançament del sector privat per aplicar sistemes
d’estalvi i tecnologies d’eficiència energètica. Normalment, l’empresa fa una auditoria energètica
integral per a l’administració contractant per identificar millores d’eficiència. Després, la proveïdora
garanteix que les millores suposaran un estalvi suficient per amortitzar el projecte mentre el
contracte és vigent.
Aporta valor als recursos econòmics gràcies a una combinació d’eficiència, efectivitat i qualitat del
servei.
Facilita la introducció d’enfocaments innovadors en contractació pública sostenible tant pel que fa a
les entitats contractants com proveïdores.
Genera beneficis de sostenibilitat social, econòmica i ambiental per a l’entitat contractant, els seus
clients i el seu territori d’influència.

Requisits per executar una licitació/contracte POBS
Qualsevol formulació en termes de rendiment del treball és un aspecte important d’un contracte
basat en POBS. Això implica planificar molt detingudament el procés de licitació i la seva posterior
implementació. Alguns elements clau són els estàndards de rendiments i els indicadors de resultats,
un pla de monitoratge que garanteixi la qualitat, els procediments de selecció i el tipus de contracte.
En una licitació POBS la responsabilitat de les persones gestores i directores no disminueix, sinó que
canvia radicalment. Ara els i les tècniques de contractació han d’estar ben formats en aquesta
metodologia per assolir resultats mesurables i bons nivells de qualitat a l’hora de redactar les
especificacions de rendients i/o els objectius.
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Reptes més importants de l’enfocament POBS
Al principi, la introducció de novetats sempre planteja alguns reptes. A continuació s’exposen els més
habituals vinculats a l’enfocament POBS.
Òbviament, n’hi ha uns quants que no són
exclusius d’aquesta estratègia, ja que solen
aparèixer en proposar canvis en general o en
començar-los a aplicar.

Manca d’una direcció clara per part dels càrrecs de direcció
Solució: crear bons canals de comunicació amb tots els gestors o gestores rellevants. Pot ser una
bona oportunitat per generar tu mateix un entorn de confiança proposant o fins i tot establint la
direcció del projecte. Potser caldrà «educar» els tècnics en la matèria. L’argument del “cost que
suposa no fer una cosa” sempre pot ser útil.

Sistemes d’incentius que no afavoreixen la innovació en sostenibilitat i rendiment
Solució: col·laborar amb la direcció i l’equip de recursos humans per introduir criteris de
sostenibilitat als objectius anuals individuals de tots els llocs de treball importants, de manera que es
converteixin en un aspecte a revisar en les avaluacions laborals. Cal vincular aquests criteris als
objectius globals de sostenibilitat de l’organització.

Incapacitat d’integrar els objectius de sostenibilitat en els processos de contractació
Solució: garantir que l’equi de contractació conegui bé les polítiques i les pràctiques de compra
sostenible. Cal assegurar que els requisits de sostenibilitat formen part dels objectius/polítiques
globals de sostenibilitat de l’organització.

La introducció d’especificacions funcionals pot requerir formació especialitzada per al
personal de l’administració pública
Solució: col·laborar amb l’equip de recursos humans per garantir la formació necessària a tot el
personal. L’ús de material en línia reutilitzable pot ser de gran utilitat. Incorpora els costos previstos
al pressupost del teu departament. També s’ha de tenir en compte l’aprenentatge que poden
transmetre entitats similars que volen compartir coneixements i experiència, ja sigui directament o
en actes públics.
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L’avaluació de les diferents propostes pot requerir la contractació d’especialistes externs
Solució: comprovar els coneixements col·lectius sobre la matèria que té l’organització i, si cal,
recórrer a ajut extern. Es poden cercar entitats que s’hagin trobat en una situació similar perquè us
ajudin a elaborar una llista de possibles experts. S’ha d’especificar clarament quina serà la funció de
la persona experta per poder analitzar les licitadores i avaluar les seves propostes.

La necessitat d’assegurar-se un alt rendiment pot fer que el cost del projecte augmenti i
limiti la competència, ja que tan sols les licitadores amb alta capacitat financera compliran
els requisits de solvència o prequalificació
Solució: es pot plantejar la divisió del contracte en paquets més petits per tal que més empreses
petites o mitjanes compleixin els criteris de la licitació. Cal repassar bé els requisits perquè
reflecteixin quines són les necessitats en comptes de “el que es desitjaria.”. També cal garantir que
no hi hagi criteris massa influïts per les posibles empreses proveïdores més grans.

Incapacitat d’assumir/gestionar els possibles riscos
Solució: assumir que no tothom té la capacitat natural d’innovar, i que us podeu inspirar en l’èxit
d’altres organitzacions del sector. D’aquesta manera, més organitzacions s’atreviran a assumir riscos
i a aprendre com d’altres els han gestionat.

Moure les habilitats i coneixement de les especificacions/bases del concurs a l’avaluació i
monitoratge
Solució: agafeu un exemple i treballeu-lo col·lectivament amb una persona com a responsable. Cal
garantir que es recullen totes les lliçons com a part dels vostres materials formatius. S’han de
detectar les mancances en habilitats i activar plans d’acció per solucionar-les. Designeu la persona
responsable de coordinar l’equip que s’encarregarà d’impulsar les properes iniciatives POBS.

Perill de suprimir la competència en la fase de licitació i avaluació
Solució: fer servir l’estratègia d’implicació del mercat de l’organització per desenvolupar un
enfocament que serveixi per formar i animar a la participació de les empreses petites i/o
especialitzades. S’ha de garantir que els criteris de licitació i avaluació se sustentin en necesitats
reals.

Disposar de la capacitat d’incorporar previsions a llarg termini vinculades a pressupostos
fixos per anys fiscals
Solució: col·laborar amb el departament financer i jurídic per garantir que els contractes a llarg
termini incorporen dates de revisió i clàusules de rescissió adequades. Per resoldre qüestions
relacionades amb aspectes jurídics i pràctics es poden aprofitar exemples d’altres entitats del sector.
6
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Manca de dades de referència
Solució: formar l’equip perquè sigui conscient de
la importància de desenvolupar un enfocament
POBS. Basar-se en les converses mantingudes
amb les proveïdores per fixar les dades
necessàries per executar correctament una
licitació. Si convé, es pot recórrer a recursos
externs per calcular les dades requerides.

Gestionar els dubtes relacionats amb els
drets de la propietat intel·lectual
Solució: feu servir els recursos jurídics interns (que es poden complementar amb assessorament
extern, si escau) per garantir que la documentació de la licitació i el contracte posterior incorporen
totes les clàusules importants sobre propietat intel·lectual, amb l’objectiu de protegir totalment la
vostra entitat i els drets de les empreses proveïdores seleccionades. Cal facilitar formació a l’equip de
contractació perquè pugui comprendre la necessitat de protegir-se íntegrament en aquests aspectes
dins del procés de licitació. Podeu aprofitar els coneixements d’altres entitats per assegurar-vos que
teniu en compte tots els possibles reptes.

Llista de 12 passes per desenvolupar una licitació POBS
Per impulsar i executar correctament un procés de contractació POBS s’han de tenir en compte una
sèrie d’accions. No totes s’insereixen exclusivament en aquest àmbit, n’hi ha que són essencials per a
altres tipus d’accions de contractació. D’altra banda, cal assenyalar que aquests passes no tenen en
compte la normativa vigent sobre contractació pública de la UE o dels Estats, i que s’haurà d’anar
desplegant de manera adequada.
Cal recordar que els processos de contractació en termes de rendiments se centren en els resultats, i
tenen en compte les solucions lliurades i la seva qualitat, o resultats que poden estar vinculats, com a
mínim, a una fracció d’un pagament de l’adjudicatària, pròrrogues o renovacions del contracte
subjectes a l’assoliment d’uns nivells de rendiment i requisits concrets i mesurables. Aquests
contractes poden incloure incentius o penalitzacions econòmiques o d’altres tipus.

Les 12 passes clau dels POBS
1. Garantir que totes les parts interessades de l’organització coneixen bé les especificacions en
termes de rendiments. D’aquesta manera es podran identificar les possibilitats dels POBS
existents i garantir la plena participació de totes les iniciatives en el futur.
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2. Identificar internament si una adquisició potencial es pot adaptar a l’enfocament dels POBS.
Un projecte no és definitiu fins que la teva organització no disposi de la capacitat real de complir
les expectatives generades i hagi detectat un nombre adequat de proveïdores creïbles.
3. Formar un equip per al projecte que incorpori totes les parts interessades clau, incloent-hi
representants dels equips tècnics, de pressupostos, usuaris/usuàries clau i caps de contractació,
a més de suport jurídic, financer i en sostenibilitat.
4. Descriure en quin context/circumstàncies inicials s’ha generat la licitació. Això permetrà que les
possibles proveïdores coneguin millor la teva organització, quin és l’origen de la licitació i si
forma part d’algun pla estratègic global.
5. Redactar una especificació relativa al rendiment, ja sigui una descripció en termes de
rendiments del treball o una descripció dels objectius. Tots dos hauran d’identificar clarament els
resultats esperats i el calendari de tasques que s’hauran d’executar. Per garantir-ho, cal posar
èmfasi en què s’ha d’assolir i no en la manera d’assolir-ho.
6. Reservar un període per entendre com s’han executat projectes similars, tant del sector públic
com del privat, destacant-ne sobretot els factors d’èxit i els paranys que convé evitar.
7. Desenvolupar una estratègia d’implicació del mercat, amb una etapa inicial de diàleg per
respondre a les qüestions següents:
a. El mercat està preparat per oferir tot el que li demanen? Està evolucionant o
diversificant-se gràcies a proveïdores que hi entren i altres que l’abandonen?
b. El mercat disposarà de prou capacitat tècnica per complir amb els requisits exigits?
c. Es preveu algun avenç tecnològic o desenvolupament de nous productes/serveis? Com
es pot assegurar que un requisit estigui garantit per al futur i pugui aprofitar els avenços
esmentats?
d. Quantes proveïdores ofereixen el que es demana? Hi haurà una competència real?
8. Fixar com es mesurarà i gestionarà el rendiment. Això s’ha de basar en els resultats, la qualitat i
la puntualitat requerida. És necessari equilibrar els requisits perquè no siguin exagerats i acabin
generant massa despeses, cosa que podria provocar que les proveïdores no es presentin a la
licitació. D’altra banda, tampoc s’han de fixar criteris massa baixos, ja que les proveïdores es
poden relaxar i oferir menys rendiment, la qual cosa pot provocar insatisfacció entre les parts
interessades.
9. Identificar els incentius i penalitzacions per a les proveïdores. Cal que els incentius estiguin
vinculats al compliment o a la superació de llindars de referència, amb aspectes econòmics
associats si és possible. De la mateixa manera, també es poden preveure penalitzacions
econòmiques. S’ha d’anar amb compte de no fixar penalitzacions per a tots els aspectes, i de no
introduir penalitzacions econòmiques que eliminin els incentius per millorar un cop assolits els
nivells baixos de rendiment.
10. Aprofitar els resultats de les activitats anteriors per elaborar la documentació de la licitació. Es
pot partir d’un enfocament per etapes i cercar proveïdores interessades o establir una fase de
qualificació prèvia, o es pot publicar una única convocatòria. En qualsevol cas, sempre s’ha
d’actuar amb transparència i vetllar perquè la competència sigui transparent i justa.
11. Escollir l’empresa proveïdora adequada. En totes les avaluacions es pot aplicar un procés mixt
que sol incloure les accions següents:
a. Seleccionar els licitadors millor qualificats per sotmetre’ls a un període de deguda
diligència abans de la fase final de la licitació. Es tracta d’un procés caracteritzat per la
comunicació oberta, les visites a les instal·lacions i l’elaboració d’informes de referència.
b. Emprar el criteri de selecció de “millor rendibilitat”
c. Presentacions orals dels licitadors més ben qualificats
d. L’opció que té menys riscos
12. Procés de gestió del contracte després de l’adjudicació. Sol constar d’una fase inicial que pot
requerir transferències d’actius de persones i de capital. Per tant, aquest període pot oscil·lar
8
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entre els 3 i 6 mesos abans que el contracte entri en vigor. En general, el plec de condicions
regula la gestió de l’execució del contracte, cosa que s’assoleix mitjançant les relacions i
comunicacions empresarials entre l’entitat proveïdora i la contractant. Amb l’objectiu de garantir
que s’afronten els reptes des del principi, és molt important disposar d’informes periòdics de
revisió amb un procès de progrès clar.

Resum
Fa molts anys que les especificacions en termes de rendiments es fan servir en processos de licitació
sense que necessàriament s’hagin reconegut les seves particularitats. Amb tot, durant
aproximadament els darrers 5 anys la inclusió d’aquest tipus d’especificacions ha esdevingut un
enfocament clarament definit, sobretot en licitacions que tenen a veure amb àmbits o resultats
relacionats mb la sostenibilitat.
Tal com mostren el text i els exemples anteriors, l’adopció dels POBS requereix:








Visió
Formació
Suport dels grups d’interès
Participació de les entitats proveïdores
Un objecte del contracte adequat
Confiança entre totes les parts implicades

També es pot observar que les POBS sovint formaran part de l’enfocament global del procés de
licitació, i que aquestes especificacions no seran l’única característica del plec. Això és important, ja
que permet que les usuàries i usuaris potencials d’aquest enfocament introdueixin elements a la
licitació que segueixen un enfocament tradicional i, alhora, desenvolupar les POBS per incentivar la
innovació per la banda de l’oferta. Un altre element clau és assumir que tot això requereix un nivell
d’innovació (i potser de riscos associats) per la banda de l’entitat contractant, i que algunes entitats o
persones no són innovadores per naturalesa. En aquestes circumstàncies, potser és millor convertirse en «observador o seguidor» i aprendre o associar-se a organitzacions que tenen experiència en les
POBS, o que tenen les habilitats i la motivació per de ser pioneres en aquest àmbit.
Els i les usuàries potencials de les POBS tampoc no poden menysprear el temps (i, a vegades, la
despesa) que pot suposar informar, educar i formar els diferents grups d’interès interns i, a vegades,
externs, en aquest context que algunes persones poden considerar força complex d’adoptar.
Tampoc no s’ha de menysprear el repte que suposa desenvolupar una sèrie de paràmetres inicials de
referència, ja que aquests influiran en les decisions del futur, especialment les vinculades a
assoliments i pagaments de l’adjudicatària.
Per acabar, és important ser conscient que per extreure el màxim partit d’aquesta guia sobre les
especificacions en termes de rendiments, s’han de consultar les tres altres publicacions del projecte
SPP Regions –sobre contractació circular, implicació del mercat i anàlisi del cost del cicle de vida–, ja
que per aplicar correctament aquestes especificacions cal tenir un bon coneixement d’aquests
àmbits.
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Bibliografia i recursos
Recursos complementaris
Estudi de cas dels bombers de Londres (amb informació detallada)
http://app.thco.co.uk/fire/firedup.nsf
Codi de sostenibilitat per als proveïdors de Londres 2012 (amb informació detallada)
http://learninglegacy.independent.gov.uk/publications/locog-sustainable-sourcing-code.php
SPP Regions POBS Workshop, EPA, Copenhaguen (Juny de 2016)

Documentació complementària sobre especificacions basades en el rendiment de productes
Descripció dels continguts
CIPS/NIGP, 2012: Public Procurement Practice,
Performance Based Contracting:
Document amb consells per aplicar les
especificacions en termes de rendiment.
Contractació governamental (2005):
Article: “What Performance-Based Contracting
Really Means for Procurement Goals”.
Llibre blanc de Skanska sobre les especificacions
en termes de rendiments: “Delivering Mission
Critical Solutions” (pàg. 1-8).
Oficina General de Comptabilitat dels EUA:
“Guidance Needed for Using Performance-Based
Service Contracting”, 2002:
Guia sobre contractes de serveis en termes de
rendiments i resum dels contractes existents del
govern dels EUA.
Xarxa Shine. Informació general sobre requisits per
a la producció.
Criteris de contractació del govern del Regne Unit.
Ofereix especificacions per a algunes categories
Productes electrònics: aparells d’aire condicionat,
condensadors, calderes de gas domèstiques i
industrials, sistemes d’enllumenat, neveres i
congeladors, refrigeració comercial.
Fitxa del comprador sobre productes electrònics.
Directiva 2004/18/EC el Parlament Europeu.
Procediments per a l’adjudicació de contractes
d’obres públiques
Capítol IV, especificacions tècniques.
Institut Internacional per al Desenvolupament
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Origen de les dades
http://principlesandpractices.org/wpcontent/uploads/2013/04/PerformanceBased.
pdf
http://americancityandcounty.com/resourcecenter/what-performance-based-contractingreally-means-procurement-goals
http://www.usa.skanska.com/Global/MissionC
ritical/Skanska_Procurement%20WP.pdf
http://www.gao.gov/new.items/d021049.pdf

http://www.shinenetwork.org.uk/downloads/Guidance_Module
_7.pdf
https://www.gov.uk/government/collections/s
ustainable-procurement-the-governmentbuying-standards-gbs#specifications-for-thegbs-listed-by-sector
https://www.gov.uk/government/uploads/syst
em/uploads/attachment_data/file/346189/GO
V.UK_GBS_for_air_conditioners_1407.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/syst
em/uploads/attachment_data/file/35922/Clas
sic_Directive_l_13420040430en01140240.pdf
http://www.iisd.org/pdf/2013/specs
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Sostenible: Moving towards performance based
specifications in public procurement.

public_procurement.pdf

Documentació sobre especificacions en termes de rendiments de productes eficients
energèticament
Descripció dels continguts
Departament d’Energia dels EUA: How-To Guide
for Energy-Performance-Based Procurement:
Driving energy efficient innovation through
procurement. Guia pràctica per a administracions
públiques

WRAP
Models per al sector de la construcció sobre
recursos eficients, amb plantilles, clàusules,
assessorament en processos de qualificació prèvia
i convocatòries de licitació que incorporen
l’eficiència energètica.
El web de Zero Waste Scotland conté informació
similar sobre el sector de la construcció.
SEAD -Contractació pública eficient
energèticament: bones pràctiques en l’execució de
programes. 13 de febrer.
Es tracta d’un document molt útil sobre
contractació d’energia al sector públic que conté
especificacions energètiques.
Guia per a contractes de serveis energètic i
garanties.

Origen de les dades
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/public
ations/pdfs/rsf/performance_based_how_to_
guide.pdf
http://www.icleieurope.org/fileadmin/templates/icleieurope/files/content/ICLEI_IS/Newsletter/201
0/january/fileadmin/template/iclei/ICLEI_IS/fil
es/Newsbits/Images/2009/December/SMART_
SPP_Guide_FINAL_en.pdf
http://www.wrap.org.uk/content/procuringresource-efficient-construction-modelwording
http://www.resourceefficientscotland.com/sit
es/default/files/RES%20Construction%20Procu
rement%20Guidance.pdf

http://www.superefficient.org/en/Research/P
ublicationLibrary/2013/Energy-efficient-PublicProcurement-Best-Practice-in-ProgramDelivery.aspx
http://www.superefficient.org/Research/Proc
urement
http://www.seai.ie/Your_Business/Public_Sect
or/Energy_Performance_Contacts_and_Guara
ntees.pdf

Exemples rellevants d’especificacions en termes de rendiments de productes eficients
energèticament
Descripció dels continguts
Banc Mundial (2003): pdf
Model de licitació: contracte de gestió i
manteniment de carreteres en termes de
rendiments.
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Origen de les dades
http://siteresources.worldbank.org/INTPROCU
REMENT/Resources/perf-based-roads-ev2.pdf;
pàgina web:
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/
PROJECTS/PROCUREMENT/0,,contentMDK:20
104107~menuPK:84284~pagePK:84269~piPK:6
0001558~theSitePK:84266~isCURL:Y~isCURL:Y,
00.html
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·specificacions en termes de rendiments de
productes de Skanska: estudi de cas sobre
telecomunicacions. Estudi de cas (2012). TELUS
Communications, pàg. 9.
Banc Mundial: contractació pública de serveis
d’eficiència energètica (a partir de la pàgina 69).

Exemple d’un projecte de construcció d’un campus
universitari.
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http://www.usa.skanska.com/Global/MissionC
ritical/Skanska_Procurement%20WP.pdf

https://www.esmap.org/sites/esmap.org/files
/P112187_GBL_Public%20Procurement%20of
%20Energy%20Efficiency%20Services_Lessons
%20from%20International%20Experience_Sing
h.pdf
Departament d’Energia dels EUA: Whole
Building Performance-Based Procurement
Training:
http://energy.gov/sites/prod/files/2013/12/f5
/commlbldgs12_pless_040413.pdf
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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.

ENTITATS SÒCIES DE SPP REGIONS

Aquest projecte ha estat cofinançat pel programa d’innovació i recerca Horizon 2020 de la UE mitjançant l’ordre de
subvenció núm. 649718. La responsabilitat de qualsevol possible error o omissió correspon únicament a l’editor. El
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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