Compra i Contractació Pública Verda: Obligacions i
possibilitats en el marc europeu actual
Objectius del curs
Els objectius del curs són:
•

Donar a conèixer els compromisos i obligacions a nivell de la Unió Europea i de Catalunya
d’incorporar la perspectiva ambiental a la compra i contractació pública.

•

Aclarir com introduir la variable ambiental en el procés de contractació, presentant també les
novetats al respecte que incorpora la recentment aprovada Directiva de contractació pública
2014/24/UE.

•

Presentar exemples de com administracions europees i òrgans de la mateixa Generalitat
estan integrant la variable ambiental en la contractació de forma sistemàtica i innovadora.

Destinataris
Responsables de contractació d’entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Detalls del curs
Informació general
Dia:

17 d’octubre de 2014

Hora:

9:00 – 14:00 h

Lloc:

Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
C/Ausies March, nº40
Barcelona

Organitza:

Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública, Dept. Presidència
Direcció General de Qualitat Ambiental, Dept. de Territori i Sostenibilitat Ambiental

Imparteix:

Ecoinstitut SCCL

Curs de Compra i Contractació Pública Verda

Programa del curs
Horari

Contingut

9.00 – 9.30

Introducció
– Benvinguda (DGQA)
– Objectius i agenda del curs (DGQA i Ecoinstitut)

9.30 – 10.30

El mandat actual: La contractació pública com a instrument per aconseguir
un creixement intel·ligent, sostenible i integrador
– La compra pública, instrument polític clau (Ecoinstitut)
– El compromís establert per la Unió Europea (Ecoinstitut)
– El mandat a Catalunya i la Generalitat (DGQA)

10.30 - 11.00

Com ho estan fent altres? Integració de la variable ambiental en la
contractació a diferents administracions europees (Ecoinstitut)
– Política i compromisos en compra sostenible del Govern del Regne Unit
– Integració de la sostenibilitat en els procediments de contractació del
Govern de Suïssa
– Les emissions de CO2 en contractes d’infraestructures del Govern dels
Països Baixos
– Política d’ambientalització del menjador escolar a Itàlia

11.00 - 11.30

Pausa cafè

11.30 - 12.30

Les possibilitats del marc legal actual per fer compra verda i les
oportunitats obertes a la nova Directiva de contractació pública 2014/24/UE
(Ecoinstitut)
– Fases de la contractació on introduir la variable ambiental
– Com la legislació actual permet especificar criteris de caràcter ambiental i
novetats de la nova Directiva de contractació (centrat en l’ús dels sistemes
de gestió ambiental, les ecoetiquetes i altres estàndards de sostenibilitat i
l’anàlisi de costos de cicle de vida).

12.30 - 13.30

Què està ja fet i quin paper juga cada Departament de la Generalitat?
– Els acords marc i la contractació derivada (CCS i Ecoinstitut)
– Les contractacions descentralitzades (DGQA)

13.30 – 14.00 Tancament i avaluació (Ecoinstitut)
– Recursos de suport a la compra verda, tancament i avaluació del curs
14.00

Cloenda (OSACP)
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