Curs de Compra i Contractació Pública Verda
Presentació
Darrerament sembla que la contractació pública ha de "resoldre" multitud dels problemes
existents, cosa que situa al responsables de contractació sota una gran pressió. També les
polítiques ambientals com l'Estratègia Europa 2020, i la seva translació a Catalunya (l'ECAT 2020)
incorporen la contractació pública com a instrument per assolir els seus objectius.
D’altra banda, la majoria dels 92 Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) que ja s’han redactat
a la província de Lleida, inclouen els mecanismes de compra verda com un element important per
tal d’assolir els objectius de reducció d’emissions dels municipis.
Amb això els responsables de contractació han d'assumir nous reptes, sense que se'ls hagi dotat
dels instruments necessaris per fer-ho. Aquest curs vol resoldre aquesta mancança i ha estat
dissenyat especialment per posar al seu abast tota la informació existent al respecte.

Objectius del curs
Els objectius de la formació són:
•

Motivar els participants sobre la importància d’incorporar la perspectiva ambiental a la
compra i contractació pública.

•

Aclarir com introduir la variable ambiental en tot el procés de contractació per obtenir els
màxims beneficis i minimitzar les dificultats.

•

Capacitar els participants per aplicar la contractació verda, explotant els recursos disponibles.

Destinataris
Les persones destinatàries del curs són:
•

Secretaris, interventors i tècnics responsables de la redacció de plecs de prescripcions
tècniques i administratives, així com responsables d'altres serveis tècnics que els donen
suport en la compra de productes i la contractació de serveis.
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Detalls del curs
Informació general
Dia i Hora:

10 de febrer de 2015, 9:00 – 17:00 h

Lloc:

Sala Polivalent, Palau de la Diputació de Lleida
Carrer del Carme 26, 25007 Lleida
Siutada a 250m de l’estació de trens i d’autobusos de Lleida

Organitza:

Patronat de Promoció Econòmica (Diputació de LLeida) i Ecoinstitut

Imparteix:

Josep Esquerrà (Ecoinstitut) i segons interès dels participants 1 tècnic de l'ICAEN

Participació:

Gratuïta amb inscripció prèvia – fins el 5 de febrer (formulari adjunt).
Places presencials limitades a 25 participants, il·limitat per la participació en linia.

Metodologia
El curs combina les presentacions teòriques dels temes més formals, amb breus espais de treball
pràctic per part dels participants.
Les presentacions també van complementades de la presentació dels recursos disponibles tant de
la Comissió Europea, com de l'administració ambiental a Catalunya i País Basc, entre d'altres, que
han estat durant anys destinant recursos a recopilar informació i desenvolupar documentació per
facilitar i promoure la Compra i Contractació Pública Verda (CCPV).
Prèviament a la realització del curs es demanarà als inscrits quins són els seus interessos per
poder ajustar-lo tant com es pugui a les necessitats dels participants.
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Programa de la formació
Horari

Inscripció

9.00 – 9.30

0. Introducció
– Benvinguda, objectius i agenda del curs

9.30 – 10.30

1. Per què cal introduir consideracions ambientals a la contractació
pública?
– La funció bàsica de la compra pública i el seu ús com instrument polític
– Beneficis de la compra verda i el mandat per implementar-la

10.30 - 11.00

2. Quan s’ha d’introduir la variable ambiental? Planificació
– El cicle de la compra (planificació, licitació, seguiment)
– La importància de la planificació

11.00 - 11.30

Pausa cafè

11.30 - 12.30

3. Quan s’ha d’introduir la variable ambiental? Licitació
– Legislació UE i estatal, i com introduir la variable ambiental en aquest marc
– Recursos disponibles per aclarir dubtes

12.30 - 13.15

4. I per a un producte/servei concret, com ho faig?
– Els impactes d'un producte/servei, aspectes prioritaris
– Recursos disponibles per definir criteris ambientals per a la licitació

13.15 – 13.30 5. Quan s’ha d’introduir la variable ambiental? Seguiment
– Seguiment, monitoratge i comunicació de resultats
13.30 - 14.30

Dinar*

14.30 – 16.30 6. Contractació de productes/serveis verds i amb baixes emissions de CO2:
– Un cas a títol d’exemple: Aplicació dels elements presentats al matí per a
l’ambientalització de la compra d’un producte/servei concret
16.30 – 17.00 7. Recapitulació i avaluació
17.00

Cloenda

* Inclòs, amb cost a càrrec de la organització.

