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Innovació a través de la contractació pública sostenible 
 

 
“SMART-SPP innovació a través de contractació sostenible” és un projecte 
desenvolupat del 2008 al 2011, finançat pel programa Intelligent Energy de la 
Comissió Europea, per promoure i facilitar la introducció de solucions innovadores 
amb baixes emissions de carboni en el mercat europeu.  
 
El projecte SMART-SPP s’ha centrat en sectors concrets (sistemes d’enllumenat, 
vehicles elèctrics i sistemes de climatització a partir de fonts d’energia renovables) 
amb l’objectiu de: 

 Promoure el desenvolupament de tecnologies innovadores a través de la 
contractació pública. 

 Desenvolupar el coneixement i les eines per facilitar la contractació a les 
administracions públiques de forma segura per a aprofitar aquest potencial. 

 Desenvolupar una eina per al càlcul dels costos del cicle de vida i emissions de 
CO2 associades a les tecnologies i així ajudar en la presa de decisions en la 
contractació. 

 
 
La jornada del 17 de juny presenta l’experiència dels participants en el projecte i les 
eines de treball desenvolupades en ell:  
 

- Impulsando la innovación energéticamente eficiente a través de la 
contratación. Guía práctica para las administraciones públicas. 

- Herramienta de cálculo de costes de ciclo de vida (CCV) y evaluación del 
CO2 (format Excel en CD Rom) 

Aquesta documentació es lliurarà als assistents al final de l’acte.  

 

 



 

  

 

JORNADA: PRESENTACIÓ DELS RESULTATS  
 DEL PROJECTE EUROPEU SMART – SPP  

Innovació a través de la contractació pública  
- 17 de Juny de 2011-  

 

Lloc: Sala d’actes de l’Espai Jove de Gràcia 
C/ Gran de Gràcia, 190-192 
08012 Barcelona 

Programa:  

9:00 Presentació de la jornada. Josep Esquerrà. Ecoinstitut Barcelona 

Programa Ajuntament+Sostenible i la seva relació amb l’SMART SPP. 
Xavier Felip. Cap del Departament de Millora Contínua de l’Àrea de Medi 
Ambient de l’Ajuntament de Barcelona 

Foment de la compra i contractació pública verda i la innovació des de la 
Generalitat de Catalunya. 
Ma. José Sarrias. Cap del servei de Qualificació Ambiental del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 

Foment de la compra i contractació pública verda i la innovació des de la 
Diputació de Barcelona. 
Gonçal Luna. Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat de la Diputació 
de Barcelona 

9:30 La metodologia de contractació innovadora proposada per l’SMART SPP. 
Josep Esquerrà. Ecoinstitut Barcelona. 

10:00 L’experiència de l’Ajuntament de Barcelona al projecte SMART SPP en la 
contractació de punts de recàrrega de vehicle elèctric i màquines de vending. 
Mar Campanero. Ajuntament de Barcelona. 

10:30 L’eina de càlcul de costos de cicle de vida i d’emissions de CO2 
desenvolupada pel projecte SMART SPP. Helena Estevan. Ecoinstitut 
Barcelona.  

11:00 Cafè i lliurament de la documentació (Guia i CD Rom)  

  

Organitzen: 
 

 

  

 

Amb el suport de: 

 
 

 

 
 
Per inscriure’s a la jornada cal enviar el formulari adjunt a ajuntamentsostenible@bcn.cat 
abans del 10 de juny de 2011. Les places són limitades i seran assignades per ordre 
d’inscripció, la qual és gratuïta. 
Per més informació podeu consultar la web del projecte: www.smart-spp.eu   
o contactar amb Ecoinstitut Barcelona (Helena Estevan). Tel: 933481386,  www.ecoinstitut.es 
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