
 

 

 

Curs de Compra i Contractació Pública Verda 
Introducció general i sessió temàtica sobre contractes de serveis energètics i 
calderes de biomassa 
Girona, 25 de Setembre de 2014 

 

 

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 de manera autosuficient 
(treballant diversos àmbits i, en especial, els serveis de gestió energética). 

 

 

Destinataris 
Les persones destinatàries del curs són: 

• Responsables de contractació, ja siguin de serveis centralitzats o de les diferents unitats 
que s’encarreguen de definir els plecs de prescripcions tècniques per a productes i serveis. 

• Responsables de medi ambient i/o eficiència energètica que donen suport a diferents unitats 
en les seves decisions de compra i contractació perquè tinguin un impacte ambiental menor. 

 

 

Organitza:   Col·labora: 
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Detalls del curs 

 
Informació general 

Dia: 25 de setembre de 2014 

Hora: 9:00 – 17:00 h 

Lloc: Casa de la Cultura de la Diputació de Girona 
Plaça de l'Hospital nº6, Girona 
2on pis, aula 4 

  
 

Informació sobre com arribar-hi en transport públic (i privat) aquí: 
http://www.casadecultura.org/contingut/68/com-arribar-hi  

 

Imparteix: Aure Adell (Ecoinstitut) 
Marta Gudiol i Toni Campañà (ICAEN) 
 

Participació: Gratuïta amb inscripció prèvia, enviant el formulari d’inscripció cumplimentat a 
l’adreça electrònica gpp2020@ecoinstitut.es fins el 15 de setembre (veure adjunt).  
Places limitades a 20 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? 

– Un cas a títol d’exemple: les calderes de biomassa. Impactes, aspectes 
prioritaris i recursos 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 amb baixes emissions de CO2: Contractes de serveis 
energètics i calderes de biomassa 
– Treball en grups per la definició de clàusules ambientals en base a casos i 

documents reals   

16.30 – 17.00 7. Recapitulació i avaluació 

17.00 Cloenda 

 

 

 

 

Atentament 


