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NOTA DE PREMSA

L’Ajuntament de Barcelona participa en el projecte
europeu SMART-SPP de foment de la contractació
pública sostenible
Aquesta tarda finalitzen les jornades europees sobre compra pública sostenible, que han reunit
a Barcelona a agents europeus, públics i privats, vinculats amb la compra pública sostenible i
l’impuls de polítiques ambientals. La trobada s’inscriu en el projecte SMART-SPP, en el qual
l’Ajuntament de Barcelona participa a través del programa municipal Ajuntament+Sostenible. La
trobada a Barcelona està liderada per la xarxa ICLEI (Xarxa de Governs Locals per a la
Sostenibilitat).
Les sessions han servit per sentar les bases per establir metodologies i protocols internacionals
comuns per a l’avaluació ambiental del productes i serveis que ofereixin els proveïdors de cara
a la seva posterior contractació pública, amb el consegüent impuls al mercat dels béns i serveis
“verds” i innovadors tecnològicament. Durant les sessions s’ha presentat una guia per
acompanyar als diferents operadors públics en aquest procés, s’han posat en comú les
experiències de cada ciutat, i s’han explicat experiències exitoses en processos de
contractació, com ara la futura flota de vehicles elèctrics de la regió austríaca de Vorarlberg.
La nova guia presentada dona pautes per tal de comunicar-se amb els proveïdors en el
moment previ a la contractació i ofereix eines (càlcul d’emissions de CO2 i de Cost de Cicle de
Vida de diferents tecnologies) per tal de veure i decidir quina tecnologia és la més eficient des
del punt de vista energètic.
Els projectes amb els què participa l’Ajuntament de Barcelona a SMART-SPP estan vinculats
amb actuacions basades en tecnologia LEDS d’il·luminació en l’espai públic, vehicles elèctrics
per serveis municipals i punts de càrrega de vehicles elèctrics. Aquests projectes compten amb
un grup de treball, coordinat pel Programa Ajuntament+Sostenible i on participen els
departaments municipals implicats en aquests temes com a agents de contractació de les
tecnologies que cobreix el projecte SMART-SPP.
Aquestes actuacions s’integren en els compromisos de l’Agenda 21 de la ciutat, que contempla
l’ambientalització de la pròpia administració pública, és a dir, la introducció de paràmetres
ambientals en el conjunt de l’acció municipal. L’objectiu és reduir el propi impacte ambiental de
l’activitat pública, millorar la qualitat de vida local i global; actuar com a motor econòmic
d’impuls del mercat de productes i serveis “verds”, i pel mateix paper exemplificador de
l’administració pública.
El projecte europeu SMART-Sustainable Public Procurement (Compra Pública Sostenible
Intel·ligent) impulsa la contractació pública de productes, béns i serveis que incloguin la millora
de l’eficiència energètica i el foment de la innovació, permetent el foment dels criteris
ambientals al mercat europeu. Aquest projecte, iniciat l’any 2008 i que finalitza l’agost del
2011, està finançat pel programa Intelligent Energy Europe.

El projecte pretén desenvolupar, provar i revisar criteris per la contractació de tecnologies
innovadores i energèticament eficients, centrades principalment en: sistemes de calefacció i
refrigeració amb energies renovables, ordinadors eficients, vehicles elèctrics i il·luminació amb
LEDS. I per altra banda, desenvolupar eines útils per les administracions públiques per tal de
gestionar els riscos en la fase prèvia a la contractació, l’avaluació dels beneficis financers
mitjançant les metodologies d’anàlisi del cost de cicle de vida i el càlcul de l’estalvi d’emissions
de CO2.
Els socis del projecte SMART-SPP són administracions públiques (Ajuntament de Barcelona,
Eastern Shires Purchasing Organisation- ESPO, Anglaterra; The London Borough of Bromley,
Anglaterra; Agència d’Energia de Cascais, Portugal; Ajuntament de Kolding, Dinamarca) i
consultores i centres de recerca (ICLEI; Globaltolocal -consultora ambiental anglesa-,
Ecoinstitut Barcelona; Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação- INETI,
Portugal; Öko-Institut Alemanya; The German Federal Association of Eco-Counselling).
Més informació del projecte (en castellà): www.smart-spp.eu/es
Més informació sobre el programa Ajuntament+Sostenible:
www.bcn.cat/agenda21/ajuntamentsostenible

