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14 de maig de 2020

Les licitacions internacionals en el context 
de la COVID-19



Programa del Webinar ACCIÓ CPI – DIJOUS 14/05/2020

15:00h
15’

Presentació dels serveis en licitacions internacionals d’ACCIÓ
Perspectives dels mercats multilaterals en el context Covid-19
Victor Mercè, Oriol Martínez, Oficina Tècnica de Contractació Pública 
Internacional d’ACCIÓ a Barcelona

15:15h
15’

Perspectives des de la capital de les multilaterals, Washington
David Rojas, consultor sènior en licitacions internacionals de l’Oficina exterior 
d’ACCIÓ a Washington

15:30
15’

Perspectives des del cor d’Europa, Brussel·les
Oscar Altimira, consultor sènior en licitacions UE de l’Oficina exterior d’ACCIÓ a 
Brussel·les

15.45h
5’

Perspectives de la Compra pública d’innovació
Anna Monistrol

15:50h
25’

Precs i preguntes

16:15h Fi del Webinar



Majoria de 
clients PIME, 

el 98% del 
teixit 

empresarial 
de Catalunya 

És l’agència del Govern de la Generalitat de 
Catalunya per a la competitivitat de l’empresa

• Contribuir al 
creixement 
fomentant la 
competitivitat i la 
connexió a escala 
global.

Missió

• Ser referents cap a una 
Catalunya industrial, 
innovadora, connecta-
da al món i atractiva a 
talent i a nous negocis.

Visió

•Especialització, 
Empatia, Expertesa, 
Implicació, Coratge i 
Lideratge

Valors

Què és ACCIÓ?



Trade Desk

Catalonia Trade Portal

EEN

Recomanador d’oportunitats

Finestreta Brexit

Assessorament Internacionalització

Serveis Xarxa d’Oficines Exteriors 

Contractació Pública Internacional

Missions Empresarials

Serveis sectorial i especialitzats

Eines de 
suport

Iniciació

Expansi
ó

Cupons a la internacionalització

Serveis d’ACCIÓ per Internacionalitzar-se



SERVEIS OFICINES 
EXTERIORS

 Identificació de canals 
de comercialització i 
d’aprovisionament

 Anàlisi de mercat
 Elaboració d’agendes de 

contactes
 Implantació
 Espais de Soft Landing
 Cerca de personal en 

destinació

Xarxa global de 40 oficines, per facilitar-te la implantació comercial i produc-
tiva a més de 110  mercats, amb professionals oferint serveis especialitzats

Xarxa de 40 Oficines Exteriors d’Acció

Accedir-hi: http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/oficines-exteriors/



Contractació pública internacional

Eines i serveis:

Formació i capacitació sobre el modus operandi
de la compra pública internacional i per millorar la 
redacció de les ofertes tècniques.
Suport personalitzat per accedir a les 

oportunitats i mercats específics de client públic.
Atenció personalitzada per a la resolució de 

dubtes i consultes específiques.
Sessions tècniques i de presentació d’oportunitats. 

A qui va dirigit? Empreses amb experiència en els mercat exteriors
de client públic o aquelles que s’hi aproximen per primera vegada.

Més informació: 
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/internacionalitzacio/serveis
-sectorials-i-especialitzats/contractacio-publica-internacional/

L’Oficina Tècnica per a la Contractació Pública Internacional us ofereix eines i serveis
especialitzats a empreses/institucions per accedir a les licitacions internacionals



ACCIÓ davant d’aquest nou context

 Continuem donant servei a les empreses  Virtual Desk

Marketplace empresarial Covid-19: 
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/accio-virtual-desk/marketplace-covid-
19/

 Suport en iniciatives per desenvolupar productes Covid-19

 Gestió de les donacions internacionals: hospitals, ICS

 Accions presencials 2020 es virtualitzen o ajornen: missions, fires, sessions

 Realització de webminars, des dels diversos àmbits: Innovació, Finançament, 
Internacionalització, Clústers



Oficina tècnica de Contractació Pública Internacional

Seguim amb l’atenció a empreses de l’àmbit CPI

Cicle de Webinars CPI: 

Mapping Green economy
 Nòrdics i Canadà (tbc)
 Balcans orientals (tbc)
 Licitacions multilaterals (tbc)

 Missions a Mèxic i Romania: 2021

 FACTSHEETS CPI: 25-30 fitxes dels mercats internacionals amb més 
potencial





36 països. OECD
Bàsicament govern 

central i administracions 
locals, SOEs

28 membres de la UE
Mix Local &  “Local EU” 
+ Política Regional EU + 

EXTCOOP

Renda mitjana-baixa
Mix, admin local., IFIs: 
EU EXTCOOP, WB, IDB, 

ADB, Agències 
Bilaterals, ONGs, etc

BRICs - Països 
emergents 

Majoritàriament fons 
locals. La Xina al 

capdavant, SOEs, BRI 

Els diferents mercats CPI



L’escenari de la CPI durant i post Covid-19

 Tots països OCDE directament afectats, en infectats i morts, i en impacte 

econòmic, però tb off-OCDE, efectes tant directes com indirectes.

 Parada econòmica: demanda dels països industrials cau, les remeses 

cauen, cadenes logístiques interrompudes

 Cauen preus de recursos fòssils, com petroli, gas, coure, zinc, níquel, i 

algunes commodities agrícoles, com cautxú, però altres es mantenen

 S’interrompen les pautes de comerç: aviació comercial aturada, 

congelació d’inputs industrials, fluxos d’inversió, etc.

 Estructura economies emergents: economia informal, administració dèbil, 

aglomeracions, deficients serveis públics bàsics, etc



Què ens arriba des de les oficines exteriors off-OCDE

 Amb diferències, gairebé tots els països sota lockdown

 Poca afectació (en xifres oficials)  no vol dir nuls efectes reals

 Pressupostos al límit; escàs coixí social; poc recurs a l’endeutament; 

sistemes monetaris dèbils 

 Es frenen inversions, reprioritzant línies pressupostàries; alguns projectes 

continuen, però molts en pipeline sense garanties de ser executats

 Debilitat també a l’àmbit empresarial: empreses dèbils, poca liquiditat 

injectada per l’estat, dificultats subministrament

 No tot és negatiu: els països importadors nets dels recursos fòssils o 

commodities, poden tenir recursos extra



https://www.economist.com/briefing/2020/05/02/which-emerging-markets-are-in-most-financial-peril



L’escenari als països OCDE

 La majoria de països estan sortint del lockdown, molt lentament, i alguns 

l’han evitat completament, com Suècia

 Passat el sotrac, l’administració continua: als nòrdics, en general, hi ha 

revifalla de projectes encallats, per revitalitzar l’economia

 Alguns, han aprofitat per fer obra pública pendent, donada l’alliberació de 

l’espai públic

 Països amb desequilibris fiscals tenen problemes acumulats, menys 

capacitat per estímuls, necessitat de reprioritzar, desinvertir, endeutar-se, 

i esperar recuperació a CT



L’empresa davant d’aquest nou escenari/s

 Supressió d’un dels principals instruments de treball, l’aviació comercial

 Incertesa per la repriorització de les inversions públiques

 Efecte fagocitador del Covid-19: redireccionaran els pressupostos públics?

 El localisme obligat pel tancament de fronteres, i aquell induït

 Finalment aspectes immediats, de liquiditat, de caixa, de gestió dels 

Recursos humans, d’adaptació al nou context, i amb quins horitzons?

 Però també oportunitats: canal on-line, major atenció a eficiència-eficàcia 

a l’administració; aprofitar el localisme oferint col·laboracions 

estratègiques.

 Les licitacions internacionals com a mercat estratègic per a l’empresa



OFICINA BXL-UEOFICINA WDC 

Què diuen/fan els principals actors multilaterals?



Atender necesidades inmediatas y a largo plazo 

 Seguir operando como alternativa vital a la falta de liquidez, especialmente cuando 
otros inversores abandonan o cesan financiación local.

 Llenar los vacíos financieros y técnicos generados por la crisis y proteger las operaciones 
ya financiadas.

 Atender tanto los requerimientos sectoriales debido a la crisis, como el diseño de los 
procesos de recuperación.

Replantear su papel en el proceso de recuperación

 Invertir en empresas de atención médica que puedan ayudar en la respuesta adecuada 
a la crisis.

 Lanzar iniciativas de salud, algunas centradas en la atención tele médica, pero sobre 
todo en entender como mejorar la resiliencia del sistema de salud a nivel global.

 Apoyo a instituciones financieras locales que asisten a los grupos mas vulnerables como PyMES y/o 
a empresas manejadas por mujeres, de acuerdo a la fragilidad de los países y necesidades 
específicas locales.

Perspectiva des d’ACCIÓ WASHINGTON
Respuestas de los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD)



Multilaterales
29%

Bilateral
12%

Government
24%

NGO
4%

Philantropic
12%

Private Sector
19%

1,191 INICIATIVAS

WB; 26,41%ADB; 14,43%

IMF; 12,22%

EU; 10,02%

UN; 10,02% IsDB; 3,18%

IADB; 1,71%

AfDB; 1,47%

CAF; 0,98%
MIGA; 0,73%

BOAD; 0,49%

BADEA; 0,24%

CABEI; 0,24%

PROPARCO; 0,24%

UNOPS; 0,24%

Other; 3,18%

372 INICIATIVAS MULTILATERALES

Perspectiva des d’ACCIÓ WASHINGTON
Oportunidades de Financiación COVID-19 – Detalle BMD



Multilaterales
21,14%

Bilateral
3,75%

Government
74,96%

NGO
0,01%

Philantropic
0,08%

Private Sector
0,06%Other

0,14%

US $ 15,770,743 M FINANCIACION 

Source: Devex

EU; 36,84%

IMF; 29,88%

EIB; 15,94%

WB; 8,98%

GFATM; 3,35%

Other; 0,02%

USD $3,381,788 M DE MULTILATERALES

Perspectiva des d’ACCIÓ WASHINGTON
Oportunidades de Financiación COVID-19 – Detalle BMD
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ENFOQUE MULTILATERALES

Source: Devex Source: DevelopmentAid

Perspectiva des d’ACCIÓ WASHINGTON
Oportunidades de Financiación COVID-19 – Detalle BMD



• WB ongoing COVID-19 projects: https://maps.worldbank.org/
• IADB CORONAVIRUS IMPACT DASHBOARD: https://www.iadb.org/en/topics-effectiveness-improving-lives/coronavirus-impact-

dashboard
• IADB GRUP IN RESPONSE  TO COVID-19: https://www.iadb.org/en/coronavirus/current-situation-pandemic
• AFDB COVID-19 response facility: https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/african-development-bank-group-

unveils-10-billion-response-facility-curb-covid-19-35174
• How CAF can help you during the COVID-19 pandemic: https://www.cafonline.org/home/covid-19-support
• COVID-19 (Coronavirus): ADB's Response: https://www.adb.org/what-we-do/covid19-coronavirus
• THE IMF AND COVID-19 (CORONAVIRUS): https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19
• WHO Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
• COVID-19 RESPONSE Information from the UN System: https://www.un.org/en/coronavirus/information-un-system
• UN COVID-19 RESPONSE : https://www.un.org/en/coronavirus
• USAID Digital Strategy Launch: https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/apr-15-2020-usaid-launches-first-

strategy-advance-development-digital-age
• Bowling in the dark: Monitoring and evaluation during COVID-19 (Coronavirus): https://ieg.worldbankgroup.org/blog/mande-

covid19

Enlaces de Interés



Intel·ligència de mercat
Dels reptes, oportunitats.  Quines són? 

Com accedir a potencials oportunitats dins de la mobilització de recursos dels Bancs
Multilaterals? 

• Els governs són els principals receptors. 
• Objectiu: enfortir els sistemes de salud, però també hi ha oportunitats en sectors com

l’energia, aigua i sanejament… 

Què està buscant Nacions Unides? Registre i expressions d’interés a: www.ungm.org

• Equipament Personal de Protecció (PPE) i suport (econòmic i psicològic) als sanitaris.

• Consultories i estudis sobre l’impacte de la pandemia en diferents sectors: canvi climàtic, 
igualtat de gènere, emprenedoria, sector específics (turisme, fiscalitat, reformes...) etc. 

• Serveis de informació i comunicació: vídeos, anuncis, campanyes de sensibilització etc. 

Altres: 
• Bilaterals i centres de recerca: subvencions i ajuts per investigacions científiques pel

diagnòstic i tractament.
• Fundacions i sector privat (BBVA, Fundació Mapfre, Messi…)



Raquel Alcega
raquel.alcega@devex.com

David Rojas
drojas@catalonia.com



Perspectiva des d’ACCIÓ BRUSSEL·LES

Fons europeus – 2020 any de transició
Aprovació de nous pressupostos 2021-2027

2 dinàmiques:
• Accions de resposta a l’emergència (salut i

economia) – redirecció de fons actuals

• Llarg termini: Procés de recuperació social i
econòmica - nous pressupostos

Institucions financeres europees flexibilitzen i
acceleren l'aprovació de mesures i finançament als
països per la crisi del COVID (salut, econòmica,
social)

Cooperació internacional – col·laboració entre
donants internacionals i redirecció de fons no
utilitzats a programes d’emergència

La crisi del COVID ha arribat en un moment delicat per la UE 
Crisi institucional, econòmica, BREXIT, nova programació 2021-2027…



Perspectiva des d’ACCIÓ BRUSSEL·LES

Economia - social

• Coronavirus Response Investment
Initiative Redirecció de Fons estructurals i 
de cohesió 2020 no utilitzats

• SURE - Support mitigating Unemployment
Risks in Emergency initiative

Finançament als estats membres i a entitats 
financeres per préstecs i liquiditat a les 
empreses

Comissió europea |BEI | FEI

Salut

• Emergency Support Instrument for 
coronavirus crisis response

• Union Civil Protection Mechanism -
strategic rescEU medical stockpile and
distribution mechanism

• Large-scale joint procurement of medical
equipment (4 processos executats)

• Recerca i Innovació – H2020 European
Research Area (corona platform)

Principals iniciatives de la UE



Perspectiva des d’ACCIÓ BRUSSEL·LES

Contractació amb les institucions europees 
alentida

Anuncis en curs - terminis posposats

3er i 4rt trimestre s’esperen nombre rellevant 
de licitacions previstes

Augment contractes del sector salut - 931 
contractes a països de la UE entre febrer i 
maig

Majors dificultats per respondre a les 
oportunitats – financeres, personal, seguretat, 
etc.

Oportunitats de contractació publica europea TED https://ted.europa.eu/

Portal de licitacions europees relacionades amb el COVID
https://simap.ted.europa.eu/web/simap/covid-related-tenders



Perspectiva des d’ACCIÓ BRUSSEL·LES
Cooperació europea internacional – portal de licitacions

“Team Europe” package 8 abril 2020

20 mil milions d’euros - redirecció de Fons actuals, aquells que s’han parat i no es podran 
fer a curt termini

• Emergència - 500 m

• Recerca, salut i aigua 
2,8 mil m

• Conseqüències 
socials i econòmiques 
12,28 mil m



Web Programa Compra Pública de Innovació
http://accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/serveis-sectorials-i-especialitzats/compra-publica-innovacio/

Servei d’alertes

Guia

Oportunitats



Actualització: 03.30.2020

UN call for technology solutions for 
tackling COVID-19 and its impacts

Montreal

CPI al 
MercatCPP CPI

MAY 20TH 2020

CALENDAR

OBJECTIVES

Acció’s office in Montreal 
Gisela Muñoz

g.munoz@catalonia.com

CONTACT ACCIÓ

OBERTAPENDENT
CONSULTA 

MERCAT TANCADA

Coordinator: United Nations Conference on Trade and Development 

UN inter-agency task team 
on science, technology 
and innovation for the 

SDGs.
stdev@unctad.org

CONTACT 

For further details please visit the following link: 
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2330&Sitemap_x0020_Taxon
omy=Commission%252520on%252520Science%252520and%252520Technology%252520for%2

52520Development

The UN inter-agency task team (IATT) on science, technology and innovation for the Sustainable
Development Goals (SDGs) requests inputs on technology solutions for addressing the COVID-19
pandemic and its immediate impacts, in support of the UN Secretary-General’s initiative to help
member States tackle the crisis.

 They are looking for proven, affordable and scalable technology solutions that can accelerate
progress towards providing basic health functions, especially for vulnerable people.

 It is very important to include endorsements or validation information on your solution, where
available.

 To participate to the call you will need to fill in this form
 Promising solutions will be featured on the UN website and used in UN materials in support of

policymakers, private sector leaders, civil society and key representatives of the global scientific and
technological communities.

TENDER



Anna Monistrol
Compra Pública d’Innovació

Unitat d’Innovació Empresarial
amonistrol@gencat.cat

@annamonistrol

Gràcies!
Pròxima webinar

COVID19 i Compra Pública 
d’Innovació

4 de juny a les 16:00



Oficina Tècnica de Contractació Pública Internacional -
cpi@gencat.cat

www.accio.gencat.cat -
Passeig de Gracia 129 - 08008 Barcelona

Anna Monistrol - amonistrol@gencat.cat
David Rojas - drojas@catalonia.com
Raquel Alcega – raquel.alcega@devex.com
Oscar Altimira - oaltimira@catalonia.com
Víctor Mercè - vmerce@gencat.cat
Oriol Martínez Alòs-Moner - omartinez@catalonia.com



Servei d’Informació
Empresarial

934 767 206
info.accio@gencat.cat

Alt Penedès, Garraf i Maresme
Tel. 934 767 251
altpenedesgarrafmaresme.accio@gencat.cat

Catalunya Central
Tel. 936 930 209
manresa.accio@gencat.cat

Lleida
Tel. 973 243 355
lleida.accio@gencat.cat

Terres  de l’Ebre
Tel. 977 495 400
terresebre.accio@gencat.cat

Alt Pirineu i Aran
Tel. 973 355 552
altpirineuaran.accio@gencat.cat

Girona
Tel. 872 975 991
girona.accio@gencat.cat

Tarragona
Tel. 977 251 717
tarragona.accio@gencat.cat

@accio_cat


