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El client principal 
és la PIME, que 

conforma 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 a l’èxit de les 
empreses en el mercat a 
través del foment de la 
competitivitat i la connexió a 
escala internacional.

Missió

• Ser l’Agència referent per a les 
empreses en impuls de la 
competitivitat en una 
Catalunya industrial, 
innovadora, connectada 
internacionalment i atractiva 
per al talent i els negocis 
empresarials. 

Visió

Adaptabilitat
Personalització i empatia
Expertesa
Implicació
Excel·lència
Transparència
Lideratge
Aprenentatge

Valors

Què és ACCIÓ?
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Principals instruments per a la Internacionalització

• Assessorament especialitzat.

• Eines de suport a la iniciació i consolidació de mercats internacionals.

• Instruments per a la implantació a l’exterior.

• Oficina Tècnica de Contractació Pública Internacional.

• Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització.

• Finestreta Brexit.

• Cooperació empresarial internacional (EEN)

• Acreditació d’agents de suport a la internacionalització

• Xarxa de 40 oficines exteriors amb un àmbit d’actuació a més de 100 mercats.
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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/
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Oficina Tècnica de Contractació Pública Internacional

Eines i serveis:

 Sessions de Formació i capacitació per permetre a l’empresa desenvolupar la seva 
estratègia en Contractació Pública Internacional.
 Resolució de dubtes i consultes específiques.
 Sessions tècniques i de presentació d’oportunitats, informació sobre els mercats 

internacionals amb més potencial.

 Serveis personalitzats: 
 Capacitació (Estratègica & Tender Review Service); 
 Accés a client públic; 
 Multilaterals.

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/
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Oficina Tècnica de Contractació Pública Internacional

Cicle de Webinars CPI 2020:

 21/MAI - Licitacions internacionals: escenaris, reptes i oportunitats de la Covid-19

 15/JUN - Oportunitats en licitacions internacionals en l'àmbit de la Green Economy

 07/JUL - T’apropem a les oportunitats del client públic al Brasil

 15/SET - Aprèn a licitar al Canadà i als països nòrdics

 11/NOV - Licitacions als Balcans orientals i a Romania
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Oficina Tècnica de Contractació Pública Internacional

Cicle de Webinars CPI 2021:

 11/FEB – T’apropem a les licitacions UE

 09/MAR – Training CPI Com elaborar ofertes tècniques guanyadores en licitacions multilaterals
 15/ABR – Oportunitats en licitacions a l’Àfrica

 JUNY  – Oportunitats en licitacions UE en GREEN ECONOMY

 JULIOL  – Training CPI Treballem les ofertes tècniques sota una perspectiva anglosaxona
 OCTUBRE – Oportunitats en licitacions UE en DIGITALIZATION

Missions 2021: Romania (JUNY)
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Acte possible gràcies a l’Europe Enterprise Network-EEN



Algunes consideracions respecte el context i la CPI

 La digitalització abaixa barreres, sobretot per les PIMEs, i n’augmenta la competència.

 El grau de digitalització depèn de cultures i desenv. tecnològic: pe.a l’Àfrica el F2F segueix clau.

 Sotragada és gran, i més marcada per al 10% de l’economia: Turisme, Comerç, HORECA

 Concentració esforços en la Covid ha implicat alentiment processos de licitació, especialment locals

 Aspectes no menyspreables de networking s’han congelat, fires, conferències, reunions...

 Últimament s’esperen formats híbrids, amb el millor dels dos mons, idealment: digital i físic.

 Considerar el passaport biomètric, a venir, que facilitaria molt la recuperació transport aeri.

 Bussiness travels? Abans un 10% del total, ara es pronostica que passarien a representar 5-8%.

 A hores d’ara comerç int.de béns pràcticament ja recuperat...mentre que els serveis?

 La desescalada es comença a entreveure arreu del món, però desigual, capdavanters Israel, Chile.

11



37 països. OECD
Govern centrals, 
regionals, adm. 

locals, SOEs

28-1 membres de la UE
Mix Local &  “Local EU” 
+ Política Regional EU + 

EXTCOOP

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

ADB, Ag. Bilat. ONGs, etc

BRICs - Països 
emergents Fons 
locals. La Xina al 

capdavant, SOEs, BRI 

Els diferents mercats de la CPI
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Mapatge CPI: Països tercers
Contractació pública internacional

Estratègies per accedir al client públic

Ventall 
d’oportunitats en 

creixement; 
poca/cap/inicial 

competència local

Mercat captiu, LatAm, 
però distant, altres més 

executius (Àsia) o 
propers (Àfrica)

Via d’entrada: IFIs. 
Asseguren un cert “fair
play”, No eliminen tots 

els obstacles

Barreres: geografia, 
poca capacitat 

executiva, de gestió, 
terminis, riscos país, 
corrupció, seguretat
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Masterplan de la CPI

• Executive summary
& Submission

• Intrvws. & Follow up
• Wrap up & Feedback

• Branding
• Set-up & 

management
• Writing & Review

• Project intelligence
• Define the big sell
• Allocate resources, 

team

• Define targets
• Customer

segmentation
• Redefine product/s

DEFINE 
STRATEGY

IMPLEMENT
SELL 

STRATEGY

EAGER TO 
FIGHT

Adapted from Bird & Bird (UK) Methodology

Tender Review service
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The Tender Review Service

Thorough Review to a un-awarded Technical Proposal…
“It imparts an independent and impartial analysis… and the contents of this 
Review are provided in good faith and as a guide only.”
“…is designed to provide a very good starting point to progress your tendering 
abilities. It must not be used to challenge the decisions of public procurers.” 

Experience
& Expertise

Proposed
approach/
Meth.state

ment

Risk
manageme

nt

Supply
chain and 

Subcontrac
tor issues

Project 
manageme

nt

Servei gratuït; 
empreses/instit. 
que vulguin 
millorar ofertes i 
augmentar èxit en 
licitacions futures
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Procediments per activar un TRS… 

• Reunió presencial o trucada per feedback ex-ante de 
l’empresa i comentar el TRS.

• Signatura PA CAPACITACIÓ TRS: gratuit, dos mesos
• Si es vol, signem un NDA

• Empresa envia oferta tècnica no guanyadora i docs 
rellevants: ToR, Feedback licitació, etc.

• Emailem resultats TRS, format Exec.summary : format 
breu, projectant millores a aplicar en futures OT.

• Presentació principals conclusions: reunió per comentar
TRS i rebre feedback ex-post empresa.

Dos mesos, per 
analitzar proposta 
no guanyadora i 
determinar-ne els 
punts de millora

16
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1

Tenir clares les portes d’entrada (CPI- Contractes de serveis) 

2
Entendre com pensen les organizacions internacionals quan
avaluen ofertes tècniques (contractes de serveis)

3

Sentir-vos més ‘equipats’ a l’hora d’afrontar la propera
licitació de serveis

Objectius de la sessió 
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PART 1
Marc de valoració d’una oferta tècnica

El context ampli (actors, com accedir a les licitacions)

Els contractes de serveis

El marc metodològic de referència en l’avaluació d’ofertes tècniques

Els criteris tècnics d’avaluació

19



Avaluació d’ofertes per a qui?  Els actors principals 
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Com identifiquem les oportunitats

Pàgines web de les organitzations finançadores: 
Per les United Nations: https://www.ungm.org/

Per institucions europees: https://etendering.ted.europa.eu (TED e-tendering)

Europeaid: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1284977262222&do=publi.welcome&userlanguage=en

www.worldbank.org World Bank Group www.iadb.org Web del IDB www.ebrd.org Web del EBRD
www.adb.org Web del ADB www.afdb.org Web del AfDB www.eib.org Web del EIB
www.bcie.org Web del Central American Bank for Economic Integration
www.caribank.org Web del Caribbean Development Bank
...

dgMarket : http://www.dgmarket.com/

Devex: https://pages.devex.com/membership-and-services

DevelopmentAid: http://www.developmentaid.org/

Development Business: www.devbusiness.com

Buscadors especialitzats

21



Per les United Nations: 
https://www.ungm.org/
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Per institucions europees: 
https://etendering.ted.europa.eu
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Com identifiquem les oportunitats

Si voleu trobar experts (especialistes)

O altres empreses que ja treballin en
licitacions de serveis

www.assortis.com

http://www.expertaid.org/

http://www.devnetjobs.org/
Contractes marc de la CE: 
https://ec.europa.eu/international-
partnerships/framework-contracts_es

Empreses adjudicatàries de contractes amb NNUU: 
https://www.ungm.org/Public/ContractA
ward
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Contractes de 
Serveis

Compres

Obres Subvencions

Tipologia
de CPI

Tipologia
de CPI

Estudis

Assistència Tècnica Béns/Productes

Construcció

Enginyeria civil
Projectes

Compres de serveis, béns u obres versus subvencions

Oferta 
Tècnica

Proposta 
de 

Projecte

TIPUS DE PROPOSTES I OFERTESAvui ens 
centrem aquí
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Service
Contracts

Supply
Contracts

Works 
Contracts

Grants
Contracts

Types of
Contracts
Types of

Contracts

Studies

Technical
assistance Goods/products

Building

Civil engineering

Projects

Purchase of services, supplies or works versus “giving money”

Technical 
Offer

Project 
Proposal
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Què tenen en comú totes aquestes 
organitzacions en quan a avaluació?

http://www.oecd.org/development/evaluation/daccri
teriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
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Els criteris d’avaluació (OCDE)
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DE QUIN TIPUS D’AVALUACIONS PARLEM?

DISSENY INTERVENCIÓ

Exante

Impact assessments

Valoració d’Ofertes
Tècniques i 
Propostes

Mid-term / interim End of project

Expost
impact evaluations

S’avalua: què ha 
passat, com i 

per què?

S’avalua: què ha 
passat, com i 

per què?

S’avalúa la 
QUALITAT en base 

a prospectiva

S’avalúa la 
QUALITAT en base 

a prospectiva

RETROSPECTIVESPROSPECTIVES

…Inici
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La lògica d’intervenció / cadena de resultats (els Logic models) 

Font: FAO, 2021
(http://www.fao.org/capacity-development/resources/practical-tools/monitor-capacity-development/en/)

Els vostres 
contractes de 
serveis 
s’inserten aquí

I en alguns casos els s’inserten aquí (evaluacions, 
sistematització de coneixement)
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Needs/

problems

Objectives Inputs Activities Outputs

Impacts

Outcomes

La lògica d’intervenció / cadena de resultats (els Logic models) 

Els vostres contractes 
de serveis s’inserten 
aquí

Font: Comissió Europea, 2017 (pàgina 347)
(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-
regulation-toolbox.pdf)

Els alguns casos els s’inserten aquí (evaluacions, 
sistematització de coneixement)
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The vincle entre els projectes de Nacions Unides i els
contractes de serveis

La gestió per resultats
Inclou el marc conceptual i la 
terminologia bàsica sobre gestió per 
resultats, inclosa la terminologia bàsica
lligada a l’avaluació

https://unsdg.un.org/es/resources/manual-de-gestion-basada-en-
resultados-del-gnud-unsdg
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Manuals de referència per a la contractació pública internacional

https://www.ungm.org/
Shared/KnowledgeCent

er/Pages/PPH2

https://ec.europa.eu/europeaid/prag/

Varien una mica en 
funció de l’institució, 

però s’assemblen molt

“Technical evaluation”

“Award criteria”

“Evaluation of offers”

“Technical/ quality 
evaluation”
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Manuals de referència per a la contractació pública internacional

Tant un com l’altre diuen que “…the tender 
dossier must contain full details of the technical 
evaluation grid with its criteria and sub-criteria 
and their weighting” (PRAG 2020)

“The evaluation criteria and method must be 
provided in the solicitation document to enable 
bidders to understand what will be the focus of 
the evaluation…” (UN Procurement, 2020)
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Manuals de referència per a la contractació pública internacional

“Best value for money in the context of evaluation of offers, means that 
price alone is not always the only criterion factored into an evaluation 
method. Other criteria such as quality, availability,  sustainability, time, 
compliance, risks, cost of maintenance and support, TCO, etc. are also 
part of the equation to determine the best return on investment of the 
procurement of goods, services or works” (Secció 6.4 Avaluació)

Recordeu?
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El procés de selecció i avaluació d’ofertes tècniques

Evaluation of Offers (Services)

Administrative compliance
(Administrative compliance grid)

Selection criteria 
Sufficient financial, economic,
Technical and professional capacity
to implement the tasks

On els trobem? A la Contract Notice
L’avaluació es fa en base a la Standard Application Form (B3)

Award criteria
Technical criteria & Price of the tender

Technical criteria: 
(Technical Evaluation Grid)

EXPERTISE
METHODOLOGY & APPROACH
UNDERSTANDING OF TORS
EXPERTS / TEAM STRUCTURE

EVALUATION OF 
OFFERS

EVALUATION OF 
OFFERS

FIRM’s RELIABILITY
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Expertise / experience of the firm / organisation submitting the proposal (expertesa i
experiència de l’empresa)

Organization & methodology
(organització i metodología)

Key experts & Team structure (experts clau i estructura de l’equip)

Understanding of the Terms of Reference (comprensió dels termes de referència)

Taules de correlació
(Experts-tasques; ToR

- proposta)

Criteris tècnics d’avaluació per a contractes de serveis
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PART 2
Marc de valoració d’una oferta tècnica

Exemples

Cas pràctic

Suggeriments pràctics
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I molt similar a

(Aneu a: https://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?isAnnexes=true i baixeu-vos el document B8g de la llista)
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Taules de correlació
(Experts-tasques; ToR

- proposta)

Organization & methodology (organització i metodología)

Key experts & Team structure (experts clau i estructura de l’equip)
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1. Exemple de graella d’avaluació (evaluation grids) d’una oferta tècnica
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1. Exemple de graella d’avaluació (evaluation grids) d’una oferta tècnica
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2. Exemple de graella d’avaluació (evaluation grids) d’una oferta tècnica
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2. Exemple de graella d’avaluació (evaluation grids) d’una oferta tècnica
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3. Exemple de graella d’avaluació (evaluation grids) d’una oferta tècnica

Utilitzat per DANIDA (cooperació Danesa) 



3. Exemple de graella d’avaluació (evaluation grids) d’una oferta tècnica
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4. Exemple de graella d’avaluació (evaluation grids) d’una oferta tècnica
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4. Exemple de graella d’avaluació (evaluation grids) d’una oferta tècnica



Anàlisi dels efectes del suport de UNFPA 
a la ronda de Censos de població i vivenda
(contracte de serveis)

Criteris i valoracions de guanyadors i
perdedors

CAS PRÀCTIC
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Suggeriments

Transformar els criteris d’avaluació/adjudicació en una llista de 
comprobació (Award Criteria / Evaluation Grid  Checklist)

Emprar la terminologia de la lògica d’intervenció; fer ús de models 
lògics – en diagrames de fluxe - que demostrin la nostra comprensió 
de la intervenció i sobretot, de la vostra contribució (serveis)   

Fer d’avaluadors: apliqueu els criteris tècnics d’avaluació a l’oferta tècnica

Utilizar la terminologia de les graelles d’avaluació

Fer quadres de correlació (per experts clau, per demostrar 
comprensió dels termes de referència) 

Horizon scanning / 
environmental scanning 

(per valor afegit, 
pertinència, 

sostenibilitat/riscos)
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I per als que voleu treballar amb
Nacions Unides: penseu en els
factors de sostenibilitat
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Moltes gràcies

CONSULTOR
Jordi del Bas - jdelbas@eada.edu

ACCIÓ Barcelona
Victor Mercè - vmerce@gencat.cat
Oriol Martínez – omartinez@catalonia.com
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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
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