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Nous reptes de la contractació
pública amb les PIME
Amb el nom "Nous reptes de la contractació pública amb les PIME" s'organitza
una jornada per donar resposta a les consultes que la petita i mitjana empresa
sobre l'impacte de la llei de contractes del sector públic i d'altres, com la
presentació electrònica d'ofertes.
Quan fa un any de l'entrada en vigor de la nova Llei de contractes del sector públic, la Direcció
General de Contractació Pública organitza una jornada per explicar les novetats que la legilació
incorpora i valorar l'impacte d'aquest nou marc legal per a les PIME.
Els canvis afecten especialment a la contractació amb la petita i mitjana empresa ja que comporta
un canvi substancial en la contractació pública en la mesura que introdueix la noció de contractació
pública estratègica. A més, inclou la possibilitat de realitzar polítiques de contractació pública per
a la promoció de les PIME.
L'ACCAC ha assistit a la jornada al Palau Robert en representació de les instal·lacions juvenils i
per vetllar pels interessos del sector davant la nova regulació de la contractació pública i la
possible afectació a la nostra activitat.
L'acte també ha servit per conèixer de primera mà la futura guia de bones pràctiques per al foment
de l'accés de les PIMES a la contractació pública i l'eina de la contractació programada, que
permet a les empreses conèixer la contractació programada per la Generalitat de l'any 2019.
El 75,5% d'empreses adjudicatàries són PIME, i el 9,5% grans empreses

La Generalitat de Catalunya va adjudicar l'any 2017 un total de 8.681 contractes per un import de
1.395,6 milions d'euros. D'aquests, 6.301 (72,6%) es van adjudicar a petites i mitjanes empreses
per 715,6 milions d'euros, el 51,3% del total adjudicat. Aquestes dades representen 3,3 i 1,3
punts percentuals, respectivament, per sobre de les registrades l'any 2016.
Aquests són alguns dels indicadors que s'inclouen enInforme
l'
de dades de contractació amb les
PIME que des de l'any 2011 elabora la Direcció General de Contractació Pública del Departament
de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. L'objectiu és analitzar estadísticament les
adjudicacions de contractació pública efectuades pels diferents departaments de la Generalitat i
del seu Sector Públic, així com de les universitats catalanes. Segons els resultats obtinguts,
l'Informe conclou que la participació de les PIME se situa en un nivell «força superior» al conjunt de
la mitjana de la UE. A Europa, la mitjana del volum de contractació amb les PIME se situa entre un
31% i un 38%.
D'acord amb les dades de l'Informe, per perfil d'adjudicatari 2.431 són PIME's (75,5%), seguides
de les empreses grans (9,5%), persones físiques (5,8%), empreses estrangeres (4,1%), i UTE's
(3,3%). Si es localitzen geogràficament, el 56,9% de les empreses adjudicatàries són PIME
catalanes i el 3,2% empreses grans amb seu a Catalunya. Si a aquest percentatge se li afegeix
el 9,4% d'altres adjudicataris de Catalunya, es pot afirmar que les adjudicacions a empreses
catalanes abasten el 69,5% del total d'adjudicataris.

Les PIME competitives per procediments contractuals i tipus de contracte
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D'acord amb les dades que publica l'Informe, les PIME són competitives en tots els procediments
contractuals tant en nombre com en volum, especialment en l'obert . Així, les PIME es van
adjudicar el 76,8% d'aquest tipus de contractes i el 65,7% dels derivats d'acord marc; i el 54,19%
de l'import licitat per procediment obert i el 52,94% de l'adjudicat per derivats d'acord marc.
Aquesta gran competitivitat de les petites i mitjanes empreses també es posa de manifest si
s'analitzen les adjudicacions per tipus de contracte. Durant el 2017 les PIME's van resultar
adjudicatàries de més del 70% de tots els tipus de contractes: el 78,7% dels d'obra; el 72,8% dels
subministraments; i el 71% dels serveis. Pel que fa a l'import, van ser majoritàries en els
contractes de serveis amb el 56,6% del total.
Per objecte contractual, dels 8.681 contractes que es van adjudicar el 2017, el major nombre
(28,16%) van ser destinats a subministrar equipaments i articles mèdics, farmacèutics i d'higiene
personal; segueixen els de treballs de construcció (7,36%) i serveis a empreses (7,14%) que
inclouen des de treballs d'assessoria, legislació, selecció de personal, impremta i seguretat, entre
d'altres. El nombre mitjà de contractes per empresa se situà en 2,7 i l'import mitjà de contractació en
433.000 euros.
Finalment, l'Informe també fa una relació de les adjudicacions realitzades pels departaments de la
Generalitat i pel conjunt de les entitats del seu Sector Públic. En ambdós casos, les PIME van
assolir la majoria dels contractes per davant de les empreses grans -el 70,5% de l'import total
adjudicat pels departaments de l'administració catalana a les petites i mitjanes empreses, versus
el 29,5% a les grans empreses-. Dels tretze departaments, 11 han adjudicat percentatges de
contractació superiors al 50% a les PIME. Per la seva banda, les entitats del Sector Públic també
es varen adjudicar el 53,6% del total de l'import licitat.
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