
LES CLÀUSULES SOCIALS I AMBIENTALS 

 

En uns moments de greu crisi econòmica com en els que estem vivint no pot ésser obviat que 

la contractació pública és un instrument que influeix de manera transcendent, en la nostra 

economia i el medi en la mesura que cada cop que s’adjudica un contracte públic aquest fet té 

una repercussió directa en el mercat i en l’entorn. En efecte, és evident que les potestats i 

poders que ostenta l’Administració Pública, la converteixen en un element clau i en l’escenari 

idoni per a l’aplicació de polítiques públiques, que permetin desenvolupar, entre d’altres, els 

principis bàsics que regeixen el nostre ordenament jurídic recollits a la CE. En aquest context la 

figura del contracte permet la introducció d’altres interessos públics que van més enllà de 

l’objecte estricte del contracte individualment considerat de tal manera que la contractació 

pública pot esdevenir un instrument més per portar a terme polítiques públiques de caràcter 

transversal.    

En conseqüència les Administracions públiques no poden obviar que disposen d’una eina real, 

amb potencial suficient per influir respecte a la realitat social i sobre el medi ambient, 

mitjançant la inclusió de requisits en els processos de licitació pública i mitjançant la previsió 

de condicions d’execució del contracte que permetin assolir determinats objectius en els 

camps abans citats.  

Evidentment estem parlant de la inclusió en els processos de selecció de contractistes 

adjudicataris de contractes públics, de clàusules socials i ambientals. Aquesta tasca s’haurà de 

portar a terme amb un escrupolós respecte a la legalitat jurídica vigent i als principis que 

regeixen el nostre mercat i l’actuació dels poders públic, si bé el que estem plantejant, és que 

davant una situació com en la que ens trobem, les Administracions aprofitin la seva prolífica 

activitat com a poder contactant per fomentar la responsabilitat social, l’exercici de polítiques 

actives d’ocupació, la incorporació efectiva al món laboral de col·lectius amb capacitats 

diferents o risc d’exclusió social, la igualtat, la utilització d’energies renovables o de politiques 

de reciclatge...etc. 
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