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•
Regulació

• Directiva 2014/24/UE impulsa
• Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic
aposta per les clàusules socials i mediambientals
Article 1.3 "En tota contractació pública
s'incorporaran de manera transversal i preceptiva
criteris socials i ambientals sempre que guardin
relació amb l'objecte del contracte''

• Decret de Contractació Sostenible implementa
en la contractació municipal
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•
Punt de partida

~ Substitució del concepte "oferta econòmicament més avantatjosa" pel concepte millor relació qualitatpreu o cost-eflcàci~ ta com estableix la Directiva 24/2014, amb l'objectiu d'evitar subhastes amb pèrdua
de qualitat dels serveis, pèrdua de dret laborals de les persones treballadores, etc...

~ Substitució del concepte "criteris directament vinculats a l'objecte del contracte" per un més ampli que
inclou totes les prestacions objecte del contracte en qualsevol etapa del seu cicle de vida.
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•
Regulacions de la llei amb l'aplicació pràctica del Decret municipal
1. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ. Art. 145.2. Ex: millora del salari de les persones treballadores,
estabilitat en el treball, etc ...
2. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ. Art. 202.2. Ex: plans d'igualtat, conciliació,
subcontractació a empreses socials i cooperatives, pagament a subcontractistes, igualtat
d'oportunitats i no discriminació col·lectiu LGTBI, inclusió de persones amb diversitat
funcional i subrogació contractual.
3. CONTRACTES RESERVATS A CET I El. DA 4. exempció de constitució de garanties, pot
afectar a algun lot i limitat a entitats d'economia social no lucratives.
4 . NOUS CONTRACTES RESERVATS A ENTITATS D' ECONOMIA SOCIAL I SENSE AFANY DE
LUCRE. DA 48. Sectors socials, culturals i de salut.
S. ETIQUETES SOCIALS I MEDIAMBIENTALS. Art. 127. Ex: agricultura o ramaderia ecològica,
comerç just, convencions de la OIT.
6. ALTRES PREVISIONS RELLEVANTS: regulació específica dels contractes socials, paradisos
fiscals i prohibicions de contractar.
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