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Ajuntament de Barcelona 

Punts a tractar: 

1. Àmbit subjectiu: consideracions generals 

2. Novetats amb relació als ens instrumentals: 
a) Poders adjudicadors no administració pública 

(PANAP's) 

b) Ens del sector públic no poder adjudicador. 

e) Règim jurídic aplicable en cada cas. 

3. Encàrrecs a mitjà propi: 
a) Síntesi del règim jurídic 

b) Valoració general. 
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Ajuntament de Barcelona 

' Ambit subjectiu: Consideracions generals 

La LCSP manté l'esquema anterior amb escasses novetats de caràcter formal. 
• Manté diferenciació en tres nivells: administració pública, poder adjudicador no 

administració pública(PANAP) i ens del sector públic no poder adjudicador. 
• Uniformitat del règim jurídic: 

Apropa el règim jurídic dels contractes dels ens instrumentals al de les AAPP. 

Amplia l'administrativització del règim jurídic dels seus contractes privats. 

Pèrdua d'interès en la fugida del dret administratiu. 

Sector públic: 
• Enumera entitats del sector públic 
• Interès del concepte?. CONCEPTE ESPECÍFIC DE LA LCSP. No rellevant per al dret 

comunitari. Àmbit d'aplicació no es limita al sector públic. 
• Consorcis: s'esmenten els de la Llei 40/2015, els locals i els de la legislació duanera. 

Abans s'al·ludia únicament a la referència genèrica de consorcis continguda a la Llei 
30/1992 

• Fundacions públiques: ampliació de les característiques que determinen la influència 
dominant d'entitats del sector públic (aportació fundacional majoritària del sector 
públic, patrimoni permanent>SO% aportat pel sector públic i majoria de drets de vot). 
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Ajuntament de Barcelona 

' Ambit subjectiu: Consideracions generals 

• Entitats empresarials: les de la Llei 40/2015. 
• Societats mercantils: capital públic majoritari i les que puguin integrar-se en el 

concepte de grup de societats respecte a ens del sector públic. 
• Fons sense personalitat. 
• Clàusula de tancament: que puguin ser considerades poder adjudicador 

(necessitats generals i influència decisiva o dominant). 

• Concepte d'Administració Pública 

• Manté el concepte poder adjudicador com a element central: basat en les directives. 
Requisits acumulatius: 

Satisfacció Necessitats d'interès general que no tinguin caràcter industrial o mercantil. Caràcter 
mercantil i ingressos de mercat 

Personalitat pròpia 
Dependència financera, control orgànic i control de gestió. 

• Àmbit d'aplicació: sector públic+ partits polítics, organitzacions sindicals i 
empresarials+ corporacions de dret públic+ contractes subvencionats. 
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Ajuntament de Barcelona 

' Ambit subjectiu: on situem els ens 
instrumentals municipals? 

• Administració Pública 

• PANAP's 

• Ens del sector públic no poder adjudicador 

Concepte d'Administració Pública: 
Ajuntament (Consell Tributari, Sindicatura de greuges). 

Organismes autònoms: 
IM I, 

IM Educació; 

IMH, 

IMMB, 

IMPUiQV, 

IMSS, 

I BE, 

IM Persones amb Discapacitat 
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Ajuntament de Barcelona 

' Arn bit su.bjectiu: .entitats públiques 
empresarials mun1c1pals 

IM PARCS I JARDINS, 

I CUB 

IMU 

IM FUNDACIÓ MIES VAN DER ROHE 

IM HABITATGE I REHABILITACIÓ (ex PMH). Sectoritzat per I'IGAE com a societat no financera 

• Segons la LCSP són AP? SÓN PANAP? O SÓN ENS DEL SECTOR PÚBLIC NPA? 
Supressió de la norma que establia la seva exclusió del concepte d'administració pública. 
La LCSP identifica les EPE's amb les de la Llei 40/2015. Oblida les de la LBRL. 
La LCSP: la qualificació com a entitat dret públic integrada en el concepte Administració 
pública exigeix que no es financin majoritàriament amb INGRESSOS DE MERCAT. 
PRESUMPCIÓ D'INGRESSOS MAJORITARIS DE MERCAT si apareixen com a productor de 
mercat d'acord amb el SEC. 

L. 40/2015 (art. 103): finançament majoritari amb ingressos de mercat: element nuclear 
de la definició. 

Per tant, totes les EPE's sotmeses a la Llei 40/2015: NO SÓN ADMINISTRACIÓ PÚBLICA a 
efectes LCS P 

Productor de mercat de conformitat amb el Sistema europeu de comptes. SEC'2010. Incongruència ENTRE 
EL CONCEPTE que les directives tenen d111activitat mercantil" i el concepte de productor de mercat a efecte 
SEC. En aquell cas, cal ànim de lucre, risc econòmic, no acceptació de les pèrdues per part de l'entitat 
matriu. 
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Ajuntament de Barcelona 

' 
Ambit subjectiu: EP E L's 

Què succeeix amb les EPEL's de l'Ajuntament de Barcelona? 
• LBRL (art. 85 bis)- LOFAGE (arts 53 a 60) i LLEI 40/2015 
• Si s'accepta la vigència del règim local sobre les E PE L's, no es financen majoritàriament amb 

ingressos de mercat. Per tant: són administració pública. Contractes administratius. 
• Si no s'accepta: s'ha d'aplicar la L. 40/2015 i no són AP, PERÒ les EPEL's que no tinguin 

ingressos de mercat: canvi de forma de gestió a organisme autònom, societat mercantil, etc. 

• Què és l'IM Habitatge i Rehabilitació?: 
Productor de mercat equival a activitat mercantil en termes de dret comunitari?. Ànim de lucre, regit 
pels principis de l'empresari privat?, risc per l'Ajuntament en cas de pèrdues?. Antecedent històric: 
Organisme autònom. 

Entitat 11dual": creat per necessitat d'interès general de caràcter no comercial. 
Jurisprudència comunitària: STJUE 5-10-2017, UAB LitSPECMET, C-567 /2015 (apartats 40 i 48), STJ UE 
15-1-1998, Mannesmann Anlagenbau/Àustria, C-44/96 (apartat 25): 

"48. por consiguiente, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo 1, aparta do 9, 
p<hrafo segundo, de la Directiva 2004/18 debe interpretarse en el senti do de que una sociedad que, por una parte, 
pertenece en su totalidad a un poder adjudicador cuya actividad consiste en satisfacer necesidades de interés general 
y que, por otra parte, lleva a cabo tanto operaciones para dicho poder adjudicador como operaciones en el mercado 
competitiva, debe calificarse de «organismo de Derecho pública» en el sentida de esta disposición, siempre que las 
activi dades de dicha sociedad sean necesarias para que ese poder adjudicador pueda ejercer su actividad y que, para 
satisfacer necesidades de interés general" 
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Ajuntament de Barcelona 

Àmbit subjectiu: fundacions públiques 

Requisits. 

Fundacions públiques: PANAP's 

No consoliden. Concepte perímetre LH L- LEP -LCSP. A efectes 
SEC estan considerades AAPP (algunes pendents de qualificar). A 

efectes SEC, també hi ha SA en el sector AAPP. 

- F. Museu Picasso de Barcelona, 

- F. Barcelona Cultura, 

- F. Privada Navegació Oceànica Barcelona, 

- F. Carles Pi i Sunyer d•Estudis Autonomies i Locals, 

- F. Barcelona Mobile World Capital Foundation, 

- F. Julio Muñoz Ramonet, 

- F. Privada Aula d 1Aits Estudis d 1Eiectes, 

- F. Privada Instituta Salud Global Barcelona i 

- F. Barcelona lnstitute of Technology for the Habitat. 

- Presència de patrons privats 
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Ajuntament de Barcelona 

' 
Ambit subjectiu: societats mercantils. 

Societats mercantils: PANAP's 

Les de >50% capital municipal+ grup de societats (art. 42 Cco). 

• Mercado Abastecimiento Barcelona, S.A. S. no financeres. DUAL. PANAP 
• Barcelona Serveis Municipals, S.A. S. no financeres. DUAL PANAP 

• Cementiris de Barcelona, SA. AAPP-

• Tractament i Selecció de Residus, SA. AAPP 
• Selectives Metropolitanes, S.A. AAPP 

• Solucions Integrals per als Residus, S.A. AAPP 

• Informació I Comunicació de Barcelona, S.A. AAPP 

• Barcelona Activa, S.A. AAPP 
• Foment de Ciutat S.A. AAPP 

• Barcelona d'infraestructures Municipals, S.A. AAPP 

• Barcelona Cicle de l'Aigua, S. A. AAPP 

• S. M. Barcelona Gestión Urbanística, S.A. AAPP 

Barcelona Regional, S.A. AAPP. 
No consolida, però a efectes SEC, està adscrita a l'Ajuntament. 

PANAP: hi ha influencia decisiva de poders adjudicadors 
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Ajuntament de Barcelona 

Àmbit subjectiu: ens sector públic no poder adjudicador 

Els ens que no compleixen els requisits per ser PANAP: els 
destinats a satisfer necessitats d'interès general de caràcter 
mercantil o industrial. 

Societats mercantils: 

• Parc Atraccions Tibidabo, SA. S. no financeres. 

• Situació de TERSA: com a operador de 

mercat? 
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Ajuntament de Barcelona 

Règim jurídic dels contractes celebrats pels PANAP's 

• Contractes privats. 

• LLIBRE TERCER, Títol I: contractes dels PANAP's 
PREPARACIÓ I ADJUDICACIÓ contractes SARA. 
ADJUDICACIÓ CONTRACTES NO SARA. 

3 categories en funció de l'import: 
Menors. Informe de 2/2018. Abogacía General del Estada. 
Entre menors i llindar dels contractes SARA. LLIBERTAT D'ELECCIÓ DE 
PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ, però amb límits (simplificat o simplificat 
abreujat: cal tenir present l'exigència relativa a la limitació o exclusió de 
criteris evaluables mitjançant judici de valor 

Contractes SARA. 

• Supressió de les I lC. No diferenciació entre contractes SARA i NO SARA. 
Desaparició de flexibilitat derivada de les I lC 

• Subsisteixen les I lC? 
- DT CINQUENA. Informe Abogacía Estada 2/2018 
- No subsisteixen. Poden ser protocols interns que no innovin 
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Ajuntament de Barcelona 

Règim jurídic dels contractes celebrats pels PANAP's 
Efectes i extinció: 

Règim dret privat, però amb administrativització (LCSP) determinats aspectes -
art. 319. paràgraf primer: 

Obligacions en matèria mediambiental, social o laboral, art. 201 

Condicions especials d'execució, arts. 202 
Modificacions de contracte, arts. 203-205 
Cessió i subcontractació, arts. 214-217 
Racionalització tècnica de la contractació, art 218- 228 
Condicions de pagament (arts. 198.4, 210.4 i 243.1 
Causes de resolució de la LCSP: per impossibilitat d'executar el contracte quan no sigui possible modificar el 
contracte (art. 211.1.g)) i l'impagament de salaris o l'incompliment del conveni col·lectius (art. 211.i) 
Necessitat d'autorització municipal per a determinades modificacions no previstes al plec de clàusules+ 
dictamen CJA 
Responsabilitat del projectista: art. 314 

Actes de preparació i adjudicació i modificacions (quan hagués calgut una nova 
adjudicació): recurs alçada impropi. 
Jurisdicció cont-adva: preparació, adjudicació i modificacions contractuals, quan 
en aquest cas s'entengui que la modificació exigeix una nova adjudicació. 
Jurisdicció civil: efectes i extinció, llevat les modificacions contractuals citades. 
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Ajuntament de Barcelona 

' Ambit subjectiu:entitat sector públic no poder 
adjudicador 
Títol li llibre Tercer (arts. 321 i 322) LCSP: 
EPEL'S i SOCIETATS MERCANTILS de tipus concurrencial. 
• Contractes privats. 
• Aprovació d'IIC. Principis a respectar per les I lC: publicitat, concurrència, 

transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació i adjudicació conforme als 
criteris dels contractes administratius (art. 145) 

• Possibilitat d'adjudicació sense seguir les I lC. Normes mínimes: 
aplicació dels principis, publicació de l'anunci de licitació, termini raonable per a la presentació 
d'ofertes (mínim 10 dies), criteris d'adjudicació de l'art. 145 (relació qualitat- preu ... ) amb 
possibilitat de seguir criteris objectius fixats en la documentació contractual, adjudicació 
motivada i publicada. 
Possibilitat d'aplicar sistemes de racionalització de la contractació. 

• Quan sigui mitjà propi: l'adjudicació del contracte s'ha de fer conforme al Títol I Llibre 
tercer(= que els PANAP). I el dret de la competència? 

• Efectes, modificació i extinció: dret privat 
• Possibilitat de recórrer en via administrativa (davant l'Ajuntament) contra actes de 

preparació i adjudicació. Revisió d'ofici: per l'ens de tutela (art. 41.3) 
• Preparació i adjudicació: Jurisdicció cont-adva. 
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Ajuntament de Barcelona 

' MITJA PROPI 
Cooperació horitzontal, Cooperació vertical (a mitjà propi unipersonal o a mitjà propi pluripersonal) 

Regulació: 
• articles 32 (mitjà propi de PA) i 33 (mitjà propi d'entitats del sector públic NPA). 

• Aplicabilitat de l'art. 86 de la Llei 40/2015?. Exigència de mitjans suficients i idonis i que 
l'encàrrec al mitjà sigui opció més eficient que la contractació pública, resulti eficaç i sostenible, 
en termes de rendibilitat econòmica. El control d'eficàcia ha de valorar aquests requisits. 

Trets principals: 
• Control anàleg: 

directe o indirecte; exclusiu o en conjunt amb d'altres poders adjudicadors. 
Equivalent al que s'exerceix sobre els serveis propis. Instruccions unilaterals obligatòries. Unitat de 
decisió 

Determinació de la compensació i, en el seu cas, cost efectiu 

• 80% de l'activitat del mitjà propi per a l'entitat matriu i les seves instrumentals. Càlcul: volum 
global de negocis, despeses assumides pels serveis a l'entitat matriu, .... Càlcul per a 3 exercicis, 
com a regla (En el seu cas, projecció de negoci). Control en la memòria i verificació per l'auditor 
de comptes. 

• Titularitat pública del capital, del patrimoni o de les aportacions, si es persona jurídica privada. 

14 



Ajuntament de Barcelona 

' MITJA PROPI 
• Reconeixement formal de la condició de mitjà propi als Estatuts o actes de creació. 

Autorització expressa del poder adjudicador del que hagi de ser mitjà propi. S'entén que només cal de 
l'entitat matriu -no cal de cadascuna de les entitats instrumentals que també poden fer encàrrecs-. 
Verificació de comptar amb els mitjans personals i materials apropiats 

Contingut dels estatuts o dels actes de creació: identificació dels poders adjudicadors respecte dels 
quals és mitjà propi, règim jurídic dels encàrrecs, impossibilitat de participar en licitacions, lleva que no 
concorri cap licitador. 

• Incompliment sobrevingut de les condicions 
• L'encàrrec no és un contracte, però les prestacions que contracti el mitjà propi se 

sotmeten a la LCSP. 
• Limitació a l'externalització de les prestacions per part del mitjà propi, llevat excepcions 

com el cas de la gestió de servei públic per ens de dret públic o de societat de dret privat, 
concessions d'obres o de serveis. 

• Obligacions de publicitat en la Plataforma de contractació per part del mitjà propi. 
• L'encàrrec és recurrible. 
• Entrada en vigor i dret transitori: l'art. 32.2.d) entrada en vigor als 10 mesos des de la 

publicació (6 mesos des del 9 de març): es mantenen els mitjans propis que compleixin els 
requisits de control anàleg, 80% de les activitats per a l'entitat matriu i absència de capital 
o patrimoni de titularitat privada. 
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Ajuntament de Barcelona 

Encàrrecs d'ens del sector públic NPA: 

Aquests encàrrecs no són contractes. 

Mitjà propi, si: 

• Control en el sentit de l'art. 42 Cca. 

• Tot el capital social o patrimoni ha de ser de titularitat pública 

• 80% de l'activitat destinada a l'ens públic o a d'altres entitats 
controlades per aquest. Control a través dels Comptes anuals i s'ha 
de verificar per l'auditor. 

• Possibilitat d'encàrrecs verticals o inversos, sempre que hi hagi 
control o participació en el capital sacia I. 

• No s'exigeix la identificació com a mitjà propi, ni tampoc obligacions 
de publicitat. 

• No limitació a l'externalització o subcontractació per part del mitjà 
o 

prop1. 
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Ajuntament de Barcelona 

' MITJA PROPI 

CONSIDERACIONS SOBRE LA DENSITAT NORMATIVA RELATIVA ALS MITJANS 
PROPIS. 

• POSICIONAMENT RESTRICTIU. Interpretació estricta respecte als supòsits 
exclosos de la LCSP. 

L'encàrrec a mitjà propi com a opció subsidiària (acreditació que és l'opció més 
eficient que la contractació pública). L'AP: residual en la prestació directa de serveis. 

Bé jurídic protegit?: lliure prestació de serveis i lliure concurrència? (obligació de 
complir la LCSP per part dels mitjans propis). 

Huida del dret administratiu? Es persegueix la flexibilitat que atorga una 
personificació privada. Com es protegeix millor l'interès públic: en règim de dret 
públic o en règim de dret privat. 

Doctrina del Tribunal de Cuentas: improcedència de l'arbitrarietat de l'administració 
per determinar el règim jurídic del contracte. 

Efectes de la uniformitat de règim jurídic de la contractació del mitjans prop1s 
personificats que, alhora, són poders adjudicadors. 
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Ajuntament de Barcelona 

' MITJA PROPI 

• Els convenis i les encomanes de gestió són NEGOCIS EXCLOSOS, no 
l'encàrrec a mitjà propi -encara que no és contracte-. 

• Prohibició de presència de capital privat, mentre que s'admet els 
convenis amb persones jurídiques de capital privat. 

• Recurs especial contra l'encàrrec, però no contra els convenis de 
cooperació o les encomanes. 

SITUACIÓ DE TRANSITORIETAT: entrada en vigor de l'art. 32.2.d (DT 5!!). 

• Risc jurídic?: impugnació de l'encàrrec: no té suspensió automàtica, 
però és possible l'adopció de mesures cautelars. 

• Afectació al negoci jurídic que celebri el mitjà propi? 
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Ajuntament de Barcelona 

' MITJA PROPI 

Mitjans propis i potestat d'autoorganització: 
Resta invalidada la potestat d'autoorganització per la nova LCSP?. 
Viabilitat de la potestat d'autoorganització "en diferida". 
Definició d'objecte social. Gestió del servei públic: possibilitat de 
definir l'objecte social com a indicatiu de la gestió d'un servei 
públic. Concepte de competència, de servei públic i d'actuació 
administrativa. 
En cas de mitjans propis personificats en règim de dret públic: 
què impedeix la delegació? 

Requisits més exigents que a la regulació comunitària: capital 
privat i limitació de l'externalització per part del mitjà propi. 
Tampoc les Directives estableixen el caràcter residual dels 

' encarrecs. 
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• Ajuntament de Barcelona 

Gràcies per la vostra atenció 

• 
• 
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