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1.- La gestió associativa de serveis públics locals al Dret local 
 
La cooperació entre entitats locals i, en particular, entre ajuntaments 
per a la prestació mútua de serveis públics de competència local –en 
particular, serveis d’aigua (abastament, clavegueram i sanejament) i 
altres serveis ambientals– està, palesament, emparada per la legislació 
de règim local. Això és especialment així quan, com els serveis 
d’abastament d’aigua a la població i de sanejament d’aigües residuals 
urbanes (sanejament en alta i clavegueram), es tracta de serveis mínim 
obligatori per a tots els municipis, sigui quina sigui la seva població, 
tant històricament –i ens podríem remuntar a la Instrucció Municipal 
de 1813– com en virtut dels articles 26.1 de la Llei reguladora 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local, LBRL, i 67 
TRLMC. Segons aquests preceptes, els serveis de prestació obligatòria, 
els poden prestar els municipis per sí o associats. Certament, la Llei 
27/2013 o LRSAL va modificar l’article 26 LBRL; però en la nova 
redacció donada a l’article 26.2 es manté la gestió associativa per als 
municipis de menys de 20.000 habitants que, per suposat, no es nega 
pas per als més grans. 
 
D’altra banda, el dret d’associació entre entitats locals, per a la 
prestació de serveis en comú, està reconegut per l’article 10.1 de la 
Carta Europea de l’Autonomia Local, aprovada pel Consell d’Europa, el 
15 d’octubre de 1985, ratificada per Espanya per mitjà d’Instrument de 
20 de gener de 1988. I el Tribunal Constitucional, en la seva Sentència 
214/1989, de 21 de desembre, sobre la LBRL, va establir que l’article 
26 LBRL constitueix el nucli competencial de l’autonomia municipal. En 
aquest sentit, l’article 307. 2 ROAS precisa que: 
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“En virtut del conveni, una entitat o Administració pot gestionar un 
servei de competència d’un altra, sens que aquesta en perdi la 
titularitat.” 

 
Així doncs, la gestió associada o en comú de serveis municipals, entre 
dos o més ajuntaments forma part d’aquest mateix nucli d’autonomia 
constitucionalment garantida i que, com hem vist, l’art. 87.2 EAC 
precisa i desplega en el seu vessant associatiu. A més d’aquests 
preceptes de règim local, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya EAC, 
aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, en el seu article 87.2, 
ha consagrat la gestió associada de serveis públic municipals, en els 
termes següents: 
 

“2. Els municipis tenen dret a associar-se amb altres i cooperar 
entre ells i amb altres ens públics per exercir llurs competències i 
també per complir tasques d’interès comú. A aquests efectes, tenen 
capacitat per establir convenis i crear mancomunitats, consorcis i 
associacions i participar-hi, i també adoptar altres formes 
d’actuació conjunta. Les lleis no poden limitar aquest dret si no és 
per garantir l’autonomia dels altres ens que la tenen reconeguda 

 
Per tant, el règim de prestació de serveis en comú o de forma associada 
té dues formes d’exercir-se. Una de caràcter sinal·lagmàtic o negocial, 
per bé que exclosa de la legislació de contractes públics, el conveni; i 
una altra de naturalesa institucional i personalitat jurídica pròpia i 
diferenciada dels ens locals que s’associen, les mancomunitats, 
consorcis i altres ens associatius, com ara una societat mercantil amb 
capital aportat per diferents entitats locals. 
 
 
 
2.- La jurisprudència del TJUE i els gestió associativa de serveis 

públics 
 
La gestió associativa de serveis públics locals té l’empara de la 
jurisprudència del TJUE. Es tracta d’un seguit de sentències sobre la 
doctrina in house providing i del mitjà propi i servei tècnic, aplicada a la 
gestió de serveis locals en comú, que relativitza l’aparent rigidesa de 
l’article 24.6 del nostre TRLCSP, pel que fa en particular al requisit del 
control anàleg. Així, en la Sentència del TJCE de 18 de novembre de 
1999, Teckal, que introdueix el concepte de mitjà propi i servei tècnic i 
les que també hi incideixen després les SSTJCE d’11 de gener de 2005, 
Stadt Halle i RPL Lochau; de 13 d’octubre de 2005, Parking Brixen, com 
a l’article 24.6 TRLCSP, els dos elements claus en la consideració de si 
es pot obviar la licitació pública quan s’encomana l’activitat a un ens 
que té la condició de mitjà propi, són: 
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a) Que l’ens instrumental realitzi la part essencial de la seva 
activitat per a l’Administració de la que depèn, i 
 

b) Que aquesta Administració ha d’exercir sobre l’ens instrumental 
un control anàleg al que pot exercir sobre els seus propis serveis. 

 
Ara bé, quan l’ens instrumental que presta el servei té ell mateix 
caràcter associatiu o bé depèn d’un altre que té aquest caràcter i el 
servei es pot prestar a qualsevol de les Administracions associades, els 
requisits de “part essencial de l’activitat” i “control anàleg”, no es poden 
complir, òbviament, perquè la part essencial no es realitza només per a 
l’Administració que, en un moment determinat sol·licita el servei, sinó 
per a totes les Administracions associades i el control no el tenen les 
Administracions associades aïlladament considerades, sinó que el 
control l’exerceixen totes juntes. 
 
Doncs bé, si s’haguessin de complir els dos requisits esmentats també 
en els supòsits de gestió associada, aquesta gestió en comú seria 
impossible. Atès que, aleshores, s’infringiria la legislació dels Estats 
membres que, particularment en matèria de règim local –l’espanyola, 
però també la francesa, la italiana i la belga, entre d’altres–, contempla 
amb caràcter ordinari, aquesta forma de gestió en comú;  s’infringiria 
també la Carta Europea de l’Autonomia Local que, com hem vist, 
contempla la gestió associada com un dret de les col·lectivitats locals i 
regionals (art. 10.1 CEAL); i, en particular a Catalunya, es contravindria 
l’article 87.2 de l’Estatut d’Autonomia. 
 
És per aquesta raó que el TJUE  ha precisat i matisat substancialment 
els requisits de “part essencial de l’activitat” i de “control anàleg” quan  
s’ha d’aplicar al concepte de “mitjà propi” referit a entitats de caràcter 
associatiu, tant si són de dret públic com mercantils. Així en la STJUE 
d’11 de maig de 2006, Carbotermo Spa i Consorzio Alisei (assumpte 
C-340/04), i envers el requisit de la part essencial de l’activitat, ja 
s’estableix que quan l’ens instrumental pertany a diversos ens 
territorials, si l’empresa en comú realitza la part essencial de la seva 
activitat, no necessàriament s’ha de realitzar per a un o altre dels ens 
territorials, sinó per a tots els ens territorials. I pel que fa al control, 
aquesta Sentència dóna per suposat que s’exerceix per part de tots els 
ens territorials associats i no pas per l’ens territorial en concret en favor 
del qual l’ens instrumental presta el servei en qüestió. 
 
Posteriorment, la STJUE de 19 d’abril de 2007 (assumpte C-295/05), 
sobre la mercantil espanyola TRAGSA, participada en un 99% per 
l’Estat i en l’1% restant per Comunitats Autònomes, insisteix en el 
compliment dels dos requisits en el supòsit d’ens associatius, amb 
sengles cites de la Sentència Carbotermo Spa. Així, pel que fa al control 
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anàleg, estableix que s’exerceix pel conjunt d’ens públics que ostenten 
el 100% del capital, tant de TRAGSA, com de les filials que integren la 
societat holding; i insisteix que aquest requisit no només es compleix 
quan el servei el presta TRAGSA en favor de l’Estat que té el 99% de les 
accions, sinó també en favor de qualsevol de les Comunitats 
Autònomes, encara que només tinguin l’1% del capital entre totes. I pel 
que fa a la part essencial de l’activitat, la Sentència Tragsa es remet a la 
Sentencia Carbotermo Spa per establir el mateix, que la part essencial 
de l’activitat no necessàriament s’ha realitzar per a un o altre dels ens 
territorials, sinó per a tots els ens territorials que integren l’ens 
associatiu que, en el cas de TRAGSA, es directament la mateixa 
societat, sense un Consorci interposat com podria haver estat. El 
caràcter de TRAGSA com a mitjà propi, servei tècnic i ens instrumental, 
tant de l’Estat com de les Comunitats Autònomes no només s’estableix 
en la referida Sentència, sinó que el seu contingut es trasllada i queda 
recollit a la Disposició addicional 30a de la mateixa LCSP, que per tant 
constitueix un exemple legal de mitjà propi aplicat a una “associació 
d’ens territorials”. 
  
Però és que les Sentències esmentades tenen continuïtat en la 
Sentència del TJCE de 17 de juliol de 2008 (C-371/05), sobre la 
prestació de serveis informàtics al municipi de Mantova per part d’ASI 
una societat intermunicipal; i la Sentència de 13 de novembre de 2008, 
Coditel Brabant (C-324/07) sobre al prestació de serveis per una 
societat intermunicipal, Brutelé, de la regió de Brussel·les. També, en la 
Sentència de 9 de juny de 2009 (C-480/06), sobre el contracte entre 
quatre landkreise (comarques de la Baixa Saxonia) i la ciutat 
d’Hamburg per a l’eliminació del seus residus en la planta de 
valorització tèrmica de Rugenberger Damm, però en aquest cas la 
cobertura de la gestió en comú ja no és un ens associatiu, sinó un 
conveni entre les parts que la Sentència entén que també dona 
cobertura aquesta gestió en comú.   
 
En la Sentència Mantova, es confirmen les argumentacions de la 
Sentència Carbotermo Spa i, senzillament, es desestima el recurs 
interposat per la  Comissió contra la República Italiana. La la Sentència 
Coditel Brabant es refereix als serveis de televisió del municipi d’Uccle, –
a la regió de Brussel·les (Bèlgica)– que l’ajuntament confia a una 
societat cooperativa intermunicipal, Brutélé, –constituïda a l’empara de 
la Llei d’associacions intermunicipals, de 22 de desembre de 1986–, 
cooperativa en la qual s’integra l’ajuntament. Doncs bé, en aquesta 
Sentència, que ja es pronuncia sobre una activitat que es pot considerar 
servei públic i que el Tribunal qualifica com a tal,  es declara: 
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“2) …, en circunstancias como las del litigio principal, en las que las 
decisiones sobre las actividades de una sociedad cooperativa 
intermunicipal controlada exclusivamente por las autoridades 
públicas son adoptadas por órganos estatutarios de dicha sociedad 
compuestos por representantes de las autoridades públicas, puede 
considerarse que el control ejercido por las mencionadas 
autoridades públicas sobre las decisiones permite a éstas ejercer 
sobre aquélla un control análogo al que ejercen sobre sus propios 
servicios. 
 
3) En el supuesto de que una autoridad pública se adhiera a una 
sociedad cooperativa intermunicipal cuyos socios son 
exclusivamente autoridades públicas con el objeto de cederle la 
gestión de un servicio público, el control que tales autoridades 
asociadas ejercen sobre dicha sociedad, para considerarse análogo 
al que ejercen sobre sus propios servicios, puede ser ejercido 
conjuntamente por las mencionadas autoridades, decidiendo, en su 
caso, por mayoría.”  

    
 
 
3.- Les noves Directives de contractació pública i, en particular la 

Directiva de concessions 
 
Aquesta jurisprudència ha esta finalment acollida pel Dret positiu de la 
UE a Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre els 
contractes de concessió. Així, ja en el seu article 2.1, la Directiva de 
concessions fa la següent declaració de principis: 
 

“1.- La presente Directiva reconoce el principio de libertad de 
administración de las autoridades nacionales, regionales y locales, 
de conformidad con el Derecho nacional y de la Unión. Dichas 
autoridades tienen  libertad para decidir la mejor forma de 
gestionar la ejecución de las obres o la prestación de los Servicios, 
en particular garantizando un alto nivel de calidad, Seguridad y 
accesibilidad económica, la igualdad de trato y la promoción del 
acceso universal y de los derechos de los usuarios en los Servicios 
públicos. 
 
Dichas autoridades podrán optar por realizar sus funciones de 
interés público con recursos propios o en colaboración con otras 
autoridades o confiarlas a operadores privados.” 

 
I no només es recull el principi, sinó que l’article 17 de la Directiva 
2014/23/UE –també ho fa l’art. 12 de la Directiva 2014/24/UE de 
contractació publica general– regula el que anomena concessions entre 
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entitats del sector públic, com a relacions excloses de la seva aplicació. 
Els apartats 1 i 2 de l’article 17 regulen el que coneixem com a 
contractes amb mitjans propis o serveis tècnics de l’article 24.6 del 
TRLCSP, també coneguts com contractes in house providing. En canvi, 
l’article 17.3 d’aquesta Directiva regula aquesta mateixos contractes 
quan es donen en el sí d’una associació entre diferents ens públics, en 
el sentit de la jurisprudència del TJUE citada, i ho fa en els termes 
següents: 
 

“3. Un poder adjudicador o una entidad adjudicadora en sentido 
del artículo 7, apartado 1, letra a), que no ejerza control en el 
sentido el apartado 1 del presente artículo sobre una persona 
jurídica de Derecho privado o público, podrá, no obstante, adjudicar 
una concesión a dicha persona jurídica, sin aplicar la presente 
Directiva, cuando se cumplan todas y cada una de las condiciones 
siguientes: 
 
a) Que el poder o la entidad adjudicador a que se refiere el artículo 

7, apartado 1, letra a), ejerza conjuntamente con otros poderes o 
entidades adjudicadores, sobre dicha persona jurídica un 
control análogo al que ejerce en sus propios servicios. 
 

b) Que más del 80% de las actividades de esa persona jurídica se 
lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido 
encomendados por el poder adjudicador que la controla o por 
otras personas jurídicas controladas por dicho poder o entidad 
adjudicador, y 

 
c) Que no exista participación directa de capital privado en la 

persona jurídica controlada con la excepción de las formas de 
participación de capital privado sin capacidad de control 
mayoritario o minoritario que estén impuestas por las 
disposiciones de la legislación nacional, de conformidad con los 
Tratado, y que no ejerza una influencia decisiva sobre la 
persona jurídica controlada1.      

 
És el que, fent un paral·lelisme amb els contractes in house providing, 
en podríem dir, contractes in community providing. 
 

                                                      
1 L’excepció relativa a la possible participació privada en la persona jurídica controlada es refereix a les 
legislacions de determinats estats membres que imposen que determinats serveis públics es prestin per 
societats d’economia mixta. Així ho imposava per als serveis municipals d’aigua una Llei aprovada, a  
Itàlia, per un dels Governs de Silvio Berlusconi, fins que es va derogà previ referèndum celebrat el 12 i el 
13 de juny de 2011. A Espanya, les societats d’economia mixta són de creació voluntària i opcional entre 
totes les altres modalitats de gestió indirecta o directa del servei públic, de forma que aquesta excepció no 
seria aplicable. 
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És cert que l’epígraf (40) del Preàmbul i l’article 12 de la Directiva 
2014/23/UE exclouen, precisament, del seu àmbit d’aplicació, els 
serveis del sector de l’aigua. Ara bé, aquesta exclusió es deu als 
mecanismes específics i complexes que caracteritzen aquests serveis i 
que requereixen una consideració especial atesa la importància de 
l’aigua com a bé públic de valor fonamental per a tots els ciutadans de 
la Unió. En sentit similar, la Directiva 2000/60/CE, també coneguda 
com a Directiva Marc de l’Aigua, en l’epígraf (1) del seu Preàmbul, 
declara que “l’aigua no és un bé comercial com els altres, sinó un 
patrimoni que cal protegir, defensar i tractar com a tal”. Aquesta exclusió 
no fa altra cosa que deslliurar els Estats membres de l’obligació de 
subjectar el contractes de concessió del sector de l’aigua del rigor dels 
principis d’igualtat, publicitat i concurrència que caracteritza la 
contractació pública comunitària. Per tant, en un Estat membre com 
Espanya en que aquests principis s’han aplicat al sector de l’aigua, 
sense més excepcions que les generals, la Directiva pot ser perfectament 
d’aplicació a aquest sector. I de fet, l’Avantprojecte de nova Llei de 
Contractes del Sector Públic que el Govern havia preparat, el 2015         
–abans d’esdevenir un Govern en funcions–, en transposició de les 
Directives 2014/24/UE i 2014/23/UE, no feia cap esment d’aquesta 
exclusió del sector de l’aigua. 
 
 
 
4.- L’aplicació directa de les Directives de contractació pública 
 
La transposició de les noves Directives de contractació està fixada per al 
18 d’abril d’enguany, a més trigar. Encara que el Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques va arribar a redactar l’esmentat 
Avantprojecte de nova Llei de Contractes del Sector Públic, que 
transposa les Directives 2014/23/UE i 2014/24/UE, amb data 17 
d’abril de 2015, no es va arribar aprovar com a Projecte de Llei ni, per 
tant, es va poder tramitar pel Congrés i el Senat, abans de les eleccions 
del 20 de desembre de 2015. Posteriorment, el llarg i incert període 
d’investidura d’un nou President del Govern, abocat pel que sembla a la 
dissolució del Congrés i a la convocatòria de noves eleccions generals,  
fa del tot impossible pensar en que les Directives es puguin transposar 
abans de la data fixada. 
 
Doncs bé, hi ha una jurisprudència ben consolidada del Tribunal d 
Justícia de la Unió Europea, TJUE, en el sentit que la no transposició 
de les directives pels Estats membres implica la seva aplicació directa. 
En aquest sentit, podem fer esment de les Sentències de 15 de juliol de 
1964 (C-6/64) i de 5 d’abril de 1979 (C-148/78), com les més antigues; 
i, fins i tot envers l’efecte directe de les directives de contractació no 
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transposades es va pronunciar les Sentències de 24 de setembre de 
1998 (C-76/97) i de 2 de juny de 2005 (C-15/04). 
 
Aquesta doctrina propugna que les directives no transposades tenen 
efecte directe no en bloc, sinó en aquells dels seus preceptes que contén 
un mandat clar, precís i no condicionat, entenent-se per tal aquell que 
permet als Estats membres transposar-lo o no. No és el moment ara 
d’entrar en més detalls sobre quins són els requisits per considerar que 
un precepte és clar i precís. Tanmateix, ja hi ha dos recents  
pronunciaments oficials que ens il·lustren, si més no orientativament, 
sobre quins preceptes de les Directives de contractació s’han de 
considerar d’efecte directe. Es tracta del document titulat Los efectos 
jurídicos de las Directivas de contratación pública ante el vencimiento del 
plazo de transposición sin nueva Ley de contratos del sector público, d’1 
de març de 2016, elaborat per un grup de treball integrat  membres dels 
Tribunals Administratius de Contractació Pública; i de la 
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
del Estado sobre el efecto directo de las nuevas Directivas comunitarias 
en materia de contratación pública, de 16 de març de 2016, publicada al 
BOE núm. 66, de 17 de març de 2016. I en ambdós documents s’abona 
l’aplicació Directa de l’article 12 de la Directiva 2014/24/UE i de 
l’article 17 de la Directiva 2014/23/UE sobre contractes i concessions 
entre entitats del sector públic, als quals ens en referit.    
 
 

------------------------------ 


