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Ref. núm.: OB 19/2015 – INF art 97.2 RDL 781/1986 Santa Maria d’Oló  
(SG/XP/AC) 
 

Assumpte:  Informe emès de conformitat amb l’article 97.2 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

 
1. Antecedents 

En data 16 de març de 2015 s’ha registrat d’entrada a l’Autoritat Catalana de la 
Competència (en endavant, ACCO), amb núm. 0256E/67/2015, petició de l’Ajuntament 
de Santa Maria d’Oló per tal que s’emeti l’informe previst a l’article 97.2 del Reial 
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local (en endavant, RDLeg 781/1986). 

A la petició d’informe, s’adjunta diversa documentació: bàsicament, la Memòria per la 
qual s’acredita la conveniència i oportunitat de la municipalització en règim de 
monopoli del servei públic d’abastament domiciliari d’aigua potable del municipi de 
Santa Maria d’Oló (en endavant, “Memòria”), aprovada inicialment pel Ple de 
l’Ajuntament en data 4 de març de 2015, juntament amb els Plànols i el Projecte de 
reglament de prestació del servei. 

 
2. Competència de l’ACCO 

La Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència (en endavant, LDC), 
estableix el contingut material del dret de la competència i té en compte el sistema 
plural d'organismes de la competència derivat del marc competencial de la Constitució 
Espanyola (en endavant, CE). En l’àmbit català, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
aprovat per la Llei orgànica 6/2006, del 19 de juliol (en endavant, EAC) determina, en 
l’article 154, les competències de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de la promoció 
i defensa de la competència. El desenvolupament d’aquest precepte estatutari es troba 
en la Llei 1/2009, de 12 de febrer, de l’Autoritat Catalana de la Competència (en 
endavant, Llei 1/2009).  

Les funcions de l’ACCO es poden classificar en dos grans àmbits: defensa de la 
competència i promoció de la competència. Les activitats de foment i promoció de la 
competència tenen com a objectiu propiciar un entorn competitiu per al 
desenvolupament de les activitats econòmiques. L’elaboració d’aquest Informe 
s’emmarca en la vessant de promoció de la competència i forma part, doncs, de les 
competències que ostenta l’ACCO, de conformitat amb l’objecte que la pròpia Llei 
1/2009 li reconeix en l’article 2.1 i de les funcions que té atribuïdes segons els articles 
2.4 i 8.1 tercera) de la mateixa Llei. 
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Específicament en el cas que ens ocupa, l’article 97.2 del RDLeg 781/1986 estableix 
que: “per a l'execució efectiva en règim de monopoli de les activitats reservades d'acord amb el disposat 
a l'article 86.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, es requerirà el 
compliment dels tràmits previstos en el número anterior referits a la conveniència del règim de monopoli i 
es demanarà informe de l'autoritat de competència corresponent, si bé l'acord a què es refereix el seu 
apartat d) haurà de ser optat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.” (el 
subratllat no consta en l’original). 
 
 
3. Fonaments econòmics i jurídics de la política de competència  

La CE configura un model econòmic en el qual es reconeix la llibertat d’empresa en el 
marc de l’economia de mercat, atribuint als poders públics la funció de garantir i 
protegir el seu exercici (article 38 CE).  

El fonament econòmic radica en què la competència és un element essencial que 
contribueix al desenvolupament econòmic. Efectivament, en els sectors de lliure 
mercat, la competència efectiva garanteix l’assignació eficient dels recursos, fomenta 
la productivitat dels agents econòmics i incentiva la innovació. El resultat és una 
millora del benestar del conjunt de la societat ja que l’eficiència productiva es trasllada 
al consumidor en forma de preus inferiors i d’una major varietat i qualitat dels béns o 
serveis oferts.  

Per aquest motiu s’ha d’evitar que sigui el propi poder públic el que, a través de les 
seves actuacions normatives o administratives, introdueixi restriccions injustificades a 
les condicions de competència que perjudiquin la llibertat d’empresa i redueixin el 
benestar del consumidor. En altres termes, es pretén l’assoliment eficaç dels objectius 
dels poders públics però minimitzant els efectes negatius sobre la competència. 

 
4. Servei d’abastament domiciliari d’aigua potable a Santa Maria d’Oló 

De la documentació aportada per l’Ajuntament acompanyant la referida sol·licitud 
d’informe, es pot concloure respecte del servei d’abastament domiciliari d’aigua 
potable a Santa Maria d’Oló que: 

Primer. Actualment, aquest servei es presta en règim d’activitat empresarial privada, 
en concret, per una comunitat de béns denominada “Servei d’aigües potables de Santa 
Maria d’Oló”. La intervenció de l’Ajuntament en matèria d’abastament d’aigua potable 
es limita a l’atorgament de llicències municipals de canalització en el subsòl de la via 
pública i de les obres corresponents, i a l’aprovació de les tarifes que posteriorment 
autoritza la Comissió de Preus de Catalunya. Tot i que la relació no s’ha formalitzat 
mai, l’Ajuntament considera que el vincle establert entre l’entitat actualment 
subministradora i la corporació municipal és el d’una autorització d’utilització privativa 
de béns de domini públic (vegeu full 3 de la Memòria). 

Segon. L’Ajuntament considera oportú municipalitzar el servei públic d’abastament 
domiciliari d’aigua potable així com prestar-lo en règim de monopoli, i per aquest motiu 
ha iniciat el corresponent expedient. La motivació d’aquesta decisió es fonamenta 
bàsicament en què1:  

                                                            
1 Vegeu aquest argumentari en el certificat de la Secretaria de Santa Maria d’Oló de 5 de març de 2015 referent al Ple 
Extraordinari d’aquesta corporació local celebrat el dia 4 de març de 2015. 
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- L’abastament domiciliari d’aigua potable és un servei públic reservat a les 
corporacions locals de conformitat amb l’art 86.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local (en endavant, LRBRL)  
 

- La gestió unificada del servei de clavegueram i del servei d’abastament 
domiciliari d’aigua potable és recomanable. Així, atès que el servei de 
clavegueram es presta mitjançant monopoli públic, es considera convenient 
estendre aquesta forma de prestació del servei al d’abastament domiciliari 
d’aigua potable. 
 

- L’entitat privada que actualment, i sense cap base contractual, presta el 
servei, segons l’Ajuntament, ho fa de manera irregular i amb greus 
deficiències. 

Tercer. El règim pel qual opta el municipi per a la gestió del servei d’abastament 
d’aigua potable domiciliària és el de gestió directa en règim de monopoli. Tanmateix, 
l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló té previst signar un conveni de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Manresa, a fi que sigui Aigües de Manresa, SA -empresa el 100% del 
capital de la qual és titularitat de l’Ajuntament de Manresa i que té la consideració de 
mitjà propi d’aquesta corporació local- la que gestioni el servei municipal a Santa Maria 
d’Oló. 

En concret, segons consta en la Memòria, el conveni entre ambdós ajuntaments “(...) 
determina que la societat municipal d’Aigües de Manresa, SA com a mitjà propi i servei 
tècnic d’aquest ajuntament”; és a dir, que, com a conseqüència del conveni, Aigües de 
Manresa, SA esdevé també mitjà propi de l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló, de 
manera que aquesta corporació local li encomanarà la gestió del servei públic 
d’abastament domiciliari d’aigua potable. 

 

5. Valoració en termes de competència de la prestació en règim de monopoli 
públic del servei d’abastament domiciliari d’aigua potable al municipi de Santa 
Maria d’Oló. 

5.1. Consideracions prèvies 

La CE reconeix en el seu article 128.2 la iniciativa pública en l’exercici de l’activitat 
econòmica, i es pot mitjançant una Llei reservar al sector públic recursos o serveis 
essencials. En aquest sentit, l’article 25.2 de la LRBRL preceptua que els municipis 
disposen de competències en matèria de subministrament d’aigua, clavegueram i 
tractament d’aigües residuals. Per la seva banda, l’article 26.1 de la llei esmentada 
estableix l’obligatorietat per a tots els municipis de prestar serveis d’abastament 
domiciliari d’aigua potable i de clavegueram. Així mateix, l’article 86 declara la reserva 
a favor de les entitats locals en matèria d’abastament i depuració d’aigües.  

A Catalunya, aquests preceptes troben correspondència al Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (en endavant, TRLMRLC). En aquest sentit, l’article 66.3 estableix que els 
municipis tenen competències pròpies, entre altres, en matèria de subministrament 
d’aigua, clavegueres i tractament d’aigües residuals. Al seu torn, l’article 67 del 
TRLMRLC disposa que tots els municipis, independentment o associats, han de 
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prestar com a mínim, serveis en matèria d’abastament domiciliari d’aigua potable i 
clavegueres. 

Els ens locals tenen reconeguda autonomia per a l’organització dels serveis de llur 
competència. Aquesta autonomia organitzativa es concreta en l’article 85.2 de la 
LRBRL, en el qual s’estableixen les formes de gestió dels serveis públics. En concret, 
s’indiquen expressament les formes de gestió directa2 i es remet a les formes previstes 
per al contracte de gestió de serveis públics en el Text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en 
endavant, TRLCSP) per a la determinació de les formes indirectes de gestió3. A 
Catalunya, les diverses formes de gestió dels serveis públics es troben recollides a 
l’article 249 del TRLMRLC. 

Així mateix, l’article 97 del RDLeg 781/1986, on es regula el procediment que han de 
seguir les entitats locals per a l’exercici de qualssevol activitats econòmiques, estableix 
que a la memòria que s’ha d’elaborar es determinarà la forma de gestió i si es pretén 
la seva prestació efectiva en règim de monopoli, es justificarà la seva conveniència. En 
altres paraules, en aquesta memòria haurà de quedar acreditat que el sistema de 
gestió elegit garanteix la consecució d’uns nivells adequats d’eficàcia i eficiència; i, en 
el seu cas, que la millor satisfacció de l’interès general requereix la provisió del servei 
mitjançant estructures de mercat on actuï un únic oferent.  

Des de la perspectiva de la política de competència, quan la iniciativa pública 
intervingui en el mercat resulta exigible que es detallin amb claredat els objectius 
perseguits així com que l’activitat econòmica a desenvolupar sigui d’indubtable utilitat 
pública. De la mateixa manera, la necessitat i la justificació de l’actuació ha d’incloure 
una motivació suficient i adequada que constati que s’ha escollit la millor via per assolir 
l’objectiu perseguit. Alhora, l’actuació pública ha de ser proporcional a la finalitat, el 
que significa que no ha d’anar més enllà del que és absolutament necessari per 
aconseguir l’objectiu d’interès públic que la justifica, de forma que la distorsió produïda 
en el mercat sigui mínima.  

En termes de l’extinta Comisión Nacional de la Competencia (en endavant, CNC) “en 
aquellos casos en que la consecución de los objetivos definidos requiera introducir, directa o 
indirectamente, algún tipo de restricciones a la competencia, debería ser condición necesaria para su 
aprobación la justificación de la necesidad de tales restricciones. Al fin y al cabo (...) la libertad de 

                                                            
2 Article 85.2 de la LRBRL:  “Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más 
sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación:  
A) Gestión directa: a) Gestión por la propia Entidad Local; b) Organismo autónomo local; c) Entidad pública empresarial 
local; d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública. Sólo podrá hacerse uso de las formas 
prevista en las letras c) y d) cuando quede acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan 
más sostenibles y eficientes que las formas dispuestas en las letras a) y b), para lo que deberán tener en cuenta los 
criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión.  (....). 
B) Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión de los servicios públicos en el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre. (...)”. 
3 Article 277 TRLCSP: “La contratación de la gestión de los servicios públicos podrá adoptar las siguientes 
modalidades: a) concesión, por la que el empresarios gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura; b) gestión 
interesada, en cuya virtud la Administración y el empresario participarán en los resultados de la explotación del servicio 
en la proporción que se establezca en el contrato; c) concierto con persona natural o jurídica que venga realizando 
prestaciones análogas a las que constituyen el servicio público de que se trate; d) sociedad de economía mixta en la 
que la Administración participe, por sí o por medio de una entidad pública, en concurrencia con personas naturales o 
jurídicas”. 
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empresa y el buen funcionamiento del mercado son objetivos a cuya defensa también vienen obligados 
los poderes públicos”4. 

5.2. Valoració en termes de competència del règim de prestació i forma de gestió 
del servei d’abastament d’aigua potable del municipi de Santa Maria d’Oló.  

Per analitzar la decisió de l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló de prestar el servei en 
règim de monopoli públic, des d’una òptica de competència tal i com així ho preveu 
l’article 97.2 del RDLeg 781/1986, caldrà atendre i valorar en primer terme els motius 
adduïts per l’Ajuntament per defensar aquest règim de prestació del servei. En concret, 
es tracta de: 

Primer. L’Ajuntament posa de manifest que l’abastament domiciliari d’aigua potable és 
un servei públic reservat a les corporacions locals de conformitat amb l’article 
86.2 de la LRBRL. 

Efectivament, com s’ha dit, l’abastament d’aigua potable domiciliària és un 
servei públic de titularitat municipal que l’Ajuntament pot reservar-se per a la 
seva prestació directa en règim de monopoli. Tanmateix, aquesta configuració 
jurídica (reserva legal en favor d’una entitat local) no implica per se una gestió 
directa per part de l’Ajuntament ni necessàriament l’exercici en règim de 
monopoli. En altres termes, la titularitat del servei públic no prejutja el règim 
de gestió (directa vs indirecta) ni condiciona el règim d’execució (monopoli vs 
concurrència)5. 

Per tant, la mera referència a què es tracta d’un servei en què existeix reserva 
legal en favor del municipi no constitueix cap justificació de perquè 
l’Ajuntament ha optat per aquesta manera de prestar el servei, és a dir, 
aquesta reserva legal únicament constitueix el pressupòsit per tal que el 
servei pugui ser reservat a l’Ajuntament però no aporta cap element de judici 
que permeti valorar l’oportunitat i/o conveniència d’optar per aquesta forma de 
prestació del servei. 

Segon. L’Ajuntament esmenta la problemàtica existent amb l’entitat privada que 
actualment, i sense cap base contractual, presta el servei d’abastament 
d’aigua potable. En concret, a judici de l’Ajuntament, la prestació d’aquest 
servei es duu a terme de manera irregular i amb greus deficiències per als 
usuaris. 

Sense negar ni menystenir la possible existència d’una problemàtica amb 
l’actual prestador de servei, no es considera aquest fet com a motiu explicatiu 
de perquè s’ha optat pel monopoli públic com a forma de prestació del servei. 
En altres termes, les disfuncions i irregularitats a les quals fa esment 
l’Ajuntament podrien justificar, per exemple, la conveniència de canviar de 
prestador d’aquest servei però no tenen la virtualitat d’explicar per si mateixes 
perquè la gestió directa mitjançant el monopoli públic és preferible front altres 
possibles fórmules de prestació dels serveis públics. 

                                                            
4 “Recomendaciones a las Administraciones Públicas para la regulación de los mercados más eficiente y favorecedora 
de la competencia”, CNC, (2008), pàg 30. Si bé en aquest document la CNC es centra en l’activitat normativa de les 
Administracions Públiques, el seu contingut és perfectament extensible a la resta dels actes administratius. 
5 En aquest sentit, sense cap ànim d’exhaustivitat, vegeu sentència del Tribunal Suprem de 23 de maig de 1997 (ref. 
Arz 4065) i de 24 d’octubre de 1989 (ref. Arz. 8890). 
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Tercer. Finalment, l’Ajuntament posa de manifest que la gestió unificada del servei de 
clavegueram i del servei d’abastament domiciliari d’aigua potable és 
recomanable. En aquest sentit, atès que el servei de clavegueram a Santa 
Maria d’Oló es presta per gestió directa en règim de monopoli (a través de 
Aigües de Manresa, SA) es considera convenient estendre aquesta forma de 
prestació del servei al d’abastament d’aigua potable domiciliària. 

Respecte aquesta possible justificació, indicar que únicament es fa esment a 
títol enunciatiu, és a dir, no es valoren quin són els beneficis de la gestió 
conjunta d’ambdós serveis. 

Atesos els motius analitzats als quals s’acaba de fer esment, l’ACCO considera que 
l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló no aporta justificació suficient sobre la conveniència 
de establir un règim de monopoli públic per a la prestació del servei d’abastament 
domiciliari d’aigua potable, ni conté cap anàlisi dels possibles beneficis d’aquesta opció 
front a altres possibles. 

5.2.1. Règim de Prestació (monopoli vs concurrència) 

En termes generals, des de l’òptica de la política de competència, la decisió de 
configurar la prestació d’un servei públic en règim de monopoli o en concurrència amb 
la iniciativa privada té una importància cabdal ja que el règim de monopoli comporta, 
en últim extrem, la desaparició del mercat des del moment que no poden existir altres 
operadors que prestin simultàniament aquest servei públic. Per contra, si el règim del 
servei és el de concurrència amb la iniciativa privada s’obre la porta a què, des del 
costat de l’oferta, altres agents prestin aquest mateix servei (seria el cas, per exemple, 
de serveis públics com l’educació i/o la sanitat). És a dir, en una situació de reserva 
monopolística (tant si ho presta la pròpia administració com un operador privat), 
desapareix la possibilitat d’induir el joc de la competència, ja que l’entrada d’operadors 
diferents a aquell legalment establert ha quedat vedada.  

Per tant, atès que l’opció escollida per l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló –a saber, 
l’establiment d’una reserva monopolística per a la prestació del servei- implica  una 
important restricció a la competència (eliminació de la competència EN el mercat), cal 
justificar la necessitat o exigència d’aquesta configuració del servei.  

Tanmateix, tot i que les reflexions anteriors resulten indiscutibles en termes generals 
des de l’òptica de competència, no es pot obviar que en el cas que ens ocupa -essent 
que es tracta del servei d’abastament d’aigua potable domiciliari- podrien existir motius 
de pes que justifiquessin el caràcter monopolístic en la prestació del servei com per 
exemple: el caràcter demanial dels recursos hídrics i dels espais per a la seva 
prestació o, per exemple, la consideració de monopoli natural de l’activitat de 
referència. Lamentablement, cap d’aquests arguments ha estat recollit per 
l’Ajuntament peticionari d’aquest informe per justificar la conveniència del règim de 
prestació escollit. 

5.2.2. Forma de gestió del servei (gestió directa vs gestió indirecta) 

Amb caràcter previ, esmentar que en les línies següents es valora l’impacte en termes 
de competència de l’opció de gestió directa del servei a través d’un mitjà propi (que 
tindrà aquesta consideració com a conseqüència de la subscripció d’un conveni de 
col·laboració amb un altre Ajuntament). No obstant, advertir expressament que 
aquesta anàlisi es formula únicament des de la perspectiva de competència obviant els 
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riscos jurídics que aquesta opció planteja i que en aquest moment s’avancen però que 
s’analitzen en la secció 5.3 d’aquest document. 

La decisió sobre la forma d’organització de l’administració en la prestació del servei 
també presenta fortes implicacions des de l’òptica de la competència. En aquest sentit, 
l’article 85.2 de la LRBRL, esmentat amb anterioritat en aquest document, estableix 
que els municipis poden gestionar els serveis públics de manera directa i indirecta (en 
aquest cas, amb remissió a les formes previstes en l’article 277 del TRLCSP), i que 
l’elecció d’una o altra forma es basarà en criteris de sostenibilitat i eficiència. 

L’Ajuntament de Santa Maria d’Oló ha optat per prestar el servei d’abastament 
domiciliari d’aigua potable mitjançant un sistema de gestió directa a través d’un 
conveni de col·laboració signat amb l’Ajuntament de Manresa per tal que sigui Aigües 
de Manresa, SA la que presti els serveis al municipi de Santa Maria d’Oló en qualitat 
de mitjà propi d’aquest darrer Ajuntament.  

La corporació local peticionària de l’informe justifica aquesta decisió, en termes 
generals, en el dret de les entitats locals a col·laborar per prestar de manera associada 
els serveis públics de la seva competència. Tanmateix, no fa referència als esmentats 
criteris de sostenibilitat i eficiència que haurien de motivar l’elecció entre les diverses 
formes de gestió dels serveis públics així com tampoc justifica la necessitat i 
proporcionalitat de fer ús d’un mitjà propi. 

L’ACCO no valora apriorísticament si el servei d’abastament domiciliari d’aigua potable 
pot ser prestat de manera més eficient i sostenible a través d’una gestió directa o 
d’una fórmula de gestió indirecta, però sí considera que hagués estat convenient i 
necessari efectuar una anàlisi raonada de les diverses alternatives existents per a la 
gestió d’aquest servei públic municipal en règim de monopoli, que hagués contribuït a 
l’elecció de la forma de gestió del servei més adequada, tant per a l’Ajuntament de 
Santa Maria d’Oló com, en darrer terme, els ciutadans d’aquest municipi. 

En termes de competència, el que resulta evident és que la forma de gestió escollida 
per l’Ajuntament de Sanat Maria d’Oló, és a dir, una gestió directa a través d’un 
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa per tal que Aigües de Manresa, 
SA esdevingui mitjà propi de l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló i així encarregar-li la 
gestió del servei provoca un tancament del mercat (així que tampoc existeix 
competència PEL mercat), ja que no hi haurà cap possibilitat de què cap altre operador 
pugui concórrer per aconseguir prestar el servei d’abastament domiciliari d’aigua 
potable en el municipi mentre es perllongui l’esmentat encàrrec de gestió.  

D’aquesta manera, s’anul·la qualsevol possibilitat de què es produeixi una 
competència pel mercat, pròpia dels processos de licitació pública en què les 
empreses rivalitzen per obtenir el dret a explotar uns serveis o activitats de manera 
exclusiva durant un període de temps determinat. Com es pot veure, en aquests casos 
tampoc existeix competència en el mercat; ara bé, a diferència del sistema previst per 
l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló, en un procés de licitació pública es produeix 
competència pel mercat, en el sentit que diversos operadors han concorregut i 
rivalitzat amb la presentació de diferents ofertes de preu, qualitat i altres 
característiques per aconseguir l’adjudicació del contracte. 

Des del punt de vista de la competència, la principal característica d’aquests encàrrecs 
de gestió a un mitjà propi és el seu caràcter directe, és a dir, la seva sostracció dels 
procediments de licitació pública i, per tant, de la concurrència pel mercat, que d’acord 
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amb la normativa aplicable ha de regir, preferentment, per a la provisió de béns i 
serveis. Addicionalment, esmentar que, l’ús sistemàtic d’aquest instrument de gestió 
directa pot arribar a provocar: 

(i) Una possible pèrdua d’eficiència derivada de l’absència de tensió 
competitiva a l’hora de fixar les condicions d’execució de l’encàrrec de 
gestió. Aquesta pressió competitiva que es dóna en els procediments de 
licitació pública i, en canvi, es perd en els encàrrec de gestió a mitjans 
propis, es concep com a fonamental. Així, la seva absència, en darrer 
extrem, pot arribar a provocar condicions més desavantatjoses per a 
l’administració demandant del servei que les es podrien obtenir d’una 
licitació pública. 
 

(ii) L’afectació al sector d’activitat on opera el mitjà propi, de manera que es 
podria limitar l’accés o expansió en determinats mercats per part 
d’operadors privats alternatius. 

 
(iii) Una ruptura de la neutralitat competitiva en els mercats de béns i serveis 

on operen els mitjans propis6. 

Atesos aquests efectes restrictius de la competència, resulta necessari justificar tant la 
necessitat com la proporcionalitat de fer ús d’aquest mecanisme, és a dir, caldria 
valorar en quina mesura el mercat presta o pot prestar el servei objecte d’encàrrec i en 
quines condicions (bàsicament, preu i qualitat) ho pot fer, havent de descartar acudir a 
la figura del mitjà propi sempre que sigui potencialment possible obtenir el servei en 
termes de relació qualitat/preu més favorables que les que ofereix el mitjà propi.  

En cas contrari, fins i tot podria comportar l’aplicació de la normativa relativa als d’Ajuts 
d’Estat ja que “(...) debe tenerse muy presente que la circunstancia que ese exceso de financiación 
que supodría los márgenes de rentabilidad sobre los costes reales puede ser considerado como una 
ayuda pública, sobre todo en el caso de las entidades que actúan en el mercado, siendo dicha 
financiación susceptible de ser considerada como perturbadora de la competencia”7 (el subratllat no 
consta en l’original). 

En resum, ateses les consideracions exposades en les seccions 5.2.1 i 5.2.2 d’aquest 
document, l’Ajuntament ha optat per una fórmula per a la prestació del servei públic 
d’abastament d’aigua potable que no permet ni la competència EN el mercat ni la 
competència PEL mercat. 

5.3. Riscos jurídics del conveni de col·laboració pel qual Aigües de Manresa, SA 
esdevé mitjà propi de l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló. 
 
A banda de les consideracions efectuades en els apartats anteriors, relatives a la 
valoració des d’una òptica de competència tant del règim de prestació del servei com 
la forma de gestió del mateix, l’ACCO considera oportú posar de manifest l’existència 

                                                            
6 En aquest sentit, vegeu l’informe de la CNC “Los medios propios y las encomiendas de gestión: implicaciones de su 
uso desde la óptica de la promoción de la competencia” (2013). Podeu consultar aquest document al web de CNMC 
(www.cnmc.es) o directament al següent enllaç:  
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Informes_y_Estudios_Sectoriales/2013/CNC_MEDIOS%20PROPIO
S%20Y%20ENCOMIENDAS_rev.pdf 
7 Article “El control de los contratos in house: análisis de las principales áreas de riesgo”, de Enriqueta Chicano Jávega, 
Consellera del Tribunal de Cuentas de España, revista EUROSAI núm. 19, any 2013. Podeu consultar aquest 
document al web de l’Organització de les Entitats Fiscalitzadores d’Europa, EUROSAI (www.eurosai.org) o directament 
al següent enllaç: http://www.eurosai.org/permalink/7487d30b-7454-11e3-bdb8-392ac2638904.pdf.  
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de dubtes raonables sobre l’adequació a la legalitat de conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló i l’Ajuntament de Manresa, a fi que sigui Aigües de 
Manresa, SA, societat 100% participada per l’Ajuntament de Manresa i del qual n’és 
mitjà propi, la que gestioni el servei d’abastament domiciliari d’aigua potable del 
municipi de Santa Maria d’Oló, com a mitjà propi també d’aquest darrer Ajuntament.  

Esmentar que s’han analitzat els riscos de manca d’adequació a la legalitat del 
conveni, en la mesura que aquest fet presenta implicacions en termes de competència. 
Així mateix es considera oportú posar-ho en coneixement de l’administració 
peticionària de l’informe en un exercici de transparència i als efectes oportuns. 

D’acord amb la jurisprudència comunitària, entre d’altres la Sentència del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea (en endavant, TJUE) de 19 de desembre de 2012 
(assumpte C‑159/11 - Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Università del Salento / 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce), positivitzada en el nostre ordenament 
jurídic, existeixen dos tipus de contractes celebrats entre entitats públiques als quals 
no se’ls aplica la normativa en matèria de contractació pública; es tracta d’una banda, 
de certs convenis de col·laboració (art 4.1 c) del TRLCSP) i de l’altra, dels encàrrecs a 
mitjans propis (art 4.1.n) i art 24.6 del TRLCSP). 
 
En el cas que ens ocupa, sembla que es produiria una combinació d’aquestes 
situacions, en concret, es tractaria d’un conveni de col·laboració entre dues 
administracions territorials pel qual el mitjà propi d’una d’elles esdevé mitjà propi de 
l’altra a fi que aquest li gestioni un servei públic. Tanmateix, cal analitzar exactament 
quin són els condicionants d’aquestes exclusions de la normativa de contractació per 
determinar la seva aplicabilitat al cas de referència. 
 

5.3.1 Conveni de col·laboració (cooperació no institucionalitzada o horitzontal) 

En efecte, l’article 4.1 c) del TRLCSP regula la possibilitat que se celebrin convenis de 
col·laboració entre administracions públiques que restin exclosos de l’aplicació de la 
normativa de contractació pública: 

“c) Los convenios de colaboración que celebre la Administración General del Estado con las 
entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, las Universidades Públicas, las 
Comunidades Autónomas, las Entidades locales, organismos autónomos y restantes entidades 
públicas, o los que celebren estos organismos y entidades entre sí, salvo que, por su naturaleza, 
tengan la consideración de contratos sujetos a esta Ley.” (el subratllat no consta en l’original) 

Així, aquesta exclusió d’aplicació de la normativa de contractació serà factible sempre i 
quan el conveni en qüestió no tingui una naturalesa objectivament contractual. Per 
tant, resulta central determinar quan un conveni de col·laboració entre dues 
administracions té caràcter contractual i quan no, atès que en el primer cas es trobarà 
subjecte a les exigències de la normativa de contractació pública i en el segon, no.  

En primer terme cal tenir present que la denominació que les parts que intervenen en 
el negoci jurídic li atorguen no és determinant per concloure sobre la naturalesa d’un 
conveni, sinó que cal analitzar detingudament l’objecte del mateix. En aquest sentit, el 
Tribunal Suprem en la seva Sentència de 18 de febrer de 2004 (Sala 3a. Secció 4a.) 
va establir -precisament en relació amb un “denominat” conveni de col·laboració- que:  

“Consecuentemente no ha de ser la denominación que las partes intervinientes otorguen al 
negocio objeto de controversia la que determine el régimen jurídico que ha de regularlo, sino la 
real naturaleza del mismo la que ha de imponer o permitir prescindir de los principios 
mencionados.” 



 
 
 
 

10 
 

Així, més enllà de la seva denominació caldrà determinar la naturalesa real i objectiva 
del conveni. Per tal de dur aquesta determinació poden resultar d’utilitat les 
orientacions que ofereix el Document de Treball de la Comissió Europea relatiu a 
l’aplicació de la normativa de la contractació pública de la UE a les relacions entre 
poders adjudicadors (cooperación en el sector públic)8.  
 
En concret, en aquest document es fa referència a la denominada cooperació “no 
institucionalitzada” o “horitzontal” com aquella en la que participen diversos poders 
adjudicadors i que es veuria exclosa de l’aplicació de la normativa de contractació 
pública, de conformitat amb la jurisprudència de sentència del TJUE de 9 de juny de 
2009 (assumpte C-480/06, Comissió/Alemanya), sempre i quan com a mínim, es 
complissin tots els següents requisits: 
 

- En la cooperació només participen poders adjudicadors i no hi ha presència 
de capital privat. 

- Es produeix una cooperació real en vista al desenvolupament d’una tasca 
comuna. 

- La cooperació es regeix únicament per consideracions d’interès públic. 
 
En el mencionat document es fa esment específicament a “3.3.2. Cómo diferenciar 
entre una verdadera «cooperación» y un contrato público normal”. En l’apartat referit 
de forma molt clara s’exposa que:  
 

“Una lectura general de la jurisprudencia indica también que el acuerdo ha de revestir el carácter 
de una cooperación real, frente a un contrato público normal en el que una de las partes realiza 
una cierta tarea a cambio de una retribución46. Si un poder adjudicador asigna unilateralmente 
una tarea a otro, ello no puede considerarse cooperación. 

Ejemplo: el suministro de electricidad a los edificios administrativos de una ciudad por una 
empresa de servicio público de otra ciudad sin procedimiento de contratación previo.  

La cooperación se rige por consideraciones relativas a la persecución de objetivos de interés 
público. Por consiguiente, puede comportar derechos y obligaciones recíprocos, pero no 
transferencias financieras entre las partes públicas cooperantes, salvo el reembolso de los costes 
reales de las obras, servicios o suministros. La prestación de servicios a cambio de retribución es 
una característica de los contratos públicos sujetos a las normas sobre contratación pública de la 
UE.” (el subratllat no consta en l’original) 

Per tant, la preocupació de l’ACCO rau en determinar si el conveni de referència es pot 
considerar com efectivament de cooperació en el desenvolupament d’una funció 
pública comuna. En aquest sentit, existirien indicis de què realment existeix una 
cooperació administrativa si, per exemple, existeix un repartiment de responsabilitats 
o, com a mínim, l’actuació d’una de les parts constitueixi un “complement específic” de 
les funcions d’interès públic de l’altra part (en el sentit de les conclusions de l’advocat 
general en l’assumpte C-15/13, Datenlotsen Informationssysteme GMBH / Technische 
Universität Hamburg-Harburg, de 23 de gener de 2014). 
 
En l’esmentada Sentència del TJUE de 9 de juny de 20099 es fa referència a un 
“«acuerdo de cooperación regional para la eliminación de residuos». Dicho acuerdo permite, a su juicio, 
instaurar una cooperación entre las partes contratantes que, si fuera necesario, se prestarán asistencia en 
el marco de la ejecución de su obligación legal de eliminación de residuos y que, por ello, desempeñan 
dicha misión mancomunadamente en la región de que se trata.”10. Resulta així mateix destacable 
                                                            
8 SEC (2011) 1169, de 4 d’octubre de 2011. 
9 Sentència citada per l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló en la Memòria (pàgines 9 i 10) i que fonamenta la 
consideració de que és possible subscriure el conveni de referència sense necessitat de convocar una licitació pública. 
10 El subratllat no consta a l’original. 
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que en aquesta mateixa sentència s’adverteix expressament que, en aquell supòsit de 
fet, “ninguno de los elementos aportados ante el Tribunal de Justicia se desprende que, en el presente 
caso, las entidades de que se trata hayan orquestado un montaje destinado a eludir la normativa sobre 
contratación pública.” 

De fet, en la més recent Sentència de 13 de juny de 2013 del TJUE (assumpte C-
386/11) s’hi poden trobar precisament diverses al·lusions al fet que la Sentència de 9 
de juny de 2009 no és una referent vàlid en aquells supòsits de fet en què no està 
present l’element cooperatiu. Així, la recurrent Piepenbrock manifesta que “cualquier 
referencia a la sentencia de 9 de junio de 2009, Comisión/Alemania (C‑480/06, Rec. p. I‑4747), no es 
pertinente, ante la ausencia de «cooperación horizontal» entre las dos entidades públicas de que se trata” 
i que “el órgano jurisdiccional remitente pone de manifiesto que el contexto del asunto de que conoce 
difiere de las circunstancias del asunto que dio lugar a la sentencia Comisión/Alemania, antes citada, en 
la medida en que, en el litigio principal del que conoce, el proyecto de contrato controvertido se 
caracteriza por la falta de cooperación entre las entidades públicas de que se trata, [...]”. 
Posteriorment, en la mateixa Sentència s’apunta novament a la necessària 
concurrència de l’element cooperatiu per considerar no aplicable la normativa de 
contractes:  

“36 En segundo lugar, se trata de los contratos que establecen una cooperación entre entidades 
públicas, que tienen por objeto garantizar la realización de una misión de servicio público común 
a las mismas (véase la sentencia Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce y otros, antes 
citada, apartado 34). 

37 En esta hipótesis, no se aplicará la normativa de la Unión en materia de contratos públicos 
siempre que tales contratos hayan sido celebrados exclusivamente por entidades públicas sin la 
participación de una empresa privada, no se favorezca a ningún prestador privado respecto a sus 
competidores, y la cooperación que establezcan sólo se rija por consideraciones y exigencias 
características de la persecución de objetivos de interés público (sentencia Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Lecce y otros, antes citada, apartado 35). 

Todos los criterios mencionados son acumulativos, de manera que un contrato entre entidades 
públicas sólo podrá quedar excluido del ámbito de aplicación de la normativa de la Unión en 
materia de contratos públicos amparándose en esta excepción cuando dicho contrato cumpla 
todos los criterios mencionados (véase, en este sentido, la sentencia Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Lecce y otros, antes citada, apartado 36). 

39 Ahora bien, de las apreciaciones llevadas a cabo por el órgano jurisdiccional remitente, se 
deduce que el proyecto de contrato controvertido en el litigio principal no parece tener por objeto 
el establecimiento de una cooperación entre las dos entidades públicas contratantes dirigida a la 
realización de una misión de servicio público común. 

[...] 

41 A la luz de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión planteada que un 
contrato como el controvertido en el litigio principal, mediante el cual, sin establecer una 
cooperación entre las entidades públicas contratantes dirigida a la realización de una misión de 
servicio público común, una entidad pública encomienda a otra entidad pública la tarea de limpiar 
determinados edificios destinados a oficinas, locales administrativos y centros escolares, si bien 
la primera entidad se reserva la potestad de controlar que se lleva a cabo de manera correcta 
esta tarea, mediante una compensación económica que se considera debe corresponder a los 
costes incurridos por la ejecución de dicha tarea, estando además la segunda entidad autorizada 
a recurrir a terceros que pueden tener capacidad de operar en el mercado para la ejecución de la 
mencionada tarea, constituye un contrato público de servicios en el sentido del artículo 1, 
apartado 2, letra d), de la Directiva 2004/18.” 
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En definitiva, ateses les consideracions anteriors sorgeixen dubtes raonables sobre la 
possibilitat de considerar que el conveni entre els ajuntaments de Santa Maria d’Oló i 
Manresa tingui una real i efectiva naturalesa cooperativa. És per això, que resulta, com 
a mínim, dubtós que pugui ser d’aplicació l’exclusió de la normativa de contractació 
prevista en l’article 4.1.c) del TRLCSP. 
 

5.3.2 Mitjà propi (cooperació vertical o institucionalitzada) 

L’art 4.1 n) del TRLCSP estableix com exclosos de l’aplicació de la normativa de 
contractació “Los negocios jurídicos en cuya virtud se encargue a una entidad que, conforme a lo 
señalado en el artículo 24.6, tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico del mismo, la 
realización de una determinada prestación”. De conformitat amb les previsions de l’article 24.6 
del TRLCSP, per tal que operi aquesta exclusió, caldrà que l’entitat pública que 
formula l’encàrrec ostenti sobre el mitjà propi un control anàleg al que exerceix sobre 
els seus propis serveis així com que el mitjà propi realitzi la part essencial de les seves 
activitats per a l’entitat o entitats que la controlen11.  

Quant al primer dels requisits esmentats, sense conèixer exactament el contingut del 
conveni de col·laboració12, existeixen dubtes raonables de què Aigües de Manresa, SA 
pugui considerar-se mitjà propi de l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló, atès que, en 
termes de l’article 24.6 del TRLCSP i de la jurisprudència comunitària (sentència del 
TJUE de 18 de novembre de 1999, assumpte C-107/99, Teckal Srl. / Commune di 
Viano, Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Regio Emilia), aquest hauria 
d’ostentar un control sobre Aigües de Manresa, SA anàleg al que exerceix sobre els 
seus propis serveis.  
 
En aquest sentit, no consta que l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló, per exemple, (i) 
ostenti cap participació del seu capital social ni que (ii) disposi de cap representant en 
els òrgans de direcció o decisoris de l’entitat, (iii) ni que per algun altre mitjà tingui la 
possibilitat d’exercir una influència determinant sobre els objectius estratègics com 
sobre les seves decisions importants (tal com ha senyalat el TJUE, per exemple, en la 
Sentència d’11 de maig de 2006, assumpte C-340/04, Carbotermo Spa. Consorzio 
Alisei / Comune di Busto Arizio, AGESP, Spa. o la Sentència de 29 de novembre de 
2012, assumptes acumulats C-182/11 i C-183/11, Econord, Spa. / Comune di Cagno, 
Comune di Varese, Comune di Solbiate). 
 
 

                                                            
11 Article 24.6 del TRLCSP: “A los efectos previstos en este artículo y en el artículo 4.1.n), los entes, organismos y 
entidades del sector público podrán ser considerados medios propios y servicios técnicos de aquellos poderes 
adjudicadores para los que realicen la parte esencial de su actividad cuando éstos ostenten sobre los mismos un 
control análogo al que pueden ejercer sobre sus propios servicios. Si se trata de sociedades, además, la totalidad de su 
capital tendrá que ser de titularidad pública. 
En todo caso, se entenderá que los poderes adjudicadores ostentan sobre un ente, organismo o entidad un control 
análogo al que tienen sobre sus propios servicios si pueden conferirles encomiendas de gestión que sean de ejecución 
obligatoria para ellos de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el encomendante y cuya retribución se 
fije por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la que dependan. 
La condición de medio propio y servicio técnico de las entidades que cumplan los criterios mencionados en este 
apartado deberá reconocerse expresamente por la norma que las cree o por sus estatutos, que deberán determinar las 
entidades respecto de las cuales tienen esta condición y precisar el régimen de las encomiendas que se les pueden 
conferir o las condiciones en que podrán adjudicárseles contratos, y determinará para ellas la imposibilidad de 
participar en licitaciones públicas convocadas por los poderes adjudicadores de los que sean medios propios, sin 
perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las 
mismas”. 
12 L’esmentat conveni no consta signat a la data d’emissió d’aquest informe. 
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Per tant, a priori i amb la informació disponible, no sembla que Aigües de Manresa, SA 
depengui organitzativament ni econòmicament de l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló, 
de manera que es fa difícil concebre com aquesta entitat local pot exercir el “control 
anàleg” requerit tant per la jurisprudència comunitària com per l’art. 24.6 del TRLCSP. 
És per això, que resulta, com a mínim, dubtós que pugui ser d’aplicació l’exclusió de la 
normativa de contractació prevista en l’article 4.1.n) del TRLCSP.  
 
Finalment, atesos els dubtes de legalitat que presenta l’opció escollida per 
l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló tant des del punt de vista de trobar-nos realment 
front un conveni de naturalesa cooperativa (secció 5.3.1) com des del punt de vista de 
poder considerar a Aigües de Manresa, SA com un mitjà propi de l’Ajuntament de 
Santa Maria d’Oló (secció 5.3.2) així com les restriccions a la competència que suposa 
aquest model de gestió, ja que no possibilita ni la competència en el mercat ni la 
competència pel mercat (secció 5.2), es considera adient proposar a la corporació 
local peticionària de l’informe que prengui en consideració la possibilitat de gestionar el 
servei d’abastament d’aigua potable domiciliari de manera diferent.  

Per exemple, la convocatòria d’un procediment de licitació pública, de conformitat amb 
la regulació corresponent als contractes del sector públic, permetria suscitar la 
competència pel mercat, de manera que es podrien presentar diferents possible 
operadors (entre ells també Aigües de Manresa, SA13) que rivalitzarien per a l’obtenció 
del contracte públic. 

6. Conclusions 

Primera. En la documentació aportada juntament amb la petició d’informe a l’ACCO, 
l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló no aporta justificació suficient sobre la conveniència 
d’establir un règim de monopoli públic per a la prestació del servei d’abastament 
domiciliari d’aigua potable, ni conté cap anàlisi dels beneficis d’aquesta opció front a 
altres possibles. 

Segona. En termes de competència, la situació de facto que es produeix és 
bàsicament la mateixa, a saber, la prestació d’un servei municipal per part d’una entitat 
(en el cas actual, una entitat privada i en el que resulta després de l’actuació que 
l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló vol portar a terme, una empresa pública) sense que 
s’hagi suscitat la competència per accedir al mercat. Així, el règim de monopoli públic 
no propicia ni la competència EN el mercat ni la competència PEL mercat. 

Tercera. Addicionalment, es considera que la forma escollida per a la gestió del servei 
d’abastament domiciliari d’aigua potable del municipi de Santa Maria d’Oló, és a dir, un 
conveni entre el seu Ajuntament i l’Ajuntament de Manresa per tal que sigui Aigües de 
Manresa, SA, titularitat d’aquest darrer Ajuntament, la que presti el servei en qualitat 
de mitjà propi, podria presentar problemes de legalitat així com afectacions negatives 
en termes de competència. 

                                                            
13 L’art. 24.6 del TRLCSP indica que entre les limitacions relatives a l’actuació dels mitjans propis hi ha la impossibilitat 
de presentar-se en licitacions públiques convocades pels poders adjudicadors dels que són mitjans propis.  A sensu 
contrari és clar que els mitjans propis d’una entitat poden presentar-se en les licitacions públiques convocades per 
altres poders adjudicadors, amb la única limitació de caràcter general consistent en què realitzin la part essencial de la 
seva activitat en benefici del poder adjudicador del qual són mitjà propi.  
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Quart. En la mesura en què l’opció escollida per l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló 
genera dubtes de legalitat i que no permet cap tipus de competència, l’ACCO 
recomana Ajuntament de Santa Maria d’Oló que prengui en consideració la possibilitat 
de gestionar el servei d’abastament d’aigua potable domiciliari de manera diferent. Per 
exemple, la convocatòria d’un procediment de licitació pública, de conformitat amb la 
regulació corresponent als contractes del sector públic, permetria suscitar la 
competència pel mercat així com esvair els riscos jurídics detectats.  

Barcelona, 26 de març de 2015 

 


