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Resum

Malgrat la seva àmplia utilització, el règim jurídic de l’encàrrec de gestió segueix plantejant, avui dia, encara 

molts dubtes interpretatius. Un d’aquests, i d’una rellevància molt notable, resideix en la determinació del seu 

concret àmbit d’aplicació subjectiu. I és que quin tipus d’administracions públiques resulten habilitades pel 

nostre ordenament per fer ús d’aquesta institució? Qui en pot ser el destinatari? Partint d’aquestes preguntes, 

l’objecte d’aquest treball consisteix a realitzar una breu aproximació a la figura de l’encàrrec de gestió, amb el 

propòsit de concretar quins operadors jurídics resulten habilitats per a la utilització de la figura de l’encàrrec 

de gestió en el nostre sistema administratiu; per passar, seguidament, a comprovar si la regulació autonòmica 

catalana prevista actualment en la nova Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, s’ajusta adequadament a les previsions contingudes en la legislació 

bàsica estatal.
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1. Introducció: delimitació de l’objecte d’es-
tudi

L’estudi dels diferents mecanismes de col·laboració en-
tre administracions públiques existents al nostre orde-
nament jurídic ha estat una de les qüestions que han 
centrat bona part de l’atenció de la nostra doctrina 
ius publicista.1 Tanmateix, malgrat el notable desen-
volupament doctrinal en aquesta matèria, és possible 
trobar una figura que segueix plantejant encara avui 
molts dubtes interpretatius, no només sobre el seu 
concret règim jurídic, sinó també sobre la seva correcta 
aplicació pràctica. Ens referim a la figura de “l’encàrrec 
de gestió”.

Com és sabut, l’encàrrec de gestió el defineix amb 
caràcter bàsic l’article 15.1 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú (en 
endavant, LRJPAC), en el que es preveu que “La re-
alització d’activitats de caràcter material, tèc nic o de 
serveis de la competència dels òrgans adminis tratius 
o de les entitats de dret públic pot ser encarregada a 
altres òrgans o entitats de la mateixa Administració o 
d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia o quan  

no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la 
a terme”. D’aquesta manera, l’encàrrec de gestió 
se’ns presenta com un mecanisme racionalitzador de 
l’organització administrativa, que permetria fer com-
patible la irrenunciabilitat de les competències que 
tenen atribuïdes com a pròpies les diferents entitats 
públiques amb la manca dels mitjans materials per al 
seu exercici o per aconseguir més eficàcia en la seva 
gestió.2

No obstant això, l’imparable desenvolupament i 
la creixent complexitat de les estructures administra-
tives actuals han posat en relleu la dificultat de con-
cretar avui dia alguns dels elements més característics 
d’aquesta institució; molt especialment, la determina-
ció de quines entitats públiques poden fer ús d’aques-
ta figura. En efecte, com veurem amb més detall a 
continuació, l’amplitud i la parquedat amb què la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, ha regulat aquesta ins-
titució, fa certament difícil poder identificar a priori 
quins són els òrgans o les entitats concretes que poden 
fer ús d’aquesta figura. Problemàtica que es complica 
encara més pel fet que, moltes vegades, la legislació 
autonòmica o sectorial que ha desenvolupat aquesta 
figura no sempre s’expressa de manera clara i cohe-

1. Les referències bibliogràfiques en aquest cas podrien ser moltes, per la qual cosa poden servir simplement com a 
exemple, entre d’altres, rivero ysern, Enrique, “Las relaciones interadministrativas”, Revista de Administración Pública, núm. 
80, maig-agost 1976, p. 39-81; moreLL ocaña, Luis, “Una teoría de la cooperación”, en Documentación Administrativa, núm. 
240, octubre-desembre 1994, p. 51-70; menénDez rexach, Ángel, “La cooperación, ¿un concepto jurídico?”, en Documentación 
Administrativa, núm. 240, octubre-desembre, 1994, p. 11-49, o fernánDez montaLvo, Rafael, Relaciones interadministrativas de 
colaboración y cooperación, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2000. 

2. fernánDez farreres, Germán, “La delegación de competencias y la encomienda de gestión”, en Anuario del Gobierno Lo-
cal 1997, Institut de Dret Públic – Marcial Pons – Diputació de Barcelona, Barcelona, 1998, p. 148. En el mateix sentit, sánchez 
saez, Antonio José, “Algunas reflexiones sobre la encomienda de gestión como instrumento racionalizador del ejercicio de las 
competencias administrativas”, en Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 53, 2004, p. 227-265, i viLaLta reixach, 
Marc, La encomienda de gestión. Régimen jurídico aplicable y encaje en la contratación pública, Ed. Aranzadi, Navarra, 2012 
(en preparació).

Abstract

Despite its widespread use, the legal framework of delegation of management still presents important inter-

pretative doubts. One of them is the determination of its concrete scope of application: What type of public 

administration can use this legal tool? Who could be the recipient of the delegation of management? In the 

light of these questions, the object of this article is to briefly explore the delegation of management as a legal 

tool with the aim of specifying which legal actors can use it in our administrative legal system. After that, I 

will examine whether or not the Catalan legislation (specifically, Act nº 26/2010 of 3 August of Administrative 

Procedure of Catalan Public Administration) complies with basic state laws. 

Keywords: delegation of management; inter-administrative relations; public administrations; Act 26/2010 of 3 August.
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3. Com hem tingut l’ocasió de determinar més detalladament, les diferències terminològiques entre la legislació catalana 
i la legislació estatal bàsica no responen a la voluntat de diferenciar jurídicament ambdues figures, sinó que obeeixen només 
a l’adaptació del llenguatge jurídic als usos lingüístics de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Sobre aquesta qüestió es pot 
veure viLaLta reixach, Marc, La encomienda de gestión. Régimen jurídico aplicable y encaje en la contratación pública, op. cit., 
p. 80-83. Així mateix, amb caràcter més general i en relació amb la regulació dels mecanismes de col·laboració administrativa 
previstos en la nova Llei catalana 26/2010, de 3 d’agost, es pot veure Gracia retortiLLo, Ricard i viLaLta reixach, Marc, “Las re-
laciones inter-administrativas de las Administraciones Públicas de Cataluña”, en tornos mas, Joaquín (coord.), Comentarios a 
la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y procedimiento de las Administraciones Públicas de Cataluña, Ed. Iustel, 
Madrid, 2012 (en preparació).

rent, donant lloc a duplicitats o contradiccions difícils 
d’afrontar.

Aquest és el cas, per exemple, de la Llei catalana 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procedi-
ment de les administracions públiques de Catalunya 
(en endavant, LRJCat), que, en regular “l’encàrrec de 
gestió” en l’àmbit d’aquesta Comunitat Autònoma,3 

sembla expressar-se en uns termes més amplis que els 
previstos inicialment per l’article 15.1 LRJPAC. Així, 
l’article 10.1 de la nova Llei catalana assenyala que “La 
realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de 
serveis de la competència dels òrgans administratius, 
els organismes o les entitats públiques pot ésser encar-
regada a altres òrgans, organismes o entitats públiques 
de la mateixa administració o d’una altra de diferent, 
per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans 
tècnics idonis per a dur-la a terme”. Com es pot ob-
servar fàcilment, la redacció d’ambdós preceptes és 
sensiblement diferent, per la qual cosa se’ns plantegen 
una sèrie de dubtes, com per exemple: el fet que la Llei 
catalana faci referència als “òrgans administratius, els 
organismes o les entitats públiques”, suposa realment 
alguna conseqüència pel que fa als subjectes habili-
tats per fer ús d’aquesta figura? Si això fos així, pot 
realment el legislador català ampliar l’àmbit subjectiu 
d’aplicació de l’encàrrec de gestió?

És en la recerca d’una resposta el més detallada 
possible a totes aquestes preguntes on volem situar 
principalment l’objecte del nostre treball. D’aquesta 
manera, encara que sigui necessàriament de manera 
sintètica, ens ocuparem, en primer lloc, d’intentar con-
cretar quins operadors jurídics resulten habilitats pel 
nostre ordenament per fer ús de la figura de l’encàrrec 
de gestió; per passar, seguidament, a comprovar si la 
regulació autonòmica catalana prevista en l’esmenta-
da Llei 26/2010, de 3 d’agost, s’ajusta adequadament  
a les previsions contingudes en la legislació bàsica es-
tatal.

En tot cas, abans de passar a analitzar especí-
ficament totes aquestes qüestions, creiem oportú 

realitzar una primera reflexió prèvia i general sobre 
la configuració subjectiva de l’encàrrec de gestió, a 
l’efecte de destacar el caràcter bilateral que, segons 
la nostra opinió, caracteritzaria sempre aquesta ins-
titució.

2. El caràcter bilateral de l’encàrrec de gestió

L’encàrrec de gestió pressuposa sempre l’establi-
ment d’una relació jurídica entre dues parts dife-
renciades: l’”encarregat” i l’”encarregant”. El ma-
teix article 15.1 LRJPAC –així com l’article 10.1 LR-
JCat– posa l’accent en aquest element, configurant 
aquesta figura com un mecanisme relacional de 
caràcter bilateral, per mitjà del qual s’atribueix a un 
determinat òrgan o entitat (que anomenem “en-
carregat”) la realització d’algunes actuacions ma-
terials concretes de la competència d’un altre (que 
designem com a “encarregant”). Així, l’alteritat a la 
qual es refereix aquest precepte ens posa en relleu, 
sens dubte, la necessitat que l’encàrrec de gestió 
es formalitzi sempre entre dues parts diferenciades. 
Ara bé, cal notar que el caràcter bilateral amb el que 
definim legalment l’encàrrec de gestió el circumscri-
vim, de moment, a la mera existència de dues parts 
diferenciades, però no a la necessitat que aquest es 
formalitzi entre dues persones jurídiques diferen-
ciades, perquè, com veurem més endavant, tant la 
LRJPAC com la Llei catalana 26/2010, de 3 d’agost, 
admeten la possibilitat que l’encàrrec de gestió es 
conclogui entre òrgans pertanyents a un mateix de-
partament administratiu (articles 15.3 LRJPAC i 10.3 
LRJCat). Per la qual cosa ha de quedar clar que el re-
quisit de la personalitat jurídica pròpia i diferenciada 
dels subjectes intervinents no es configura com un 
requisit obligatori per a la validesa o l’existència d’una 
relació d’encàrrec.

Un cop feta aquesta matisació inicial, podem pas-
sar ja a concretar quins òrgans o entitats poden par-
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4. Podem citar, entre d’altres, hernanDo orejana, Luis Carlos, La encomienda de gestión, Colegio Universitario de Segovia, 
1998, p. 131; meseGuer yeBra, Joaquín, “La encomienda de gestión como técnica de modulación competencial interorgánica. 
Régimen jurídico y aplicación práctica: virtudes y defectos”, Revista Galega de Administración Pública (REGAP), núm. 38, se-
tembre – desembre 2004, p. 129, o sánchez sáez, Antonio José, “Algunas reflexiones sobre la encomienda de gestión como 
instrumento racionalizador del ejercicio de las competencias administrativas”, op. cit., p. 235-236.

Sobre aquesta qüestió es pot veure també amb més detall viLaLta reixach, Marc, La encomienda de gestión. Régimen jurídico 
aplicable y encaje en la contratación pública, op. cit., p. 102-103.

5. Sobre la discussió teòrica al voltant de la noció d’òrgan administratiu es poden veure, entre d’altres, GaLLeGo anaBitarte, 
Alfredo, Conceptos y principios fundamentales del Derecho de Organización, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 20-57; san-
tamaría Pastor, Juan Alfonso, “La teoría del órgano en el Derecho Administrativo”, Civitas. Revista Española de Derecho Admi-
nistrativo, núm. 40-41, 1984, p. 43-55, o santamaría Pastor, Juan Alfonso, Principios de Derecho Administrativo General, volum 
I, Ed. Iustel, Madrid, 2004, p. 403-413.

ticipar en la relació d’encàrrec; tasca que, com avan-
çàvem, se’ns presenta com un dels grans interrogants 
que ens planteja el règim jurídic d’aquesta institució 
i sobre el qual s’han manifestat les majors discrepàn-
cies. En aquest sentit, a l’efecte d’oferir una clara ex-
posició, partirem de les indicacions generals que ens 
ofereix la LRJPAC per identificar els dos grans actors 
que intervenen en la relació d’encàrrec de gestió i als 
que ens referíem anteriorment, és a dir, l’”encarre-
gat” i l’”encarregant”; posant en relleu la disparitat 
de possibilitats existents; passant, posteriorment, a 
estudiar la concreció que la legislació autonòmica ca-
talana realitza també d’aquests mateixos subjectes.

3. L’encarregant

Començarem la nostra anàlisi referint-nos en primer 
lloc a l’encarregant, és a dir, a la part que fa l’encàr-
rec i que adquireix, en virtut de la relació d’encàrrec, 
el dret a l’execució de la prestació material de la qual 
està necessitat i que, per manca de mitjans o per raons 
d’eficàcia, no pot realitzar per si mateix. Com es pot 
pensar fàcilment, la possibilitat de ser part activa de la 
relació d’encàrrec no es reconeix incondicionadament 
a tota classe de subjectes, sinó que l’article 15.1 LRJ-
PAC estableix una doble titularitat per a aquesta figura, 
reservant-la als òrgans administratius i a les entitats de 
dret públic.

No creiem necessari aprofundir molt més en aques-
ta idea general, ja que entenem que el tenor literal de 
la Llei en aquest punt resulta prou clar, i es mostra com 
una conclusió unànimement compartida per la doc-
trina.4 Tanmateix, sense perjudici d’això, per precisar 
l’àmbit subjectiu de l’encàrrec de gestió se’ns planteja 
un dubte elemental: què hem d’entendre per “òrgan 
administratiu? I per “entitats de dret públic”?

3.1. La noció d’”òrgan administratiu”

Com és sabut, la noció d’”òrgan administratiu”, en-
cara que és utilitzada de manera habitual en el nostre 
dret públic, queda lluny de tenir un significat clar i in-
equívoc, ja que la seva definició ha estat objecte de 
múltiples i complexes interpretacions doctrinals.5

Així, sense poder entrar ara més detalladament en 
aquest debat, entenem, amb Santamaría Pastor, que 
la LRJPAC (article 11) ha optat per utilitzar una noció 
funcional d’òrgan administratiu, mitjançant la qual es 
designarien com a tals les diferents unitats d’actuació a 
través de les quals s’organitzen les administracions pú-
bliques amb capacitat per actuar de manera jurídica-
ment eficaç davant de tercers. Ara bé, a quines admi-
nistracions públiques es refereix l’article 15.1 LRJPAC? 
Es refereix únicament als òrgans propis de les admi-
nistracions territorials o s’estén també a l’organització 
de les anomenades administracions institucionals? I és 
que en aquest punt no podem oblidar que l’article 2.2 
LRJPAC reconeix a les entitats de dret públic la condició 
d’administracions públiques, per la qual cosa, en rigor, 
aquestes s’organitzarien internament també mitjan-
çant “òrgans administratius”.

Per tal de salvar aquest escull terminològic, hem 
d’acudir a una interpretació sistemàtica de la Llei, que 
ens portarà a la conclusió que la noció d’”òrgan ad-
ministratiu” que maneja l’article 15.1 LRJPAC es limi-
ta només a les unitats funcionals a través de les quals 
s’estructuren les administracions públiques de caràcter 
territorial. En efecte, si partim de la idea que, com dè-
iem anteriorment, la voluntat de l’article 15.1 LRJPAC 
és reconèixer una doble titularitat activa de l’encàrrec 
de gestió, permetent encarregar la realització de de-
terminades activitats tant a “òrgans administratius” 
com a “entitats de dret públic”, no tindria cap sentit 
destacar aquesta diferenciació en el seu tenor literal 
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si es pogués entendre fàcilment que les segones –les 
entitats de dret públic– es poden subsumir ja dins dels 
primers –òrgans administratius–.

Per tant, hem de considerar que la noció d’”òrgan 
administratiu” de l’article 15.1 LRJPAC s’utilitza, preci-
sament, per diferenciar aquests “òrgans” de les “en-
titats de dret públic”. D’aquesta manera, i de forma 
coherent amb la mateixa redacció de l’article 2 LRJPAC, 
arribaríem a la conclusió que quan es refereix als “òr-
gans administratius” la Llei ens està remetent a les ad-
ministracions públiques que no tinguin la consideració 
d’entitats de dret públic. Per tant, ens remet a les ad-
ministracions públiques territorials a què fa referència 
l’article 2.1 LRJPAC.

Des d’aquesta perspectiva, i d’acord amb l’article 
2.1 LRJPAC, la condició d’encarregant es reconeixeria 
genèricament als diferents òrgans de l’Administració 
General de l’Estat, de les administracions de les comu-
nitats autònomes, així com de les entitats que integren 
l’Administració local. En aquest últim cas, i segons 
l’article 3 de la Llei de bases del règim local de 1985, 
hauríem d’incloure com a tals no només els municipis, 
les províncies i les illes (article 3.1 LBRL), sinó també les 
entitats inframunicipals constituïdes per les comunitats 
autònomes, les comarques (a les comunitats autòno-
mes que les hagin instituït), les àrees metropolitanes i 
les mancomunitats de municipis, ja que a totes aques-
tes se’ls reconeix també la condició d’entitats locals 
(article 3.2 LBRL).

3.2. La noció d’”entitats de dret públic”

Juntament amb l’anterior, la determinació de què 
hem d’entendre per “entitats de dret públic” no se’ns 
planteja tampoc com una tasca menys problemàtica 
ni confusa, si bé és cert que, a diferència de la noció 
d’òrgans administratius, la Llei 30/1992, de 26 de no-
vembre, sí que conté algunes previsions generals que 
ens poden ajudar a delimitar més fàcilment quines en-
titats s’inclouen dins aquesta categoria. Així, si tornem 
la nostra mirada novament a l’esmentat article 2.2 LRJ-
PAC, comprovarem com perquè es pugui parlar d’una 
“entitat de dret públic” la Llei exigeix la concurrència 
simultània de tres requisits definitoris: en primer lloc, 

l’existència d’una organització dotada de personalitat 
jurídica pròpia i, per tant, susceptible de ser titular de 
drets i obligacions; en segon lloc, la seva constitució 
d’acord amb les formes previstes pel dret públic, i, fi-
nalment, la seva vinculació o dependència d’una Ad-
ministració pública.

3.2.1. L’exclusió de les societats mercantils 
públiques i les fundacions del sector públic
De l’observança dels dos primers requisits de l’article 
2.2 LRJPAC –personalitat jurídica pròpia i forma de per-
sonificació de dret públic– podem extreure ja una pri-
mera conseqüència important: i és que quedarien fora 
de la possibilitat de constituir-se com a part activa de 
l’encàrrec de gestió no només totes les organitzacions 
jurídiques no personificades, sinó també totes les enti-
tats del sector públic constituïdes d’acord amb formes 
juridicoprivades. El que suposa deixar fora de l’àmbit 
d’aplicació de l’encàrrec de gestió les “societats mer-
cantils públiques” i també les “fundacions del sector 
públic”.

Seguint aquest raonament, ni les societats mer-
cantils públiques ni les fundacions del sector públic 
podrien encarregar la gestió material de les compe-
tències que tinguin assignades a altres entitats públi-
ques per mitjà de l’article 15 LRJPAC. La raó d’aques-
ta exclusió la trobaríem, inicialment, en un simple 
element formal: la seva personificació juridicoprivada, 
que quedaria fora de la definició d’”entitats de dret 
públic” prevista per la LRJPAC –que, com hem vist, 
es fonamenta en la dada de la personificació públi-
ca–. Però tot i que, des d’un punt de vista pràctic, 
l’anterior afirmació ens resultaria del tot suficient per 
entendre l’exclusió d’aquestes entitats, dogmàtica-
ment, ens resulta poc convincent. Per això, en un al-
tre moment ens hem plantejat si seria possible trobar 
altres raons de fons que poguessin explicar el perquè 
d’aquesta separació; i la conclusió a què hem arribat 
és que sí que és possible trobar un argument sòlid 
que justificaria l’exclusió.6

Com preveu l’article 15.2 LRJPAC, l’encàrrec de 
gestió es caracteritza pel fet de no suposar la cessió de 
la titularitat de la competència ni dels elements subs-
tantius del seu exercici, sent responsabilitat de l’òrgan 
o entitat encarregant dictar els actes o les resolucions 

6. Novament ens hem de referir a viLaLta reixach, Marc, La encomienda de gestión. Régimen jurídico aplicable y encaje en 
la contratación pública, op. cit., p. 106-108.
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7. En aquest sentit s’expressen, entre d’altres, fernánDez farreres, Germán, “Las encomiendas de gestión”, en aja fernánDez, 
Eliseo (dir.), Informe Comunidades Autónomas 1995, volum I, Institut de Dret Públic, Barcelona, 1996, p. 672, o hernanDo ore-
jana, Luis Carlos, La encomienda de gestión, op. cit., p. 131.

8. Tanmateix, hi hem d’afegir que la pràctica administrativa sovint ens ofereix exemples en els quals es flexibilitza la dita 
prohibició o incapacitat, trobant nombrosos casos en els quals, per exemple, les societats mercantils realitzen funcions que 
suposen l’exercici d’autoritat pública. En aquest sentit, es poden veure cueto Pérez, Miriam, Procedimiento administrativo, 
sujetos privados y funciones públicas, Ed. Thomson – Civitas, Navarra, 2008, p. 45-91; canaLs ametLLer, Dolors, El ejercicio por 
particulares de funciones de autoridad, Ed. Comares, Granada, 2003; GaLán GaLán, Alfredo i Prieto romero, Cayetano (dirs.), 
El ejercicio de funciones públicas por entidades privadas colaboradoras de la Administración, Ed. Huygens – Ajuntament de 
Madrid, Barcelona, 2010, o montoya martín, Encarnación, Las empresas públicas sometidas al Derecho privado, Ed. Marcial 
Pons, Madrid, 1996, qui, davant d’aquesta situació, ha arribat a proposar una interpretació àmplia de l’article 2.2 LRJPAC que 
inclogués també les societats mercantils (p. 487).

jurídiques que donin suport o en què s’integri l’activi-
tat material objecte d’encàrrec. Per això, amb encert, 
s’ha afirmat que la posició d’encarregant només la po-
drien assumir els òrgans o les entitats amb capacitat 
per dictar actes administratius.7 Des d’aquesta pers-
pectiva, i en termes estrictament jurídics, tenint pre-
sent que tant la disposició addicional dotzena de la Llei 
6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament 
de l’Administració General de l’Estat (d’ara endavant, 
LOFAGE) com l’article 46.1 de la Llei 50/2002, de 26 de 
desembre, de fundacions, impedeixen a les societats 
mercantils públiques i a les fundacions del sector públic 
exercir potestats administratives que suposin autoritat 
–sotmetent-ne, amb caràcter general, el règim jurídic 
a l’ordenament privat–, podríem identificar clarament 
un límit a la seva capacitat per constituir-se com a part 
activa de l’encàrrec de gestió, ja que aquestes entitats 
no estarien habilitades per dictar les resolucions jurí-
diques necessàries per articular la relació d’encàrrec.8 
Per la qual cosa, més enllà d’impediments de caràcter 
formal, podríem trobar també una limitació jurídica a 
la possibilitat de constituir-se com a part activa de l’en-
càrrec de gestió.

Ara bé, si la determinació en negatiu de quines ins-
titucions queden fora de la possibilitat d’actuar l’encàr-
rec de gestió pot semblar més assequible, la precisió 
d’aquelles a les quals sí que s’ha de reconèixer la dita 
titularitat resulta una mica més complexa, ja que la Llei 
ens remet a una àmplia tipologia d’ens instrumentals 
al servei de les administracions públiques, que es ca-
racteritzen per la diversitat dels seus règims jurídics i 
per la dificultat de reconduir-los a categories dogmà-
tiques unitàries. Tot i així, i a l’efecte de clarificar la 
nostra exposició, prendrem com a punt de referència el 
model organitzatiu de l’Administració General de l’Es-
tat, a partir del qual intentarem identificar les entitats 
públiques a les que podria ser aplicable la figura de 
l’encàrrec de gestió.

3.2.2. L’aplicació de l’encàrrec de gestió als 
organismes públics
L’anteriorment citada LOFAGE, amb la voluntat d’or-
denar i sistematitzar el règim jurídic de les diverses 
entitats públiques en què s’havia organitzat tradici-
onalment l’Administració estatal i la regulació de les 
quals es trobava dispersa en diferents normes legals 
(especialment, en la Llei d’entitats estatals autònomes 
del 1958 i en la Llei general pressupostària del 1977), 
va encunyar un nou concepte o categoria organitzati-
va –la dels “organismes públics”– que, segons l’arti-
cle 1, comprèn totes les “entitats de dret públic que 
exerceixen activitats derivades de la mateixa Adminis-
tració General de l’Estat, en qualitat d’organitzacions 
instrumentals diferenciades i dependents d’aquesta”. 
Categoria general que, posteriorment, la mateixa LO-
FAGE subdivideix en tres tipus concrets d’organismes: 
els organismes autònoms, les entitats públiques em-
presarials i les agències estatals (article 43.1 LOFAGE).

Sense poder entrar més detalladament en el règim 
jurídic de cada un d’aquests, ens interessa només des-
tacar la definició d’organisme públic establerta per la 
LOFAGE, ja que se’n desprèn amb claredat que en cada 
un d’aquests tres supòsits (organismes autònoms, enti-
tats públiques empresarials i agències) ens trobem da-
vant organitzacions personificades, que adopten una 
forma pròpia del dret públic i que, a més, es troben 
lligades per una relació d’instrumentalitat o depen-
dència amb l’Administració General de l’Estat. Per la 
qual cosa, en principi, en complir amb els tres requisits 
de l’article 2.2 LRJPAC, no hi hauria molts més dubtes 
sobre la seva consideració com a “entitats de dret pú-
blic”. De fet, l’article 1 de la mateixa LOFAGE així ens 
ho confirma expressament, ja que en fixar el seu àmbit 
d’aplicació defineix aquests organismes, precisament, 
com a “entitats de dret públic”.

De manera que, segons la nostra opinió, no hi 
hauria cap inconvenient per reconèixer als tres tipus 
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d’organismes públics previstos per la LOFAGE, en tant 
que administracions públiques (article 2.2 LRJPAC), la 
possibilitat d’acudir a la figura de l’encàrrec de gestió.9

Ens hi podríem plantejar, potser, si el fet que les en-
titats públiques empresarials hagin de sotmetre el seu 
règim jurídic al dret privat (article 53.2 LOFAGE) té algu-
na incidència de cara al seu possible accés a la figura de 
l’encàrrec de gestió, però considerem que no. Segons la 
nostra opinió, la mateixa LOFAGE estableix límits molt 
notables a l’aplicació del dret privat per part d’aques-
tes entitats, afirmant que quan aquestes exerceixin po-
testats administratives s’hauran d’ajustar al que preveu 
l’ordenament juridicopúblic (article 53.2 i 54 LOFAGE). 
D’aquesta manera, quan les entitats públiques empresa-
rials actuen en l’exercici de funcions públiques ho fan en 
qualitat d’administracions públiques i, en conseqüència, 
amb subjecció plena al dret administratiu.

Per tant, podríem entendre que en aquests supòsits 
les entitats públiques empresarials no només estarien 
plenament habilitades per dictar actes administratius, 
sinó també per acudir als mecanismes de col·laboració 
que el nostre ordenament jurídic dissenya per al con-
junt d’administracions públiques. I entre aquests, òbvi-
ament, també l’encàrrec de gestió de l’article 15 LRJ-
PAC. Més quan ja la mateixa LOFAGE declara aplicables 
a aquestes entitats –en tant que organismes públics– la 
delegació i la desconcentració de les seves competèn-

cies (disposició addicional tretzena LOFAGE), així com 
els principis d’organització i funcionament que preveu 
el títol I de la dita Llei (article 44.2 LOFAGE), entre els 
quals s’inclouen el principi d’eficàcia en el compliment 
dels objectius fixats, l’eficiència en l’assignació i utilit-
zació dels recursos públics, la racionalització i agilitat 
dels procediments administratius i de les activitats ma-
terials de gestió, i, sobretot, la cooperació i coordinació 
amb les altres administracions públiques; principis tots 
aquests que preveu l’article 3 LOFAGE.10

No obstant això, segons la nostra opinió, cal realitzar 
una valoració crítica de la possible extensió de la utilit-
zació de la figura de l’encàrrec de gestió als organis-
mes públics. I és que si, com s’afirma habitualment, la 
creació d’aquestes entitats respon veritablement a un 
supòsit de descentralització funcional de l’Administració 
pública, que es justifica principalment en raons d’eficà-
cia i d’especialització,11 resulta com a mínim discutible 
reconèixer la possibilitat d’acudir a la figura de l’encàr-
rec de gestió. I és que, al nostre entendre, no resulta del 
tot compatible o explicable la naturalesa instrumental 
amb la qual es configuren legalment aquests organis-
mes amb el fet que, al seu torn, es puguin trobar en la 
situació de manca de mitjans materials o d’insuficiència 
de capacitat de gestió que exigeix   l’article 15.1 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, com a pressupòsit 
essencial per acudir a la figura de l’encàrrec de gestió.12 

9. La inclusió dels dits organismes públics en l’àmbit d’aplicació de l’encàrrec de gestió, segons Lucas Murillo de la Cueva, 
estaria plenament justificada, ja que la seva creació obeeix a una opció organitzativa prevista en les lleis com a alternativa a les 
unitats administratives típiques i, de fet, exerceixen funcions de l’Administració. Lucas muriLLo De La cueva, Enrique, “Órganos de 
las Administraciones Públicas (artículos 11 a 29)”, en PenDas García, Benigno (coord.), Administraciones Públicas y ciudadanos 
(Comentario sistemático de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del 
procedimiento administrativo común), Ed. Praxis, Barcelona, 1993, p. 245.  

10. Sobre aquestes qüestions s’ha pronunciat Menéndez Rexach, qui entén que la previsió de l’article 54.1 LOFAGE –que 
estableix que “Les potestats administratives atribuïdes a les enti tats públiques empresarials només les poden exercir els òrgans 
d’aquestes als quals en els estatuts se’ls assigni expressament aquesta facultat”– no s’ha d’entendre com una exclusió de les 
entitats públiques empresarials d’acudir a la delegació o desconcentració de les seves funcions públiques, sinó com la reafirma-
ció del principi d’irrenunciabilitat de les competències que preveu l’article 12 LRJPAC i l’establiment del criteri que, en virtut de 
la presumpció que les dites entitats actuen en règim de dret privat, l’atribució de competències administratives no es presumeix, 
sinó que ha d’estar determinada expressament en els estatuts. menénDez rexach, Ángel, “La aplicación de la Ley 30/1992 a las 
entidades públicas empresariales”, en Cuadernos de Derecho Judicial, núm. 18, 1997, p. 47-48. 

11. En aquest sentit, s’ha afirmat que l’anomenada Administració institucional no és més que un simple instrument d’actu-
ació a les mans de l’Administració per a la gestió d’un servei que li és propi, per mitjà del qual es pretén compensar l’augment 
constant de funcions administratives, evitant així la congestió paralitzant de les organitzacions administratives territorials i millo-
rant l’eficàcia en la prestació dels dits serveis. García De enterría, Eduardo i fernánDez roDríGuez, Tomás Ramón, Curso de Derecho 
Administrativo, Ed. Civitas, onzena edició, Madrid, 2002, p. 399-400 i 409.

12. De fet, la mateixa LOFAGE articula mesures concretes per evitar que es puguin produir les dites situacions, preveient 
la submissió dels organismes públics a controls d’eficàcia, amb la finalitat de verificar el grau de compliment dels objectius i la 
utilització adequada dels recursos assignats. Vegeu els articles 51 i 59 LOFAGE. En el cas de les agències estatals és encara més 
evident, ja que la Llei 28/2006, de 18 de juliol, d’agències estatals per a la millora dels serveis públics, preveu que l’actuació de 
les agències s’ha de produir d’acord amb el seu pla d’acció anual i d’acord amb el contracte plurianual de gestió, que, entre 
d’altres aspectes, ha de concretar els recursos materials, humans i pressupostaris necessaris per a la consecució dels seus objec-
tius (article 13 Llei 28/2006, de 18 de juliol).   
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13. Entre les dites entitats podem trobar, per exemple, l’Agència Estatal d’Administració Tributària (disposició addicional 
novena LOFAGE), la Comissió Nacional del Mercat de Valors o la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (disposició addi-
cional desena LOFAGE). Amb caràcter general, sobre el règim jurídic de les dites entitats es poden veure, entre d’altres, maGiDe 
herrero, Mariano, Límites constitucionales de las Administraciones independientes, INAP, colección Estudios, Madrid, 2000, i 
Betancor roDríGuez, Andrés, Las Administraciones independientes: un reto para el Estado social y democrático de Derecho, Ed. 
Tecnos, Madrid, 1994.

14. Vegeu LóPez ramón, Fernando, “Reflexiones sobre el ámbito de aplicación de la Ley de régimen jurídico de las Adminis-
traciones Públicas”, en Revista de Administración Pública, núm. 130, gener-abril 1993, p. 116.

En efecte, si realment la justificació teòrica de 
l’existència d’aquests organismes es basa en la volun-
tat d’incrementar l’eficàcia o la flexibilitat en la ges-
tió pública, el que correspondria en el supòsit que hi 
concorrin efectivament les circumstàncies de manca de 
capacitat de gestió o de millora de l’eficàcia que pre-
veu l’article 15 LRJPAC no seria el recurs a la figura de 
l’encàrrec de gestió, sinó un complet replantejament 
de l’existència mateixa d’aquestes entitats i dels mit-
jans humans i materials posats a la seva disposició per 
a l’exercici de les seves funcions públiques.

D’aquesta manera, podríem concloure afirmant 
que el paper principal dels organismes públics en rela-
ció amb l’encàrrec de gestió no s’hauria de buscar tant 
en el seu paper com a entitats encarregants, sinó tot el 
contrari, com a possibles receptors dels encàrrecs efec-
tuats per altres entitats públiques. És aquí on l’especi-
alització i la singularitat d’aquests organismes poden 
arribar a una major aplicació pràctica, ja que podrien 
aportar a les administracions territorials els coneixe-
ments tècnics o els mitjans humans i materials concrets 
dels que, potser, aquelles es trobin desproveïdes.

3.2.3. L’extensió de l’encàrrec de gestió a les 
anomenades entitats públiques de règim sin-
gular
Malgrat l’esforç realitzat pel legislador estatal per 
agrupar sota determinades categories homogènies 
els diferents organismes públics existents al nostre 
ordenament, l’enorme diversitat de subjectes en què 
s’organitza la nostra Administració pública ha fet que 
la LOFAGE, en les disposicions addicionals sisena a 
desena, hagi hagut de regular un conjunt d’entitats 
que, encara que es caracteritzen per la seva creació 
sota una forma de personificació pública i per regir-se 
principalment per un estatut juridicopúblic, a diferèn-
cia dels organismes públics “nominats” o “típics” (or-
ganismes autònoms, entitats públiques empresarials 
o agències, així com els seus equivalents autonòmics 
i locals), es doten d’un règim jurídic singular, en què 
els preceptes reguladors dels organismes públics no 

els són directament i primàriament aplicables, sinó a 
títol supletori.13

Certament és difícil explicar els motius que justifi-
quen la singularitat del seu règim jurídic, ja que jun-
tament amb les estructures organitzatives integrants 
de la Seguretat Social ens trobem, per exemple, amb 
les anomenades administracions independents; de 
manera que la seva posició respon a fonaments molt 
diversos. És per això que, sense entrar en una anàlisi 
més detallada, no interessa simplement posar en re-
lleu que, segons la nostra opinió, es pot fer extensible 
també a aquests organismes la possibilitat d’actuar 
l’encàrrec de gestió. No només la seva forma de perso-
nificació juridicopública o la seva creació dirigida a la 
satisfacció dels interessos generals empararia aquesta 
extensió, sinó que, com ha assenyalat López Ramón, 
l’exigència normativa que es tracti d’entitats de dret 
públic “vinculades o dependents” de les administraci-
ons territorials no exclouria aquestes últimes entitats 
de l’àmbit d’aplicació de l’article 2.2 LRJPAC, ja que 
totes, fins i tot les que puguin haver merescut un cert 
grau d’”independència”, estan vinculades, si més no 
financerament, a alguna Administració territorial.14 
Per aquest motiu, des d’una perspectiva juridicofor-
mal, aquestes organitzacions poden ser considerades 
plenament com a administracions públiques a efectes 
de la LRJPAC.

4. L’encarregat

Un cop delimitades les entitats que poden actuar com 
a subjectes encarregants, hem de passar ara a analitzar 
la figura de l’”encarregat”. Quan parlem de l’encarre-
gat ens referim al subjecte que, mitjançant la forma-
lització de l’encàrrec de gestió, es compromet a dur 
a terme, en nom de l’encarregant, l’actuació material 
que constitueix l’objecte de la relació d’encàrrec. En 
aquest cas, com en l’anterior, la determinació de qui 
pot actuar en aquesta posició jurídica l’hem de buscar 
novament en l’article 15.1 LRJPAC, la redacció del qual 
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resulta, també en aquest punt, ambigua i mancada del 
rigor tècnic necessari.

Si partim del tenor literal d’aquest precepte podem 
comprovar com, en assenyalar que la realització de les 
activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la 
competència de les administracions públiques es pot 
encarregar a “altres òrgans o entitats de la mateixa Ad-
ministració o d’una altra de diferent”, la Llei ens està 
diferenciant de nou un doble àmbit d’aplicació subjec-
tiu de l’encàrrec: referit, d’una banda, als “òrgans”, i 
de l’altra, a les “entitats”. Per la qual cosa, com en el 
cas anterior, a continuació tractarem d’esbrinar a què 
es refereix la LRJPAC amb aquestes denominacions.

4.1. Òrgans administratius... no relacionats 
jeràrquicament

En primer lloc, l’article 15.1 LRJPAC assenyala que l’en-
càrrec es podrà fer en favor d’”altres òrgans [...] de la 
mateixa Administració o d’una altra de diferent”. Per 
tant, s’està referint, com en l’apartat anterior, a la noció 
d’òrgan administratiu que ja hem examinat. D’aquesta 
manera, podem fer extensives les consideracions que ex-
posàvem en l’epígraf anterior sobre el significat concret 
que havíem de donar a aquesta terminologia. En resum, 
si l’article 15.1 LRJPAC preveu de manera expressa que 
l’encàrrec de gestió pot recaure sobre entitats de dret 
públic, seguint el raonament que exposàvem anterior-
ment, hem d’entendre també que els òrgans a què es 
refereix en aquest moment són només els òrgans de les 
administracions públiques territorials, ja que els encàr-
recs realitzats a les entitats de dret públic –o, més con-
cretament, als òrgans d’aquestes que puguin ser compe-
tents– es podrien enquadrar ja dins la previsió específica 
de l’article 15.1 LRJPAC referida a aquestes entitats.

Ara bé, en aquest punt podríem afegir que, com ha 
recalcat majoritàriament la doctrina, l’encàrrec de ges-

tió hauria de recaure normalment sobre òrgans admi-
nistratius no vinculats per una relació de jerarquia. En-
cara que és veritat que l’article 15.1 LRJPAC no s’oposa 
expressament al fet que l’encàrrec de gestió es pugui 
fer fins i tot entre òrgans jeràrquicament dependents, 
en aquests casos el recurs a la figura de l’encàrrec de 
gestió pot resultar del tot artificiós i forçat, ja que la 
realització de les activitats materials que es pretenen 
encarregar es podria articular fàcilment per mitjà d’una 
ordre del superior sobre l’inferior en els termes de l’ar-
ticle 21 LRJPAC.15

Com és sabut, l’emanació d’ordres i instruccions de 
servei constitueix una regla de funcionament típica de 
la relació de jerarquia a través de la qual s’estructura 
una determinada organització administrativa, de ma-
nera que per mitjà d’aquests instruments es pot orde-
nar fàcilment el funcionament intern dels serveis sense 
necessitat d’acudir a la figura de l’encàrrec de gestió; 
no s’hi requereix tampoc, per tant, cap declaració de 
voluntat per part dels òrgans implicats en la relació 
d’encàrrec.16 L’opció contrària, com s’ha afirmat, supo-
sa admetre que l’òrgan superior negociï amb l’inferior 
la realització de determinades activitats, i que seria ir-
rellevant la hipotètica negativa de l’inferior a assumir 
aquestes tasques o la modulació del seu contingut, ja 
que el principi de jerarquia col·locaria sempre l’òrgan 
superior en situació d’imposar el seu parer.17

4.2. Les “entitats de la mateixa Administració 
o d’una altra de diferent”. La discussió sobre 
l’aplicació de l’encàrrec de gestió a les perso-
nes subjectes al dret privat

La determinació de quins altres subjectes –al costat 
dels òrgans administratius– poden ser receptors de 
l’encàrrec de gestió, resulta aquesta vegada molt més 
confusa i problemàtica. En referir-se a la figura de l’en-

15. fernánDez farreres, Germán, “La delegación de competencias y la encomienda de gestión”, op. cit., p. 148. En el ma-
teix sentit s’expressen també unànimement molts altres autors, per exemple ParaDa vázquez, Ramón, Régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común (Estudio, comentarios y texto de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre), Ed. Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 118, o messeGuer yeBra, Joaquín, “La encomienda de gestión como técnica 
de modulación competencial interorgánica. Régimen jurídico y aplicación práctica: virtudes y defectos”, op. cit., p. 133-134.

16. Sobre aquestes qüestions es poden veure, per exemple nieto García, Alejandro, “La jerarquía administrativa”, en Docu-
mentación Administrativa, núm. 229, gener-març 1992, p. 11-64, o GaLLeGo anaBitarte, Alfredo, Conceptos y principios funda-
mentales del Derecho de Organización, op. cit., p. 27-29.

17. En aquest punt, recordem senzillament que entre els principis de conducta que s’imposen als funcionaris públics en 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic trobem, precisament, el d’obeir “les instruccions i ordres professionals dels superiors, llevat 
que constitueixin una infracció manifesta de l’ordenament jurídic […]” (article 54.3 Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic 
de l’empleat públic).
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carregat, l’article 15.1 LRJPAC preveu que la realitza-
ció d’activitats de caràcter material, tècnic o de ser-
veis podrà ser atribuïda a altres “entitats de la mateixa 
Administració o d’una altra de diferent”, de manera 
que semblaria que, més enllà de la mera exigència de 
personalitat jurídica pròpia i la vinculació a una Admi-
nistració pública, no s’afegiria cap altre requisit al seu 
concret règim jurídic.

No obstant això, aquesta aparença no resulta del 
tot certa, perquè quan es regulen els encàrrecs de ges-
tió en el si d’una mateixa organització administrativa 
(els que podríem denominar encàrrecs “intradministra-
tius”) es parla novament d’”entitats de dret públic” 
(article 15.3 LRJPAC); mentre que, per la seva banda, 
l’article 15.5 LRJPAC exclou de manera expressa de 
l’àmbit d’aplicació d’aquest precepte els supòsits en 
què la realització de les activitats objecte d’encàrrec 
de gestió hagi de recaure sobre persones físiques o 
jurídiques subjectes al dret privat, la regulació de les 
quals es remet llavors al que estableixi, en el que sigui 
procedent, la legislació contractual. Per tant, com en 
l’apartat anterior, se’ns planteja un dubte fonamental: 
quan l’article 15.1 LRJPAC parla d’”entitats de la ma-
teixa Administració o d’una altra de diferent”, a què 
està fent referència? Es refereix només a les entitats ju-
ridicopúbliques que preveu l’article 2.2 LRJPAC o hem 
d’entendre que abasta també les persones jurídiques 
constituïdes d’acord amb el dret privat vinculades o de-
pendents de l’Administració?

La resposta a aquesta pregunta no resulta gens 
fàcil, no només per la mateixa dificultat jurídica deri-
vada de l’evident incoherència de la Llei, sinó també 
pel fet que la determinació del seu àmbit d’aplicació 
subjectiu resulta un element molt important tant per 
explicar i justificar el particular règim jurídic d’aquesta 
figura, com per evitar-ne l’ús fraudulent. En qualsevol 
cas, tenint això molt present, entenem que la resolució 
d’aquesta problemàtica ha de partir d’una interpreta-
ció restrictiva de l’àmbit d’aplicació subjectiva de l’en-
càrrec de gestió, que ens portarà a limitar l’ús d’aques-
ta figura només a les persones juridicopúbliques, en 
sentit estricte. Per les raons següents.

Com hem tingut ocasió d’analitzar més detallada-
ment a un altre lloc,18 amb la introducció de la figura 
de l’encàrrec de gestió el que es pretenia era dotar el 
sistema administratiu –entès com un tot funcional di-
rigit a la satisfacció d’unes mateixes finalitats d’interès 
general– d’una eina àgil i flexible amb la qual poder re-
accionar davant supòsits de manca de mitjans o de ca-
pacitat de gestió en el compliment dels seus objectius. 
Partint d’una visió gairebé organicista, es volia dotar el 
conjunt d’administracions públiques d’un instrument 
més que permetés satisfer les possibles insuficiències 
gestores, o que els permetés desenvolupar les seves 
funcions d’una manera més eficaç; sense que fos ne-
cessari, per a això, alterar la distribució de competènci-
es establerta en el nostre ordenament, ni acudir al mer-
cat o a la col·laboració amb tercers particulars. Seria la 
mateixa Administració pública, en definitiva, la que per 
mitjà d’aquesta tècnica organitzativa, fonamentada 
sobre el principi d’eficàcia i col·laboració, podria afron-
tar directament la gestió de totes les activitats d’interès 
públic que se li haguessin assignat.19

Així, la lògica contractual o de mercat a la qual res-
ponen principalment les entitats juridicoprivades que, 
amb els seus respectius interessos econòmics individu-
als, operen en el tràfic mercantil en concurrència amb 
els empresaris particulars, podria resultar completa-
ment aliena a la voluntat de col·laboració administra-
tiva que caracteritzaria l’encàrrec de gestió. I és que la 
possible extensió de l’encàrrec de gestió a una socie-
tat mercantil, encara que de capital públic, es tornaria 
estranya en tant que, com diem, l’encàrrec prendria 
en consideració només la realització més eficaç de les 
competències administratives, però no els interessos 
privats del mercat en què es mou aquesta última; en 
conseqüència, en tant que institució aliena a la lògica 
del mercat i als interessos mercantils, la seva utilitza-
ció hauria de recaure només respecte de les entitats 
que, de manera ordinària, se situen fora de l’òrbita 
del sector privat. Atès que això contribuiria a evitar 
també que mitjançant l’atribució d’aquests encàrrecs 
a empreses o institucions privades es pogués alterar 
el joc de la lliure competència, o atorgar una posició 

18. viLaLta reixach, Marc, La encomienda de gestión. Régimen jurídico aplicable y encaje en la contratación pública, 
op. cit., p. 129-134.

19. Es refereix també al caràcter de gestió “directa” que podria suposar la figura de l’encàrrec de gestió, per exemple, 
orteGa áLvarez, Luis, “Órganos de las Administraciones Públicas”, en LeGuina viLLa, Jesús i sánchez morón, Miguel (dirs.), La nueva 
Ley de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, Ed. Tecnos, Madrid, 1993, 
p. 77-78.
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de preferència a una determinada entitat per sobre de 
la resta de particulars i sense subjectar-se als principis 
d’objectivitat, transparència i igualtat que regeixen la 
contractació pública.

Per tant, la nostra argumentació es justificaria en 
atenció a una interpretació finalista de l’article 15 LRJ-
PAC, que ens portaria a interpretar la referència a les 
“entitats de la mateixa Administració o d’una altra de 
diferent” que preveu l’article 15.1 LRJPAC com limi-
tada únicament a les administracions públiques a què 
es refereix l’article 2 LRJPAC. En efecte, si com dèiem 
l’encàrrec de gestió se’ns presenta com un instrument 
d’auxili per garantir la coherència i l’eficàcia del siste-
ma administratiu, és només a les administracions pú-
bliques integrants d’aquest sistema organitzatiu a les 
que hauria de correspondre’n l’exercici.

De tal manera, segons aquesta interpretació, seria 
possible reconèixer la condició d’encarregat tant a les 
administracions territorials (ja siguin de caràcter esta-
tal, autonòmic o local) com a les entitats de dret públic 
vinculades o dependents d’aquestes administracions 
regulades per la LRJPAC. Com hem vist més amunt, 
aquestes últimes entitats es consideren, a tots els efec-
tes de la LRJPAC, com administracions públiques (arti-
cle 2.2 LRJPAC), de manera que no només podem con-
figurar-les com a titulars actius de l’encàrrec de gestió, 
sinó també, i sobretot, com a potencials receptors dels 
encàrrecs efectuats per les administracions públiques 
territorials a les quals es vinculen. En aquest sentit, cal 
precisar que en aquesta categoria podríem incloure 
tant els organismes públics típics existents al nostre or-
denament jurídic (és a dir, els organismes autònoms, 
les entitats públiques empresarials i les agències re-
gulades per la LOFAGE; així com els seus equivalents 
autonòmics i locals) com les entitats de règim singular 
a què ens referíem anteriorment. Com hem vist, i mal-
grat la singularitat del seu règim jurídic, la seva consi-
deració com administracions públiques queda fora de 
qualsevol dubte.

Així mateix, aquesta interpretació que proposem a 
partir d’una visió finalista de la Llei ens permetria dotar 
d’un significat coherent la regulació d’aquesta figura,20 

i molt especialment l’article 15.5 LRJPAC, entenent que 
la referència a “persones físiques o jurídiques subjectes 
a dret privat” es refereix no només als particulars en 
sentit estricte, sinó que arriba a totes les entitats cons-
tituïdes amb formes de personificació privada. Com 
hem vist anteriorment i com ha estat apuntat per la 
doctrina, és el caràcter de gestió “directa” per la ma-
teixa organització administrativa implícit en l’encàrrec 
de gestió el que ens portaria a excloure la possibilitat 
d’aplicar-ne el règim jurídic a una relació de prestació 
de serveis en què intervingués una persona juridicopri-
vada, aliena a l’organització pública.21

Per això, com a resultat, hem de deixar fora del rè-
gim jurídic de l’encàrrec de gestió de l’article 15 LRJ-
PAC les societats mercantils públiques i les fundacions 
del sector públic. Remetent, si s’escau, els possibles 
encàrrecs que aquestes entitats puguin rebre de les 
administracions públiques al que estableix la legislació 
contractual.

I, com veurem a continuació, és molt important re-
marcar aquesta segona idea, ja que ha de quedar clar 
que la limitació de la possible utilització de la figura 
de l’encàrrec de gestió de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, a les persones juridicopúbliques que estem 
defensant, no implica, en cap cas, que les administra-
cions públiques no puguin atribuir la realització d’al-
gunes de les tasques que tinguin assignades a altres 
persones amb forma juridicoprivada, sinó que suposa 
simplement que el règim jurídic d’aquesta atribució no 
s’ha de buscar en l’article 15 LRJPAC.

En efecte, a diferència del que s’ha afirmat en al-
gunes ocasions,22 l’article 15 LRJPAC no prohibeix en 
cap moment la possibilitat d’encarregar la realització 
de determinades tasques materials de la competència 
de les administracions públiques a les entitats juridi-
coprivades. Al contrari, el mateix article 15.5 LRJPAC 
sembla que en pressuposi l’existència, tot i que exclou 
aquestes relacions del règim jurídic, i en especial de 
la possibilitat d’adjudicació “directa” que dissenya la 
LRJPAC; havent-se de sotmetre llavors al que corres-
pongui segons la legislació de contractes. En aquest 
sentit, pot assenyalar-se que el nostre ordenament  

20. I és que, per exemple, si optéssim per una interpretació més literal del precepte analitzat, com es podria justificar que, 
quan l’encàrrec de gestió es formalitza en el si d’una mateixa organització administrativa, l’article 15.3 LRJPAC prevegi que no-
més es pot realitzar entre persones de dret públic, mentre que quan l’encàrrec de gestió es conclou entre dues administracions 
públiques diferenciades el seu àmbit d’aplicació s’amplia i aquest es pot celebrar fins i tot respecte de persones juridicoprivades?

21. orteGa áLvarez, Luis, “Órganos de las Administraciones Públicas”, op. cit., p. 78.
22. áviLa orive, José Luis, Los convenios de colaboración excluidos de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas, 

Ed. Civitas, Madrid, 2002, p. 103-123.
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jurídic en matèria contractual ha previst històrica-
ment, i al marge de la figura de l’encàrrec de gestió 
de l’article 15 LRJPAC, diferents mecanismes per mitjà 
dels quals encarregar la realització d’activitats mate-
rials de la competència de les administracions públi-
ques a persones juridicoprivades, alguns dels quals 
també han discorregut tradicionalment al marge dels 
procediments d’adjudicació competitiva. Seria el cas, 
per exemple, dels convenis de col·laboració que les 
administracions públiques poden subscriure amb 
persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat 
d’acord amb l’article 4.1 d) del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara 
endavant, TRLCSP); de la gestió de serveis públics mit-
jançant la creació de societats privades de titularitat 
totalment pública (article 8.1 TRLCSP), o, sobretot, 
dels negocis jurídics que es puguin celebrar amb enti-
tats –especialment entitats juridicoprivades– que tin-
guin la consideració de mitjans propis als efectes de 
l’article 4.1 n) TRLCSP.

Una altra cosa és que –i d’aquí deriven bona part 
dels problemes que es plantegen en l’actualitat– en 
ocasions alguns dels mecanismes per mitjà dels quals 
s’ha encarregat directament a persones juridicopriva-
des la realització de determinades tasques administra-
tives hagin rebut –si no incorrectament, si de manera 
tècnicament poc rigorosa– la denominació d’”encàr-
recs de gestió”.23 Plantejant-s’hi, llavors, dubtes seri-
osos sobre a quina figura es fa referència i sobre quin 
n’hauria de ser el règim jurídic.

Com ha posat en relleu la doctrina,24 tot i que cer-
tament l’encàrrec de gestió de l’article 15 LRJPAC i els 
negocis jurídics contractuals amb persones juridicopri-
vades responen a un mateix supraconcepte i poden 
tenir elements comuns, ens trobaríem davant dues 
figures diferents, amb pressupòsits i requisits diferen-

ciats. En efecte, no només el caràcter excepcional que 
justifica la utilització de l’encàrrec de gestió –limitant-
se només als supòsits de manca de mitjans materials 
o de falta d’eficàcia en la gestió (article 15.1 LRJPAC)– 
ens permet diferenciar aquesta institució de les figures 
contractuals anteriors, que es preveuen com a supò-
sits ordinaris de contractació, sinó que la possibilitat 
que l’encàrrec de gestió recaigui sobre simples òrgans 
d’una mateixa Administració pública (article 15.3 LRJ-
PAC), la limitació de l’encàrrec de gestió únicament a 
la realització d’activitats de caràcter merament mate-
rial (article 15.2 LRJPAC), o l’exigència de determinats 
requisits de forma per a la conclusió de la relació d’en-
càrrec –com, per exemple, la necessitat de publicar els 
acords d’encàrrec de gestió “intradministratius” (arti-
cle 15.3 LRJPAC), o l’exigència de subscriure un con-
veni entre les diferents administracions públiques in-
tervinents (article 15.4 LRJPAC)–, se’ns presenten com 
a límits subjectius, objectius i formals no previstos ex-
pressament per als possibles encàrrecs que es realitzin 
respecte de persones juridicoprivades a l’empara del 
TRLCSP, i que, per tant, ens poden servir per distingir 
jurídicament ambdós supòsits.

En definitiva, sense poder aturar-nos més en aques-
tes qüestions, hem de concloure aquest apartat afir-
mant que l’encàrrec de gestió de l’article 15 LRJPAC 
només seria aplicable als encàrrecs realitzats a entitats 
juridicopúbliques; excloent, d’aquesta manera, del seu 
àmbit d’aplicació no només els particulars, sinó també 
les societats mercantils públiques i les fundacions del 
sector públic, el règim jurídic de les quals es remetria 
a la legislació contractual. En conseqüència, és també 
a partir d’aquestes constatacions que hem de passar 
ara a analitzar la legislació autonòmica catalana i, en 
particular, quina ha estat la concreció que l’esmentada 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, ha fet de l’àmbit subjectiu 
de l’”encàrrec de gestió”.

23. L’aprovació del Reial decret llei 5/2005, d’11 de març, pel qual es modificava el text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques de l’any 2000, explica, en bona mesura, el perquè d’aquesta confusió. El dit Reial decret llei, a l’hora 
d’incorporar al nostre ordenament el règim jurídic dels encàrrecs de tasques contractuals a entitats instrumentals de l’Adminis-
tració derivat de la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, va utilitzar una terminologia (en concret l’expressió 
“encàrrec de gestió”) que ja s’utilitzava per denominar una institució juridicoadministrativa específica.

24. En aquest sentit, per exemple, BernaL BLay, Miguel Ángel, “Las encomiendas de gestión excluidas del ámbito de apli-
cación de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas. Una propuesta de interpretación del artículo 3.1. letra l) del 
TRLCAP”, Civitas. Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 129, gener-maig 2006, p. 79-80; amoeDo souto, Carlos, 
“El nuevo régimen jurídico de la encomienda de ejecución y su repercusión sobre la configuración de los entes instrumentales 
de las Administraciones Públicas”, en Revista de Administración Pública, núm. 170, maig-agost 2006, p. 270-272, o PascuaL 
García, José, Las encomiendas de gestión a la luz de la Ley de contratos del sector público, Butlletí Oficial de l’Estat, Estudios 
Jurídicos 13, Madrid, 2010, p. 94-97.
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25. Un estudi general i exhaustiu de la nova Llei catalana es pot veure en tornos mas, Joaquín (coord.), Comentarios a la 
Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y procedimiento de las Administraciones Públicas de Cataluña, Ed. Iustel (en 
preparació).

5. La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim ju-
rídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya

Una de les conseqüències de l’aprovació de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya de l’any 2006 (Llei orgànica 
6/2006, de 19 de juliol) és la gradual –però necessària– 
adaptació de l’ordenament català a les noves compe-
tències estatutàries assumides per la Generalitat. Un 
dels àmbits en què, de moment, aquesta adaptació 
s’ha fet més evident, ha estat el de l’organització i el 
funcionament de l’Administració pública. Com ja hem 
avançat anteriorment, l’aprovació de la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, ha suposat un 
primer intent d’establir un règim jurídic comú al con-
junt d’administracions públiques catalanes, concretant, 
per exemple i entre molts altres aspectes d’interès, les 
especialitats procedimentals i organitzatives pròpies de 
l’Administració catalana, o abordant la regulació de les 
relacions entre les diferents administracions públiques 
existents a Catalunya.25

No obstant això, com ja hem avançat en la Intro-
ducció, d’entre les moltes novetats previstes per la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, a nosaltres ens interessa només 
un aspecte molt concret d’aquesta: el relatiu a la figura 
de l’”encàrrec de gestió” i, més específicament, el de 
l’àmbit subjectiu d’aplicació d’aquesta institució. Així, 
per aproximar-nos a totes aquestes qüestions pren-
drem com a referència el mateix esquema expositiu 
que hem utilitzat fins ara, analitzant separadament, 
en primer lloc, quins són els operadors jurídics que la 
legislació catalana habilita per fer ús d’aquesta figura, 
per passar, en segon lloc, a examinar quins òrgans o 
entitats poden ser susceptibles de rebre un encàrrec 
de gestió.

5.1. L’encarregant

Esmentàvem fa un instant com l’article 10.1 LRJCat, en 
regular la figura de l’encàrrec de gestió, assenyalava 
que podia ser objecte d’encàrrec de gestió la realitza-
ció d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis 
de la competència “dels òrgans administratius, els or-

ganismes o les entitats públiques”. Si fem una lectura 
ràpida d’aquest precepte podríem arribar a la conclusió 
que la voluntat del legislador català ha estat la d’ampli-
ar l’àmbit d’aplicació subjectiu de l’encàrrec de gestió, 
ja que, al costat de la referència als òrgans adminis-
tratius, la utilització del terme “organismes i entitats 
públiques” resultaria molt més oberta que la noció 
d’”entitats de dret públic” utilitzada per la LRJPAC, al 
mateix temps que prescindiria de qualsevol referència 
a la personalitat jurídica, pública o privada, dels ens 
de què es tractés, de manera que podríem pensar que 
admetria també la formalització d’encàrrecs de gestió 
respecte de persones constituïdes d’acord amb el dret 
privat.

No obstant això, més enllà d’aquesta primera im-
pressió, creiem que no és possible mantenir aquesta 
interpretació per una raó molt simple. Com apuntàvem 
més amunt, l’article 15.2 LRJPAC limita la capacitat per 
ocupar la posició activa de l’encàrrec de gestió única-
ment als òrgans o entitats de dret públic amb capacitat 
suficient per dictar actes o resolucions jurídiques amb 
eficàcia ad extra, susceptibles de modificar la posició 
subjectiva de l’Administració pública; capacitat que, 
per exemple, no es pot predicar de les societats mer-
cantils ni les fundacions del sector públic.

Aquesta previsió bàsica de la LRJPAC es recull i reite-
ra expressament també en la Llei catalana, assenyalant 
que és responsabilitat de l’òrgan, organisme o entitat 
pública que hagi realitzat l’encàrrec “dictar els actes o 
les resolucions de caràcter jurídic que hi donin suport 
o en què s’integri l’activitat material concreta objecte 
de l’encàrrec” (article 10.2 LRJCat), per la qual cosa 
hauríem d’admetre que a la dita Comunitat Autònoma 
seria possible també arribar a la mateixa conclusió que 
manteníem llavors. Considerant, per tant, que només 
les persones juridicopúbliques resulten habilitades acti-
vament per fer ús de la figura de l’encàrrec de gestió.

Per aprofundir encara més en la nostra argumen-
tació, si acudim al Decret legislatiu 2/2002, de 24 de 
desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pú-
blica catalana, podrem comprovar com –tot i que se 
segueix preveient la mateixa tipologia d’entitats ins-
trumentals existent a la Llei 11/1977, de 4 de gener, 
general pressupostària– l’Estatut de l’empresa pública 
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26. El quadre d’entitats que delimita l’àmbit d’aplicació de l’Estatut de l’empresa pública catalana, l’integren: a) les “en-
titats autònomes” de la Generalitat que realitzin operacions o prestin serveis de caràcter principalment comercial, industrial 
o financer; b) les empreses de la Generalitat, que es subdivideixen, d’una banda, entre les “entitats de dret públic” amb per-
sonalitat jurídica pròpia sotmeses a la Generalitat, però que han d’ajustar la seva activitat a l’ordenament juridicoprivat, i, de 
l’altra, les “societats civils o mercantils” amb participació majoritària de la Generalitat, de les seves entitats autònomes o de 
les societats en les quals la Generalitat o les esmentades entitats posseeixin també participació majoritària; i, finalment, c) les 
“societats civils o mercantils” vinculades a la Generalitat. Dins d’aquest complex organitzatiu, com dèiem, només es reconeixen 
a les entitats autònomes de la Generalitat i a les entitats de dret públic la disposició de potestats administratives i la capacitat 
per dictar actes administratius. Vegeu els articles 6, 22 i 43, a sensu contrario, del Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana. Igualment, l’article 
4 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. 

Sobre l’organització institucional a Catalunya, font i LLovet, Tomàs, “La Administración institucional de las comunidades 
autónomas: notas sobre la Generalitat de Cataluña”, en Revista de Administración Pública, núm. 93, 1980, p. 313-340; Pita 
GranDaL, Ana M., “L’empresa pública en l’ordenament jurídic de Catalunya”, en Autonomies. Revista Catalana de Dret Públic, 
núm. 2-3, 1985, p. 70-84, o, més recentment, martínez-aLonso camPs, José Luis i ysa fiGueres, Tamiko, Les personificacions 
instrumentals locals a Catalunya: organismes autònoms, consorcis, mancomunitats i societats públiques, EAPC, segona edició, 
Barcelona, 2003. 

27. No podríem incloure en aquest àmbit, en canvi, les comunitats de municipis, ja que, com preveu l’article 123.2 TRL-
MRLC, manquen de personalitat jurídica pròpia. 

catalana només atribueix l’exercici de potestats admi-
nistratives a les entitats constituïdes mitjançant formes 
de personificació de dret públic (ja siguin entitats autò-
nomes administratives o entitats de dret públic sotme-
ses al dret privat).26 En aquest sentit, podríem entendre 
que el fet que el legislador català hagi optat per aques-
ta terminologia més àmplia –incloent-hi no només els 
òrgans administratius, sinó també “organismes i enti-
tats”– respon a la voluntat de donar cabuda a l’”ati-
picitat” pròpia d’aquest ordenament jurídic, que se 
segueix ordenant al marge de les categories “típiques” 
que preveu la LOFAGE.

A la vegada que mitjançant aquesta denominació, 
i de manera similar al que passa amb els organismes 
públics previstos en les disposicions addicionals de la 
LOFAGE, es podrien incloure també dins l’àmbit d’apli-
cació de l’encàrrec de gestió una gran varietat d’enti-
tats públiques existents a Catalunya, amb denomina-
cions molt variades, i que, encara que caracteritzades 
per gaudir de personalitat jurídica pròpia, per sotmetre 
la seva actuació al dret administratiu i pel fet que se’ls 
atribueix la gestió de tasques d’interès públic, el seu rè-
gim jurídic és notablement heterogeni (com, per exem-
ple, l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana, prevista 
en la Llei 9/2009, de 30 de juny, o l’Institut Superior 
de les Arts, regulat en la Llei 12/2009, de 10 de juliol).

Finalment, pel que fa a la noció d’”òrgans adminis-
tratius” utilitzada per l’article 10.1 LRJCat, podríem in-
cloure-hi no només els òrgans administratius integrats 
dins l’estructura organitzativa de la Generalitat catala-
na, sinó també els òrgans de les entitats que integren 
l’Administració local a Catalunya [article 3 b) LRJCat], 

és a dir, els municipis, les províncies i les comarques 
(article 3 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de rè-
gim local de Catalunya, en endavant TRLMRLC) i les 
entitats municipals descentralitzades, les entitats me-
tropolitanes i mancomunitats de municipis (article 2 
TRLMRLC).27

5.2. L’encarregat

En segon lloc, seguint amb la nostra argumentació, cal 
fer referència a la posició jurídica de l’encarregat, que, 
com en el cas anterior, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 
sembla regular amb més amplitud que la que preveu 
l’article 15 LRJPAC. Així, a Catalunya es preveu que 
l’encàrrec de gestió pot recaure no només sobre els òr-
gans administratius, sinó també sobre “altres òrgans, 
organismes o entitats públiques de la mateixa adminis-
tració o d’una altra de diferent” (article 10.1 LRJCat).

En aquest cas, com ja hem fet en l’apartat anterior, 
podríem intentar forçar una interpretació de la Llei ca-
talana que ens permetés concloure que, efectivament, 
l’encàrrec de gestió es refereix només a les entitats ju-
ridicopúbliques. De fet aquesta seria la conclusió més 
coherent, ja que si anteriorment enteníem que la refe-
rència als “òrgans, organismes o entitats públiques” 
prevista per al subjecte encarregant en l’article 10.1 
LRJCat es limitava a les persones juridicopúbliques, no 
tindria gaire sentit que ara modifiquéssim substancial-
ment aquesta interpretació per a l’encarregat, donant 
una lectura molt més àmplia a la mateixa expressió i 



 89
Quaderns de Dret Local (QDL)

ISSN: 1695-8438, núm. 28, febrer de 2012, p. 75-91
Fundació Democràcia i Govern Local

L’àMbit subJeCtiu d’apLiCaCió de L’enCàrreC de Gestió. La seVa ConCreCió en La LLei CataLana 26/2010, de 3 d’aGost, de rèGiM JurídiC i de proCediMent...

28. Òbviament, seria possible entendre que la menció als mitjans propis continguda en la Llei 26/2010, de 3 d’agost, no 
fa referència, necessàriament, a persones juridicoprivades, ja que tan instrumentals poden arribar a ser les entitats constituïdes 
d’acord amb el dret privat com les constituïdes d’acord amb el dret públic. Però aquesta interpretació, tot i ser possible, ens 
allunyaria de la realitat de la pràctica administrativa, caracteritzada pel recurs cada vegada més habitual de les administracions 
públiques a aquest primer tipus de personificacions, a la vegada que demostraria un desconeixement total de la problemàtica 
plantejada en l’àmbit comunitari al voltant d’aquesta qüestió. Per tant, entenem que una interpretació en aquest sentit no seria 
raonable.

29. En aquest punt, hem de recordar la sentència del Tribunal Constitucional núm. 31/2010, de 28 de juny, que, entre 
d’altres aspectes, ha recordat que la regulació autonòmica sobre les relacions entre administracions públiques –especialment en 
l’àmbit local– ha de respectar, en tot cas, la normativa bàsica de l’Estat en aquesta matèria. Sobre això, més extensament, GaLán 
GaLán, Alfredo i Gracia retortiLLo, Ricard, “Estatuto de Autonomía de Cataluña, Gobiernos locales y Tribunal Constitucional”, 
en Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, núm. 12, 2011, p. 237-301, i Gracia retortiLLo, Ricard i viLaLta reixach, Marc, “Las 
relaciones interadministrativas de las Administraciones Públicas de Cataluña”, en tornos mas, Joaquín (coord.), Comentarios a 
la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y procedimiento de las Administraciones Públicas de Cataluña, Ed. Iustel 
(en preparació).

admetent que aquesta pogués englobar també les per-
sones juridicoprivades.

No obstant això, en aquest punt ens trobem amb 
una dificultat afegida, ja que si anteriorment teníem un 
argument que ens semblava sòlid per defensar aquesta 
hipòtesi, ara ens trobem que el tenor literal de la LRJ-
Cat ens porta a la situació inversa. I és que si acudim 
a l’article 10.7 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, se’ns 
diu: “Si l’encàrrec de gestió té un objecte propi d’un 
contracte inclòs en l’àmbit d’aplicació de la legislació 
de contractes del sector públic, només es pot fer a or-
ganismes o entitats públiques que tinguin la condició 
de mitjà propi de l’administració, organisme o entitat 
pública […], de conformitat amb el que disposa la dita 
legislació”. Segons la nostra opinió, la referència a les 
entitats que tinguin la condició de mitjà propi, fins i tot 
sense esmentar-les expressament, ens remet clarament 
a la discussió sobre la possibilitat d’encarregar activi-
tats administratives a societats mercantils instrumen-
tals. Per la qual cosa semblaria que l’article 10.7 de la 
Llei catalana estaria obrint la porta a supòsits d’encàr-
rec de gestió realitzats a persones juridicoprivades.28

Tanmateix, el problema és que, des del nostre punt 
de vista, això últim no es pot considerar admissible. Per 
una raó fonamental, i és que no podem oblidar que la 
LRJPAC es va aprovar amb caràcter de legislació bàsica 
a l’empara de l’article 149.1.18 de la Constitució, és a 
dir, com una norma dirigida a fixar un mínim comú de-
nominador obligatori, a partir del qual les diferents co-
munitats autònomes poguessin establir les seves pròpi-
es regulacions particulars.29 Des d’aquesta perspectiva, 
si entenem que, com dèiem anteriorment, l’encàrrec 
de gestió de l’article 15 LRJPAC troba la justificació 
del seu peculiar règim jurídic en l’expressa considera-
ció “juridicopública” dels subjectes que hi intervenen, 

no podem més que deduir que l’element subjectiu es 
configura llavors com un element essencial i definitori 
d’aquesta figura.

En conseqüència, si com hem interpretat prèvi-
ament la LRJPAC limita expressament el seu àmbit 
d’aplicació únicament a les persones juridicopúbliques 
(article 15.5 LRJPAC), el fet que una Comunitat Autò-
noma prevegi el contrari no podria sinó definir-se com 
una vulneració de la legislació bàsica. Per això hem de 
concloure que la referència als “òrgans, organismes o 
entitats públiques” que preveu la Llei catalana al·ludeix 
només a les persones juridicopúbliques a què ens refe-
ríem anteriorment; excloent-se, novament, la possibili-
tat de formalitzar aquests encàrrecs respecte de perso-
nes juridicoprivades, com ara les societats mercantils o 
les fundacions del sector públic.

Com dèiem llavors, això no suposa en cap cas que 
les administracions públiques catalanes no puguin atri-
buir la gestió de determinades activitats administrati-
ves de la seva competència a les entitats amb forma de 
personificació de Dret privat, sinó que implica simple-
ment que aquest encàrrec no es pot articular de ma-
nera directa a través del mecanisme previst per l’article 
10 LRJCat, havent d’acudir en aquests supòsits al que 
estableix la legislació contractual. En qualsevol cas, cre-
iem oportú destacar que el que, segons la nostra opi-
nió, subjau en la regulació catalana, és la confusió que 
esmentàvem abans entre el desplegament normatiu de 
la figura de l’encàrrec de gestió prevista en la LRJPAC, 
i la voluntat del legislador català de positivitzar també 
la capacitat de les administracions públiques de la Co-
munitat Autònoma de realitzar directament encàrrecs 
a les seves pròpies entitats instrumentals privades, tal 
com admet també el TRLCSP. Com hem dit, ambdues 
institucions, tot i derivades d’un mateix supraconcep-
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30. Penseu, per exemple, en els convenis d’encàrrec entre dues administracions públiques territorials diferenciades. L’au-
tonomia que es reconeix constitucionalment i estatutàriament a cadascuna d’aquestes faria certament difícil poder atribuir a 
una de les mateixes el caràcter de mitjà propi respecte de l’altra; amb la consegüent impossibilitat –segons una interpretació 
literal del dit precepte– de formalitzar una relació d’encàrrec entre aquestes. Novament, sobre totes aquestes qüestions, viLaLta 
reixach, Marc, La encomienda de gestión. Régimen jurídico aplicable y encaje en la contratación pública, op. cit., p. 325-330. 

31. viLaLta reixach, Marc, La encomienda de gestión. Régimen jurídico aplicable y encaje en la contratación pública, op. cit., 
p. 117-120.

32. En aquest sentit, per exemple, saLom Parets, Aina, Los colegios profesionales, Ed. Atelier, Barcelona, 2007, p. 83-113, 
o García De enterría, Eduardo i fernánDez roDríGuez, Tomás Ramón, Curso de Derecho Administrativo, op. cit., p. 398-400, que 
qualifiquen les dites corporacions d’Administració secundum quid en la mesura que siguin titulars de funcions públiques. 

te, tenen un règim jurídic i uns requisits substancial-
ment diferents que, tanmateix, en la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, es barregen indistintament. Efectivament, de 
la redacció del precepte ens resulta difícil poder trobar 
una interpretació jurídica alternativa que ens perme-
tés separar ambdós supòsits i reconduir correctament 
l’aplicació de la norma, i és que la generalitat amb què 
s’expressa el precepte sembla fer referència indubta-
blement a una sola institució.

En aquest punt, hem d’indicar que l’article 178.1 
de la recentment aprovada Llei 10/2011, de 29 de 
desembre, de simplificació i millorament de la regu-
lació normativa (DOGC núm. 6035, de 30 de desem-
bre de 2011), ha modificat per complet la redacció 
inicial de l’article 10.7 LRJCat, establint que el règim 
jurídic de l’encàrrec de gestió no és aplicable si l’en-
càrrec té un objecte propi d’un contracte del sector 
públic; afegint que: “D’acord amb el que disposa la 
dita legislació, l’encàrrec només es pot fer a organis-
mes o entitats públiques que tinguin la condició de 
mitjà propi de l’administració, organisme o entitat 
pública”. No obstant això, la modificació introduïda 
no altera la nostra conclusió anterior. En seguir vin-
culant aquesta institució amb la condició de mitjà 
propi, novament, sembla tenir més en ment la dis-
cussió sobre la problemàtica dels encàrrecs de tas-
ques contractuals realitzats a ens instrumentals en 
forma privada, que la voluntat de precisar el règim 
jurídic de l’encàrrec de gestió.

Així i tot, amb la modificació del 2011 se’ns plan-
tegen alguns dubtes importants: Es refereix aquest 
precepte –com succeïa amb la redacció anterior-als su-
pòsits d’encàrrec que tinguin un objecte contractual, 
o, per contra, limita “qualsevol” possible encàrrec de 
gestió únicament als subjectes que tinguin la conside-
ració de mitjà propi? La redacció d’aquest precepte, 
certament, no resulta gens clara, ja que les conseqüèn-
cies que podria tenir pel que fa a la seva aplicació pràc-
tica no resultarien gens menyspreables.30

Però, alhora, la Llei 10/2011, de 29 de desembre, 
afegeix un nou apartat 8 a la regulació de l’encàrrec 
de gestió que conté la LRJCat, preveient la possi-
bilitat que les diferents administracions públiques 
puguin delegar funcions als col·legis professionals 
competents per raó de la matèria (article 178.2 Llei 
10/2011, de 29 de desembre). En aquest punt, els 
dubtes sorgeixen per la concreta terminologia em-
prada per la Llei: “delegar”. Per què, tot i que els 
articles 8 i 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 
regulen específicament la figura de la delegació 
de competències, s’introdueix un apartat relatiu a 
aquesta figura en l’article regulador de l’encàrrec de 
gestió? L’opció que preveu l’apartat esmentat estava 
pensant realment en la delegació de competències 
o es volia referir, potser, a l’encàrrec de gestió? Al-
hora això ens planteja el dubte de si l’encàrrec de 
gestió és també aplicable als col·legis professionals. 
I només als col·legis professionals? Què passa amb 
les altres corporacions de dret públic representatives 
d’interessos?

No ens és possible en aquest moment abordar 
detingudament aquestes qüestions, que requerei-
xen un estudi molt més detallat. Simplement indi-
car que, com hem analitzat en un altre moment,31 la 
doctrina majoritària sembla haver admès el caràcter 
públic dels col·legis professionals i la seva subjec-
ció al dret administratiu quan aquests exerceixen 
funcions públiques.32 Per això, sent coherents amb 
les conclusions a què arribàvem en referir-nos a les 
entitats públiques empresarials, podríem conside-
rar que, en la mesura que els col·legis professionals 
es configuren com a persones juridicopúbliques 
que exerceixen funcions d’interès públic, podrien 
acudir als principis i instruments d’organització i 
funcionament reconeguts pel nostre ordenament 
a les diferents entitats públiques, i, entre aquests, 
als mecanismes de col·laboració administrativa com 
l’encàrrec de gestió.
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33. Sobre aquestes qüestions podeu veure, entre d’altres, Gimeno feLiu, José María, “Problemas actuales de la Administra-
ción municipal desde la perspectiva del Derecho comunitario: incidencia en la organización de las normas de contratación pú-
blica”, en Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 71-72, 2008, p. 139-188, o viLaLta reixach, Marc, La encomienda 
de gestión. Régimen jurídico aplicable y encaje en la contratación pública, op. cit., p. 339-362.

6. Conclusió

Les afirmacions anteriors ens serveixen per posar punt 
i final a aquest treball, en què hem intentat posar en 
relleu com la determinació de quines entitats concretes 
resulten habilitades en el nostre ordenament jurídic per 
fer ús de la figura de l’encàrrec de gestió no és una 
qüestió gens fàcil. Segurament, l’escassa atenció doc-
trinal que ha merescut la figura de l’encàrrec de gestió, 
objecte normalment d’estudis molt amplis en el marc 
dels mecanismes de col·laboració administrativa o de 
transferència de l’exercici de les competències, sigui 
una de les raons que explicarien el perquè d’aquesta 
indefinició; però, sobretot, el fet que es tracti d’una 
institució encara amb uns contorns normatius escas-
sament definits, que es mou en l’estreta frontera que 
separa la col·laboració administrativa i la contractació 
pública, és un altre dels motius que contribueixen a 
dificultar a l’operador jurídic la tasca de delimitar-ne 
amb facilitat el règim jurídic.33

En tot cas, com hem vist al llarg de la nostra ex-
posició, la resposta a les preguntes que ens plantejà-
vem inicialment ha partit sempre d’una interpretació 
restrictiva del nostre ordenament jurídic, que, justifi-
cant-se en la consideració de l’encàrrec de gestió com 
un instrument dirigit a garantir l’eficàcia de l’actuació 
pública i la necessària col·laboració entre el conjunt 
d’administracions públiques existents per a la satisfac-
ció dels interessos generals (article 103.1 CE), ens ha 
portat a limitar l’aplicació d’aquesta institució només a 
les persones juridicopúbliques. 




