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Resum

En aquest treball es posa de manifest la dificultat d’encaix entre les categories tradicionals de servei públic i 

activitat econòmica que perviuen en el nostre ordenament local, amb el principi de lliure competència i amb 

el concepte de servei reservat que va introduir la Constitució espanyola al seu moment.

Al seu torn, es posa de manifest com ha irromput en el nostre panorama jurídic la idea europea del servei 

d’interès econòmic general, concepte que la jurisprudència del Tribunal de Luxemburg està imposant amb in-

tensitat creixent, i que qüestiona seriosament la nostra idea tradicional de servei públic. Per això, es considera 

que és ja urgent reordenar el nostre dret, donant-hi cabuda al concepte SIEG i obrint els canals jurídics que en 

permetin l’aplicació per part de les administracions locals espanyoles.

Paraules clau: servei públic local; activitat econòmica; iniciativa pública; reserva de sectors i serveis; servei d’interès econò-

mic general: concepte i requisits.
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The European concept of a service of general interest and municipal services

Abstract

This article points out the difficulties in trying to reconcile the traditional categories of public service and eco-

nomic activity that are still alive in Spanish local law and the principles of free market competition and the 

concept of reserving a service in favour of Public Administrations that introduced the Spanish Constitution.

Moreover, this article describes how the European concept of service of general interest has invaded our legal 

system, specially, because of the task of the Court of Justice of the European Union. This concept is a serious 

challenge for the Spanish traditional concept of public service and must be faced without delay. Thus, this ar-

ticle proposes a change in the Spanish legal system: it should incorporate the concept of service of general 

interest and allow its implementation by Spanish Public Administrations.

Keywords: local public service; economic activity; public initiative; reservation of sectors or services in favor of Public Ad-

ministrations; service of general interest: concept and requisites.
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1. Introducció

Bona part dels serveis municipals actuen en mercats 
econòmics en concurrència amb la iniciativa privada: 
fires, serveis funeraris, aparcaments, serveis socials, 
tractament de residus, ensenyament, instal·lacions es-
portives o culturals, construcció i promoció d’habitatges 
socials, transports, mercats municipals, etc. Fins i tot en 
sectors intrínsecament públics com el de la seguretat 
s’ha introduït la iniciativa privada, de manera que el 
que abans era una prestació en solitari dels poders pú-
blics és ara un mercat econòmic.

En termes generals aquesta concurrència publico-
privada no ha comportat fins ara problemes significa-
tius en el nostre ordenament, fins i tot quan la inter-
venció pública va acompanyada de privilegis financers 
o d’una altra índole que afecten la competitivitat de les 
empreses que concorren en el mercat afectat.

Certament al nostre país regeix el principi de lliure 
competència, principi vinculat estretament a la llibertat 
d’empresa. Ara bé, de moment aquest principi no ha 
limitat la llibertat amb què els serveis públics operen en 
els mercats econòmics.

La nostra jurisprudència ha reconegut a vegades la 
necessitat de respectar les regles de la competència, 
però s’ha mostrat condescendent amb les iniciatives 
locals que incideixen en el mercat en la mesura que no 
es demostri que generen efectivament danys reals i 
efectius a la lliure competència, desequilibris que no 
trobin justificació en el perfil social o públic de la inter-
venció (Tribunal Suprem, Sala 3a, secc. 4a, sentència 
de 26 de febrer de 2002, rec. núm. 3050/1996). Un 

plantejament que, no obstant això, no comparteix la 
jurisprudència europea, que, com es veurà, imposa a 
les iniciatives públiques i a qualsevol forma d’intervenció 
un requisit de formalització i justificació prèvia de 
l’interès públic, traslladant a l’Administració la càrrega 
de provar la no-afectació del mercat més enllà de 
l’estrictament indispensable per justificar l’interès pú-
blic compromès [Tribunal de Justícia (CE) Ple, sentència 
de 23 d’octubre de 1997, procediment núm. 
C-157/1994].

Fins ara, la nostra concepció de servei públic i una 
idea simplista de l’economia mixta de mercat, han es-
tat dades suficients per justificar la iniciativa pública de 
prestació de serveis amb despreocupació dels seus 
efectes sobre el mercat.

No obstant això, aquesta situació queda qüestiona-
da per l’ordenament europeu, que, progressivament, 
ha anat delimitant la iniciativa pública en funció del 
seu impacte sobre els mercats. Una idea que, tanma-
teix, ja es trobava en la nostra Constitució. En efecte, 
l’article 128 CE defineix els perfils de l’activitat presta-
cional de les administracions públiques en funció de la 
seva incidència sobre la llibertat d’empresa i el principi 
de competència. No obstant això, aquest plantejament 
no s’ha arribat a desenvolupar plenament en la legisla-
ció postconstitucional, que, igual que la nostra juris-
prudència, ha mantingut per inèrcia la idea tradicional 
del servei públic.

Les coses es podien haver mantingut així de manera 
indefinida, però, com es veurà, l’ordenament comuni-
tari, i singularment la jurisprudència del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea –TJUE–, ens forcen a re-
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plantejar els perfils de l’activitat de les administracions 
públiques en tant que operadors en els mercats econò-
mics, i, en definitiva, la mateixa idea central de servei 
públic que hem mantingut fins ara.

2. Tipologia bàsica de l’activitat prestacional 
de les administracions locals en el dret intern

2.1. Els perfils generals en les formes de 
prestació dels serveis locals. La repercussió 
de l’article 128 CE

  Servei públic, activitat econòmica, iniciativa pública, re-
serva de recursos i serveis essencials. Es tracta de cate-
gories elementals referides als diversos perfils que adop-
ta l’activitat prestacional de les administracions locals, i, 
tanmateix, encara no hem aconseguit posar-nos d’acord 
sobre el seu significat precís. Ni la llei, ni la jurisprudència 
ni la doctrina ofereixen una sistematització clara i unívo-
ca sobre l’abast d’aquests conceptes. Vegem:

2.1.1. El servei públic

El servei públic queda conceptuat en els articles 25.1 i 
85.1 de la Llei de bases del règim local –LRBRL– com 
una activitat de prestació que els municipis poden dur 
a terme en els àmbits competencials que els correspo-
nen, amb l’objectiu de satisfer les aspiracions de la co-
munitat veïnal:

“Artículo 25
”1. El municipio, para la gestión de sus intereses y 

en el ámbito de sus competencias, puede promover 
toda clase de actividades y prestar cuantos servicios 
públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y as-
piraciones de la comunidad vecinal.”

“Artículo 85
”1. Son servicios públicos locales los que prestan 

las entidades locales en el ámbito de sus competen-
cias.”

Aquest és un plantejament que respon a la idea tra-
dicional del servei públic, és a dir, un concepte l’abast 
del qual es defineix en funció de la persona jurídica 
que l’exerceix, persona que, d’altra banda, assumeix la 
titularitat del servei (article 159.3 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals –ROAS–,  
aprovat pel Decret català 179/1995).

Segons es desprèn dels preceptes reproduïts, 
l’activitat de servei públic queda vinculada de manera 

genèrica a les competències locals. Aquest planteja-
ment no comporta inicialment un monopoli del presta-
dor públic, de manera que ordinàriament l’activitat 
pública de servei concorre amb la iniciativa privada.

Ni la Llei de bases ni la Llei municipal i de règim lo-
cal de Catalunya –LMRLC– disposen que el servei pú-
blic local hagi de respectar la lliure competència, tot i 
que es projecti en un mercat. Això és així en el nostre 
ordenament perquè hem entès que hi ha molts serveis 
que no es poden considerar econòmics o empresarials 
en sentit estricte. En àmbits com l’ensenyament, inicia-
tives culturals, serveis sanitaris o altres similars, el servei 
municipal concorre en el mercat corresponent amb la 
iniciativa privada. Tanmateix, considerem raonable que 
l’Administració actuï al marge de les regles estrictes de 
la lliure competència en atenció als objectius i el perfil 
de la intervenció.

No obstant això, l’article 162 ROAS imposa la lliure 
competència a tots els serveis públics locals, amb 
l’única excepció dels reservats en règim de monopoli. 
Un plantejament que esdevé retòric, ja que en la pràc-
tica difícilment es pot parlar de lliure competència 
quan les ajudes i els privilegis que l’Administració ator-
ga al servei del que és titular són habituals. No només 
ajudes financeres, sinó també altres com ara la utilitza-
ció de les prerrogatives inherents als ens públics en els 
casos de gestió directa –potestat tributària i constre-
nyiment, potestat expropiatòria, execució forçosa de 
decisions, prerrogatives de la Hisenda pública, potestat 
sancionadora, recepció obligatòria del servei per part 
dels usuaris, etc.–. Un utillatge d’intervenció que des-
concerta qualsevol competidor privat.

2.1.2. L’activitat econòmica

L’activitat econòmica respon, en canvi, a una iniciativa 
materialment industrial o comercial que els municipis 
emprenen en termes empresarials, en un rigorós context 
de lliure concurrència. Una activitat que no requereix una 
competència atribuïda formalment al municipi, com suc-
ceeix en el cas dels serveis públics. N’hi ha prou que la 
iniciativa respongui a una finalitat genèrica en benefici 
dels habitants del municipi. Així ho expressa l’article 136 
del Reglament d’obres i serveis dels ens locals:

“Article 136. Iniciativa d’activitats econòmiques
“136.1 Els ens locals poden exercir la iniciativa per 

al desenvolupament d’activitats econòmiques en rè-
gim de lliure concurrència en el marc de l’economia de 
mercat.

el concePte euroPeu de servei d’interès generAl i els serveis municiPAls
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“136.2 L’esmentada activitat ha de respondre, en 
tot cas, a l’interès públic local.”

Com s’ha apuntat ja, aquesta activitat queda sot-
mesa estrictament al principi de lliure competència en 
el mercat en el qual es projecta, de manera que no re-
sulta admissible cap ajut o avantatge que pugui false-
jar la competència. Això no exclou la possibilitat 
d’aportacions de l’Administració si les mateixes es cor-
responen amb el comportament ordinari d’un empre-
sari, ni la compensació dels sobrecostos associats al 
compliment de finalitats d’interès públic. L’article 138 
ROAS és explícit en aquest sentit:

“Article 138. Respecte al principi de lliure concur-
rència

“138.1 Les entitats jurídiques que, si s’escau, es 
constitueixin per a l’exercici d’activitats econòmiques 
s’han de sotmetre a les mateixes regles i condicions 
que les altres empreses concurrents en el mercat, i no 
poden percebre cap tipus d’ajudes que suposin avan-
tatges econòmics gratuïts, ja sigui en forma de presta-
cions positives o mitjançant intervencions que rebaixin 
o minorin les càrregues que gravin el pressupost de 
l’entitat jurídica que suposin preferència respecte de 
les altres empreses del sector, ni utilitzar les prerrogati-
ves del’administració.

“138.2 No obstant això, quan l’entitat tingui una 
minoració dels ingressos d’explotació i un augment 
dels costos de producció com a conseqüència de la im-
posició d’obligacions d’interès públic per part de l’ens 
local del qual depengui que suposin un desavantatge 
respecte de la resta d’empreses del sector, se li haurà 
de concedir algun tipus d’ajuda econòmica per com-
pensar la diferència.”

D’altra banda, el principi de lliure competència es 
projecta en aquest cas en la imposició de les formes de 
gestió que utilitzen el dret privat en les relacions de 
mercat –article 243.3 LMRLC–, circumstància que per-
met l’exercici de l’activitat en termes d’igualtat amb els 
prestadors particulars.

2.1.3. La reserva de recursos i serveis essen-
cials

Aquest és un concepte introduït per la Constitució en 
l’article 128, concepte que queda recollit juntament 
amb el d’iniciativa pública en l’article 86 de la Llei de 
bases del règim local:

“Artículo 86
”1. Las entidades locales, mediante expediente 

acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la 
medida, podrán ejercer la iniciativa pública para el ejer-
cicio de actividades económicas conforme al art. 128.2 
de la Constitución.

”2. Cuando el ejercicio de la actividad se haga en 
régimen de libre concurrencia, la aprobación definitiva 
corresponderá al Pleno de la corporación, que determi-
nará la forma concreta de gestión del servicio.

”3. Se declara la reserva en favor de las entidades 
locales de las siguientes actividades o servicios esencia-
les: Abastecimiento y depuración de aguas; recogida, 
tratamiento y aprovechamiento de residuos; suminis-
tro de calefacción; mataderos, mercados y lonjas cen-
trales; transporte público de viajeros. El Estado y las 
comunidades autónomas, en el ámbito de sus respec-
tivas competencias, podrán establecer, mediante ley, 
idéntica reserva para otras actividades y servicios.

”La efectiva ejecución de estas actividades en régi-
men de monopolio requiere, además de lo dispuesto 
en el número 2 de este artículo, la aprobación por el 
órgano de gobierno de la comunidad autónoma.”

Estem, doncs, davant d’un plantejament constitu-
cional que introdueix un criteri d’ordenació de l’activitat 
pública aliè al binomi servei públic-activitat econòmica.

Cal notar que la Constitució no inclou cap referèn-
cia general al servei públic com a tal, es limita a al·ludir 
ocasionalment a una activitat prestacional específica 
dels poders públics per garantir determinats drets 
puntuals com el d’ensenyament –article 27–, el de sa-
nitat –article 43–, o la protecció a la tercera edat –ar-
ticle 50–.

L’article 128 CE ha estat objecte de múltiples inter-
pretacions, des de la que entén que el precepte no 
afegeix res de nou a la idea de servei públic, de mane-
ra que servei públic i reserva coincideixen, fins a la vi-
sió del servei reservat com una quinta essència del 
servei públic que, no obstant això, segueix existint al 
marge de la reserva. També hi ha diversitat d’opinions 
sobre la titularitat del servei en cada cas, és a dir, si la 
titularitat per part de l’Administració és exclusiva de la 
reserva, o es manté també en el cas de serveis públics 
no reservats.

Doncs bé, l’article 128 CE es limita a ordenar 
l’acció pública per contrast amb la llibertat d’empresa 
i la lliure competència. Aquest és el criteri central del 
plantejament constitucional. Aquesta ordenació 
abasta tota l’activitat materialment econòmica de 
l’Administració, és a dir, la que incideix en un mercat 
determinat, independentment que es configuri o no 
com un servei públic.
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En aquest sentit, la reserva ho és respecte a determi-
nats recursos o serveis que es consideren essencials. Per 
tant, estem davant d’una reserva –al sector públic– d’un 
mercat determinat. D’aquí es pot deduir que en aquests 
mercats la llibertat d’empresa queda afeblida en favor 
d’una intervenció pública més o menys intensa. En 
aquest sentit, l’article 128 admet una actuació monopo-
lística o no monopolística de l’Administració, però en tot 
cas al marge de la lliure competència en sentit pur.

En definitiva, si en el servei públic tradicional es-
tàvem davant la titularitat municipal d’un servei con-
cret, en el cas de la reserva estem davant la titularitat 
d’un sector del mercat, amb la consegüent mediatitza-
ció pública del mateix.

Certament, l’article 245 de la Llei municipal i de rè-
gim local estableix que en un sector reservat la iniciati-
va municipal es regeix per la lliure concurrència si no 
s’ha establert el monopoli. Aquest plantejament és in-
coherent, ja que assimila la posició municipal en un 
sector reservat sense monopoli a la situació ordinària 
del municipi en l’exercici d’activitats econòmiques en 
general, de manera que la reserva esdevé inútil i supèr-
flua. Per això, cal entendre que en els casos de reserva 
sense monopoli la lliure competència és, en tot cas, un 
imperatiu debilitat.

2.2. Reconstrucció del sistema

Com s’ha vist, en el nostre sistema legal perviu l’antiga 
distinció servei públic-activitat econòmica, i s’hi ha in-
serit un plantejament nou que aporta la Constitució 
com és la reserva de recursos i serveis essencials, sense 
que l’encaix hagi estat resolt encara.

La distinció clàssica servei públic-activitat econòmi-
ca podia ser pacífica en el seu moment, però ja no és 
així.

Hem d’aïllar en primer lloc els serveis públics que es 
corresponen amb l’exercici de l’autoritat pública. Hi ha 
en l’article 25 de la Llei de bases molts àmbits d’actuació 
que responen a aquest perfil: seguretat en llocs pú-
blics, ordenació del trànsit, protecció civil, prevenció 
d’incendis, disciplina urbanística, protecció del medi 
ambient, defensa de consumidors, etc.

Un altre àmbit que no planteja problemes especials 
és el referit als serveis públics vinculats al domini pú-
blic, com, per exemple, la conservació de les vies i els 
espais públics.

Les dificultats sorgeixen pel que fa a activitats pres-
tacionals no vinculades a l’exercici d’autoritat.

En efecte, en primer lloc no és possible diferenciar 
clarament entre servei públic i activitat econòmica des 
de la perspectiva de la seva naturalesa material. L’article 
25 LRBRL inclou activitats molt variades, bona part de 
les quals tenen un contingut econòmic o empresarial: 
promoció i gestió d’habitatges, proveïments, escorxa-
dors, mercats municipals, serveis funeraris o serveis so-
cials.

Tampoc no és possible la diferenciació des de la 
perspectiva de l’existència o no de mercat en l’àmbit 
en el qual es projecta la intervenció pública, ja que si bé 
històricament era freqüent que l’Administració fos 
l’única prestadora en molts sectors, ara és habitual que 
hi hagi una prestació privada de serveis –això és, un 
mercat econòmic– en gairebé tots els àmbits en què 
actua l’Administració. Així ha succeït en sectors com 
els serveis socials, instal·lacions i iniciatives culturals o 
esportives, aparcaments, fires, cementiris, tractament 
de residus, escorxadors, o transport de viatgers.

D’altra banda, el concepte de competència local 
s’ha expandit fins a límits certament difusos. En aquest 
sentit, l’article 4 de la Carta Europea d’Autonomia Lo-
cal atribueix a les entitats locals una capacitat 
d’intervenció de caràcter residual, és a dir, en tota ma-
tèria no exclosa o atribuïda a una altra Administració. 
L’article 28 LRBRL abunda en aquesta idea, i l’article 25 
no inclou pròpiament un llistat de competències, sinó 
una remissió a la legislació sectorial. Així mateix, 
l’article 66.2 LMRLC estableix genèricament la compe-
tència dels ens locals en camps tan amplis com la sos-
tenibilitat ambiental, la gestió territorial, la cohesió 
social, les infraestructures de mobilitat, la connectivi-
tat, la tecnologia de la informació i de la comunicació, 
o abastaments energètics. Per tant, la vinculació del 
servei públic local a l’exercici d’una competència reco-
neguda formalment com a tal, no és un bon paràmetre 
de diferenciació amb l’activitat econòmica si resulta 
que el concepte de competència s’ha tornat tan difús. 
És més, l’article 66.1 LMRLC vincula el servei públic lo-
cal no ja a l’activitat que es correspon amb una compe-
tència, sinó a la relacionada amb la realització 
d’activitats que “contribueixin a satisfer les necessitats 
i les aspiracions de la comunitat de veïns”, de manera 
que dilueix la diferència entre servei públic i activitat 
econòmica.

Per tant, i malgrat el plantejament dels articles 25.1 
i 85 LRBRL, resulta poc operatiu el criteri de distinció 
dels serveis públics locals respecte a l’activitat econò-
mica de l’Administració, en el sentit que els primers 
són els vinculats a l’exercici de les competències muni-
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cipals, mentre que els segons es corresponen amb els 
altres supòsits d’iniciativa pública.

El cas és que la Llei de bases del règim local i la 
normativa municipal en el seu conjunt mantenen les 
tres categories amb substantivitat pròpia: el servei pú-
blic, referit a les competències genèricament atribuïdes 
als municipis, l’activitat econòmica, per a finalitats que 
beneficiïn els veïns, i la reserva de recursos o sectors, 
amb caràcter restringit a uns pocs serveis.

La jurisprudència, encara que de manera vacil·lant, 
s’ha fet ressò d’aquest plantejament canònic. Per 
exemple, la sentència del Tribunal Suprem de 10 
d’octubre de 1989 admet la llibertat municipal per 
exercir l’activitat econòmica respecte a iniciatives 
d’interès públic, sotmetent-la en aquest cas a un règim 
estricte de llibertat de mercat. El mateix Tribunal esta-
bleix la substantivitat pròpia de les categories de servei 
públic i activitat econòmica, i la primera queda vincula-
da a les competències municipals, tot i que entén que, 
almenys en l’àmbit local, el servei públic no comporta 
la titularitat del sector en què s’intervé (Tribunal Su-
prem, sentència de 23 de maig de 1997 –rec. núm. 
6813/1991–).

Ara bé, la jurisprudència ha admès també que la 
naturalesa materialment econòmica del servei públic 
és una circumstància que imposa la necessitat de se-
guir el procediment propi de la iniciativa pública, i exi-
geix   així mateix respecte a les regles de la lliure compe-
tència amb la iniciativa privada (Tribunal Suprem, 
sentències d’1 i de 26 de febrer de 2002, recursos 
núm. 6139/1996 i núm. 3050/1996, respectivament). 
Una altra cosa és si aquestes regles regeixen amb la 
mateixa intensitat que en el cas de l’activitat econòmi-
ca.

D’això es desprèn que la condició materialment 
econòmica del servei públic el situa en l’òrbita de la 
iniciativa pública, i, consegüentment, el sotmet als re-
quisits procedimentals corresponents per a la seva ins-
tauració, imposant-li un funcionament respectuós amb 
el mercat.

En aquest mateix sentit es pot interpretar l’article 
95 del text refós de règim local aprovat pel Reial decret 
legislatiu 781/1986:

“Article 95
“1. Els serveis públics locals, fins i tot els exercits en 

virtut de la iniciativa pública prevista a l’article 86 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, poden ser gestionats directa-
ment o indirectament. [...]”

Així doncs, en aquest moment els serveis públics 
locals de contingut materialment econòmic queden 

sotmesos a la lògica de la iniciativa pública i, eventual-
ment, a la dinàmica de l’article 128 CE. D’acord amb 
aquest plantejament, només serien admissibles les res-
triccions a la lliure competència en els sectors que han 
estat objecte de reserva legal.

En aquest context es pot establir la categorització 
següent:

✻ Activitat econòmica: es correspon amb la conse-
cució de fins públics en general. Requereix el procedi-
ment d’iniciativa pública –article 86.1 LRBRL– i queda 
sotmesa estrictament a les regles de llibertat de mer-
cat.

✻ Servei públic local: es correspon en un sentit am-
pli amb l’exercici de competències reconegudes a l’ens 
local:

➢ Per a l’exercici de funcions d’autoritat o l’exercici 
d’activitat no econòmica: no s’insereixen en el mercat. 
Llibertat de configuració.

➢ Per a l’exercici d’activitats econòmiques. Article 
128 CE i 86 LRBRL: procediment d’iniciativa pública:

• En general: llibertat de mercat estricta.
• Reserva simple: concurrència, llibertat de mercat 

relativa.
• Reserva monopolística: no-concurrència de la ini-

ciativa privada.
Certament aquest és un plantejament que té difi-

cultats d’encaix en la dinàmica actual del nostre orde-
nament infraconstitucional, ja que la legislació ha efec-
tuat una reserva de sectors en favor de les entitats 
locals en termes molt restrictius. En conseqüència, el 
gruix dels serveis públics locals es trobaria ara en una 
situació de lliure mercat. Així succeiria amb la promo-
ció i gestió d’habitatges, sanitat, serveis socials o 
instal·lacions culturals, esportives o de lleure. Uns ser-
veis als quals l’Administració no podria atorgar cap pri-
vilegi susceptible de falsejar la competència.

Per això, un plantejament com el descrit requereix 
per a la seva operativitat la revisió del llistat de sectors 
reservats a l’activitat local.

3. L’impacte del dret europeu. El servei 
d’interès econòmic general

3.1. Plantejament general

Sigui com sigui, el perfil de la intervenció de les admi-
nistracions públiques queda afectat notablement pel 
dret europeu en la ràpida evolució que en aquest as-
pecte ha experimentat durant els darrers anys.
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En efecte, el pilar bàsic en la construcció europea és 
la consecució del mercat únic. Objectiu que, al seu 
torn, es fonamenta en el principi de lliure competèn-
cia. Aquest principi es projecta en la llibertat 
d’establiment i en la llibertat de prestació de serveis, 
amb la consegüent prohibició de restriccions. Vegeu 
els articles següents del Tractat de Funcionament de la 
Unió Europea –TFUE–:

“Artículo 49
”En el marco de las disposiciones siguientes, que-

darán prohibidas las restricciones a la libertad de esta-
blecimiento de los nacionales de un Estado miembro 
en el territorio de otro Estado miembro. Dicha prohibi-
ción se extenderá igualmente a las restricciones relati-
vas a la apertura de agencias, sucursales o filiales por 
los nacionales de un Estado miembro establecidos en 
el territorio de otro Estado miembro.

”[…]
”Artículo 56
”En el marco de las disposiciones siguientes, que-

darán prohibidas las restricciones a la libre prestación 
de servicios dentro de la Unión para los nacionales de 
los Estados miembros establecidos en un Estado miem-
bro que no sea el del destinatario de la prestación.

”[…]
”Artículo 57
”Con arreglo a los Tratados, se considerarán como 

servicios las prestaciones realizadas normalmente a 
cambio de una remuneración, en la medida en que no 
se rijan por las disposiciones relativas a la libre circula-
ción de mercancías, capitales y personas.

”Los servicios comprenderán, en particular:
”a) actividades de carácter industrial;
”b) actividades de carácter mercantil;
”c) actividades artesanales;
”d) actividades propias de las profesiones libera-

les.”
El cas és que la progressió legislativa i, sobretot, la 

jurisprudència desplegada a partir dels principis es-
mentats, qüestionen seriosament la concepció del ser-
vei públic que mantenim encara al nostre país.

En efecte, per a nosaltres el servei públic s’identifica 
essencialment amb una organització pública prestado-
ra del servei. Una organització que pot operar en el 
mercat carregada de privilegis, amb abstracció dels 
efectes que pugui produir sobre la lliure competència 
dels operadors privats. Aquesta és una concepció sub-
jectiva del servei públic, paral·lela a una concepció 
també marcadament subjectiva del dret administratiu 
en general. No obstant això, i com veurem, el dret eu-

ropeu ha imposat ja una concepció estrictament objec-
tiva del servei públic.

Certament els principis de llibertat d’establiment i 
lliure prestació de serveis queden inicialment referits en 
el Tractat a les relacions transnacionals, és a dir, a la 
llibertat dels prestadors d’un país per exercir la seva 
activitat a un altre país de la Unió. Ara bé, aquestes 
llibertats s’han generalitzat progressivament, de mane-
ra que operen també en l’àmbit intern dels estats 
membres (TJUE, sentència de 20 de febrer de 2001, 
núm. C-205/1999). La Directiva de serveis és un exem-
ple en aquest sentit, en la mesura que no es limita a 
protegir els prestadors de serveis que provinguin 
d’altres estats, sinó tots els operadors, interns o ex-
terns.

La Unió Europea és conscient de la rellevància dels 
serveis d’interès general i del paper que aquests serveis 
fan en aspectes tan essencials com la cohesió social. 
Uns serveis que queden explícitament reconeguts en el 
Tractat –article 14 i protocol núm. 26–. En aquest con-
text, la Unió s’imposa l’objectiu de conciliar la consecu-
ció dels objectius de servei públic amb el principi es-
tructural de lliure competència.

A partir d’aquest plantejament, els òrgans de la 
Unió han desenvolupat una activitat intensa amb 
l’objectiu d’establir un model que harmonitzi aquests 
valors. En aquest sentit, des de finals dels anys noranta 
s’han succeït diversos actes i decisions de la Comissió, 
singularment els llibres blanc i verd sobre els serveis 
d’interès general de 2003 i 2004, la decisió i el marc 
SIEG de 2005, la guia dels serveis d’interès econòmic 
general de 2010, o la recent comunicació 2012 C 8-02.

Paral·lelament, el TJUE ha desenvolupat una juris-
prudència intensa en aquesta matèria, jurisprudència 
que està operant com una autèntica locomotora en la 
progressió del nou model.

El punt de suport sobre el qual ha pivotat la juris-
prudència del Tribunal és l’article 107 TFUE, i la restric-
ció que aquest precepte estableix respecte a les ajudes 
o als avantatges concedits pels poders públics a les em-
preses pròpies o alienes:

“Artículo 107
”1. Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, 

serán incompatibles con el mercado interior, en la 
medida en que afecten a los intercambios comercia-
les entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por 
los Estados o mediante fondos estatales, bajo cual-
quier forma, que falseen o amenacen falsear la com-
petencia, favoreciendo a determinadas empresas o 
producciones.”
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3.2. El concepte de servei d’interès econòmic 
general –SIEG–

La idea central del model europeu és el servei d’interès 
econòmic general. Un concepte que respon als parà-
metres següents:

– La Unió reconeix als estats llibertat per definir ser-
veis d’interès general.

Amb l’excepció dels sectors sotmesos a una regula-
rització imposada per la UE –correus, telecomunica-
cions, transports o energia–, la UE no pot fiscalitzar 
aquesta decisió, excepte en els casos d’”error mani-
fest”.

– Així doncs, els poders públics dels estats membres 
poden considerar certs serveis com a serveis d’interès 
general, encara que tinguin un contingut econòmic i 
incideixin en el mercat. En aquest context, si entenen 
que l’oferta del mercat no és satisfactòria, poden defi-
nir determinades prestacions en forma d’obligacions 
de servei –missions de servei públic–. La missió de ser-
vei públic constitueix pròpiament el concepte de servei 
públic per al dret comunitari, un concepte de caràcter 
estrictament objectiu.

Fins ara, els òrgans de la UE han respectat la lliber-
tat dels estats per intervenir mitjançant la creació d’un 
SIEG independentment de l’existència d’una necessitat 
objectiva.

No obstant això, la Comunicació de la Comissió UE 
C 8/02 (DOUE d’11 de gener de 2012) introdueix un 
condicionant per a la creació del SIEG, en el sentit que 
els objectius d’interès públic que l’Administració es 
proposa no estiguin ja coberts per la iniciativa privada:

“48. Por tanto, la Comisión considera que no sería 
adecuado vincular obligaciones específicas de servicio 
público a una actividad que ya efectúan, o pueden 
efectuar satisfactoriamente y en condiciones, tales 
como el precio, las características de calidad objeti-
vas, la continuidad y el acceso al servicio acordes con 
el interés público, definido por el Estado, empresas 
que operan en condiciones normales de mercado. En 
cuanto a si un servicio puede ser prestado por el mer-
cado, la evaluación de la Comisión se limita a com-
probar si el Estado miembro ha cometido un error 
manifiesto.”

Es tracta d’un plantejament pres de la sentència del 
TJCE de 20 de febrer de 2001 (assumpte C-205/1999). 
Si aquesta idea es consolida, sembla que estem abo-
cats a una posició de subsidiarietat dels poders públics 
en l’economia, plantejament històric que havíem aban-
donat ja en el nostre dret.

– La missió de servei públic paradigmàtica és el ser-
vei universal, concepte que respon a l’objectiu de ga-
rantir l’accés de tots els ciutadans al servei en qüestió. 
El servei universal imposa als proveïdors l’obligació de 
prestar serveis concrets en determinades condicions, és 
a dir, amb una cobertura territorial completa, uns ni-
vells de qualitat mínims, i a un preu assequible.

– La missió de servei públic pot ser considerada com 
una obligació de caràcter general i, per tant, encoma-
nada al conjunt d’operadors, o bé pot ser atribuïda ex-
clusivament a un o diversos operadors.

– Correlativament, el finançament del servei 
d’interès econòmic general –és a dir, de la missió 
d’interès general– es pot imputar al conjunt d’operadors 
com una càrrega, mantenint d’aquesta manera la seva 
neutralitat des de la perspectiva de la competència, o 
bé pot ser assumit per l’Administració, compensant els 
operadors –respectant igualment la neutralitat del fi-
nançament–.

– Així mateix, quan la garantia del servei d’interès 
general ho requereixi, els poders públics poden intro-
duir altres restriccions en la mesura que aquestes pu-
guin ser necessàries per finançar el servei o, en gene-
ral, per garantir la consecució de la missió d’interès 
general. Així, la jurisprudència europea ha admès limi-
tacions com la imposició d’una autorització als opera-
dors privats (TJCE, sentència de 20 de febrer de 2001, 
assumpte C-205/1999), l’establiment de drets espe-
cials o exclusius en favor dels prestadors que assumei-
xen les missions d’interès general (TPICE, sentència 
“BUPA” de 12 de febrer de 2008, assumpte 
T-289/2003), o fins i tot la imposició dels preus o tarifes 
de la prestació (TJCE, sentència de 20 d’abril de 2010, 
assumpte C 265/08).

– En tot cas, el finançament públic o qualsevol altra 
forma d’ajuda queden restringits al cost de la missió 
més un benefici industrial raonable.

Les ajudes o els privilegis només són admissibles si 
són proporcionals als sobrecostos que ocasiona la mis-
sió d’interès general. Per contra, seran inadmissibles en 
la mesura que excedeixin el necessari per garantir el 
compliment d’aquesta missió d’interès general.

Aquest equilibri queda recollit igualment en l’article 
138.2 ROAS abans esmentat, en vincular les eventuals 
ajudes o avantatges als sobrecostos derivats de la im-
posició d’obligacions d’interès públic.

– Referent a això, es considera ajuda no només 
l’aportació financera, sinó qualsevol altra mesura de 
suport susceptible de millorar la competitivitat de 
l’empresa afavorida i, en conseqüència, falsejar la com-
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petència. En aquest punt és indiferent que la mesura 
persegueixi objectius socials o similars (TJCE, sentència 
de 26 de setembre de 1996, assumpte 241/94).

La jurisprudència ha considerat com ajudes no no-
més les subvencions, sinó també la concessió de crè-
dits en condicions favorables, la prestació de garanties 
per part de l’Administració a l’empresa operadora, el 
reconeixement de beneficis tributaris, l’aportació de 
capitals més enllà del que es correspondria amb el 
comportament normal d’un inversor privat (TJCE, sen-
tència de 14 de setembre de 1994, assumpte C-42/93), 
i qualsevol altra mesura d’efecte equivalent.

– El règim descrit és independent de la naturalesa 
pública o privada de l’empresa gestora del servei –prin-
cipi de neutralitat–. En aquest aspecte el dret europeu 
difereix de la nostra tradició jurídica, tradició en què la 
naturalesa pública de l’operador ha estat raó suficient 
per justificar els privilegis amb què opera i els desequi-
libris del mercat i de la lliure competència que en pu-
guin resultar.

Aquest principi de neutralitat i la submissió de les 
empreses públiques a les regles de la lliure competèn-
cia és la punta de llança que desestabilitza la nostra 
concepció tradicional del servei públic, i genera un 
canvi de paradigma al qual caldrà adaptar-se.

Com es pot comprovar, la idea de servei públic im-
plícita en el concepte SIEG és objectiva, és a dir, es de-
fineix per referència a l’objectiu de la intervenció, amb 
total abstracció del subjecte que la protagonitza. 
D’altra banda, estem davant d’una concepció essen-
cialment lleugera de la intervenció, que ha de ser la 
mínima indispensable per a la consecució de l’objectiu, 
almenys pel que fa al mercat. En definitiva, un servei 
públic que podem qualificar de minimalista.

3.3. Exclusions

Queden fora de les regles de competència i, per tant, 
del plantejament anterior els sectors següents de 
l’activitat pública:

A/ Les regalies o prerrogatives mitjançant les quals 
l’Estat exerceix la seva sobirania o actua com a tal Es-
tat. En aquest cas estan els serveis d’autoritat en gene-
ral, Policia, Justícia, Afers Estrangers, o la inspecció 
d’activitats privades.

B/ Els serveis no econòmics d’interès general, con-
cebuts com a serveis en els quals l’Estat compleix la 
seva funció en els camps social, cultural o educatiu; 
uns serveis que es presten a la població i que no tenen 

un caràcter predominantment econòmic, és a dir, els 
que es nodreixen essencialment del finançament de 
l’Estat o de l’aportació solidària dels ciutadans, de ma-
nera que la contraprestació eventualment abonada per 
l’usuari no és significativa. En termes generals es tro-
ben en aquest cas serveis com la seguretat social, 
l’educació, o els sistemes nacionals de salut.

No és fàcil establir una frontera clara entre el servei 
d’interès general i el servei d’interès econòmic general. 
En l’àmbit del dret de competència, el TJUE ha esta-
blert que s’ha de considerar activitat econòmica –per 
tant, subjecta a la lliure competència– qualsevol activi-
tat consistent a oferir per part d’una empresa béns o 
serveis en un determinat mercat a canvi de remunera-
ció, amb independència del caràcter de l’empresa i del 
seu mode de finançament (TJUE, sentència de 3 de 
març de 2011, procediment C-437/09).

El cas és que oferir béns i serveis en el mercat és 
precisament el que fan la major part dels nostres ser-
veis públics. D’això es dedueix que la pràctica totalitat 
dels serveis prestacionals assumits per les nostres admi-
nistracions locals es poden considerar “activitats 
econòmiques” en el sentit dels articles 43 i 49 del Trac-
tat CE.

En aquest context, el criteri de l’existència de remu-
neració o contraprestació significativa per distingir el 
Servei d’Interès General del SIEG no és molt útil, ja que 
al nostre país és freqüent que els serveis públics siguin 
finançats de manera significativa pels usuaris mit-
jançant taxes i preus públics.

Des d’un punt de vista casuístic, el Tribunal ha esta-
blert el caràcter de servei no econòmic d’interès gene-
ral en determinats àmbits com l’ensenyament o la se-
guretat social, valorant en aquest últim cas la funció de 
solidaritat i la no-equivalència entre cotitzacions i pres-
tacions (sentència “Pucet”, de 17 de febrer de 1973, 
C-159/91). Ara bé, en altres serveis prestacionals típi-
cament públics la jurisprudència europea ha considerat 
que tenien el caràcter de servei econòmic d’interès ge-
neral. Així ha succeït parcialment en matèria de sanitat 
(sentència “Smits-Peerbooms”, de 12 de juliol de 
2001, C-157/99, i sentència TPI de 7 de novembre de 
2011, T-137/10), en matèria d’oficines de col·locació 
(sentència “Höfner”, de 25 d’abril de 1991, C-41/90), 
o fins i tot en matèria de gestió de domini públic (TPICE,  
sentència de 12 de desembre de 2000, T-128/98).

En definitiva, no és fàcil determinar la frontera 
entre el servei d’interès general i el servei d’interès 
econòmic general. La naturalesa o la finalitat del ser-
vei no són dades determinants en aquest sentit. 
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D’altra banda, el fet que l’objectiu del servei sigui 
essencialment social no exclou la seva qualificació 
com a servei d’interès econòmic general. La comuni-
cació de la Comissió UE de 26 d’abril de 2006 es re-
fereix als serveis socials d’interès general, que defi-
neix com els que responen al principi de solidaritat i 
es caracteritzen per la falta d’equivalència a títol in-
dividual entre cotitzacions i prestacions. Uns serveis 
l’objecte dels quals és garantir determinats drets fo-
namentals i protegir les persones més vulnerables, 
serveis en els quals no hi ha ànim de lucre. En aquest 
àmbit la Comissió admet la plena llibertat dels estats 
membres per definir missions d’interès general, en-
cara que, quan es tracta de serveis de caràcter econò-
mic, “también debe garantizarse la compatibilidad 
de sus modalidades de organización con otros ámbi-
tos del derecho comunitario, en particular, la libre 
prestación de servicios y la libertad de establecimien-
to y el derecho de competencia”, recordant en 
aquest sentit que “el Tribunal ha estipulado que de-
berán considerarse como actividades económicas, en 
el sentido del Tratado, las prestaciones ofrecidas nor-
malmente a cambio de remuneración… De ello se 
deduce que la práctica totalidad de los servicios pres-
tados en el ámbito social pueden considerarse ‘acti-
vidades económicas’ en el sentido de los artículos 43 
y 49 del Tratado de la UE”.

C/ Les ajudes “de minimis”.
El cas és que el dret europeu de la competència, en 

general, i les llibertats d’establiment i de lliure prestació 
de serveis, en particular, queden referits a un àmbit 
interestatal, això és, que es projecten en l’establiment 
o la prestació de serveis per part de les empreses d’un 
Estat determinat a un altre Estat diferent.

En aquest context, la primera qüestió que es plan-
teja és si aquests principis operen exclusivament a par-
tir d’un cert volum, de manera que les restriccions que 
per la seva quantia no tinguin la capacitat d’afectar els 
fluxos entre estats puguin subsistir com una peculiari-
tat de dret intern immune a les imposicions del dret 
europeu. Una situació a la qual es podrien refugiar 
bona part dels serveis locals, si no tots.

En aquest sentit cal recordar que, en establir els lí-
mits de les ajudes estatals, l’article 107 del Tractat no-
més es refereix a les ajudes susceptibles d’afectar els 
intercanvis comercials entre els estats membres:

“Artículo 107
”1. Salvo que los Tratados dispongan otra cosa, se-

rán incompatibles con el mercado interior, en la medi-
da en que afecten a los intercambios comerciales entre 

Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Esta-
dos o mediante fondos estatales, […].”

Doncs bé, en aquest punt la Comissió Europea s’ha 
esforçat per posar límits a l’expansió del dret europeu 
de la competència a l’àmbit dels serveis públics, ex-
cloent en tot cas les ajudes prestades pels poders pú-
blics que no superin un llindar econòmic determinat. 
En aquest sentit, el Reglament (CE) 1998/2006 fixa un 
límit per a les ajudes de 200.000 euros en el termini de 
tres anys, o el seu equivalent si no es tracta d’una ajuda 
en diners. Límit que el Reglament UE 360/2012 eleva, 
pel que fa a les empreses que presten serveis d’interès 
econòmic general, a 500.000 euros en el mateix perío-
de de tres anys.

Ara bé, tant la comunicació de la Comissió UE de 
26 d’abril de 2006 sobre serveis socials d’interès gene-
ral com la Decisió 2012/21/UE estableixen que, perquè 
operin els límits “de minimis”, les ajudes han de ser 
transparents, el que significa que han de quedar atri-
buïdes formalment mitjançant un o diversos actes del 
poder públic en els termes que s’indicaran més enda-
vant.

No obstant això, encara que la Comissió parteix de 
la base que les ajudes inferiors no afecten els intercan-
vis comunitaris, l’exclusió ho és només respecte al deu-
re de comunicació de l’ajuda, però no afecta l’obligació 
de complir els requisits inherents als SIEG, amb 
l’eventual il·legalitat de l’ajuda o de les restriccions en 
cas contrari (Comunicació de la Comissió UE de 23 de 
març de 2011).

D’altra banda, tot i que la normativa europea for-
mula inicialment les llibertats d’establiment i de presta-
ció de serveis en un àmbit interestatal, aquestes lliber-
tats s’estenen inevitablement per via de les legislacions 
internes de transposició i també per via jurisprudencial, 
de manera que acaben protegint també els operadors 
nacionals davant les intromissions del mateix Estat. La 
Directiva de serveis és un exemple en aquest sentit.

Finalment, pel que fa als ajuts, la jurisprudència eu-
ropea s’ha mostrat particularment bel·ligerant pel que 
fa als límits “de minimis”, restant-los transcendència 
pràctica:

– Sentència “Altmark Trans”, de 24 de juliol de 
2003, núm. C-280/2000:

“81. Por último, según la jurisprudencia del Tribu-
nal de Justicia, no existe un umbral o porcentaje por 
debajo del cual puede considerarse que los intercam-
bios entre Estados miembros no se ven afectados. En 
efecto, la cuantía relativamente reducida de una ayuda 
o el tamaño relativamente modesto de la empresa be-
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neficiaria no excluyen a priori la posibilidad de que se 
vean afectados los intercambios entre Estados miem-
bros (véanse las sentencias Tubemeuse, apartado 43, y 
España/Comisión, apartado 42).

”82. Por tanto, el segundo requisito para la aplica-
ción del artículo 92, apartado 1, del Tratado, según el 
cual la ayuda debe poder afectar a los intercambios 
entre Estados miembros, no depende del carácter local 
o regional de los servicios de transporte prestados ni 
de la importancia del ámbito de actividad de que se 
trate.”

3.4. Requisits formals en la constitució d’un 
SIEG

Com s’ha dit, els poders públics disposen d’un ampli 
marge de llibertat per definir els serveis públics o, en 
terminologia europea, els serveis d’interès general. Si 
aquests serveis tenen un contingut econòmic en els 
termes exposats, la seva configuració ha de respectar 
determinats requisits formals, sense els quals no resul-
ten admissibles sigui quina sigui la quantia.

El primer requisit és la prèvia definició formal de la 
missió o les missions d’interès general.

En segon lloc, l’Administració ha d’atribuir aquestes 
missions a un prestador, sia públic o privat, a diversos 
d’ells o a tots els prestadors que operin en el mercat, 
en aquest últim cas en qualitat d’obligació general. No 
cal que l’encàrrec s’efectuï mitjançant una norma, és 
suficient en aquest sentit una resolució singular, com 
per exemple un contracte de concessió.

En la configuració del servei l’Administració ha de 
determinar, així mateix, en quina mesura la consecució 
de la missió d’interès general requereix determinades 
limitacions al mercat, com ara l’atorgament de drets 
especials o exclusius als operadors encarregats del 
SIEG, la imposició de tarifes, la concessió de determi-
nades ajudes o altres mesures de suport que resultin 
justificades i proporcionals.

Aquestes obligacions formals resulten ineludibles 
independentment del règim jurídic relatiu als ajuts es-
tatals.

Pel que fa a la concessió d’ajudes, l’esmentada sen-
tència “Altmark Trans”, de 24 de juliol de 2003, esta-
bleix, a més, uns requisits complementaris:

“89. En primer lugar, la empresa beneficiaria debe 
estar efectivamente encargada de la ejecución de obli-
gaciones de servicio público y éstas deben estar clara-
mente definidas. […]

”90. En segundo lugar, los parámetros para el cál-
culo de la compensación deben establecerse previa-
mente de forma objetiva y transparente, para evitar 
que ésta confiera una ventaja económica que pueda 
favorecer a la empresa beneficiaria respecto a las em-
presas competidoras.

”91. Así, constituye una intervención financiera in-
cluida en el concepto de ayuda de Estado en el sentido 
del artículo 92, apartado 1, del Tratado, la compensa-
ción por parte de un Estado miembro de las pérdidas 
sufridas por una empresa sin que se hayan establecido 
previamente los parámetros de tal compensación, 
cuando, a posteriori, se comprueba que la explotación 
de determinados servicios en el marco de la ejecución 
de obligaciones de servicio público no ha sido econó-
micamente viable.

”92. En tercer lugar, la compensación no puede su-
perar el nivel necesario para cubrir total o parcialmente 
los gastos ocasionados por la ejecución de las obliga-
ciones de servicio público, teniendo en cuenta los in-
gresos correspondientes y un beneficio razonable por 
la ejecución de estas obligaciones. El cumplimiento de 
este requisito es indispensable para garantizar que no 
se otorga a la empresa beneficiaria ninguna ventaja 
que falsee o amenace falsear la competencia al refor-
zar su posición competitiva.

”93. En cuarto lugar, cuando la elección de la em-
presa encargada de ejecutar obligaciones de servicio 
público, en un caso concreto, no se haya realizado en el 
marco de un procedimiento de contratación pública que 
permita seleccionar al candidato capaz de prestar estos 
servicios originando el menor coste para la colectividad, 
el nivel de la compensación necesaria debe calcularse 
sobre la base de un análisis de los costes que una em-
presa media, bien gestionada y adecuadamente equipa-
da en medios de transporte para poder satisfacer las 
exigencias de servicio público requeridas, habría sopor-
tado para ejecutar estas obligaciones, teniendo en 
cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio ra-
zonable por la ejecución de estas obligaciones.”

La Decisió 2012/21/UE defineix la configuració del 
SIEG en els termes següents:

“Artículo 4. Atribución
”El funcionamiento del servicio de interés económi-

co general deberá atribuirse a la empresa en cuestión 
por medio de uno o varios actos cuya forma podrá ser 
determinada por cada Estado miembro. Estos actos 
deberán indicar, en particular:

”a) el contenido y la duración de las obligaciones 
de servicio público;
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”b) las empresas afectadas y, si procede, el territo-
rio afectado;

”c) la naturaleza de cualesquiera derechos exclusi-
vos o especiales atribuidos a las empresas por la auto-
ridad otorgante;

”d) una descripción del mecanismo de compensa-
ción y los parámetros aplicados al cálculo, control y 
revisión de la compensación;

”e) las modalidades para evitar y recuperar las posi-
bles compensaciones excesivas, y

”f) una referencia a la presente Decisión.
”Artículo 5. Compensación
”El importe de la compensación no superará lo ne-

cesario para cubrir el coste neto derivado del cumpli-
miento de las obligaciones de servicio público, incluido 
un beneficio razonable.”

En aquest últim sentit, les empreses designades 
hauran de portar una comptabilitat interna que indiqui 
per separat els costos i ingressos associats al servei 
d’interès econòmic general.

Però és que, en la doctrina més recent de la Comis-
sió de la Unió Europea, aquest sistema de control de 
les ajudes estatals no és només aplicable en els àmbits 
d’actuació pública en què hi ha un mercat, sinó també 
en els casos en què el mercat s’hagi reservat a una 
única empresa (Comunicació de la Comissió UE 2012 
8/02, apartat 2.3).

4. Epíleg

El dret de la Unió Europea ha experimentat una evolu-
ció ràpida, evolució que l’ha portat des d’un planteja-
ment inicial de respecte a les diverses concepcions na-
cionals sobre la intervenció dels poders públics en els 
mercats econòmics, fins a una delimitació progressiva 
de les regles del joc. Com s’ha apuntat ja, en aquesta 
evolució la jurisprudència del Tribunal de Luxemburg 
ha estat determinant.

Ara ens trobem ja en una nova situació que ens 
obliga a adaptar el nostre ordenament intern. Una 
adaptació que comporta el salt qualitatiu a un concep-
te objectiu i predeterminat del servei públic.

La construcció del concepte de servei d’interès 
econòmic general resulta determinant per al nostre 
dret públic en una doble dimensió: tant pel que fa a 
l’activitat prestacional exercida des del poder públic, 
com també pel que fa als paràmetres del control admi-
nistratiu sobre les activitats privades.

No obstant això, el nostre dret no ha rebut encara 

el concepte de servei d’interès econòmic general. Se-
guim instal·lats confortablement a la nostra idea tradi-
cional del servei públic.

El plantejament de la legislació general de règim  
local continua responent al binomi clàssic servei pú-
blic-activitat econòmica, un binomi que ha quedat su-
perat per la normativa europea. Al meu entendre, ni 
tan sols hem arribat a desenvolupar adequadament el 
plantejament de l’article 128 de la Constitució espa-
nyola. Aquest precepte situa les coses precisament en 
la mateixa lògica que informa el dret europeu, és a dir, 
en la lògica de l’equilibri entre una intervenció pública 
necessària per a la consecució de l’Estat social i els 
principis de llibertat d’empresa i lliure competència.

Com s’ha apuntat, l’adaptació haurà de comportar 
moltes limitacions en contrast amb la llibertat que fins 
ara hem tingut en aquest país respecte a la configura-
ció i l’activitat dels serveis públics locals. Ara bé, la 
construcció del SIEG també aporta alguns avantatges 
respecte a l’actuació de les administracions públiques 
en mercats liberalitzats, i permet un marge d’actuació 
que seria inacceptable en un model pur de mercat. El 
problema és que, en bona mesura, la manca de recep-
ció d’aquest nou paradigma en el nostre ordenament 
intern ens impedeix gaudir d’una part important dels 
aspectes positius d’aquesta construcció.

Mostra de la manca de permeabilitat del nostre sis-
tema jurídic al concepte SIEG és l’adaptació de la Direc-
tiva 2006/123/CE, relativa als serveis en el mercat inte-
rior. En efecte, aquesta norma europea ha establert les 
regles del joc inherents a la llibertat d’establiment i, en 
fer-ho, ha matisat l’abast de la liberalització en el cas 
dels sectors en què operen serveis d’interès econòmic 
general. En aquest sentit, l’exposició de motius adver-
teix el següent:

“Respecto a los SIEG, la Directiva establece que su 
aplicación no tiene que comportar la liberalización del 
SIEG ni la privatización de la entidad pública prestado-
ra del servicio (artículo 1.1). El artículo 15.4 admite, en 
el caso de los servicios de interés general, un margen 
relativamente amplio para introducir restricciones 
cuantitativas, territoriales, imposición de servicios de 
prestación obligatoria, de tarifas u otros.”

El mateix article 15.4 permet en el cas dels serveis 
d’interès econòmic general unes limitacions a l’activitat 
privada que inicialment no resulten admissibles en la 
resta de mercats. Així, la Directiva admet en aquest cas 
la introducció de límits quantitatius o territorials en 
l’establiment d’activitats privades, la imposició a 
l’empresa prestadora d’una forma jurídica determina-
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da, l’exigència de determinats requisits respecte al ca-
pital, la reserva de determinades prestacions a opera-
dors concrets, l’obligació de disposar d’un establiment 
en el terme municipal, la imposició d’un nombre mínim 
d’empleats, la fixació de les tarifes, o l’obligació 
d’efectuar prestacions complementàries. Unes mesu-
res que en el cas dels SIEG no queden necessàriament 
vinculades a alguna de les raons imperioses d’interès 
general establertes restrictivament, sent admissibles si 
resulten convenients o necessàries per a la consecució 
de la missió d’interès públic definida per l’Administració.

Entre aquestes mesures hi ha l’exigència de llicèn-
cia, sense que en aquest cas calgui apel·lar a una raó 
imperiosa d’interès general si així ho imposa el compli-
ment de la missió d’interès general (TSJCE, sentència 
de 20 de febrer de 2001, procediment núm. C-205/99). 
La construcció SIEG permet fins i tot establir drets es-
pecials o exclusius a favor de l’operador designat, o el 
control dels preus.

Així doncs, la configuració del servei d’interès 
econòmic general obre les portes a la introducció de 
limitacions en l’activitat d’operadors privats que inicial-
ment estan vedades, i, al seu torn, justifica la possibili-
tat d’ajudes als operadors –públics o privats–, ajudes 
que d’altra manera resultarien inadmissibles d’acord 
amb l’ordenament europeu.

No obstant això, com s’ha apuntat, els efectes po-
sitius que es poden extreure del concepte de servei 
d’interès econòmic general troben en el nostre cas un 
obstacle, ja que la normativa de transposició no ha in-
corporat les referències a aquest concepte que inclou 

la Directiva de serveis. En aquest sentit, els articles, 9, 
11 i 13.1 de la Llei 17/09 ometen les matisacions que 
respecte al SIEG efectuaven els correlatius articles 15.4 
i 17.1 de la Directiva.

En definitiva, entenc que estem davant la necessitat 
de reordenar el nostre dret intern, de definir adequa-
dament el perfil general dels nostres serveis públics per 
referència als principis de llibertat de prestació de ser-
veis, llibertat d’establiment dels operadors privats i lliu-
re competència. En tot cas, el nostre ordenament ha 
d’obrir els canals jurídics que permetin aplicar plena-
ment el concepte de servei d’interès econòmic general.

En un altre ordre de coses, la idea del SIEG pot ser 
útil per avançar en una interpretació adequada del con-
cepte de reserva de sectors i serveis. En efecte, com s’ha 
dit, la reserva queda definida a la Constitució per als 
supòsits en què la intervenció pública afecta la lliure 
competència. La configuració del SIEG té precisament 
l’efecte de reduir al mínim indispensable i aïllar l’efecte 
pertorbador de la intervenció de les administracions pú-
bliques en el mercat, neutralitzant-ne l’impacte sobre la 
lliure competència. Per tant, un servei definit en els ter-
mes SIEG no té per què afectar significativament la 
competència, almenys en els supòsits en què no 
s’utilitzen tècniques pesades d’intervenció com 
l’establiment de drets reservats o exclusius o el control 
de preus. Per tant, un SIEG definit així podria escapar a 
la necessitat de reserva, en la mesura que no afecta la 
llibertat d’empresa i la lliure competència, obrint 
d’aquesta manera un nou espai per al servei públic en-
tre la mera iniciativa econòmica i la reserva de serveis. ■
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