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Resum

Aquest estudi aborda, des d’una òptica eminentment pràctica, la transcendència de l’objecte social de les per-

sones jurídiques als efectes de determinar-ne la capacitat d’obrar. Particularment, i des del punt de vista apun-

tat, s’hi analitzen el paper de l’objecte social com a límit de la capacitat d’obrar, els mitjans a través dels quals 

es pot acreditar la susdita capacitat d’obrar, i les peculiaritats de la matèria en alguns tipus de persones jurídi-

ques, com les unions temporals d’empresaris, les agrupacions d’interès econòmic, les associacions i les societats 

cooperatives.
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The legal capacity of the entrepreneur: the relationship between the statutory activity of 
legal entities and the subject of public contracts

Abstract

This article analyzes, from a mainly practical standpoint, the relevance of the statutory activity of a legal entity 

in relation to its legal capacity. Specifically, the article addresses the following aspects: the role of the statutory 

activity with respect to the limits to legal capacity; the means of evidence referred to legal capacity, and the 

particularities of this issue in relation to some legal entities like temporary union of employers, economic in-

terest groups, associations and cooperatives.
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1. Introducció

La capacitat és l’aptitud legal per tal de ser subjecte de 
drets o obligacions, o la facultat més o menys àmplia 
de realitzar actes vàlids i eficaços en dret. Doctrinal-
ment es distingeix entre capacitat jurídica –o aptitud 
per ser subjecte de drets i obligacions–, que té qualse-
vol persona pel fet d’existir, i capacitat d’obrar –o de 
realitzar amb validesa i eficàcia un acte o negoci con-
cret–, que únicament posseeixen les persones que gau-
deixen d’una sèrie de qualitats.

La vigent legislació de contractes del sector públic, 
pel que fa als requisits que han de reunir els qui prete-
nen contractar amb l’Administració, no regula d’una 
manera expressa el de personalitat, sinó que se centra 
en el de la capacitat d’obrar, pel fet d’entendre que el 
segon engloba necessàriament el primer, de manera 
que la dada de la personalitat és un pressupòsit bàsic 
per a la contractació, i no hi poden accedir els qui no 
tinguin aquest requisit (per exemple, comunitats de 
béns), amb l’única excepció que un precepte legal ex-
ceptuï expressament d’aquest requisit (com succeeix, 
com veurem més endavant, amb les unions temporals 
d’empresaris).

D’aquesta manera, l’article 54.1 del Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’a-
prova el text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, disposa que només podran contractar amb el 
sector públic les persones naturals o jurídiques, espa-
nyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’o-
brar, no estiguin incurses en una prohibició de con-
tractar, i acreditin la seva solvència econòmica, 
financera i tècnica o professional o, en els casos en 
què ho exigeixi aquesta Llei, estiguin degudament 
classificades.

Es reclama, també, en el segon apartat del precepte 
esmentat, que els empresaris disposin de l’habilitació 
empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible 
per a la realització de l’activitat o la prestació que en 
constitueixi l’objecte.1

A això se suma que la manca de capacitat d’obrar 
es sanciona, en l’article 32 del text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, amb la nul·litat de ple dret 
del contracte, d’aquí la importància del compliment 
d’aquest requisit.

Però passa que el tema de la capacitat d’obrar és 
força més complex en el cas de les persones jurídiques 
que en el de les persones físiques, ja que mentre aques-
tes últimes tenen una capacitat d’obrar genèrica, la 
falta de la qual ha de ser suplerta pels mitjans que co-
neix l’ordenament jurídic civil, la capacitat d’obrar de 
les primeres necessàriament ha de ser posada en rela-
ció amb el seu objecte social. En conseqüència, és 
aquest aspecte, el de la vinculació entre l’objecte social 
i la capacitat d’obrar de les persones jurídiques, sobre 
el que anem a centrar el nostre estudi.

2. L’objecte social com a límit a la capacitat 
d’obrar de les persones jurídiques

L’objecte social, és a dir, l’expressió de l’activitat o acti-
vitats a què es dedicarà la societat, constitueix un dels 
punts que, com a contingut mínim, han de recollir els 
estatuts socials, tal com prescriu l’article 23 del Reial 
decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei de societats de capital.

Ara bé, aquesta previsió no ha impedit, tanmateix, 
que es generi una llarga disputa doctrinal al voltant de 
si aquest objecte social determina o no la capacitat d’o-
brar de la societat. I en l’aldarull d’aquesta disputa tro-
bem tres postures: d’una banda, la dels qui afirmen que 
la capacitat d’obrar de les persones jurídiques està fixa-
da pels seus fins socials; de l’altra, la dels qui, basats en 
la doctrina germànica, entenen que l’objecte social no 
limita ni vincula la capacitat de les societats en el dret 
espanyol; i finalment la dels qui se situen en una posició 
intermèdia i assenyalen que, si bé la capacitat és gene-
ral, els actes aliens a les finalitats socials serien mera-
ment anul·lables, esmenables, confirmables i ratifica-
bles, sent un mer problema de representació.2

La primera línia d’opinió basa la seva teoria en la 
normativa mateixa de les societats de capital, la qual 
vincula la capacitat d’obrar amb l’objecte social de les 
empreses. Així, com a exemple d’això, els seus defen-
sors citen el fet que, en aquesta normativa, s’enllaça la 
personalitat jurídica de l’empresa a la seva inscripció al 
Registre Mercantil, la qual, al seu torn, es materialitza 
mitjançant la presentació de l’escriptura de constitució 
on consten els fins socials.3

1. Informe 1/09, de 25 de setembre de 2009, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat, i Resolució 
núm. 37/2012, de 3 de febrer de 2012, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, rec. 345/2012.

2. Sentència de l’Audiència Nacional de 10 de desembre de 1991.
3. Informe 8/2005, de 4 d’octubre, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.
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Els valedors de la segona postura argumenten, per 
la seva banda, que en el nostre dret, per principi, les 
persones jurídiques gaudeixen d’una capacitat plena i 
general que s’estén a qualsevol camp, sense que el fi 
de les mateixes constitueixi per si un límit de la seva 
capacitat, en el sentit que la persona jurídica tan sols 
existeix en el límit tancat del seu fi, fora del qual l’ens 
s’esvaeix. Aquesta tesi conclou, doncs, que les perso-
nes jurídiques són reals i capaces, encara que s’extrali-
mitin en la seva finalitat, sense perjudici de les reacci-
ons de l’autoritat administrativa i de la responsabilitat 
dels seus òrgans.4

Gallego Córcoles, en una postura intermèdia entre 
les dues anteriors, indica que cal tenir en compte que 
les societats mercantils tenen delimitat l’objecte social 
a les clàusules estatutàries, si bé això no significa que 
les actuacions realitzades que siguin contràries o alie-
nes a l’objecte social estiguin viciades de nul·litat abso-
luta i radical, ja que es reconeix a les societats una 
capacitat general per actuar en dret. Continua dient la 
professora que l’especificació de l’objecte social es diri-
geix  , entre d’altres objectius, a limitar les facultats de 
representació dels administradors de la societat, i, així, 
els efectes dels actes aliens o contraris a l’objecte soci-
al. A part d’això, ultima Gallego Córcoles, cal recordar 
que les societats de capital queden obligades davant 
de tercers que hagin obrat de bona fe i sense culpa 
greu, tot i que es desprengui dels estatuts inscrits en el 
Registre Mercantil que l’acte no està comprès en l’ob-
jecte social.5

No obstant això, a dia d’avui, la polèmica doctrinal 
exposada està totalment superada en l’àmbit dels con-
tractes del sector públic, ja que, a partir de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector pú-
blic, s’ha consagrat el lligam absolut dels fins, objecte 
o àmbit d’activitat de les empreses a les prestacions 
que constitueixen l’objecte del contracte en qüestió. 
Fins i tot es podria dir que aquest principi havia estat 
inclòs en el nostre ordenament jurídic abans de la Llei 

de contractes del sector públic, ja que, encara que el 
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, s’havia limitat a marcar 
aquesta relació exclusivament per als contractes de ser-
veis, la doctrina l’havia fet extensible a la resta de con-
tractes administratius.6

En conseqüència, dins l’àmbit de la contractació 
pública s’exigeix   que entre l’objecte del contracte i el fi 
social de la persona jurídica hi hagi una vinculació o 
relació directa, de manera que, si aquesta no es dóna, 
no podrà concórrer a la licitació.7 Dit d’una altra mane-
ra, l’objecte social determina la capacitat de la societat 
per a la subscripció de contractes, i aquesta no pot 
contractar les prestacions que estiguin fora del seu ob-
jecte social.8

En aquest sentit, l’article 57.1 del Reial decret legis-
latiu 3/2011, de 14 de novembre, limita l’àmbit objec-
tiu dels contractes públics al voltant dels quals les em-
preses poden tenir la condició d’adjudicataris, en 
establir que “Les persones jurídiques només poden ser 
adjudicatàries de contractes les prestacions dels quals 
estiguin compreses dins dels fins, objecte o àmbit d’ac-
tivitat que, d’acord amb els seus estatuts o regles fun-
dacionals, els siguin propis.” Per tant, haurem d’estar a 
la delimitació de l’objecte social que es contingui en el 
document de constitució o fundacional de la societat.

No hi ha, doncs, en els contractes administratius 
cap dubte sobre la necessitat que l’objecte social de les 
persones jurídiques licitadores empari l’activitat con-
creta de l’objecte de la prestació que es contracta.9 És 
a dir, hem d’entendre que la capacitat de les persones 
jurídiques es defineix, amb caràcter general i per a 
qualsevol contracte del sector públic, pel seu objecte 
social.

Ara bé, el que no s’aborda en la legislació de con-
tractes públics és l’abast o el grau d’amplitud amb què 
ha d’estar definit l’objecte social, així com la necessitat 
o no d’equivalència o identitat entre el mateix i les 

4. Sentències de l’Audiència Provincial de Madrid de 20 d’abril de 1999 i del Tribunal Suprem de 12 de juliol de 2002, i 
Resolució de 8 d’octubre de 1964 de la Direcció General dels Registres i del Notariat.

5. gaLLego CóRCoLes, I., “La capacidad de obrar del contratista”, Contratación Administrativa Práctica, núm. 70, Sección 
Informe de Jurisprudencia, desembre 2007, pàg. 38, editorial La Ley.

6. Informe 4/99, de 17 de març de 1999, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat.
7. Resolució núm. 169/2012, de 3 d’agost de 2012, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, rec. 

152/2012.
8. El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 3, Sección Consultas, quinzena del 15 al 27 feb. 2008, ref. 

378/2008, pàg. 378, tom 1, editorial La Ley.
9. Per tots, informes 4/99, de 17 de març de 1999, 20/00, de 6 de juliol de 2000, i 32/03, de 17 de novembre de 2003, de 

la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat.
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prestacions objecte del contracte, o el suficient encaix 
d’aquestes prestacions dins d’un objecte social definit 
en termes amplis, per la qual cosa el problema sorgeix 
quan els termes d’aquest objecte social plantegen in-
certeses sobre les prestacions emparades pel mateix.

En aquest punt cal remarcar que la Llei no exigeix   
una identitat o equiparació exacta de la definició de les 
prestacions pròpies amb les de l’objecte contractual, 
de manera que entenem que n’hi ha prou amb la sim-
ple valoració de si aquestes prestacions es troben inclo-
ses en l’objecte social.10

Seguint per tant aquest criteri, encara que no hi 
hagi una identitat de la definició de l’objecte social de 
l’empresa amb les prestacions objecte del contracte, 
s’ha d’entendre que l’empresa té prou capacitat d’o-
brar si es considera que aquestes prestacions es troben 
emparades en l’objecte social definit en termes am-
plis.11

Així, l’opinió generalitzada sobre l’objecte social 
sosté que formen part d’aquest els actes de desenvolu-
pament o execució de l’objecte, sia de manera directa 
o indirecta, els actes complementaris o auxiliars per a 
això, els actes neutres o polivalents, i fins i tot també 
els actes aparentment no connectats amb l’objecte so-
cial, quedant exclosos no els actes aliens a l’objecte 
sinó els clarament contraris al mateix, és a dir, els actes 
contradictoris o denegatoris de l’objecte social.I en el 
terreny dels contractes del sector públic això suposa 
que, si bé les prestacions objecte del contracte han 
d’estar compreses en els fins, l’objecte o l’àmbit de 
l’activitat de l’empresa, no cal una coincidència literal 
entre l’objecte social i el del contracte, i l’òrgan de con-
tractació és el que ha de valorar aquesta adequa-
ció.12Una interpretació diferent o excessivament rigo-
rosa podria donar lloc a l’exclusió injustificada de 
l’empresari del procediment de contractació.

En definitiva, i a tall de conclusió, podem deduir 
que, des de l’òptica de la jurisprudència i la doctrina, 
s’ha entès que la capacitat general de les persones ju-
rídiques arriba per realitzar qualsevol acte que no esti-
gui prohibit expressament pels seus estatuts o per les 
lleis per les quals es regeixin.

3. Mitjans acreditatius de la capacitat d’obrar 
de les empreses

Advertíem en l’apartat precedent que l’objecte social 
era un dels aspectes que s’havia d’incloure en els esta-
tuts socials. De conformitat amb això, l’article 72.1 del 
Reial decret legislatiu 3/2011 ressenya que la capacitat 
d’obrar de les persones jurídiques s’acreditarà mitjan-
çant l’escriptura o document de constitució, i si no fos 
legalment exigible, pels seus estatuts, o acte fundacio-
nal, en què constin les normes per les quals es regula la 
seva activitat, degudament inscrits, si s’escau, en el re-
gistre públic que correspongui segons el tipus de per-
sona jurídica de què es tracti.

En el supòsit dels empresaris no espanyols que si-
guin nacionals d’estats membres de la Unió Europea, 
l’apartat 2 de l’article 72 al·ludit assenyala que la capa-
citat d’obrar s’acreditarà per la seva inscripció en el re-
gistre procedent d’acord amb la legislació de l’Estat on 
estan establerts, o mitjançant la presentació d’una de-
claració jurada o un certificat, en els termes que s’esta-
bleixin reglamentàriament, d’acord amb les disposici-
ons comunitàries d’aplicació.

Els altres empresaris estrangers, atenent l’apartat 3 
del reiterat article 72, hauran d’acreditar la capacitat 
d’obrar amb un informe de la missió diplomàtica per-
manent d’Espanya a l’Estat corresponent o de l’oficina 
consular en l’àmbit territorial de la qual radiqui el do-
micili de l’empresa. L’article 10 del Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Re-
glament general de la Llei de contractes de les adminis-
tracions públiques, precisa que en aquest informe es 
farà constar, amb l’acreditació prèvia per part de les 
empreses, que figuren inscrites en el registre local pro-
fessional, comercial o anàleg o, si no n’hi ha, que actu-
en habitualment en el tràfic local en l’àmbit de les ac-
tivitats a les quals s’estén l’objecte del contracte. A 
més, afegeix aquest mateix precepte, també s’hi haurà 
d’adjuntar l’informe de la missió diplomàtica perma-
nent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç 
Exterior del Ministeri d’Economia sobre la condició 
d’Estat signatari de l’Acord sobre contractació pública 

10. Informe 11/08, de 30 d’abril de 2009, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Govern de les Illes 
Balears, en el qual s’afirma: “cabe interpretar el artículo 46.1 LCSP (actual artículo 57 TRLCSP) en un sentido amplio, es decir, 
que las prestaciones objeto del contrato deben estar comprendidas en los fines, objeto o ámbito de actividad de la empresa, 
sin que sea necesaria la coincidencia literal entre el objeto social y el objeto del contrato. Así, es suficiente que se pueda inter-
pretar que las prestaciones objeto del contrato encajan o quedan amparadas o englobadas en estos fines, objeto o ámbito de 
actividad.”

11. Informe 2/2013, de 23 de gener, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Govern d’Aragó.
12. Op. cit. núm. 10.
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de l’Organització Mundial del Comerç, sempre que es 
tracti de contractes subjectes a regulació harmonitza-
da, o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat a què es 
refereix l’article 55.1 del text refós de la Llei de contrac-
tes del sector públic.

A la vista d’aquesta regulació, caldria preguntar-se 
si és possible justificar la capacitat d’obrar de les perso-
nes jurídiques per altres vies diferents de les assenyala-
des.

En aquest sentit, cal fer notar que, des del punt de 
vista substantiu, amb l’actualment derogada Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector pú-
blic, es va eliminar la possibilitat, admesa en la legisla-
ció immediatament precedent a aquesta, que les soci-
etats mercantils demostressin la seva capacitat 
mitjançant l’escriptura de modificació. Previsió aquesta 
que es manté actualment en el Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de contractes del sector públic.

Tanmateix, aquesta forma d’acreditació (per mitjà 
de l’escriptura de modificació) seria plenament admis-
sible segons la jurisprudència antiformalista que impe-
ra en la matèria, en virtut de la qual una interpretació 
literal de les condicions per prendre part en els proce-
diments administratius de contractació, que condueixi 
a la no-admissió de proposicions per simples defectes 
formals fàcilment esmenables, és contrària al principi 
de concurrència.13 I més encara quan l’esmentada doc-
trina jurisprudencial avala la mateixa conclusió fins i tot 
quan no s’hagi presentat l’escriptura de constitució per 
part de l’empresa licitadora, però del conjunt de les 
actuacions es pugui deduir l’existència d’aquest docu-
ment.14

En segon lloc, ha sorgit el dubte de si la simple acre-
ditació d’estar classificat en els subgrups exigits en un 
expedient de contractació, pot ser suficient per provar 
que l’empresari té l’objecte social adequat per dur a 
terme les prestacions del contracte.

Referent a això, s’ha argumentat que el requisit de 
capacitat no es pot substituir per la classificació, que és 
simplement una forma d’avalar la capacitat tècnica i la 
solvència economicofinancera de l’empresari, però no 
d’acreditar-ne la capacitat d’obrar, tot això amb inde-
pendència que les certificacions dels registres oficials 
de licitadors i empreses classificades sí que la puguin 

testimoniar en la mesura que inclouen la informació 
relativa a l’objecte social de l’empresa.15

Abundant al respecte, cal ressaltar que la simple 
justificació d’estar classificat en els subgrups exigits 
en un expedient de contractació, pot no ser suficient 
per acreditar que l’empresari té l’objecte social ade-
quat per dur a terme les prestacions d’aquell contrac-
te, atès que s’han de prendre en consideració les par-
ticularitats del règim de la classificació empresarial, 
que pot conduir al fet que els subgrups exigits no 
abastin la totalitat de les prestacions objecte d’un 
contracte, ja sigui perquè no estan enquadrades en 
els subgrups exigits, ja sigui perquè es tracta d’un 
contracte mixt.16

A més, pot succeir que si bé l’empresari, en el mo-
ment de classificar-se, tingui un objecte social que 
comprengui les activitats incloses en el subgrup en què 
obté la classificació, decideixi modificar-lo posterior-
ment, sense que aquesta circumstància es comuniqui a 
l’òrgan competent en matèria de classificació, incom-
plint l’obligació que estableix en aquest sentit l’article 
70.4 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de no-
vembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic.

En conclusió, la persona jurídica que concorre a la 
licitació d’un contracte per al qual s’exigeix   una classi-
ficació determinada, tot i que confirmi que està degu-
dament classificada, si els seus estatuts o regles funda-
cionals no comprenen les prestacions objecte del 
contracte, haurà de ser exclosa de la licitació per man-
ca de capacitat d’obrar.

Finalment, s’ha plantejat el valor que es podria do-
nar a la situació d’alta d’aquesta en determinades ca-
tegories de l’IAE. La resposta a aquesta qüestió deriva 
necessàriament de l’àmbit diferent en què ens movem 
en el cas dels estatuts d’una empresa, que en delimiten 
l’objecte social, i per tant la capacitat d’obrar, i els cer-
tificats d’alta i estar al corrent de l’IAE, que el que acre-
diten és el compliment per part de les empreses de les 
seves obligacions tributàries. És a dir, aquests últims 
documents constaten que l’empresa ha realitzat en al-
gun moment activitats determinades sotmeses a l’IAE, 
i que ha complert les seves obligacions tributàries cor-
responents, però això no constitueix el mitjà de delimi-
tació de l’àmbit d’activitats d’una empresa, que podria 

13. Sentència del Tribunal Suprem de 15 de gener de 1999.
14. Sentència del Tribunal Suprem de 8 de maig de 2007.
15. Op. cit. núm. 10.
16. Ídem.
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haver realitzat les mateixes sense tenir capacitat per 
fer-ho.17

Abundant al respecte, cal ressaltar que els estatuts 
d’una societat com a delimitador del seu objecte social 
i el fet d’estar donada d’alta en l’IAE es mouen en 
plans diferents, i tenen, igualment, valors diferents; 
són, per tant, documents separats, sense que la infor-
mació que apareix en l’un i en l’altre es pugui intercan-
viar o complementar.18

Dit tot això, no hi ha dubte que aquesta informació, 
si bé no pot ser un element substitutiu ni acreditatiu 
per si de l’objecte social d’una empresa, sí que pot ser-
vir, en determinats casos, de suport a la interpretació 
deguda del contingut material de l’objecte social de 
l’empresa definit en els seus estatuts.19

4. Alguns supòsits especials: les unions tem-
porals d’empreses, les agrupacions d’interès 
econòmic, les associacions i les societats coo-
peratives

4.1.  Les unions temporals d’empreses

Al començament d’aquest treball, hi assenyalàvem que 
el text refós de la Llei de contractes del sector públic 
únicament atorgava capacitat d’obrar als qui gaudien 
de personalitat jurídica, si bé precisàvem també que, 
com a excepció, permet que una norma doti d’aquesta 
capacitat a un subjecte mancat de personalitat. Doncs 
bé, una d’aquestes excepcions fa referència a les uni-
ons temporals d’empresaris, o el que és el mateix, al 
sistema de col·laboració entre empresaris per temps 
cert, determinat o indeterminat, per al desenvolupa-
ment o execució d’una obra, servei o subministrament.

Les unions temporals d’empreses poden contractar 
amb el sector públic, encara que no tenen personalitat 
diferent dels empresaris que les integren, segons es 
desprèn de l’article 59 del Reial decret legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre. Ara bé, aquestes unions tenen 
capacitat d’obrar, però seria raonable interpretar que 
la capacitat d’obrar de la unió temporal requerís que 
totes les societats que la formen tinguessin com a ob-
jecte social el propi de la prestació del contracte?; o, 
per contra, n’hi hauria prou per dotar-la d’aquesta 
capacitat que, almenys, una de les societats que for-

men la unió temporal d’empreses tingués un objecte 
social coincident amb el del contracte?

Per resoldre la qüestió plantejada es poden distin-
gir, teòricament, dues situacions de fet: un primer su-
pòsit en què totes les empreses que es presenten a una 
licitació com a UTE tenen un objecte social que té rela-
ció directa o indirecta amb les prestacions que integren 
l’objecte del contracte, ja sigui parcialment o total-
ment, i un segon supòsit en què algunes de les empre-
ses que es presenten a una licitació com a unió tempo-
ral tenen un objecte social totalment o parcialment 
coincident amb l’objecte del contracte, però també 
s’hi incorporen alguna o algunes empreses l’objecte de 
les quals no té cap relació, ni directa ni indirecta, amb 
l’objecte del contracte. En aquest segon cas es podrien 
distingir, alhora, dues situacions: d’una banda, quan el 
conjunt d’objectes socials de les empreses de la unió 
temporal no cobreix el conjunt de prestacions que inte-
gren l’objecte del contracte, i, d’altra banda, quan no-
més una o diverses de les empreses que integren la 
unió temporal cobreixen per si mateixes el conjunt de 
prestacions que integren l’objecte del contracte.

El primer supòsit no planteja problemes especials, 
més enllà del fet que la mesa o els serveis correspo-
nents de l’òrgan de contractació han de comprovar 
que entre totes les empreses que integren la unió tem-
poral d’empreses es cobreix per capacitat (tant per ob-
jecte com per solvència) la totalitat de les prestacions 
que integren l’objecte del contracte.

En el segon cas, quan la totalitat dels objectes socials 
de les empreses de la unió temporal no abasta totes les 
prestacions que formen l’objecte del contracte, la solu-
ció també sembla evident: caldrà excloure la unió tem-
poral d’empreses de la licitació per manca de capacitat.

El supòsit que veritablement genera dificultats és 
quan només una o diverses de les empreses que s’a-
grupen en la unió temporal abracen per si mateixes el 
conjunt de tasques que constitueixen l’objecte con-
tractual. Aquí caldria convenir que, independentment 
que les empreses que integren l’UTE estiguin classifica-
des i, si escau, els siguin aplicables les normes d’acu-
mulació de classificacions que preveuen els articles 
67.5 del Reial decret legislatiu 3/2011 i 52 del Regla-
ment general de la Llei de contractes de les administra-
cions públiques, totes aquestes empreses han d’acredi-
tar, com a mínim, una relació directa o indirecta entre 

17. Op. cit. núm. 11.
18. Informe 4/2010, de 25 de març, de la Junta Consultiva del Govern de Canàries.
19. Informe 2/2013, de 23 de gener, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Govern d’Aragó.
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el seu objecte social i les prestacions incloses en l’ob-
jecte del contracte.20

4.2. Les agrupacions d’interès econòmic

Les agrupacions d’interès econòmic són societats dota-
des de personalitat jurídica, de caràcter mercantil i sen-
se ànim de lucre per a si mateixes, que es regeixen per 
la Llei 12/1991, de 29 d’abril, d’agrupacions d’interès 
econòmic, i supletòriament per les normes de la socie-
tat col·lectiva que siguin compatibles amb la seva natu-
ralesa específica. La seva finalitat és facilitar el desen-
volupament o millorar els resultats de l’activitat 
econòmica dels seus socis en el mercat espanyol.

Doncs bé, cal apuntar que la naturalesa jurídica d’a-
questes agrupacions no seria causa d’exclusió en un 
procediment de contractació, si bé un tret fonamental 
d’aquesta figura jurídica és el caràcter auxiliar, la qual 
cosa obligarà a fer una anàlisi detinguda del seu objec-
te social per tal de determinar la seva adequació a l’ob-
jecte del contracte i, amb això, complir les previsions 
de l’article 57.1 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. Això comporta una 
dificultat intrínseca derivada de les limitacions de l’ob-
jecte social de l’agrupació d’interès econòmic, però no 
comporta necessàriament la seva exclusió automàtica 
del procés de selecció del contractista.21

Per tant, en un pla pràctic, no és estrany que es posi 
de manifest algun inconvenient perquè aquestes agrupa-
cions siguin adjudicatàries de contractes administratius, 
no per falta de personalitat jurídica, sinó per la possible 
dificultat d’acreditar la idoneïtat de la capacitat d’obrar 
exigible en relació amb l’objecte prestacional a licitar.22

En definitiva, caldrà efectuar l’anàlisi individualitza-
da de cada cas per determinar-ne o no l’exclusió.

4.3. Les associacions i les societats coopera-
tives

La associacions creades a l’empara de la Llei orgànica 
1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associa-

ció, són entitats instaurades mitjançant un acord de 
tres o més persones físiques o jurídiques constituïdes 
legalment, que es comprometen a posar en comú co-
neixements, mitjans i activitats per aconseguir unes fi-
nalitats lícites, comunes, d’interès general o particular, 
i es doten d’uns estatuts que en regeixen el funciona-
ment.

Per la seva banda, la cooperativa és una societat 
constituïda per persones que s’associen, en règim de 
lliure adhesió i baixa voluntària, per a la realització 
d’activitats empresarials, encaminades a satisfer les se-
ves necessitats i aspiracions econòmiques i socials, 
amb estructura i funcionament democràtics, d’acord 
amb els principis formulats per l’aliança cooperativa 
internacional, en els termes resultants de la Llei 
27/1999, de 16 de juliol, de cooperatives.

Doncs bé, s’han plantejat problemes pràctics en re-
lació amb aquestes figures jurídiques, motivats per la 
necessitat d’equivalència entre l’objecte societari i el 
contractual, així com per altres possibles aspectes que 
podrien ser tinguts en compte a l’hora d’analitzar la 
seva capacitat per participar en les licitacions públi-
ques.

En aquest sentit, cal apuntar que la possibilitat que 
associacions i societats cooperatives puguin accedir a 
contractes administratius depèn exclusivament de la 
seva capacitat d’obrar, i aquesta, al seu torn, la condi-
ciona la circumstància que en els respectius estatuts 
s’inclogui com a objecte de l’associació o la societat el 
que ho és del contracte mateix. És més, per determinar 
aquesta aptitud no poden influir altres consideracions 
com, per exemple, els possibles avantatges fiscals que 
podrien tenir –particularment per la seva forma jurídi-
ca– aquest tipus d’associacions o societats respecte de 
la resta de licitadors, ja que aquesta última considera-
ció no té suport a cap precepte de la vigent regulació 
de la contractació administrativa.23

5. Conclusions

– Les persones jurídiques plantegen certes peculiaritats 
quant a la seva capacitat d’obrar, atesa la vinculació de 
l’al·ludida capacitat amb el seu objecte social.

20. Op. cit. núm. 3.
21. Informe 7/92, de 27 de febrer de 1992, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat, i Informe 

1/2009, de 3 de març, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Junta d’Extremadura.
22. Informe 9/2006, de 20 de novembre, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Cata-

lunya.
23. Op. cit. núm. 6.
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– En el camp dels contractes públics es requereix 
que entre l’objecte del contracte i el fi social de la per-
sona jurídica hi hagi una relació directa, sense que això 
impliqui l’obligació d’una coincidència textual entre 
aquest objecte i fi.

– Com a regla, la capacitat d’obrar de les persones 
jurídiques s’acreditarà mitjançant l’escriptura o docu-
ment de constitució o els estatuts o acte fundacional, 
així com pels documents modificatius d’aquests.

Tanmateix, no és admissible la justificació de la 
capacitat esmentada per mitjà de la documentació 
probatòria de la classificació o d’alta en l’IAE.

– Algunes persones jurídiques, com ara les unions 
temporals d’empreses, les agrupacions d’interès eco-
nòmic, les associacions o les societats cooperatives, 
plantegen certes peculiaritats en relació amb la seva 
capacitat d’obrar.

Les unions temporals gaudeixen de capacitat d’o-

brar malgrat no tenir personalitat pròpia, i l’objecte 
social de totes les empreses que formen la UTE ha de 
tenir relació, directa o indirecta, amb l’objecte del con-
tracte, als efectes que puguin ser admeses en la licita-
ció corresponent.

Per la seva banda, les agrupacions d’interès econò-
mic, tot i posseir personalitat jurídica i, per tant, capa-
citat d’obrar, poden tenir problemes a l’hora d’acredi-
tar la seva idoneïtat en relació amb l’objecte 
contractual, atès el caràcter auxiliar que ostenten res-
pecte dels seus socis.

Finalment, la capacitat d’obrar de les associacions i 
les societats cooperatives depèn exclusivament del lli-
gam entre el fi social previst en els seus estatuts i l’ob-
jecte del contracte, sense que, a l’hora de determinar 
aquesta capacitat, hi puguin influir altres aspectes 
aliens a la legalitat vigent (com, per exemple, el seu 
particular règim fiscal). ■




