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Informe 11/2017, de 19 de desembre, de la Junta Con sultiva de Contractació 
Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comi ssió Permanent) 
 
 
Assumpte: Prestacions objecte dels encàrrecs a mitj ans propis que aquests poden 
contractar amb tercers  
 
 
 
ANTECEDENTS 
 
 
I. El president del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) 
ha sol·licitat l’Informe d’aquesta Junta Consultiva de Contractació Administrativa en 
relació amb un encàrrec de gestió que ha rebut d’un Consell Comarcal.   
 
En l’escrit de petició d’informe s’assenyala que el Consorci es constitueix, segons 
disposen els seus estatuts, com a mitjà propi instrumental i com a servei tècnic dels 
quatre consells comarcals que el conformen, dels quals pot rebre encàrrecs de gestió 
d’execució obligatòria. En concret, en aquest escrit s’indica que el Consoci ha rebut per 
part d’un dels consells comarcals l’encàrrec de la gestió dels residus municipals que els 
ajuntaments de la comarca van delegar en el consell i que comporta la recollida, el 
transport i el tractament d’aquests residus; i que, si bé el Consoci “disposa d’elements per 
al tractament dels residus (plantes especialitzades i personal propi), d’elements per a la 
recollida i transport (contenidors i vehicles) i del propi personal tècnic per a la gestió i 
control dels serveis, necessita, però, contractar amb una empresa que dugui a terme tota 
la tasca de recollida i transport”. 
 
Per això, es planteja a aquesta Junta Consultiva si el fet d’haver de contractar una 
empresa que realitzi la tasca de recollida i de transport dels residus, amb els elements 
aportats pel Consorci, pot donar lloc a una incorrecta aplicació de l’encàrrec de gestió. 
 
 
II. L’article 4.9 del Decret 376/1996, de 2 de desembre, de reestructuració de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, estableix que 
aquesta Junta Consultiva informa sobre les qüestions que, en matèria de contractació, li 
sotmetin, entre altres, les entitats que integren l’administració local a Catalunya. D’altra 
banda, l’article 11.4 del mateix Decret atribueix a la Comissió Permanent l’aprovació dels 
informes corresponents. 
 
 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
I. L’escrit de petició d’informe planteja si el fet que un mitjà propi destinatari de l’encàrrec 
de la gestió de residus, que comprèn la recollida, el transport i el seu tractament, hagi de 
contractar una empresa que realitzi una part d’aquesta prestació –en concret, les 
activitats de recollida i de transport–, amb materials aportats pel mateix mitjà propi, 
suposa una incorrecta utilització de la tècnica de l’encàrrec al mitjà propi. Aquesta 
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consulta porta a haver d’analitzar la qüestió de si és possible que els mitjans propis 
contractin amb tercers part de la prestació objecte d’un encàrrec i, en aquest cas, si hi ha 
límits a dites contractacions. 
 
El text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre (d’ara endavant, TRLCSP), regula els mitjans propis i serveis 
tècnics en els articles 4.1 n i 24.6. El primer d’aquests articles preveu que resten exclosos 
de l’àmbit d’aplicació d’aquest els negocis jurídics en virtut dels quals s'encarrega la 
realització d'una “determinada prestació” a una entitat que, de conformitat amb l'article 
24.6, tingui atribuïda la condició de mitjà propi i servei tècnic. Aquest precepte també 
estableix que “els contractes que s'hagin de subscriure per les entitats que tinguin la 
consideració de mitjà propi i servei tècnic per a la realització de les prestacions objecte de 
l'encàrrec quedaran sotmesos a aquesta Llei, en els termes que siguin procedents 
d'acord amb la naturalesa de l'entitat que els subscrigui i el tipus i quantia dels mateixos”. 
 
Per la seva banda, l’article 24.6 del TRLCSP estableix els criteris que han de complir els 
ens, organismes i entitats del sector públic per poder ser considerats mitjans propis i 
serveis tècnics dels poders adjudicadors per als quals realitzin la part essencial de la 
seva activitat.1 
 
Per tant, cap dels preceptes del TRLCSP reguladors dels mitjans propis estableix que 
hagin d’executar per si mateixos la totalitat de la prestació encarregada. De fet, aquesta 
Junta Consultiva ja va manifestar en l’Informe 6/2010, de 28 de juliol, que la possibilitat 
que els mitjans propis receptors dels encàrrecs previstos en l’article 4.1.n de la Llei de 
contractes del sector públic no executin tot l’encàrrec per si mateixos i, per tant, duguin a 
terme contractes amb empresaris particulars, s’estableix en el mateix article 4.1.n, que 
preveu expressament que les entitats que tinguin la consideració de mitjà propi i servei 
tècnic subscriguin contractes per a la realització de les prestacions objecte de l’encàrrec.2 
 

                                                
1 Aquests requisits han estat analitzats en múltiples ocasions per les diferents juntes consultives 
de contractació administrativa sobre la base de la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea –per exemple, per aquesta Junta Consultiva en l’Informe 18/2012, de 30 de novembre; 
per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa d’Aragó, en l’Informe 1/2007, de 8 de març; 
per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat en l’informe 11/11, de 15 de 
desembre, entre moltes altres. 
 
2 També, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Canàries en l’Informe 2/2012, de 
10 d’abril, va afirmar que pels propis termes de l’article 4.1.n del TRLCSP, cal entendre que el 
legislador parteix de la base que les encomanes de gestió no es troben condicionades al fet que el 
mitjà instrumental hagi de disposar de tots els elements o recursos necessaris per portar a terme 
l’objecte de l’encomana; ans al contrari, segons aquesta Junta, el legislador considera 
expressament i, en conseqüència, admet el supòsit que part dels elements o recursos puguin ser 
contractats amb tercers per l’entitat que actua com a mitjà instrumental. Així mateix, la Comissió 
Consultiva de Contractació Pública d’Andalusia, en l’Informe 2/2012, de 10 d’abril, va assenyalar 
que l’article 4.1.n del TRLCSP admet expressament la compatibilitat dels contractes que l’entitat 
instrumental hagi de concloure per dur a terme l’encomana rebuda amb la figura de l’encomana de 
gestió, a l’execució de la qual han d’estar directament orientats. 
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Tot i que s’ha admès que els mitjans propis puguin contractar amb tercers part de la 
prestació objecte de l’encàrrec, sense necessitat que l’hagin d’executar per si mateixos 
en la seva totalitat, al mateix temps també s’ha entès que és necessari que els mitjans 
propis disposin de mitjans per dur-lo a terme, sense que en cap cas puguin contractar 
amb tercers tota la prestació encarregada.  
 
Així, aquesta Junta Consultiva en l’Informe 6/2010 esmentat va afirmar que, atès que  
l’article 4.1.n del TRLCSP preveu que l’objecte de l’encàrrec és “la realització d’una 
determinada prestació”, no es pot considerar que la prestació es dugui a terme per qui es 
limita a traslladar la seva execució a un tercer, de manera que, això “porta a haver de 
concloure que, almenys part de la prestació l’ha de dur a terme el mitjà propi receptor de 
l’encàrrec”.3  
 
També, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat, en l’Informe 65/07, 
de 29 de gener de 2009, va considerar com a requisit perquè un ens tingui la 
consideració de mitjà propi, la seva “idoneïtat per executar l’encàrrec de gestió i en tal 
sentit ha de disposar de personal i mitjans materials i tècnics necessaris per executar 
l’encàrrec”.  
 
Per la seva banda, el Tribunal de Comptes ha posat de manifest, en reiterades ocasions, 
que els mitjans propis han de disposar de personal i dels mitjans materials i tècnics que 
resultin necessaris per executar l’objecte de l’encàrrec, i que la possibilitat del mitjà propi 
de subcontractar la totalitat de l’encàrrec desvirtua el sentit del recurs a aquesta figura. 
Així, per exemple, en l’Informe núm. 10884 va indicar que l’ús de la figura de l’encomana 
de gestió només té sentit quan se seleccioni un mitjà propi que compti amb mitjans 
especialment qualificats o especialitzats, idonis per al desenvolupament de les activitats 
que constitueixen el seu objecte; i que resulta necessari, com a requisit habilitant del 
recurs a un concret mitjà propi, “el de la seva idoneïtat per executar l’encomana, el que 
significa que ha de disposar de personal i mitjans materials i tècnics necessaris per 
executar-la per si mateix”. Segons assenyala aquest Tribunal “un mitjà propi ho és 
precisament perquè gaudeix dels instruments necessaris per portar a terme els encàrrecs 
que se li encomanin, aquesta és una de les principals causes de l’encomana, que 
l’Administració instrumental té mitjans per dur a terme les ordres de la matriu, el contrari 
equivaldria a entendre la figura de l’encomana de gestió com a un frau a la legislació de 

                                                
3 Segons va assenyalar aquesta Junta Consultiva, efectuar una interpretació diferent de l’article 
4.1.n del TRLCSP “suposaria considerar que les administracions públiques, davant la necessitat 
d’obtenir una determinada prestació, poguessin optar lliurement per recórrer a un contracte 
administratiu o a un privat –amb la pèrdua de les prerrogatives administratives i el consegüent 
detriment per a la salvaguarda de l’interès públic que aquesta actuació comportaria–, per la via 
d’interposar mitjançant un encàrrec, un mitjà propi que no tingués el caràcter d’administració 
pública a l’efecte de la normativa sobre contractació pública”. 
 
4 Informe del Tribunal de Comptes núm. 1088, de fiscalització de les encomanes de gestió de 
determinats ministeris, organismes i altres entitats públiques portades a terme a l’emparament de 
la legislació que habilita aquesta forma instrumental de gestió administrativa, formalitzades en els 
anys 2011-2012.  
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contractes públics”. En la mateixa línia, en l’Informe núm. 10475 va afirmar que la inclusió 
en el propi document de formalització de les encomanes de la previsió de portar a terme 
la subcontractació pràcticament de la totalitat de les activitats encarregades, desvirtua el 
sentit del recurs a aquesta figura i suposa de fet una mera translació per part de 
l’Administració que fa l’encomana de la gestió de la contractació al mitjà propi. 
 
A més, cal tenir en compte que, en relació amb els mitjans propis de l’àmbit estatal, la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, estableix en l’article 86, de 
caràcter no bàsic, que les entitats integrants del sector públic institucional “podran ser 
considerades” mitjans propis i serveis tècnics dels poders adjudicadors i de la resta d'ens 
i societats que no tinguin la consideració de poder adjudicador quan compleixin les 
condicions i requisits establerts en el TRLCSP, i que “tindran la consideració” de mitjà 
propi i servei tècnic quan s'acrediti que, a més de disposar de mitjans suficients i idonis 
per realitzar prestacions al sector d'activitat que es correspongui amb el seu objecte 
social, d’acord amb la seva norma o acord de creació, sigui una opció més eficient que la 
contractació pública i resulta sostenible i eficaç, aplicant criteris de rendibilitat econòmica, 
o bé quan resulti necessari per raons de seguretat pública o d'urgència en la necessitat 
de disposar dels béns o serveis subministrats pel mitjà propi o servei tècnic.6  
 
Així, d’acord amb la Llei 40/2015 la consideració de mitjà propi requereix no només el 
compliment dels requisits que s’estableixen en la normativa de contractació pública, sinó 
també dels dos requisits acumulatius, que tenen per finalitat limitar la contractació amb 
tercers de les prestacions objecte d’un encàrrec, i que són: que l’entitat disposi de mitjans 
suficients i idonis i que el recurs a l’encàrrec sigui més eficient que la subscripció d’un 
contracte, o necessari per raons de seguretat pública o urgència.  
 
 
II. Tanmateix, no s’estableix en el TRLCSP ni en la Llei 40/2015 cap límit exprés en 
relació amb el percentatge de la prestació encarregada que els mitjans propis poden 
contractar amb tercers o, el que és el mateix, el percentatge d’encàrrec que aquests han 
d’executar per si mateixos7. 

                                                
5 Informe del Tribunal de Comptes núm. 1047, de fiscalització sobre contractes de publicitat i 
comunicació institucional subscrits per departaments ministerials i organismes de l’àrea de 
l’administració econòmica de l’Estat exercicis 2010, 2011 i 2012. 
 
6 Una previsió similar es conté en la Llei 16/2010, de 17 de desembre, d’organització i 
funcionament de l’Administració general i del sector públic autonòmic de Galicia, l’article 49 de la 
qual, relatiu a l’organització dels treballs dels mitjans propis i serveis tècnics, disposa que “el mitjà 
propi haurà de disposar de l’estructura i serveis tècnics suficients per fer-se responsable de 
l’organització i gestió dels treballs que desenvolupi i de les prestacions encarregades així com de 
la seva qualitat tècnica (...) extrem que haurà de ser justificat per l’entitat que fa l’encomana en 
l’expedient tramitat per a la realització de cada encomana”.    
 
7 Únicament respecte de TRAGSA i les seves filials, la Disposició addicional vint-i-cinquena del 
TRLCSP preveu que “en el supòsit que l’execució d’obres, la fabricació de béns mobles o la 
prestació de serveis per les societats del grup es porti a terme amb la col·laboració d’empresaris 
particulars, l’import de la part de prestació a càrrec d’aquests haurà de ser inferior al 50 per 100 de 
l’import total del projecte, subministrament o servei”.  
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Tampoc es conté cap previsió en relació amb aquest límit en la Directiva 2014/24/UE, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, la 
qual regula, per primera vegada en l’àmbit del dret europeu de contractació pública, les 
diverses modalitats de contractació in house i els seus requisits –en l’article 12, 
d’aplicació directa des del passat dia 18 d’abril de 20168; ni el Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea ha tingut ocasió d’analitzar aquest extrem.  
 
Respecte d’aquesta qüestió, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de les 
Illes Balears va assenyalar en l’Informe 1/2010, de 21 de juliol, que, atès que per poder 
efectuar un encàrrec a un mitjà propi hi ha d’haver una causa justa que el justifiqui, així 
com el caràcter d’excepció que té l’encàrrec i la necessitat d’interpretar-lo de forma 
restrictiva, cal entendre, tot i que la Llei no ho exigeix expressament, que l’entitat que té la 
consideració de mitjà propi ha de disposar dels mitjans materials i tècnics adequats per 
executar, almenys, “la major part o una part significativa” de la prestació objecte de 
l’encàrrec, sense perjudici que per dur a terme les prestacions objecte de l’encàrrec pugui 
subscriure algun contracte amb un tercer. 
 
Per la seva banda, el Tribunal de Comptes ha afirmat en la “moció a les Corts Generals 
sobre la necessitat de desenvolupar un adequat marc legal per a l’ús de les encomanes 
de gestió per les administracions públiques”9, que “si un mitjà propi no pot executar per si 
mateix almenys el 50 per 100 de l’encàrrec, no pot ser considerat idoni per realitzar dita 
prestació en els termes previstos en l’article 86.2 de la Llei de règim jurídic del sector 
públic”10. En aquest sentit, el Tribunal de Comptes entén que “s’hauria d’establir de forma 
expressa un límit legal general a la subcontractació per part dels mitjans propis per a la 
realització de les prestacions objecte de l’encàrrec, el qual s’hauria de cenyir a les 
prestacions accessòries que no constitueixin l’objecte principal de l’encàrrec i estar 
restringida a un màxim del 50 per 100 del cost total de l’encàrrec” i que l’eventual excés 
sobre els límits a la subcontractació que s’estableixin hauria de tenir una repercussió 
sobre la valoració de la idoneïtat com a mitjà propi.11  

                                                
8 Tal com es va assenyalar en l’Informe 1/2016, de 6 d'Abril, d’aquesta Junta Consultiva relatiu als 
“Continguts de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, que 
han de ser d'aplicació directa a partir del dia 18 d'abril de 2016, data en què finalitza el termini per 
a la seva transposició”. 
 
9 Aquesta Moció va ser aprovada pel Ple del Tribunal de Comptes en la sessió de 22 de desembre 
de 2016. 
 
10 El Consell de Comptes de Galícia, en l’Informe de fiscalització d’encomanes de gestió 
corresponent a l’exercici 2013, també va qüestionar que alguna de les entitats que rebien 
encomanes comptessin amb els mitjans necessaris per realitzar els treballs encomanats, atès que 
el nivell de contractació amb tercers per part dels mitjans propis en alguns casos era superior al 50 
per cent de l’encàrrec rebut. 
 
11 La Intervenció General de l’Administració de l’Estat també ha assenyalat, en la Circular 4/2015, 
de 20 de maig, sobre “diversos aspectes relacionats amb les encomanes de gestió regulades en 
els articles 4.1. n i 24.6 del text refós de la Llei de contractes del sector públic”, que “un mitjà propi 
no podrà contractar amb tercers l’execució d’una part de la prestació encarregada quan el seu 
import superi el 50 per cent del total de la prestació, sense perjudici que la normativa específica de 
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Tanmateix, com s’ha dit, en la normativa de contractació pública vigent no es conté cap 
límit exprés en aquest sentit12, de manera que, d’acord amb aquest règim vigent, una 
entitat que té la consideració de mitjà propi pot contractar amb tercers part de les 
prestacions objecte d’un encàrrec, si disposa de mitjans adequats per a la seva 
realització. 
 
 
III. En tot cas, per respondre a la qüestió plantejada, cal tenir en compte la regulació que 
sobre els mitjans propis es conté actualment en la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol 
les directives del Parlament Europeu i del Consell, 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014 (d’ara endavant, LCSP), que entrarà en vigor, amb caràcter general, el dia 
9 de març de 2018. L’article 32 de la LCSP, relatiu a “encàrrecs dels poders adjudicadors 
a mitjans propis personificats”, conté una regulació més detallada i completa que la que 
es preveu en la normativa interna vigent en matèria de contractació pública i, a més de 
transposar l’establert en la Directiva 2014/24/UE, precisa alguna de les qüestions 
insuficientment regulades en el TRLCSP.  
 
Així, a l’efecte d’aquest Informe, cal observar que l’apartat 2 d’aquest precepte estableix 
com un dels requisits que han de complir les persones jurídiques, de dret públic o de dret 
privat, per tenir la consideració de mitjà propi personificat, el reconeixement exprés 
d’aquesta condició en els seus estatuts o actes de creació, amb el compliment previ dels 
dos requisits següents: “1º Conformitat o autorització expressa del poder adjudicador 
respecte del que vagi a ser mitjà propi; 2º Verificació per l’entitat pública de la qual 
depengui l’ens que vagi a ser mitjà propi, que compta amb mitjans personals i materials 
apropiats per la realització dels encàrrecs de conformitat amb el seu objecte social” (lletra 
d).13  

 
A més, la nova LCSP preveu un percentatge màxim a les prestacions objecte d’un 
encàrrec que els mitjans propis poden contractar amb tercers, si bé també considera 

                                                                                                                                              
cada mitjà propi pugui regular un límit inferior al 50 per cent esmentat, cas en el qual s’hauria 
d’atendre a dit límit”. 
 
12 En l’àmbit del territori de Navarra, aquest límit sí que es va establir en la Llei foral 3/2013, de 25 
de febrer, de modificació de la Llei foral 6/2006, de 9 de juny, de contractes públics, que preveu 
que els ens instrumentals han de disposar dels mitjans materials i tècnics adequats per executar 
“la major part o una part significativa” de la prestació objecte de l’encàrrec, sense perjudici que per 
dur a terme les prestacions objecte del mateix puguin efectuar contractacions, les quals “no podran 
comportar el trasllat de l’execució de més del 50 per 100 del preu de l’encàrrec”. Ara bé, aquesta 
Llei també preveu que es pot superar dit percentatge “sempre que es justifiqui exhaustivament 
l’existència d’una justa causa tendent a l’economia, eficàcia o eficiència en l’execució de l’encàrrec 
com l’especial coneixement del mercat, la major organització empresarial per a l’execució del 
conjunt de la prestació o activitat, o altres que justifiquen que l’encàrrec comportarà un valor afegit 
a la prestació final”. 
 
13 D’acord amb la disposició final 16ª, l’entrada en vigor de l’article 32.2, lletra d, es produirà, amb 
posterioritat a l’entrada en vigor general de la llei, el dia 9 de setembre de 2018. 
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alguna excepció quant a la seva aplicació. Així, l’apartat 7 del mateix article 32 preveu, 
literalment, el següent: 
 
“Als negocis jurídics que els ens destinataris de l'encàrrec celebrin en execució de 
l'encàrrec rebut de conformitat amb el present article, se li han d’aplicar les regles 
següents: 
a) El contracte quedarà sotmès a aquesta Llei, en els termes que siguin procedents, 
d'acord amb la naturalesa de l'entitat que els celebri i el tipus i valor estimat dels mateixos 
i, en tot cas, quan el mitjà propi no sigui un poder adjudicador se li aplicaran les normes 
contingudes en el Títol I del Llibre Tercer de la present Llei. 
b) L'import de les prestacions parcials que el mitjà propi pugui contractar amb tercers no 
excedirà del 50% de la quantia de l'encàrrec.14 
 
No serà aplicable l’establert en aquesta lletra als contractes d'obres que subscriguin els 
mitjans propis als que se'ls hagi encarregat una concessió, ja sigui d'obres o de serveis.15 
Igualment no serà d'aplicació en els supòsits en els quals la gestió del servei públic 
s'efectuï mitjançant la creació d'entitats de dret públic destinades a aquest finalitat, ni a 
aquells en què la mateixa s'atribueixi a una societat de dret privat el capital de la qual 
sigui, en la seva totalitat, de titularitat pública”. 
 
Per tant, la nova LCSP estableix la possibilitat dels mitjans propis de contractar 
“prestacions parcials” amb tercers amb el límit que dites contractacions no superin el 50 
per cent de la quantia de l’encàrrec, amb determinades excepcions, les quals, tanmateix, 
no suposen una habilitació per contractar amb tercers la totalitat de l'encàrrec, ja que 
l’obligació de disposar dels “mitjans personals i materials apropiats per a la realització de 
l'encàrrec” no s’eximeix en cap cas. 
 
En definitiva, atès el que s’ha exposat en les consideracions precedents, la normativa 
vigent no obliga els mitjans propis a executar tot l’encàrrec per si mateixos, sinó que 
admet que puguin contractar amb tercers part de la prestació objecte d’un encàrrec, 
sense perjudici que hagin de disposar de mitjans per a la seva realització; i la nova LCSP, 
que entrarà en vigor properament, estableix, respecte d’aquesta possibilitat, el límit 
màxim del 50 per cent de la quantia de l’encàrrec.  
 
Així, en el supòsit plantejat en l’escrit de consulta en què un mitjà propi disposa de 
mitjans materials i personals per realitzar el tractament de residus, i també de mitjans 
materials per efectuar la seva recollida i transport i de personal tècnic propi per efectuar la 
                                                
14 En diverses versions del Projecte de LCSP, s’establia un percentatge màxim d’encàrrec que els 
mitjans propis podien contractar amb tercers del 60 per 100 –i, a més, es preveia la possibilitat de 
fixar en l’ordre de l’encàrrec un de superior justificant les raons de recórrer al mitjà propi en lloc de 
licitar el contracte directament– respecte del qual el Consell de l’Estat va manifestar, en el 
Dictamen a l’Avantprojecte de llei de contractes del sector públic núm. 1116/2015, la necessitat de 
fer-ho compatible amb el règim establert en l’article 86 de la Llei 40/2015 i de reduir el percentatge. 
 
15 Respecte d’aquesta excepció, el Consell de l’Estat en el Dictamen a l’Avantprojecte de llei de 
contractes del sector públic, ja esmentat, assenyala que “encara que no és una qüestió regulada 
pel Dret de la Unió Europea, sembla convenient disminuir la possibilitat de contractació parcial del 
mitjà propi per evitar el risc d’excloure l’accés de tercers a la contractació”. 
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gestió i el control del servei de residus, sembla que es pot considerar que disposa de 
mitjans adequats per poder rebre un encàrrec per a la gestió dels residus municipals. De 
manera que, el fet que el Consorci hagi de contractar una empresa que realitzi la tasca de 
recollida i de transport dels residus, amb materials aportats per ell mateix i amb personal 
propi per controlar i gestionar el servei, no suposaria una incorrecta utilització de la 
tècnica dels encàrrecs a mitjans propis.  
 
En tot cas, convé que el Consell Comarcal, en el document de formalització de l’encàrrec 
al Consorci, detalli i quantifiqui concretament les prestacions que aquest pot contractar 
amb tercers, per a la qual cosa es recomana prendre com a referència el límit màxim del 
50 per cent que estableix la nova LCSP, atès que dit límit resultarà operatiu per a tots els 
mitjans propis el dia 9 de març de 2018. 
 
 
Sobre la base de les consideracions anteriors, la Comissió Permanent de la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa formula les següents 
 
 
CONCLUSIONS  
 
I. El text refós de la Llei de contractes del sector públic no estableix l’obligació que els 
mitjans propis hagin d’executar la totalitat dels encàrrecs que rebin per si mateixos, de 
manera que poden contractar amb tercers part de la prestació encarregada, sense que 
s’estableixi cap límit exprés en aquest sentit, si bé han de disposar de mitjans adequats 
per a la seva realització.  
 
II. La nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, sí que 
estableix, amb caràcter general, un límit màxim del 50 per cent de la quantia de l’encàrrec 
que els mitjans propis poden contractar amb tercers. Per tant, atès que dit límit resultarà 
operatiu per a tots els mitjans propis a partir del dia 9 de març de 2018, data d’entrada en 
vigor general de la llei, es considera recomanable prendre’l ja ara com a referència per 
quantificar les prestacions d’un encàrrec que els mitjans propis poden contractar amb 
tercers.  
 
 
  
Barcelona, 19 de desembre de 2017 
 
 
 


