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SECTOR PÚBLIC INSTITUCIONAL ESTATAL: RESUM SOBRE EL RÈGIM 

JURÍDIC DELS ORGANISMES AUTÒNOMS, LES ENTITATS PÚBLIQUES 

EMPRESARIALS, LES AGÈNCIES ESTATALS I LES AUTORITATS 

ADMINISTRATIVES INDEPENDENTS 

 

 

Tots els articles que s’esmenten corresponen a la LRJSP, llevat quan s’indica 

expressament que es tracta d’una altra Llei. L’abreviatura LJ correspon a la Llei 

29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa; 

l’abreviatura LCSP, a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

sector públic; l’abreviatura LCNMC, a la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de 

la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència; i l’abreviatura LPACAP, a 

la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

Administracions Públiques. 
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ORGANISMES AUTÒNOMS, ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS I 

AGÈNCIES ESTATALS 

 

 

 

NORMES COMUNES ALS ORGANISMES AUTÒNOMS I A LES ENTITATS 

PÚBLIQUES EMPRESARIALS 

 

Es creen per Llei (art. 91.1). 

 

Es regeixen també per uns Estatuts aprovats per Reial decret del Consell de 

Ministres (art. 93.2). L’aprovació i la publicació dels Estatuts és un requisit 

indispensable per a l’entrada en funcionament efectiu de l’organisme públic (art. 

93.3). 

 

La seva transformació es fa per Reial decret del Consell de Ministres (art. 87.3) 

i la fusió també es fa a través d’una norma reglamentària (art. 94.2). 

 

La dissolució es fa normalment per acord del Consell de Ministres, però pot 

arribar a ser automàtica (art. 96). 

 

Tenen personalitat jurídica pròpia (art. 89.1, art. 98.1, art. 103.1). 

 

La forma jurídica que adopten consisteix en una forma pública de 

personificació, amb l’estructura, com a màxims òrgans de govern, d’un 

President, Rector o Director (òrgan unipersonal) i un Consell Rector o 

d’Administració (òrgan col·legiat) (art. 90.1). 

 

Estan adscrits a un Departament ministerial del qual depenen o al qual se’ls 

vincula (art. 91.2, lletra a, i art. 98.2); tanmateix, les entitats públiques 

empresarials també poden estar adscrites a un organisme autònom, en lloc 

d’estar-ne a un Departament ministerial (art. 103.2). 

 

Els titulars dels màxims òrgans de govern normalment són nomenats i separats 

o destituïts lliurement per l’Administració general de l’Estat (administració 

matriu), que és l’administració de la qual depèn l’organisme públic o a la qual 

se l’ha vinculat. A vegades els titulars ho són pel fet d’ostentar un càrrec en 

l’administració matriu (membres nats). La determinació de la composició dels 

màxims òrgans de govern la preveuen els Estatuts (art. 93.1, lletra b), els quals, 

encara que no ho digui expressament la LRJSP, estableixen també l’òrgan que 

en nomena i en separa o destitueix els titulars (normalment correspon al 

Ministre del Departament ministerial al qual l’organisme està adscrit, o al 

Consell de Ministres). 
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El Departament ministerial d’adscripció pot dictar instruccions i dirigir, impulsar i 

preordenar l’activitat dels organismes públics adscrits. Un instrument de 

direcció és el Pla anual d’actuació, que s’aprova pel Departament del qual 

depèn o al qual s’ha vinculat l’organisme (art. 92.2). 

 

Són possibles els recursos d’alçada impropis: recursos administratius contra les 

disposicions, actes i activitat en general dels màxims òrgans de govern dels 

organismes públics la resolució dels quals correspon a l’administració matriu 

(normalment al Ministre del Departament ministerial al qual l’organisme públic 

està adscrit). Aquests recursos solen establir-se en les lleis sectorials o en els 

Estatuts de l’organisme (art. 93.1, lletra b). 

 

Legitimació restringida per recórrer davant de la jurisdicció contenciosa 

administrativa: concretament, no poden interposar recurs contenciós 

administratiu contra les disposicions, actes i activitat en general de 

l’administració de la qual depenen o a la qual estan vinculats (de l’Administració 

general de l’Estat, per al supòsit que aquí estudiem) (art. 20, lletra c, LJ). 

 

Els corresponen les potestats administratives precises per al compliment de 

llurs fins en els termes que prevegin els Estatuts (per exemple, la potestat 

reglamentària de manera limitada a “ordenar aspectos secundarios del 

funcionamiento” del servei encomanat “en el marco y con el alcance 

establecido por las disposiciones que fijen el régimen jurídico básico de dicho 

servicio”) (art. 89.2). En canvi, no tenen atribuïda i no els correspon exercir la 

potestat expropiatòria (art. 89.2). 

 

Tenen patrimoni i tresoreria propis (art. 89.1,  art. 101.1 i art. 107.1). 

 

Compten amb un Pla d’actuació i estan sotmesos a un control d’eficàcia i 

supervisió contínua. El control d’eficàcia l’exerceix el Departament al qual estan 

adscrits, i consisteix en avaluar el compliment dels objectius de l’activitat de 

l’entitat i l’adequada utilització dels recursos d’acord amb el que estableix el Pla 

d’actuació. La supervisió contínua correspon exercir-la al Ministeri d’Hisenda i, 

entre altres coses, verifica la subsistència de les circumstàncies que van 

justificar la creació de l’organisme i la seva sostenibilitat financera (art. 85.1, 2 i 

3). 

 

 

 

NORMES PRÒPIES DELS ORGANISMES AUTÒNOMS 

 

Activitat: “desarrollan actividades propias de la Administración Pública, tanto 

actividades de fomento, prestacionales, de gestión de servicios públicos o de 
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producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación” (art. 

98.1). 

 

Règim jurídic: dret administratiu i només en defecte de norma administrativa 

s’aplica el dret comú (art. 99). 

 

Règim del personal: funcionari o laboral, en els mateixos termes que en 

l’Administració general de l’Estat (art. 100.1). 

 

Règim de contractació: Als efectes de la contractació, la Llei de contractes del 

sector públic els considera administracions públiques. Se’ls aplica, per tant, el 

règim de contractació de les administracions públiques. Celebren contractes 

administratius i contractes privats (art. 3.2, lletra a, art. 25.1 i art. 26.1, lletra a, 

LCSP). 

 

Règim econòmic financer: Normalment es financen majoritàriament amb 

recursos econòmics que provenen de consignacions dels pressupostos 

generals de l’Estat o de transferències de l’Administració general de l’Estat o 

d’entitats públiques (art. 101.2). 

 

 

 

NORMES PRÒPIES DE LES ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS 

  

Activitat: són entitats “que se financian con ingresos de mercado, a excepción 

de aquellas que tengan la condición o reúnan los requisitos para ser declaradas 

medio propio personificado de conformidad con la Ley de Contratos del Sector 

Público, y que junto con el ejercicio de potestades administrativas desarrollan 

actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes 

de interés público, susceptibles de contraprestación” (art. 103.1). 

 

Règim jurídic: dret privat, excepte en la formació de la voluntat dels seus 

òrgans, en l’exercici de les potestats administratives que tinguin atribuïdes i en 

algunes altres qüestions, més o menys puntuals, relatives a matèria 

contractual, patrimonial, pressupostària, econòmica financera i de comptabilitat 

(art. 104). 

 

Règim del personal: personal laboral (dret laboral) i, excepcionalment, 

funcionaris públics (estatut funcionarial) (art. 106.1). Els titulars dels òrgans als 

quals els correspon l’exercici de les potestats administratives que té atribuïdes 

l’entitat pública empresarial han de ser funcionaris públics: “2. En todo caso, el 

ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el 

ejercicio de las potestades públicas [potestats administratives] o en la 
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salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones 

Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos” (art. 9.2 del 

text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial 

decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre). 

  

Règim de contractació: Als efectes de la contractació, la Llei de contractes del 

sector públic no les considera administracions públiques, ja que n’exclou les 

entitats de dret públic que es financen majoritàriament amb ingressos de 

mercat (art. 3.2, lletra b, LCSP). No se’ls aplica, per tant, el règim de 

contractació de les administracions públiques i només celebren contractes 

privats (art. 26, 1, lletres b i c, LCSP). En alguns casos són poders adjudicadors 

(quan satisfacin necessitats d’interès general que no tinguin caràcter industrial 

o mercantil) (art. 3.3, lletra d, LCSP) i, en altres, merament entitats que formen 

part del sector públic (quan satisfacin necessitats d’interès general que tinguin 

caràcter industrial o mercantil) (art. 3.1, lletra g, LCSP). 

 

Règim econòmic financer: Es financen majoritàriament amb ingressos de 

mercat (especialment amb els ingressos que es deriven de les seves 

operacions, obtinguts com a contraprestació de les seves activitats comercials) 

i només excepcionalment els seus recursos econòmics poden provenir de 

consignacions dels pressupostos generals de l’Estat o de transferències de les 

administracions o d’entitats públiques. El requisit d’haver-se de finançar 

majoritàriament amb ingressos de mercat no s’exigeix en el cas de les entitats 

públiques empresarials que tenen la condició o que reuneixen els requisits per 

a ser declarades mitjà propi personificat (art. 107.2 i 3). 

 

 

 

AGÈNCIES ESTATALS 

 

La majoria de les normes comunes als organismes autònoms i a les entitats 

públiques empresarials (art. 85 a 97) s’apliquen a les agències estatals. 

Recordem que aquestes també són organismes públics (art. 84.1, lletra a). El 

règim de les agències estatals s’aproxima al del organismes autònoms. Són 

característiques pròpies de les agències el fet que les crea el Govern i que són 

creades per al compliment dels programes corresponents a les polítiques 

públiques (art. 108 bis). 

 

L’actuació de les agències s’instrumenta a través d’un contracte plurianual de 

gestió que ha d’establir, entre altres aspectes, els objectius que ha de perseguir 

l’agència i els resultats que ha d’obtenir (art. 108 ter.2, lletra a). Sotmeses a 

criteris empresarials, en les agències s’incentiva el compliment dels objectius, 

de manera que el seu incompliment permet l’exigència de responsabilitat per la 

gestió duta a terme pels òrgans executius i el personal directiu, ensems que la 



 6 

quantia de la massa salarial destinada al complement de productivitat, o 

concepte equivalent del personal laboral, està vinculada al grau de compliment 

dels objectius fixats en el contracte de gestió (art. 108 ter.2, lletra e, art. 108 

quater.9 i 10). Les agències estan sotmeses a un control d’eficàcia i de 

supervisió contínua a través del seguiment del contracte de gestió (art. 108 

sexies.10). 

 

Pel que fa al seu règim econòmic financer destaca la menció expressa de la 

possibilitat de finançar-se, si es compleixen determinats requisits, amb càrrec 

als crèdits previstos en el capítol VIII dels Pressupostos Generals de l’Estat 

quan es tracti de finançar projectes d’investigació i desenvolupament (art. 108 

quinquies.2). Llevat que una llei estableixi el contrari, les agències no poden 

recórrer a l’endeutament (art. 108 quinquies.4). 

 

 

 

AUTORITATS ADMINISTRATIVES INDEPENDENTS 

 

 

Activitat: “funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre 

sectores económicos o actividades determinadas” (art. 109.1). 

 

Es creen per Llei (art. 110.1). 

 

Tenen personalitat jurídica pròpia (art. 109.1). 

 

Estan vinculades a l’Administració general de l’Estat, però gaudeixen 

d’independència funcional o d’una especial autonomia (art. 109.1) 

 

Són entitats de dret públic (art. 109.1), i, per tant, la forma jurídica que adopten 

consisteix en una forma pública de personificació, la qual sol tenir, com a 

màxims òrgans de govern, un òrgan unipersonal i un òrgan col·legiat (per ex. 

art. 13 LCNMC), semblantment a com s’estructuren els organismes públics. 

 

Règim jurídic: dret administratiu i només en defecte de norma administrativa 

s’aplica el dret comú (art. 110.1; per ex. art. 2.2 LCNMC). 

 

A diferència dels organismes públics, els titulars dels màxims òrgans de govern  

no són nomenats i cessats lliurement per l’Administració general de l’Estat, que 

és l’administració a la qual està vinculada l’autoritat administrativa independent. 

Pel que fa al nomenament, en alguns casos es preveu alguna forma de control 

o d’intervenció externs que pot condicionar la designació de l’Administració 

general de l’Estat (normalment del Consell de Ministres o del Ministre 

corresponent), com pot ser, per exemple, la intervenció del Congrés de 
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Diputats (per ex. art. 15.1 LCNMC). Quant al cessament, només és possible 

acordar-lo en els supòsits taxats, concrets i objectius, que enumera la llei de 

creació de cada autoritat administrativa independent (per ex. art. 23.1 LCNMC). 

Per garantir la independència dels titulars dels màxims òrgans de govern i, en 

definitiva, la independència funcional de l’autoritat administrativa independent, a 

vegades es limita la possibilitat de poder reelegir els titulars dels màxims 

òrgans de govern (per ex. art. 15.2 LCNMC). 

 

Per tal de garantir la independència funcional de les autoritats administratives 

independents, l’Administració general de l’Estat no els pot dictar instruccions, a 

diferència del que ocorre amb els organismes públics.. 

 

Per tal de garantir la independència funcional de les autoritats administratives 

independents, no són possibles, a diferència del que ocorre amb els 

organismes públics, els recursos d’alçada impropis. 

 

Per tal de garantir la independència funcional de les autoritats administratives 

independents, aquestes, a diferència del que ocorre amb els organismes 

públics, poden interposar recurs contenciós administratiu contra les 

disposicions, actes i activitat en general de l’administració a la qual estan 

vinculades (de l’Administració general de l’Estat, per al supòsit que aquí 

estudiem) (art. 20, lletra c, in fine, LJ). 

 

Poden tenir atribuïda la potestat reglamentària per desenvolupar o aplicar lleis 

(art. 129.4, quart paràgraf, de la LPACAP; i, per ex. art. 30.1 LCNMC). També 

poden tenir atribuïdes altres potestats administratives, com ara la potestat 

inspectora (per ex. art. 27.1, i art. 29.1 LCNMC), o la potestat sancionadora 

(per ex. art. 29 LCNMC). En canvi, no poden tenir atribuïda la potestat 

expropiatòria. 

 

Règim del personal: en el cas de la Comissió Nacional dels Mercats i la 

Competència, el personal és funcionari o laboral, en els mateixos termes que 

en l’Administració general de l’Estat (art. 31.1 LCNMC). Cal cobrir 

exclusivament amb funcionaris els llocs que comportin directament o 

indirectament l’exercici de potestats públiques (potestats administratives) i la 

salvaguarda dels interessos generals de l’Estat i de les administracions 

públiques (art. 31.4 LCNMC). 

 


