Consell Comarcal del Pallars Jussà
Tel. 973 65 01 87 - FAX 973 65 28 31
C/ Soldevila, 18 “Casa Sullà”
25620 TREMP

INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ
ANTECEDENTS
Atesa la necessitat de millorar els nivells de prestació del servei de promoció
del desenvolupament econòmic del Pallars Jussà, gestionat de forma directa
pel Consell Comarcal i els ajuntaments del Pallars Jussà, per provisió del
President del dia d’avui, se sol.licita el present informe sobre la possibilitat
legal de crear una societat mercantil d’economia mixta, en la forma de
societat anònima, per a la prestació d’aquest servei.
INFORME SOBRE LA VIABILITAT LEGAL
CONCEPTE
1.- L’article 85 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, estableix que els serveis públics locals es poden gestionar de forma
directa o indirecta.
2.- L’article 264 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLC),
preveu que els ens locals poden gestionar serveis de naturalesa econòmica
mitjançant la constitució de societats mercantils d’economia mixta i que en el
procés de constitució d’aquestes societats s’ha d’assegurar la lliure
concurrència i la igualtat d’oportunitats del capital privat, ja sigui mitjançant la
subscripció pública d’accions de la societat o per concurs d’iniciatives.
3- L’article 265 de la LMRLC, preveu que la participació de l’ens local en el
capital social d’una societat mercantil d’economia mixta, pot ser majoritària o
minoritària.
4.- En aquest sentit l’article 282 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) ,
preveu també que els serveis locals de caràcter econòmic es poden gestionar
per mitjà de societats mercantils d’economia mixta, en les quals el capital
social només pertany parcialment a l’ens local.
En aquest cas el servei s’ha de gestionar en règim de societat privada, la qual
ha d’adoptar la forma de responsabilitat limitada o de societat anònima.
5.- Així mateix, l’article 104 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril
, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria
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de règim local, també preveu la gestió indirecta dels serveis dels ens locals,
utilitzant societats mercantils d’economia mixta.
CONSTITUCIÓ
1.- El procediment de creació d’una societat mercantil d’economia mixta, està
previst en els articles 283 a 293 del ROAS. Es farà per escriptura pública de
conformitat amb l’article 19 i següents del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2
de juliol, pel qual aprova el text refós de la llei de societats de capital i
modificacions posteriors , juntament amb la tramitació de l’expedient
administratiu corresponent, acordant el Ple els següents punts :
1.1-Aprovació del canvi de gestió del servei, que fins ara prestava
l’entitat local, per la societat mercantil.
1.2-Creació de la societat esmentada.
1.3-Aprovació dels Estatuts d’aquesta.
1.4-Aprovació del Ple de Clàusules regulador de la licitació per a la
subscripció d’accions de capital privat.
1.5-Sol.licitud de l’informe previ al Departament d’Economia i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
1.6-Sol.licitud d’informe previ al Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya sobre l’acord
d’adquisició de les accions, indicant el percentatge de participació de
l’entitat social en la societat.
1.7- Anunci d’ informació pública dels acords aprovats inicialment.
1.8 Aprovació definitiva dels acords esmentats i inscripció de la
societat al Registre Mercantil.
2.- L’apartat c) de l’article 283 del ROAS, preveu la fundació de la societat
amb la participació de l’ens local, mitjançant subscripció pública o per concurs
de iniciatives, casos en els quals s’ha d’assegurar la lliure concurrència i la
igualtat d’oportunitats del capital privat.
3.- L’article 284 del ROAS, regula que les societats mercantils economia mixta
es constitueixen per un període igual al previst per a la gestió del servei sense
que la duració pugui excedir de 50 anys.
4.- En l’article 285 de l’esmentat Reglament estableix que en l’escriptura de
constitució de la societat s’ha de fixar el valor de l’aportació de l’ens local. I
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que el capital social ha de ser desemborsat completament en el moment de la
constitució de la societat, amb independència de la modificació posterior dels
estatuts o de l’ampliació de capital.
5.-En el cas d’una Societat Anònima s’han de complir els requisits següents :
5.1- El capital social no pot ser inferior a 60.101,21€, i estarà
representat en accions.
5.2- El capital social que aportin les administracions locals, ha d’estar
íntegrament subscrit i desemborsat des de la constitució de la societat.
5.3- Les accions seran nominatives ( a nom de cada un dels socis),
fixant la seva classe i sèrie.
5.4- Les accions són indivisibles.
5.5- La transmissió de les accions s’ha de regular en els Estatuts.
6.- Els Estatuts han de contemplar en principi el funcionament de la societat
en règim de Consell d’Administració, i, a més, la entitat local pot reservar
determinada participació en la direcció de la societat.
En termes generals, els estatuts de la Societat, hauran de contemplar :
6.1.- La denominació
6.2- L’objecte social
6.3- La durada de la societat
6.4- La data que començarà les seves operacions
6.5- El domicili social
6.6- El capital social
6.7- El nombre de participacions en que estigués dividit el capital
social (valor nominal)
6.8- L’estructura de l’òrgan al qual es confia l’administració de la
societat
6.9- La manera de deliberar i adoptar acords els òrgans col.legiats
6.10- La data de tancament de l’exercici social. A falta de disposició
expressa en els Estatuts s’entendrà que l’exercici social acaba el 31 de
desembre de cada any
6.11- El reguin de prestacions accessòries i drets especial, si s’escau
6.12- Les restriccions a la lliure transminissió d’accions, quan s’hagin
estipulat.
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7.- Els Òrgans de Govern : Els òrgans de govern seran com a mínim : la
Junta General i Consell d’Administració i un Gerent.
OBLIGACIONS DOCUMENTALS I COMPTABLES
Son les mateixes que qualsevol altra societat mercantil. No obstant, a
diferència del que passa amb les societats de capital integrament públic, les
previsions d’ingressos i despeses socials no formen part del Pressupost
General de l’entitat local, però han d’unir-se a aquest, com un dels seus
annexos, segons l’article 168.3 del Text refós de la Llei reguladora d’hisendes
locals .
RESPONSABILITAT
Els socis no responen personalment dels deutes i de les obligacions de la
societat.
LIMITACIONS SOBRE LA CONTRACTACIÓ
Al ser una societat mercantil minoritàriament finançada per les administracions
locals, de conformitat amb les Directives de la CE, es recomanen els principis
de publicitat i transparència en la contractació, de conformitat amb l’article
189 i següents del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
ASPECTES FISCALS
S’hauran de satisfer la següents impostos :
1.- Impost sobre societats
2.- Impost sobre la valor afegit
3.- Altres impostos si s’escau com l’Impost sobre béns immobles etc
CONCLUSIÓ
Tant la proposta d’acord com la resta de documents que integren l’expedient
s’adeqüen plenament al que disposen els articles 282 a 296 del ROAS i als
preceptes corresponents del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel
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qual aprova el text refós de la llei de societats de capital i modificacions
posteriors ( article 19 i següents ).
No obstant caldrà condicionar l’efectivitat de l’acord als informes
pertinents de la Generalitat de Catalunya.
Tremp, Pallars Jussà, 19 d’octubre de 2012
La secretària

La interventora

M. Glòria Farrús i Canut

Maria Teresa Ruché Aldosa

