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j) Qualssevol entitats amb personalitat jurídica pròpia, que hagin estat creades
específicament per satisfer necessitats d’interès general que no tinguin caràcter industrial
o mercantil, sempre que un o diversos subjectes que pertanyen al sector públic financin
majoritàriament la seva activitat, controlin la seva gestió o nomenin més de la meitat dels
membres del seu òrgan d’administració, direcció o vigilància.
k) Les associacions constituïdes per les entitats que esmenten les lletres anteriors.
l) Als efectes d’aquesta Llei, s’entén que també formen part del sector públic les
diputacions forals i les juntes generals dels territoris històrics del País Basc pel que fa a la
seva activitat de contractació.
2. Dins del sector públic, i als efectes d’aquesta Llei, tenen la consideració
d’administracions públiques les entitats següents:
a) Les que esmenten les lletres a), b), c) i l) de l’apartat primer d’aquest article.
b) Els consorcis i altres entitats de dret públic, en les quals, tot i donar-se les
circumstàncies que estableix la lletra d) de l’apartat següent per poder ser considerats
poder adjudicador i estar vinculats a una o diverses administracions públiques o
dependents d’aquestes, no es financin majoritàriament amb ingressos de mercat. S’entén
que es financen majoritàriament amb ingressos de mercat quan tenen la consideració de
productor de mercat de conformitat amb el Sistema Europeu de Comptes.
3. Es consideren poders adjudicadors, als efectes d’aquesta Llei, les entitats
següents:
a) Les administracions públiques.
b) Les fundacions públiques.
c) Les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.
d) Totes les altres entitats amb personalitat jurídica pròpia diferents de les
expressades a les lletres anteriors que hagin estat creades específicament per satisfer
necessitats d’interès general que no tinguin caràcter industrial o mercantil, sempre que un
o diversos subjectes que s’hagin de considerar poder adjudicador d’acord amb els criteris
d’aquest apartat 3 financin majoritàriament la seva activitat, o bé controlin la seva gestió, o
bé nomenin més de la meitat dels membres del seu òrgan d’administració, direcció o
vigilància.
e) Les associacions constituïdes per les entitats que esmenten les lletres anteriors.
4. Els partits polítics, en el sentit definit a l’article 1 de la Llei orgànica 8/2007, sobre
finançament dels partits polítics, així com les organitzacions sindicals que regula la Llei
orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical, i les organitzacions empresarials i
associacions professionals a què es refereix la Llei 19/1977, d’1 d’abril, sobre regulació del
dret d’associació sindical, a més de les fundacions i associacions vinculades a qualsevol
d’aquests, quan compleixin els requisits per ser poder adjudicador d’acord amb la lletra d)
de l’apartat 3 d’aquest article, i respecte dels contractes subjectes a una regulació
harmonitzada, han d’actuar de conformitat amb els principis de publicitat, concurrència,
transparència, igualtat i no-discriminació sense perjudici del respecte a l’autonomia de la
voluntat i de la confidencialitat quan sigui procedent.
Els subjectes obligats han d’aprovar unes instruccions internes en matèria de
contractació que s’han d’adequar al que preveu el paràgraf anterior i a la normativa
comunitària, i que han de ser objecte d’informe abans de la seva aprovació per l’òrgan al
qual correspongui el seu assessorament jurídic. Aquestes instruccions s’han de publicar en
les seves pàgines web respectives.
5. Així mateix, queden subjectes a aquesta Llei les corporacions de dret públic quan
compleixin els requisits per ser poder adjudicador d’acord amb l’apartat tercer, lletra d),
d’aquest article.

