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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
11433 Reial decret 952/2015, de 23 d’octubre, pel qual es modifica el Reial decret 

1072/2010, de 20 d’agost, pel qual es desplega el règim jurídic de l’Empresa 
de Transformació Agrària, Societat Anònima, i de les seves filials.

El règim jurídic de l’«Empresa de Transformació Agrària, Societat Anònima» (TRAGSA) 
i les seves filials està previst a la disposició addicional vint-i-cinquena del text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, que les qualifica de mitjans propis instrumentals i serveis tècnics de 
l’Administració General de l’Estat, les comunitats autònomes i els seus poders adjudicadors, 
per als quals poden prestar serveis en virtut d’encàrrecs de gestió.

Aquesta disposició estableix, a l’apartat 7, que les tarifes que s’apliquin per determinar 
l’import dels encàrrecs de gestió que s’encarreguin a TRAGSA i les seves filials han de 
representar el cost real de realització dels treballs encomanats. En el mateix sentit es 
manifesta l’article 3.2 del Reial decret 1072/2010, de 20 d’agost, pel qual es desplega el 
règim jurídic de l’Empresa de Transformació Agrària, Societat Anònima, i de les seves filials.

Aquest principi que estableix la llei es pot veure afectat per modificacions normatives 
que facin necessària una adaptació de la tarifa, si bé per tal que no es produeixi una 
distorsió en el cost real dels treballs és necessari que les noves tarifes siguin aplicables 
des del moment en què entri en vigor el canvi normatiu de què es tracti.

Per això, aquest Reial decret modifica l’article 3.9 del Reial decret 1072/2010, de 20 
d’agost, amb la finalitat de preveure que si les noves tarifes deriven exclusivament d’un 
canvi normatiu, que modifiqui els costos reals de realització dels encàrrecs, aquestes s’han 
d’aplicar als encàrrecs en curs des de l’entrada en vigor del canvi normatiu.

El supòsit anterior s’ha produït en aquest exercici en virtut del que preveu la 
Llei 28/2014, de 27 de novembre, per la qual, entre altres lleis, es modifiquen la 
Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit (LIVA), i la Llei 20/1991, 
de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del règim econòmic fiscal de Canàries, 
es fa una nova redacció dels articles 7.8è de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, i 9.9è de 
la Llei 20/1991, de 7 de juny, i es declaren no subjectes a l’IVA i a l’impost general indirecte 
canari (IGIC) els serveis prestats en virtut d’encàrrecs de gestió.

Aquesta regla de no-subjecció a l’IVA va entrar en vigor el passat 1 de gener de 2015 
i només és aplicable a les administracions públiques, tal com defineix l’article 7.8è de la 
LIVA, de manera que s’exclouen les societats mercantils, o altres entitats de dret públic 
que no reuneixin els requisits que estableix l’article esmentat.

L’aplicació de la reforma que introdueix la Llei 28/2014, de 27 de novembre, genera, en 
el cas de TRAGSA i les seves filials, per l’aplicació del que preveu la redacció actualment 
vigent de l’article 3.9 del Reial decret 1072/2010, de 20 d’agost, una distorsió en el cost de 
les prestacions fetes a partir de l’1 de gener de 2015 pels encàrrecs de gestió que estiguin 
en curs o hagin finalitzat en la data d’aplicació de les noves tarifes adaptades al canvi 
normatiu que introdueix la Llei 28/2014, de 27 de novembre, que es van aprovar en el 
corresponent Acord de la Comissió per a la determinació de les tarifes de TRAGSA, 
publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» el passat 10 d’abril de 2015.

En aquest sentit, la nova redacció que s’estableix de l’article 3.9 del Reial 
decret 1072/2010, de 20 d’agost, té per objecte evitar en el futur aquest tipus de situacions, 
però també evitar la distorsió concreta que introdueix la Llei 28/2014, de 27 de novembre, 
per a la qual cosa la disposició transitòria única estableix que la nova redacció té efectes 
retroactius des de l’1 de gener de 2015 per al supòsit que aquesta recull.
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Finalment, s’aprofita la modificació del precepte per adequar-ne la redacció, pel que fa 
al sistema d’actualització de les tarifes, al que preveu la Llei 2/2015, de 30 de març, de 
desindexació de l’economia espanyola.

Aquest Reial decret, en la seva fase de projecte, s’ha sotmès a la consulta de les 
comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques i de la 
ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 23 d’octubre de 2015,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1072/2010, de 20 d’agost, pel qual es desplega 
el règim jurídic de l’Empresa de Transformació Agrària, Societat Anònima, i de les 
seves filials.

Es modifica l’article 3.9 del Reial decret 1072/2010, de 20 d’agost, pel qual es desplega 
el règim jurídic de l’Empresa de Transformació Agrària, Societat Anònima, i de les seves 
filials, que queda amb la redacció següent:

«9. Les noves tarifes i les que s’hagin modificat s’han d’aplicar als nous 
encàrrecs que formuli l’Administració a partir de la seva aprovació o de la data que 
s’hi s’acordi, però no a les anualitats successives de les actuacions en curs, llevat 
que derivin exclusivament d’un canvi normatiu que modifiqui els costos reals de 
realització dels encàrrecs; en aquest cas s’han d’aplicar, des de la data d’entrada en 
vigor d’aquest canvi normatiu, als encàrrecs en curs en aquesta data, d’acord amb 
el que disposa el paràgraf següent.

En relació amb les tarifes esmentades que derivin exclusivament d’un canvi 
normatiu, s’ha de tramitar l’oportú expedient de modificació del respectiu encàrrec 
de gestió, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària, en què ha de quedar 
acreditat que el diferent cost a finançar de l’encàrrec porta causa exclusivament de 
la necessària adequació de les tarifes a l’exigència legal que conté la disposició 
addicional vint-i-cinquena del text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. La despesa addicional 
que, si s’escau, en derivi s’ha de fer efectiva en el següent o els següents pagaments 
que s’hagin d’efectuar en els encàrrecs encara no liquidats i pendents d’execució.

Les tarifes estableixen el període de validesa d’aquestes i el sistema 
d’actualització que, si s’escau, sigui procedent durant el període de la seva vigència, 
de conformitat en tot cas amb el que disposa la Llei 2/2015, de 30 de març, de 
desindexació de l’economia espanyola i la seva normativa de desplegament. Mentre 
no es produeixi aprovació de les noves tarifes o la modificació de les existents, el 
règim tarifari vigent s’entén prorrogat fins a l’adopció del corresponent acord per la 
Comissió.»

Disposició transitòria única. Aplicació temporal.

1. El que disposa l’article únic d’aquest Reial decret s’aplica amb efectes de l’1 de 
gener de 2015, en els termes que preveu el següent apartat, com a conseqüència dels 
efectes del canvi normatiu que efectua la Llei 28/2014, de 27 de novembre, a l’article 7.8è 
de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit.

2. Les tarifes aprovades per l’Acord de la Comissió per a la determinació de tarifes 
TRAGSA, pel qual s’actualitzen les tarifes dels preus simples dels encàrrecs de prestació 
de serveis, publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat» el 10 d’abril de 2015, són aplicables a 
les prestacions fetes a partir de l’1 de gener de 2015 pels encàrrecs de gestió que estiguin 
en curs o hagin finalitzat en la data d’aplicació de l’Acord esmentat, independentment del 
fet que aquests encàrrecs de gestió s’hagin formalitzat a partir de l’1 de gener de 2015 o 
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amb anterioritat a aquesta data, prèvia tramitació del corresponent expedient i sempre que 
hi hagi disponibilitat pressupostària.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Oviedo, 23 d’octubre de 2015.

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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