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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS
AMB LES CORTS I IGUALTAT

2637 Reial decret 69/2019, de 15 de febrer, pel qual es desplega el règim jurídic de 
l’Empresa de Transformación Agraria, SA, SME, MP (TRAGSA) i de la seva 
filial Tecnologías y Servicios Agrarios, SA, SME, MP (TRAGSATEC).

El Reial decret 1072/2010, de 20 d’agost, modificat pel Reial decret 952/2015, de 23 
d’octubre, va desplegar el règim jurídic de TRAGSA i les seves filials.

La 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, estableix en els articles 32 i 33 
la regulació dels mitjans propis personificats i, en la disposició addicional vint-i-quatrena, 
una nova regulació del règim jurídic de TRAGSA i TRAGSATEC.

Les principals novetats que introdueix la Llei es refereixen, d’una banda, a la 
diferenciació del règim jurídic dels encàrrecs a fer pel mitjà propi, en funció de si aquests 
els duen a terme els qui tenen la condició de poders adjudicadors o no la tenen, i, de l’altra, 
al sistema de compensació econòmica de les actuacions efectuades pel mitjà propi que 
són objecte de subcontractació, atès que assenyala expressament que aquesta s’ha 
d’establir en la forma que es determini reglamentàriament, atenent el cost efectiu suportat 
pel mitjà propi per a les activitats objecte de l’encàrrec que se subcontractin amb 
empresaris particulars en els casos en què aquest cost sigui inferior al resultant d’aplicar 
les tarifes a les activitats subcontractades. De la mateixa manera, s’ha adaptat el contingut 
de la norma a la nova regulació sobre els encàrrecs a mitjans propis personificats, i es 
diferencia l’aproximació a la seva activitat quan l’exerceix per encàrrec o quan l’exerceix 
mitjançant la licitació al mercat, dins del percentatge inferior al 20% de les seves activitats, 
per a l’execució de contraprestacions que han encarregat els poders adjudicadors que la 
controlen o altres persones jurídiques controlades pels mateixos poders adjudicadors 
[article 32.4.b) de la Llei], en què pot participar en unions d’empresaris a què es refereix 
l’article 69 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre.

Per això es fa necessari adaptar el règim jurídic de TRAGSA i TRAGSATEC al 
contingut de la Llei 9/2017, de 8 de novembre.

Així mateix, s’han complert els requisits de l’article 86 apartat 2 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

En l’elaboració d’aquest Reial decret s’han observat els principis de bona regulació que 
preveu l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques.

Els principis de necessitat i eficàcia, atès que la norma és l’instrument més indicat per 
als interessos que es persegueixen; el principi de proporcionalitat, ja que conté la regulació 
imprescindible per atendre les necessitats que es pretenen cobrir, i el principi de seguretat 
jurídica, ja que és coherent amb la resta de l’ordenament jurídic nacional i de la Unió 
Europea. A part d’això, la norma és coherent amb els principis d’eficiència, atès que 
assegura la màxima eficàcia dels seus postulats amb els mínims costos possibles 
inherents a la seva aplicació, i transparència, ja que s’ha garantit una àmplia participació 
en la seva elaboració.

En el procediment d’elaboració d’aquest Reial decret s’ha tingut en compte el que 
disposen la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
i s’ha sotmès al procediment d’informació i consulta públiques que preveu l’article 26.6 de 
l’esmentada Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i, així mateix, s’han consultat les comunitats 
autònomes, les ciutats de Ceuta i Melilla, els cabildos i consells insulars i les diputacions 
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forals del País Basc, i les diputacions provincials, així com les entitats representatives dels 
interessos dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació i de la 
ministra d’Hisenda, amb l’aprovació prèvia de la ministra de Política Territorial i Funció 
Pública, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres 
a la reunió del dia 15 de febrer de 2019,

DISPOSO:

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquest Reial decret és desplegar el règim jurídic, econòmic i administratiu 
de l’«Empresa de Transformación Agraria, SA, SME, MP» (TRAGSA), i de la seva filial 
«Tecnologías y Servicios Agrarios, SA, SME, MP» (TRAGSATEC), en les relacions amb 
les administracions públiques, els seus poders adjudicadors, i altres entitats pertanyents al 
sector públic que no tinguin la condició de poder adjudicador, dins o fora del territori 
nacional, en la seva condició de mitjà propi personificat i servei tècnic. La resta de les 
actuacions empresarials de TRAGSA i TRAGSATEC es regeixen per les normes de 
general aplicació a les societats mercantils, sense perjudici de la seva consideració de 
poder adjudicador als efectes del que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

1. D’acord amb el que estableix la disposició addicional vint-i-quatrena de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, TRAGSA i TRAGSATEC tenen la consideració de mitjà 
propi personificat i servei tècnic de l’Administració General de l’Estat, de les comunitats 
autònomes, de les ciutats de Ceuta i Melilla, dels cabildos i consells insulars, de les 
diputacions forals del País Basc, de les diputacions provincials i de les entitats del sector 
públic dependents de qualsevol d’aquestes que tinguin la condició de poders adjudicadors, 
sempre que compleixin els requisits que estableixen l’article 32.2.d) 2n de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, i les lletres a) i b) de l’apartat 4 del mateix article.

2. Les administracions públiques esmentades han de participar en el capital social de 
TRAGSA mitjançant l’adquisició d’accions l’alienació de les quals ha d’autoritzar el Ministeri 
d’Hisenda a iniciativa del ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació (apartat 3 de la 
disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre).

3. Així mateix, TRAGSA i TRAGSATEC tenen la condició de mitjà propi personificat i 
servei tècnic de les entitats pertanyents al sector públic que no tinguin la condició de poder 
adjudicador i poden rebre els seus encàrrecs, sempre que es compleixin els requisits que 
estableix l’article 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre. És aplicable per a aquests 
encàrrecs el que estableix l’article 15 d’aquest Reial decret.

4. TRAGSA i la seva filial TRAGSATEC no poden participar en els procediments per 
a l’adjudicació de contractes convocats per les entitats del sector públic de les quals siguin 
mitjà propi personificat. No obstant això, quan no concorri cap licitador es pot encarregar a 
aquestes societats l’execució de l’activitat objecte de licitació pública (apartat 6 de la 
disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre).

Article 3. Objecte dels encàrrecs.

1. Les entitats que assenyala l’article 2.1 poden conferir encàrrecs a TRAGSA o a la 
seva filial TRAGSATEC sobre els treballs i les activitats que estiguin dins del marc funcional 
dels apartats 1, 4 i 5 de la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, i del seu objecte social, i necessitin per a l’exercici de les seves competències 
i funcions, així com els que siguin complementaris o accessoris, d’acord amb el règim que 
estableix aquest Reial decret.
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2. En cap cas no es poden fer encàrrecs que suposin una translació de l’exercici de 
potestats públiques.

Article 4. Règim jurídic.

1. Les relacions de TRAGSA i la seva filial TRAGSATEC amb les entitats de les quals 
són mitjans propis instrumentals i serveis tècnics tenen naturalesa instrumental i no 
contractual, i s’articulen a través d’encàrrecs, per la qual cosa, a tots els efectes, són de 
caràcter intern, dependent i subordinat. TRAGSA i TRAGSATEC estan obligades a dur a 
terme els treballs i les activitats que els encarreguin les entitats a què es refereix l’article 2 
d’aquest Reial decret.

2. Les actuacions d’urgència o d’emergència que es declarin amb motiu de 
catàstrofes o calamitats de qualsevol naturalesa que encarregui l’autoritat competent les 
han d’executar TRAGSA i la seva filial TRAGSATEC amb caràcter, a més d’obligatori, 
prioritari.

3. En les situacions d’emergència, en què les administracions públiques hagin 
d’actuar de manera immediata, poden disposar directament dels mitjans de TRAGSA i de 
la seva filial TRAGSATEC que es requereixin o mobilitzar-los, i els han d’ordenar les 
actuacions necessàries per aconseguir la protecció més eficaç de les persones, els béns i 
el manteniment dels serveis, sense subjecció al règim administratiu ordinari d’actuació que 
preveuen els articles 10 i següents d’aquest Reial decret. Amb aquesta finalitat, els mitjans 
esmentats s’integren en els dispositius existents de prevenció de riscos, i s’han d’incorporar 
als seus plans d’actuació i assumir els protocols d’aplicació.

4. Sense perjudici del que disposa aquest article, i de les competències 
específicament atribuïdes a altres òrgans de l’Administració General de l’Estat i a les seves 
entitats dependents, les funcions tutelars respecte a TRAGSA i la seva filial TRAGSATEC 
les ha d’exercir el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació de conformitat amb el que 
estableix l’article 116 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Article 5. Mitjà propi personificat i servei tècnic en les relacions de cooperació entre 
administracions públiques o entitats del sector públic.

1. TRAGSA i la seva filial TRAGSATEC, en virtut de la seva condició de mitjans 
propis personificats i serveis tècnics, les poden aportar les administracions públiques en 
les seves relacions de cooperació amb altres administracions o entitats del sector públic.

2. Aquesta relació de cooperació s’ha d’instrumentar a través d’un conveni entre les 
entitats participants que ha d’especificar l’interès públic comú que justifiqui la subscripció 
del conveni, les actuacions a dur a terme i l’aportació de cadascuna de les parts.

3. Les administracions públiques han de comunicar a TRAGSA i a la seva filial 
TRAGSATEC la subscripció d’aquests convenis i li han d’encarregar les actuacions 
necessàries per a l’execució del que s’hi disposa.

Article 6. Règim econòmic.

1. TRAGSA i la seva filial TRAGSATEC han de percebre per la realització de les 
obres, els treballs, les assistències tècniques, les consultories, els subministraments i la 
prestació de serveis que els encarreguin les entitats a què es refereix l’article 2 d’aquest 
Reial decret les compensacions següents:

a) L’import del pressupost elaborat d’acord amb el procediment que assenyalen els 
apartats 2, 3, 4 i 5 d’aquest article, en el cas de les unitats o els components d’aquestes 
directament executades per TRAGSA I TRAGSATEC, la qual cosa serveix de justificant de 
l’import dels costos reals totals de l’actuació de què es tracti, i no és necessari aportar-ne 
cap altre.

b) L’import satisfet per TRAGSA i TRAGSATEC, ajustat en els termes que assenyalen 
els articles 14.4 i 14.5 d’aquest Reial decret, en el cas de les unitats o parts d’aquestes 
executades per empresaris particulars mitjançant una subcontractació.
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2. El pressupost d’execució material de les actuacions encarregades a TRAGSA o a 
la seva filial TRAGSATEC és l’agregat de les magnituds següents:

a) L’import que representin els costos directes totals calculats mitjançant l’aplicació a 
les unitats d’execució de les tarifes respectives fixades de conformitat amb l’article següent, 
exclosos els costos indirectes i les despeses generals.

b) L’import resultant d’aplicar successivament als costos directes totals el percentatge 
que representin els costos indirectes i les despeses generals.

3. El pressupost d’execució per l’Administració és el resultat d’incrementar el 
pressupost d’execució material per l’aplicació del percentatge que representi l’IVA o 
equivalent, així com les taxes i els impostos que la societat estigui obligada a satisfer per 
l’actuació esmentada.

4. Quan determinades unitats no tinguin aprovada una tarifa fixada de conformitat 
amb l’article següent, el seu cost es pot valorar a partir del corresponent al dels elements 
que integrin altres unitats amb una tarifa aprovada i que també formin part de la unitat de 
què es tracti. En el supòsit que tampoc es pugui aplicar el procediment descrit anteriorment, 
el seu cost és el que figuri en el pressupost aprovat per l’Administració, i els costos així 
determinats són vàlids només per a l’actuació concreta a què es refereixi l’encàrrec, en 
concepte de preus d’usuari.

5. En tots els casos, quan l’objecte de l’encàrrec, segons el que estableix la 
Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, es consideri prestació 
de serveis i en conseqüència aquest impost o el seu equivalent no siguin deduïbles, els 
preus simples de les tarifes s’han d’incrementar amb els coeficients per a l’actualització 
dels preus esmentats que estiguin vigents a la formalització de l’encàrrec, aprovats per un 
acord de la Comissió per a la Determinació de Tarifes. Aquests coeficients també són 
aplicables a les unitats valorades mitjançant preus d’usuari específics atès que no disposen 
d’una tarifa aprovada.

Article 7. Tarifes.

1. Les tarifes s’han de calcular de manera que representin els costos reals totals, tant 
directes com indirectes, i les despeses generals.

2. L’aprovació de noves tarifes o la modificació de les existents requereix, en primera 
votació, el vot favorable de la majoria dels membres de la Comissió que representin la 
majoria del capital social de TRAGSA. En defecte d’acord, s’ha de fer una segona votació 
dins dels deu dies naturals següents, i en aquest supòsit n’hi ha prou per a l’aprovació o la 
modificació de les tarifes amb el vot favorable dels membres de la Comissió que representin 
les dues terceres parts del capital social de l’empresa.

3. La resolució per la qual s’aprovin les tarifes l’ha de publicar en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat» el Ministeri d’Hisenda, a proposta del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

4. Les noves tarifes i les que s’hagin modificat s’han d’aplicar als nous encàrrecs que 
es confereixin a partir de la data d’entrada en vigor de la resolució per la qual s’aprovin o 
de la data que s’hi estableixi, 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, cas en què aquestes s’han d’aplicar, des de la data d’entrada en 
vigor del canvi normatiu esmentat, als encàrrecs en curs en la data esmentada.

5. La resolució per la qual s’aprovin les tarifes estableix 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 disposen la Llei 2/2015, de 30 de 
març, de desindexació de l’economia espanyola, i la seva normativa de desplegament. En 
defecte d’aprovació de les noves tarifes o de la modificació de les existents, el règim tarifari 
vigent s’entén prorrogat fins a la data que estableixi la resolució d’aprovació de noves 
tarifes.
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Article 8. Comissió per a la determinació de tarifes de TRAGSA.

1. Els treballs d’elaboració de noves tarifes, de modificació de les existents i de 
determinació dels procediments, mecanismes o fórmules que, segons la naturalesa dels 
treballs, s’hagin d’aplicar per a la seva revisió, així com per a la seva aprovació, les ha de 
portar a terme una comissió adscrita al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i 
integrada per representants de l’Estat, de les comunitats autònomes, de les ciutats de 
Ceuta i Melilla, dels cabildos i consells insulars, de les diputacions forals del País Basc i de 
les diputacions provincials, que rep la denominació de Comissió per a la Determinació de 
Tarifes de TRAGSA.

2. La Comissió la constitueixen el titular de la Subsecretaria d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, un representant de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), la 
Presidència del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), el titular de la Direcció General 
del Patrimoni de l’Estat, un representant de l’Agència Espanyola de Cooperació 
Internacional per al Desenvolupament, els titulars de dues direccions generals del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, un representant del Ministeri per a la Transició 
Ecològica, un representant de cadascuna de les comunitats autònomes, de cadascuna de 
les ciutats de Ceuta i Melilla, de cadascun dels cabildos i consells insulars, de cadascuna 
de les diputacions forals del País Basc i de cadascuna de les diputacions provincials. Els 
representants els designa cadascun dels òrgans i les entitats representats de conformitat 
amb la seva pròpia normativa.

3. La persona titular de la Subsecretaria d’Agricultura, Pesca i Alimentació té el càrrec 
de president.

4. La Comissió ha de designar un vicepresident d’entre els seus membres.
5. Actua com a secretari, amb veu però sense vot, un funcionari amb categoria de 

sub-director general designat pel president de la Comissió.

Article 9. Règim de funcionament de la Comissió per a la Determinació de Tarifes de 
TRAGSA.

1. La Comissió ha d’aprovar un reglament intern de funcionament, i pot crear 
subcomissions per a l’anàlisi i la preparació del règim tarifari.

2. El funcionament de la Comissió no suposa cap increment de la despesa pública i 
s’ha d’atendre amb els mitjans materials i humans ja existents a cadascuna de les 
administracions participants.

3. La Comissió es regeix, en tot el que no preveu aquest Reial decret, pel que disposa 
per als òrgans col·legiats la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.

Article 10. Preparació i formalització de l’encàrrec.

1. Les actuacions obligatòries que encarreguin a TRAGSA o a la seva filial 
TRAGSATEC els poders adjudicadors han d’estar definides, segons els casos, en 
projectes, memòries, plecs o altres documents tècnics i valorades en el pressupost 
corresponent, de conformitat amb el sistema d’elaboració d’aquest a què es refereixen els 
apartats 2, 3, 4 i 5 de l’article 6 d’aquest Reial decret.

2. Amb caràcter previ a la formalització de l’encàrrec i la seva comunicació a TRAGSA 
o TRAGSATEC, el poder adjudicador ha d’haver aprovat els documents a què es refereix 
l’apartat 1 d’aquest article i ha d’haver fet els preceptius tràmits tècnics, jurídics, 
pressupostaris i de control i aprovació de la despesa.

3. L’encàrrec ha de ser objecte de formalització en un document que s’ha de publicar 
a la plataforma de contractació corresponent en els supòsits que preveu l’article 63.6 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre. El document de formalització n’ha d’establir el termini de 
durada.

4. Cap poder adjudicador no pot exigir a TRAGSA i TRAGSATEC que iniciï l’execució 
de cap actuació material sense un encàrrec formal per part de l’òrgan competent per fer-ne 
l’encàrrec.
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5. L’encàrrec de cada actuació obligatòria l’ha de comunicar formalment el poder 
adjudicador de l’encàrrec a TRAGSA o a la seva filial TRAGSATEC, i s’hi ha d’adjuntar el 
document de formalització a què es refereix l’apartat 3 d’aquest article, així com la 
memòria, els plecs, el projecte i el pressupost d’execució per a l’Administració, tots signats 
per l’òrgan competent i, prèvia autorització quan sigui procedent, dels òrgans que estableixi 
la normativa vigent, i la justificació de la publicació del document de formalització a la 
plataforma de contractació que correspongui per raó de l’entitat que confereixi l’encàrrec.

6. En els encàrrecs l’objecte dels quals pugui ser finançat totalment o parcialment per 
fons europeus o qualssevol instruments financers de la Unió Europea, la documentació de 
formalització de l’encàrrec ha d’especificar el desglossament que el poder adjudicador 
requereix a la societat, de manera que tant en les certificacions d’execució que emetin els 
directors dels treballs, com en les factures i els documents justificatius que expedeixi el 
mitjà propi, hi hagi el desglossament suficient que permeti identificar els costos elegibles 
d’acord amb la legislació nacional i comunitària aplicable.

7. En la documentació esmentada han de figurar, entre d’altres, la denominació de 
l’encàrrec, el seu objecte, el termini d’execució, les anualitats pressupostàries amb els 
seus imports corresponents, els períodes de certificació o, si s’escau, recepció que siguin 
procedents i el càrrec de la persona designada pel poder adjudicador que confereix 
l’encàrrec com a director dels treballs.

8. La comunicació efectuada pel poder adjudicador que encarrega una actuació a 
alguna de les societats del grup suposa l’ordre per iniciar-la.

Article 11. Execució i abonament de l’encàrrec.

1. TRAGSA i la seva filial TRAGSATEC han de dur a terme les seves actuacions de 
conformitat amb els documents a què es refereixen l’article 10 apartats 3 i 5 d’aquest Reial 
decret i amb les instruccions del director dels treballs designat per a cada encàrrec pel 
poder adjudicador.

2. Mensualment, o si s’escau, amb la periodicitat que estableix la documentació de 
l’encàrrec, s’ha d’estendre la certificació o s’ha de fer el corresponent acte formal i positiu 
de recepció o conformitat de les unitats executades, amb expressió de les efectuades des 
del seu començament i la seva valoració corresponent efectuada d’acord amb el sistema 
que correspongui establert a l’article 6.1 d’aquest Reial decret.

3. La constatació del compliment de l’encàrrec i, quan sigui procedent, la recepció de 
la prestació, s’han de fer d’acord amb el que estableix l’article 210 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre.

4. L’import dels treballs duts a terme inclosos en cada certificació o recepció l’ha 
d’abonar el poder adjudicador que confereixi l’encàrrec en el termini dels trenta dies 
següents a la data de l’aprovació de la certificació o recepció que acrediti la realització total 
o parcial de l’actuació de què es tracti, sense perjudici del que disposa la Llei 3/2004, 
de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials.

5. Finalitzada l’actuació se n’ha de fer la comprovació i, quan sigui procedent, la 
recepció en els termes establerts legalment, i s’ha d’estendre el document corresponent i 
s’ha de procedir a la seva liquidació en el termini dels tres mesos següents.

6. En els encàrrecs l’objecte dels quals sigui l’execució d’obres, s’han de liquidar a 
TRAGSA els excessos de l’obra executada sense necessitat que s’hagi tramitat una 
modificació de l’encàrrec quan les variacions consisteixin en el nombre d’unitats 
executades realment sobre les que preveuen els mesuraments del projecte, sempre que 
no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del pressupost que 
conté la formalització de l’encàrrec, l’impost sobre el valor afegit o l’equivalent exclòs. En 
cas que es produeixin aquestes variacions, s’han de recollir i abonar en la certificació final, 
amb càrrec a una retenció addicional de crèdit del 10 per cent del pressupost esmentat, 
l’impost sobre el valor afegit o l’equivalent exclòs. Aquesta retenció s’ha d’efectuar amb 
caràcter previ a la formalització de l’encàrrec i s’ha d’aplicar a l’exercici en què finalitzi el 
termini que fixa la documentació de formalització de l’encàrrec per a la finalització de l’obra 
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o al següent, segons el moment en què es prevegi efectuar el pagament de la certificació 
final.

7. TRAGSA i la seva filial TRAGSATEC poden percebre avançaments per les 
operacions preparatòries efectuades per a l’execució dels encàrrecs fins a un límit màxim 
del 10 per cent del pressupost de l’encàrrec d’acord amb l’article 21 de la Llei 47/2003, 
de 26 de novembre, general pressupostària, o fins al límit màxim que resulti de l’aplicació 
de la normativa pressupostària del poder adjudicador que confereixi l’encàrrec.

Article 12. Encàrrecs a l’exterior.

1. Per a la realització d’actuacions de suport i servei institucional a la cooperació 
espanyola en l’àmbit internacional a què es refereix l’apartat 5 de la disposició addicional 
vint-i-quatrena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, l’Administració pot autoritzar a 
TRAGSA o a la seva filial TRAGSATEC que col·labori amb organismes internacionals de 
desenvolupament, d’acord amb els mecanismes d’actuació exigits per aquests.

2. La Comissió per a la Determinació de Tarifes ha de determinar el règim econòmic 
aplicable a les actuacions de TRAGSA i la seva filial TRAGSATEC efectuades a l’exterior, 
a què es refereix la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, i s’ha d’assegurar l’extrapolació a les actuacions esmentades dels principis 
generals de sostenibilitat econòmica i de no enriquiment injust.

Article 13. Encàrrecs de construcció o explotació d’infraestructures amb participació en 
el finançament.

1. Quan les administracions públiques encarreguin a TRAGSA o a la seva filial 
TRAGSATEC la construcció o l’explotació d’infraestructures a què es refereix l’apartat 4 f) 
de la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, poden 
encarregar la participació d’aquestes societats en el finançament de les actuacions 
esmentades, en els termes específicament que preveuen per a aquesta finalitat els 
pressupostos anuals respectius de TRAGSA i la seva filial TRAGSATEC. El saldo viu del 
deute total de les quantitats finançades sense incloure-hi els interessos no pot superar en 
cap cas l’import del patrimoni net consolidat del grup TRAGSA, i s’ha d’acreditar aquesta 
circumstància en cada operació de finançament.

2. En aquests casos, en la documentació de formalització de l’encàrrec s’han de 
determinar l’import a finançar, el termini d’amortització i la quantitat anual que ha de satisfer 
l’Administració, que ha de comprendre la part del principal a amortitzar i els interessos 
calculats als tipus que apliquin les entitats financeres a TRAGSA i la seva filial 
TRAGSATEC.

3. L’expedient de l’encàrrec ha d’incloure una memòria econòmica en què s’han de 
detallar els termes del finançament i les circumstàncies considerades per a la seva 
determinació.

Article 14. Subcontractació amb tercers.

1. En l’execució dels encàrrecs que efectuïn els poders adjudicadors, TRAGSA i la 
seva filial TRAGSATEC poden subcontractar amb tercers en els termes de l’article 32.7 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, sense que l’import d’aquests subcontractes pugui ser 
superior al 50 per cent de l’import total de l’encàrrec, llevat que l’encàrrec es basi en raons 
de seguretat, en la naturalesa de la prestació que requereixi més control en l’execució 
d’aquesta o en raons d’urgència que demandin una màxima celeritat en la seva execució, 
en els termes previstos legalment.

2. En cap cas no es consideren subcontractes les relacions recíproques entre 
TRAGSA i les seves societats filials o participades.

3. En el cas de les unitats o part d’aquestes que siguin objecte de subcontractació, el 
pressupost base de licitació màxim, impostos indirectes exclosos, és l’import que 
representin els costos directes de les tarifes, sense l’aplicació del coeficient per a 
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l’actualització dels preus simples, quan es tracti d’encàrrecs no subjectes a IVA o impostos 
equivalents.

4. L’import aprovat en el pressupost de les unitats o parts d’aquestes que siguin 
objecte de subcontractació s’ha de substituir en les certificacions, segons que correspongui, 
per un dels següents:

a) El preu d’adjudicació, impostos indirectes exclosos, o el que resulti com a 
conseqüència de modificacions del subcontracte, quan es tracti d’encàrrecs subjectes a 
l’IVA o impost equivalent.

b) El preu d’adjudicació, impostos indirectes exclosos, o el que resulti com a 
conseqüència de modificacions del subcontracte, incrementat en el coeficient per a 
l’actualització dels preus simples, quan es tracti dels encàrrecs a què es refereix l’article 
6.5 d’aquest Reial decret en els que l’IVA o el seu equivalent no siguin deduïbles.

5. De la mateixa manera que en els imports corresponents a les unitats o parts 
d’aquestes executades directament per TRAGSA o la seva filial TRAGSATEC, als imports 
a què es refereixen els apartats a) i b) de l’apartat anterior se’ls apliquen els percentatges 
que representin els costos indirectes i les despeses generals.

6. Les modificacions de l’objecte de l’encàrrec que preveu la documentació de 
formalització que afectin unitats o components d’aquell que subcontractin amb tercers 
s’han d’incloure en el plec de licitació del subcontracte. La previsió en el plec del 
subcontracte de qualssevol altres modificacions l’ha d’autoritzar prèviament l’entitat que 
confereixi l’encàrrec.

7. En el supòsit que la licitació hagi quedat deserta, el mitjà propi ho ha de notificar al 
poder adjudicador amb un informe sobre les causes que han motivat aquesta situació, als 
efectes corresponents.

Article 15. Règim d’encàrrecs que efectuïn les entitats pertanyents al sector públic que 
no tinguin la condició de poder adjudicador.

1. Les actuacions que encarreguin a TRAGSA o a la seva filial TRAGSATEC les 
entitats pertanyents al sector públic que no tinguin la condició de poder adjudicador han 
d’estar definides, segons els casos, en projectes, memòries, plecs o altres documents 
tècnics i valorades en el pressupost corresponent, conforme al sistema d’elaboració 
d’aquest a què es refereixen els apartats 2, 3, 4 i 5 de l’article 6 d’aquest Reial decret.

2. La formalització de l’encàrrec i la seva comunicació s’ha de fer d’acord amb el que 
estableixen els apartats 3 i 5 de l’article 10 d’aquest Reial decret.

3. Així mateix és aplicable a aquest tipus d’encàrrecs el que estableixen els 
articles 11 i 14 d’aquest Reial decret.

Article 16. Decisions rellevants.

La Junta General ha de conèixer dels objectius i les decisions més rellevants que 
afectin la societat, d’acord amb la legislació aplicable a les empreses públiques.

En tot cas, són considerades decisions rellevants totes les que siguin necessàries per 
garantir el control conjunt de TRAGSA i TRAGSATEC com a mitjà propi de tots els 
accionistes.

Disposició transitòria única. Pervivència dels actes, encàrrecs de gestió, convenis i 
contractes relatius a TRAGSA i a TRAGSATEC.

Tots els actes, encàrrecs de gestió, convenis i contractes relatius a TRAGSA i a la seva 
filial TRAGSATEC subscrits amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret 
mantenen la seva vigència i segueixen produint els seus efectes propis.
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Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
disposen aquest Reial decret i, en particular, 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.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 15 de febrer de 2019.

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència, 
Relacions amb les Corts i Igualtat,

CARMEN CALVO POYATO
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