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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL
6837 Reial decret 416/2015, de 29 de maig, sobre dipòsit d’estatuts de les 

organitzacions sindicals i empresarials.

L’article 4 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical, i l’article 3 de 
la Llei 19/1977, d’1 d’abril, reguladora del dret d’associació sindical, estableixen l’existència 
d’un dipòsit d’estatuts de les organitzacions sindicals i empresarials, respectivament.

El Reial decret 873/1977, de 22 d’abril, sobre dipòsit dels estatuts de les organitzacions 
constituïdes a l’empara de la Llei 19/1977, d’1 d’abril, reguladora del dret d’associació 
sindical, regulava fins ara el procediment establert a l’efecte, i ha quedat obsolet davant la 
realitat de l’administració electrònica, sense perjudici que subsisteixin les raons que el 
fonamenten quant a les necessitats de dotar les organitzacions sindicals i empresarials de 
personalitat jurídica, així com de fer-les públiques.

La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, va anticipar la necessitat d’inserir plenament aquests 
nous instruments en l’activitat administrativa; va instar des de l’article 45 a promoure la 
incorporació de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques en l’exercici de la 
seva activitat i de les seves competències.

Posteriorment, un dels objectius de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic 
dels ciutadans als serveis públics, va ser la creació l’1 de gener de 2010 de l’«administració 
electrònica», que establia el dret dels ciutadans a efectuar per mitjans electrònics les 
mateixes gestions que es poden portar a terme de manera presencial.

Per consegüent, amb aquest Reial decret es procedeix a desplegar el que estableixen 
l’article 4 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical, i l’article 3 de la 
Llei 19/1977, d’1 d’abril, reguladora del dret d’associació sindical, i a regular els dipòsits 
dels estatuts de les organitzacions sindicals i empresarials, alhora que s’efectua la seva 
adaptació a l’administració electrònica.

Els dipòsits dels estatuts de les organitzacions sindicals i empresarials que regula 
aquesta norma no són registres electrònics en el sentit legal d’aquest terme, sinó que 
constitueixen dipòsits específics d’estatuts amb funcionament mitjançant mitjans 
electrònics.

Cal posar de manifest que l’esmentada Llei 11/2007, de 22 de juny, preveu amb 
caràcter bàsic que les administracions públiques puguin establir l’obligatorietat que les 
comunicacions es facin per mitjans electrònics, així com el contingut mínim de les 
comunicacions i les notificacions electròniques. D’aquesta manera, els promotors i els 
representants de les organitzacions sindicals i empresarials han de sol·licitar el dipòsit de 
la constitució d’aquestes organitzacions i altres actes dipositables per mitjans electrònics, 
amb la qual cosa s’aconsegueixen una agilitat i una eficàcia de l’actuació administrativa 
més grans.

Aquest Reial decret té com a fonament la realització efectiva dels drets que reconeix 
la Llei 11/2007, de 22 de juny, en implantar l’administració electrònica en la totalitat del 
procediment administratiu de dipòsit dels estatuts de les organitzacions sindicals i 
empresarials.

No obstant això, també és necessari tenir en compte que el fet d’imposar l’obligació 
d’utilització de mitjans electrònics pot impedir, en algun cas, l’accés al registre d’algun 
sindicat o associació empresarial, o dels seus promotors, que no tinguin mitjans electrònics. 
I tenint en compte que precisament l’accés al dipòsit és la manera que tenen els sindicats 
i les associacions empresarials d’adquirir personalitat jurídica, es preveu amb caràcter 
excepcional que els sindicats i les associacions empresarials que no tinguin mitjans 
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electrònics puguin accedir al registre a través del suport paper, i les oficines públiques 
assumeixen la càrrega de la seva incorporació al dipòsit per mitjans electrònics.

Les mesures que conté el Reial decret s’estructuren en quatre capítols:

El capítol I delimita l’objecte de la norma i defineix tots els acords o actes inscriptibles 
susceptibles de ser dipositats electrònicament, així com els efectes del dipòsit, que no són 
altres que els de dotar les organitzacions sindicals i empresarials de personalitat jurídica i 
plena capacitat d’obrar.

El capítol II del Reial decret regula les sol·licituds de dipòsit dels estatuts de les 
organitzacions sindicals i empresarials i altres actes inscriptibles, i també determina la 
documentació que s’ha de presentar juntament amb la sol·licitud.

El capítol III regula el procediment administratiu de dipòsit, estableix clarament el 
moment d’adquisició de la personalitat jurídica dels sindicats i les organitzacions 
empresarials, regula els mitjans d’accés al dipòsit i preveu l’existència d’un annex estadístic 
a fi de disposar d’informació sobre les característiques de les organitzacions sindicals i 
empresarials.

El capítol IV crea el dipòsit d’estatuts d’organitzacions sindicals i empresarials d’àmbit 
estatal o supraautonòmic amb funcionament a través de mitjans electrònics, i preveu la 
creació de dipòsits d’àmbit territorial per part de les comunitats autònomes en l’àmbit de 
les seves competències. Es crea una base de dades central d’estatuts de les organitzacions 
sindicals i empresarials, la gestió de la qual correspon al Ministeri d’Ocupació i Seguretat 
Social, i que ha d’estar integrada per la informació remesa per les oficines públiques de 
dipòsit d’estatuts.

Finalment, i de conformitat amb la regulació de les adhesions i desvinculacions de les 
organitzacions sindicals de federacions i confederacions d’àmbit superior, la disposició 
final primera incorpora un nou apartat 5 a l’article 12 del Reglament d’eleccions a òrgans 
de representació dels treballadors a l’empresa, que estableix com s’han de comptabilitzar 
els resultats electorals en aquests supòsits.

En el procés d’elaboració d’aquest Reial decret s’ha consultat les organitzacions 
empresarials i sindicals més representatives i les comunitats autònomes.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Ocupació i Seguretat Social, amb l’aprovació 
prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 29 de maig de 2015,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

De conformitat amb la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical, i la Llei 
19/1977, d’1 d’abril, reguladora del dret d’associació sindical, aquest Reial decret té per 
objecte regular el dipòsit dels estatuts de les organitzacions sindicals i empresarials, 
integrades per empresaris amb treballadors a càrrec seu, així com dels altres actes 
inclosos en el seu àmbit d’aplicació, gestionat per mitjans electrònics.

Queda exclòs de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret el dipòsit dels estatuts de les 
associacions professionals de treballadors autònoms, que es regeix per una legislació 
específica.

Article 2. Dipòsit dels estatuts de les organitzacions sindicals i empresarials.

1. Les organitzacions sindicals o empresarials que regula aquest Reial decret han de 
presentar els seus estatuts a l’oficina pública competent pel que fa al seu àmbit territorial 
d’actuació, als efectes d’adquirir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar.
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2. Són objecte de dipòsit, d’acord amb el procediment que estableix aquest Reial 
decret, els estatuts de les organitzacions sindicals i les associacions empresarials, i els 
altres documents que acreditin la realització dels actes següents:

a) La constitució de sindicats i d’associacions empresarials.
b) La constitució de federacions i confederacions de sindicats i d’associacions 

empresarials.
c) Les modificacions estatutàries.

Article 3. Dipòsit d’altres documents.

1. Així mateix, són objecte de dipòsit els documents que acreditin la realització dels 
actes següents:

a) L’afiliació d’organitzacions sindicals i empresarials a d’altres d’àmbit superior, tant 
de caràcter funcional com territorial, així com la seva desvinculació d’aquestes.

b) La fusió i la integració d’organitzacions sindicals i empresarials.
c) La suspensió i dissolució de les organitzacions sindicals i empresarials.

2. A més, les organitzacions sindicals i empresarials poden dipositar els acords de 
designació i renovació dels càrrecs que en tenen la representació legal.

CAPÍTOL II

Sol·licitud de dipòsit

Article 4. Presentació de la sol·licitud de dipòsit.

1. La sol·licitud de dipòsit s’ha de presentar per mitjans electrònics davant l’oficina 
pública competent, a través de l’adreça electrònica que s’estableixi a aquest efecte, 
utilitzant els formularis previstos específicament per a això.

Excepcionalment, els sindicats i les associacions empresarials que acreditin no tenir 
mitjans electrònics poden seguir efectuant els tràmits que recullen els articles 5 a 10, 
presentant la documentació als registres que preveu l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

Quan l’àmbit territorial d’actuació de l’organització sindical o empresarial sigui estatal 
o supraautonòmic, l’oficina pública competent és la Direcció General d’Ocupació del 
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. En cas que l’àmbit esmentat no superi el territori 
d’una comunitat autònoma, l’oficina pública competent és la prevista segons la normativa 
de cada comunitat.

2. Són subjectes legitimats per sol·licitar el dipòsit, en el cas de la constitució de 
sindicats i associacions empresarials, els seus promotors o la persona designada per 
aquests, i en la resta dels supòsits, la persona designada pels òrgans de govern de les 
organitzacions sindicals o empresarials.

3. Les sol·licituds de dipòsit han de contenir en tot cas:

a) La identificació del sol·licitant, telèfon de contacte i adreça de correu electrònic.
b) L’acreditació de la delegació per presentar la sol·licitud, en cas que la presenti una 

persona diferent dels promotors o representants dels òrgans de govern, mitjançant algun 
dels mecanismes que preveu l’article 18.

c) La denominació de l’organització, incloses les sigles o l’acrònim, si s’escau, que no 
pot coincidir ni induir a confusió amb una altra organització inscrita legalment.

d) El domicili de la seu social de l’organització.
e) L’àmbit territorial i funcional d’actuació.
f) El número d’identificació fiscal. En el cas de no disposar-ne d’un en el moment de 

la sol·licitud, una vegada obtingut aquest número s’ha de comunicar perquè hi consti.
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g) En els casos en què la documentació es presenti de conformitat amb el que 
estableix el segon paràgraf de l’apartat 1 d’aquest article, s’ha de presentar a més una 
declaració responsable signada pels subjectes previstos a l’apartat 2 d’aquest article, en 
què es posi de manifest la carència de mitjans electrònics i la seva impossibilitat d’obtenir-
los.

4. Amb la presentació de la sol·licitud, els subjectes previstos a l’apartat 2 d’aquest 
article poden prestar el consentiment i autoritzar l’oficina pública competent perquè obtingui 
de manera directa a través de certificats electrònics l’acreditació de la identitat dels 
promotors o dels representants dels òrgans de govern de les organitzacions sindicals o 
empresarials, així com, en el supòsit de constitució de sindicats, del compliment de la 
condició de treballadors en els termes que preveu l’article 1.2 de la Llei orgànica 11/1985, 
de 2 d’agost, o en el cas de la constitució d’associacions empresarials, de la condició 
d’empresaris amb treballadors a càrrec seu que mantinguin amb aquests una relació de 
prestació de serveis remunerats.

Quan algun o alguns dels promotors o representants dels òrgans de direcció de les 
organitzacions sindicals i empresarials no presti el seu consentiment a la comprovació de 
les dades per part de l’oficina pública competent, ha d’aportar la documentació esmentada.

5. Juntament amb la sol·licitud de dipòsit s’ha d’acompanyar, també per mitjans 
electrònics, la documentació específica que preveuen els articles 5 a 11 en funció de 
cadascun dels actes objecte de dipòsit, excepte en el cas previst al segon paràgraf de 
l’apartat 1 d’aquest article.

Article 5. Constitució de sindicats i associacions empresarials.

1. Per constituir un sindicat o una associació empresarial és necessari un nombre 
mínim de tres promotors.

2. Juntament amb la sol·licitud de dipòsit s’ha d’acompanyar la documentació 
següent:

a) L’acta fundacional, que ha de contenir:

1r Nom i cognoms dels promotors del sindicat o de l’associació empresarial, domicili 
i número d’identificació fiscal. En el cas de persones jurídiques, hi ha de constar el nom o 
la raó social al costat de les dades identificadores dels seus representants.

2n Denominació del sindicat o de l’associació empresarial, incloses les sigles o 
l’acrònim, si s’escau, que ha de coincidir amb la que figura al text dels estatuts.

3r Lloc i data d’aixecament de l’acta, que ha d’estar signada digitalment o bé en totes 
les seves pàgines pels promotors, o pels representants en cas de persones jurídiques.

4t Designació dels membres dels òrgans provisionals de govern que representen 
l’organització.

b) Els estatuts aprovats, que han d’estar signats digitalment o bé en totes les seves 
pàgines pels promotors, o pels representants en cas de persones jurídiques, i han de 
contenir almenys:

1r La denominació del sindicat o de l’associació empresarial, incloses les sigles o 
l’acrònim, si s’escau, que no pot coincidir ni induir a confusió amb una altra registrada 
legalment.

2n El domicili i l’àmbit territorial i funcional d’actuació del sindicat o de l’associació 
empresarial.

3r Els òrgans de representació, govern i administració i les seves normes de 
funcionament, així com el règim de provisió electiva dels seus càrrecs, que s’ha d’ajustar 
a principis democràtics.

4t Els requisits i procediments per a l’adquisició i pèrdua de la condició d’afiliat.
5è El règim de modificació dels estatuts, de fusió i de dissolució del sindicat o de 

l’associació empresarial, així com, en aquest últim cas, la destinació del patrimoni de 
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l’associació que no desvirtuï el caràcter no lucratiu de les organitzacions sindicals i 
empresarials.

6è El règim econòmic del sindicat o de l’associació empresarial que estableixi el 
caràcter, la procedència i la destinació dels seus recursos, així com els mitjans que 
permetin que els afiliats coneguin la seva situació econòmica.

7è La inclusió entre els fins tant dels sindicats com de les associacions empresarials 
dels pròpiament laborals que els identifiquen; són mitjans típics d’acció, entre d’altres, la 
negociació col·lectiva laboral, el plantejament de conflictes col·lectius de treball, el diàleg 
social i la participació institucional en els organismes de les administracions públiques.

8è En el cas de les associacions empresarials, el sistema de constància dels 
associats en garantia d’aquests.

Així mateix, els estatuts poden contenir qualssevol altres disposicions i condicions 
lícites que els promotors considerin convenients, sempre que no s’oposin a les lleis ni 
contradiguin els principis configuradors del sindicat o de l’associació empresarial.

c) En el cas d’associacions empresarials, quan els promotors d’aquestes siguin 
representants d’una persona jurídica, han d’acreditar aquesta representació de conformitat 
amb el que preveuen els apartats b) i c) de l’article 18.

d) El document que reculli el consentiment dels subjectes previstos a l’apartat 2 de 
l’article 4, en els termes establerts a l’apartat 4 del mateix article. En cas de no prestar el 
consentiment, han d’aportar la documentació acreditativa que figura a l’apartat esmentat.

Article 6. Constitució de federacions i confederacions.

1. Només poden constituir federacions i confederacions les organitzacions 
promotores els estatuts de les quals estiguin dipositats al corresponent dipòsit d’estatuts 
d’organitzacions sindicals o empresarials.

2. Juntament amb la sol·licitud de dipòsit s’ha d’acompanyar la documentació 
següent:

a) L’acta fundacional, que ha de contenir:

1r Denominació i números de dipòsit i d’identificació fiscal de cadascuna de les 
organitzacions promotores, així com nom, cognoms i número d’identificació fiscal dels 
seus representants i el càrrec que ocupen a l’organització.

2n Lloc i data d’aixecament de l’acta, que ha d’estar signada digitalment o bé en totes 
les seves pàgines pels representants de cadascuna de les organitzacions promotores.

3r Denominació de la nova federació o confederació, incloses les sigles o l’acrònim, 
si s’escau, que ha de coincidir amb la que figura al text dels estatuts.

4t Designació dels membres dels òrgans provisionals de govern que representen la 
nova federació o confederació.

b) La certificació dels acords de constitució de la federació o confederació de 
cadascuna de les organitzacions promotores, expedida per les persones o els càrrecs amb 
facultat per atorgar-la de conformitat amb els seus estatuts.

c) Els estatuts de la nova federació o confederació amb els requisits que preveu 
l’article 5.2.b).

Article 7. Modificacions estatutàries.

1. Són objecte de dipòsit totes les modificacions dels estatuts de sindicats, 
associacions empresarials i federacions o confederacions constituïdes pels uns o les 
altres.

2. Juntament amb la sol·licitud s’han de presentar els documents següents:

a) Acta de la reunió de l’assemblea general o de l’òrgan competent per a la 
modificació estatutària d’acord amb els estatuts de l’organització, o certificació d’aquesta 
estesa per la persona o els càrrecs amb facultat per atorgar-la de conformitat amb els 
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estatuts, que reculli l’acord adoptat pel qual es modifiquen els estatuts i la relació d’articles 
modificats.

b) Text íntegre dels nous estatuts que continguin els articles modificats, signats 
digitalment o bé en totes les seves pàgines pels representants de l’organització, en què es 
faci constar, mitjançant l’oportuna diligència estesa al final del document, que han quedat 
redactats amb la inclusió de les modificacions acordades a l’assemblea general o, si 
s’escau, de conformitat amb el procediment establert als seus estatuts, així com, en tots 
dos casos, la data en què es va adoptar la modificació.

3. La modificació estatutària que comporti la modificació de l’àmbit territorial de 
l’organització dóna lloc al trasllat de l’expedient al dipòsit competent i a la baixa d’aquesta 
una vegada comunicada la seva inclusió al nou dipòsit.

4. Quan la modificació estatutària comporti la desaparició dels fins laborals i no se 
sol·liciti el trasllat al registre o dipòsit competent, l’oficina pública ha de formular un 
requeriment en els termes que preveu l’article 13.2. Si un cop respost el requeriment 
persisteix la discrepància, l’oficina pública ha de procedir al dipòsit i la publicació dels 
estatuts i a la seva impugnació davant l’autoritat judicial competent. En cas que no es 
respongui el requeriment, s’ha de dictar una resolució que rebutgi el dipòsit i acordi la 
remissió de l’expedient al registre o dipòsit corresponent.

Article 8. Afiliació o desvinculació d’organitzacions sindicals i empresarials d’altres 
d’àmbit superior.

1. Són objecte de dipòsit les decisions de les organitzacions sindicals i empresarials 
d’afiliació a federacions o confederacions d’àmbit superior, tant de caràcter funcional com 
territorial, així com la seva desvinculació d’aquestes.

2. Juntament amb la sol·licitud s’han de presentar, davant l’oficina pública competent 
de cada organització sindical o empresarial, els documents següents:

a) Per cadascuna de les organitzacions que s’afiliïn o desvinculin de la federació o 
confederació, l’acta o la certificació de l’acord adoptat a l’efecte, emesa per les persones o 
els càrrecs amb facultat per atorgar-la de conformitat amb els seus estatuts.

b) En cas d’afiliació, l’acta o la certificació de l’acord d’acceptació emesa per l’òrgan 
competent de la federació o confederació.

c) En cas de desvinculació, la comunicació fefaent a l’organització de la qual es 
desvincula.

Article 9. Fusió i integració d’organitzacions sindicals i empresarials.

1. Només són objecte de dipòsit les fusions i integracions entre organitzacions 
promotores que tinguin els estatuts dipositats al corresponent dipòsit d’estatuts 
d’organitzacions sindicals i empresarials.

2. Juntament amb la sol·licitud s’han de presentar els documents següents:

a) En el cas de fusió, per cadascuna de les organitzacions que es fusionin, l’acta o la 
certificació de l’acord adoptat expedida per les persones o els càrrecs amb facultat per 
atorgar-la de conformitat amb els seus estatuts, amb el mateix contingut que s’expressa a 
l’article 6.2.a) en què a més quedi reflectida expressament la pèrdua de la personalitat 
jurídica de les organitzacions i la denominació de la nova organització obtinguda.

Els estatuts de la nova organització de conformitat amb el que estableix l’article 5.2.b).
b) En el cas d’integració, l’acta o la certificació de l’acord de l’organització que 

s’integra en què quedi reflectida expressament la pèrdua de la seva personalitat jurídica i 
l’acta o la certificació de l’acord d’acceptació de l’organització en què s’ha d’integrar, 
expedides per les persones o els càrrecs amb facultat per atorgar-les.
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Article 10. Suspensió i dissolució de les organitzacions sindicals i empresarials.

1. Només es poden suspendre les activitats de les organitzacions sindicals o 
empresarials per resolució ferma de l’autoritat judicial competent.

2. Les organitzacions es dissolen per les causes que preveuen els seus estatuts i, en 
tot cas, per la voluntat dels associats expressada en assemblea general convocada a 
l’efecte, així com per les causes que determinen les lleis i per sentència judicial ferma.

3. En cas de dissolució de l’organització per sentència judicial ferma, una vegada 
rebuda aquesta, l’oficina pública competent, d’ofici, ha de donar de baixa l’organització del 
dipòsit corresponent.

En aquest cas, a fi que l’oficina pública competent procedeixi a donar de baixa 
l’organització dissolta, l’òrgan judicial ha de remetre una còpia de la sentència ferma a 
l’oficina pública de dipòsit d’estatuts en què estiguin dipositats aquests.

4. En cas que la dissolució no derivi d’una sentència judicial ferma, els subjectes 
legitimats a què es refereix l’article 4.2 han de presentar davant l’oficina pública competent 
la sol·licitud de baixa del dipòsit amb el contingut que preveu l’article 4.3.

Juntament amb la sol·licitud s’ha de presentar davant l’oficina pública competent la 
documentació següent:

a) El cessament dels titulars dels òrgans de govern i representació, signat per 
aquests, o les raons de l’absència de signatura.

b) Les dades identificadores de totes les persones encarregades de la liquidació, si 
s’escau, amb les respectives signatures.

c) La comunicació de la destinació que es vol donar al patrimoni d’acord amb el que 
estableixen els seus estatuts, que no pot desvirtuar el caràcter no lucratiu de l’organització.

d) Si la dissolució ha tingut lloc per alguna de les causes previstes als estatuts, la 
referència als articles que recullin les causes esmentades i el document acreditatiu de la 
data en què s’ha produït aquella.

e) Si la dissolució és conseqüència de la voluntat dels associats expressada en 
assemblea general convocada a l’efecte, l’acta de la reunió de l’assemblea general o la 
certificació d’aquella expedida per les persones o els càrrecs amb facultat per atorgar-la, 
en què consti la data d’adopció de l’acord, el quòrum d’assistència i el resultat de la votació.

Article 11. Designació i renovació dels càrrecs que tenen la representació legal de les 
organitzacions sindicals i empresarials.

1. Es poden dipositar els acords de designació i renovació dels càrrecs que tenen la 
representació legal de les organitzacions sindicals i empresarials.

2. Juntament amb la sol·licitud s’ha de presentar l’acta o la certificació de l’acord 
adoptat, segons la forma d’elecció determinada als seus estatuts, estesa per les persones 
o els càrrecs amb facultat per atorgar-la, en què han de constar, a més de la data en què 
s’hagi adoptat:

a) Els noms, cognoms, número d’identificació fiscal i càrrec que ocupen dins de 
l’organització.

b) La data del nomenament i, si s’escau, de la ratificació i acceptació per part dels 
titulars.

CAPÍTOL III

Disposicions generals sobre la tramitació del procediment de dipòsit

Article 12. Còmput de terminis.

L’aplicació informàtica que doni suport al dipòsit estatal d’estatuts d’organitzacions 
sindicals i empresarials permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions cada 
dia de l’any, durant les vint-i-quatre hores, i a aquest efecte mostra la data i l’hora oficials 
del moment de la presentació.
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Als efectes del còmput de terminis, la presentació d’una sol·licitud en un dia inhàbil 
s’entén efectuada en la primera hora del dia hàbil següent, encara que a l’assentament 
consti la data i l’hora en què s’hagi rebut el document efectivament.

El calendari de dies inhàbils a aquests efectes és el que es determini cada any d’acord 
amb el que disposa l’article 48.7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 13. Tramitació del procediment.

1. Un cop rebuda la sol·licitud de dipòsit d’algun dels actes previstos als articles 2 i 3, 
l’oficina pública competent l’ha d’examinar i ha de verificar si compleix els requisits que 
estableix la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, o la Llei 19/1977, d’1 d’abril, segons es 
tracti, respectivament, d’una organització sindical o empresarial, així com aquest Reial 
decret.

Quan es refereixi a actes previstos als apartats a i b de l’article 2, li ha d’assignar un 
codi de dipòsit de conformitat amb el que estableix l’annex I.

2. Quan s’adverteixin defectes en la sol·licitud o en la documentació que l’acompanya, 
o quan la denominació coincideixi amb una altra d’inscrita o pugui induir a error o confusió 
amb aquesta, s’ha de requerir al sol·licitant per una sola vegada que en un termini de deu 
dies repari la deficiència o acompanyi els documents preceptius, amb indicació que, si no 
ho fa, es rebutja el dipòsit mitjançant una resolució fundada exclusivament en la carència 
d’algun dels requisits mínims que preveu aquest Reial decret.

3. Si es compleixen tots els requisits que estableixen les lleis esmentades i el present 
Reial decret, l’oficina pública competent ha de dictar una resolució que acordi el dipòsit i la 
publicitat d’aquest, en què ha de constar la data de dipòsit i el número de dipòsit assignat, 
en els terminis següents a comptar des del dia en què es presenti la sol·licitud o es reparin 
o resolguin els defectes advertits a l’apartat anterior:

a) Deu dies en el cas de les organitzacions sindicals.
b) Vint dies en el cas de les organitzacions empresarials.

Les notificacions emeses a través de l’aplicació que desenvolupi el Ministeri d’Ocupació 
i Seguretat Social s’han d’efectuar mitjançant la compareixença electrònica a la seu, tal 
com regula l’article 40 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega 
parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics.

Simultàniament a la resolució, l’oficina pública competent l’ha de fer pública 
ordenant-ne la publicació al butlletí oficial corresponent, a excepció de les relatives als 
acords que preveu l’article 11, i hi ha d’indicar almenys la denominació, l’àmbit territorial i 
funcional, i la identificació dels promotors i signants de l’acta de constitució.

Article 14. Adquisició de la personalitat jurídica.

Les organitzacions sindicals i empresarials adquireixen personalitat jurídica i plena 
capacitat d’obrar un cop transcorreguts vint dies hàbils des del dipòsit dels seus estatuts 
pels promotors, excepte en el supòsit que preveu l’article 13.2, en què l’organització 
sindical o empresarial adquireix personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar un cop 
transcorreguts vint dies hàbils des que s’aporti la documentació que acrediti l’esmena dels 
defectes assenyalats al requeriment de l’oficina pública.

Article 15. Règim dels recursos.

Les resolucions dictades per les oficines públiques competents es poden impugnar 
directament davant els òrgans jurisdiccionals de l’ordre social, d’acord amb el que 
preveuen els articles 167 i següents de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la 
jurisdicció social.
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Article 16. Sistemes d’accés electrònic admesos pels dipòsits d’estatuts d’organitzacions 
sindicals i empresarials.

La persona que presenti la sol·licitud a través de mitjans electrònics, l’ha de remetre 
juntament amb la documentació a què fan referència els articles 4 a 11 a través d’una de 
les vies següents:

a) Amb el certificat electrònic corresponent de conformitat amb el que estableixen la 
Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, i l’article 13 de la Llei 11/2007, 
de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

b) A través del sistema Cl@ve que estableix l’Ordre PRE/1838/2014, de 8 d’octubre, 
per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 19 de setembre de 2014, pel qual 
s’aprova Cl@ve, la plataforma comuna del sector públic administratiu estatal per a la 
identificació, l’autenticació i la signatura electrònica mitjançant l’ús de claus concertades.

Article 17. Documents originals en suport informàtic.

Els documents en suport informàtic elaborats per l’oficina pública competent tenen la 
consideració de documents originals i estan degudament registrats als programes i les 
aplicacions del procediment en format electrònic.

Els documents electrònics que els interessats afegeixin a la sol·licitud s’han de remetre 
en format PDF.

Article 18. Representació legal.

Per acreditar la representació per via electrònica es pot utilitzar un dels mecanismes 
següents:

a) El certificat de signatura electrònica de persona jurídica en què el sol·licitant figuri 
com a representant.

b) L’atorgament d’apoderament o de representació suficient i la comprovació posterior 
per part de l’oficina pública competent, per qualsevol mitjà acceptat per l’ordenament 
jurídic. L’oficina esmentada pot requerir en qualsevol moment l’acreditació de la 
representació esmentada.

c) Inscripció al Registre electrònic d’apoderaments.

Article 19. Dades estadístiques.

Els sol·licitants del dipòsit han d’emplenar les dades estadístiques recollides als 
models oficials que figuren a l’annex II d’aquest Reial decret.

CAPÍTOL IV

Dipòsits d’estatuts d’organitzacions sindicals i empresarials amb funcionament a 
través de mitjans electrònics i base de dades central

Article 20. Dipòsits d’estatuts d’organitzacions sindicals i empresarials, amb funcionament 
a través de mitjans electrònics.

1. Es crea el dipòsit d’estatuts d’organitzacions sindicals i empresarials d’àmbit 
estatal o supraautonòmic, amb funcionament a través de mitjans electrònics, adscrit a la 
Direcció General d’Ocupació del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social com a oficina 
pública competent en l’àmbit esmentat.

Correspon a aquest dipòsit, en l’àmbit de les competències de l’Administració General 
de l’Estat, el dipòsit dels actes que preveuen els articles 2 i 3, d’àmbit estatal o 
supraautonòmic.
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2. En cadascuna de les àrees funcionals de Treball i Immigració de Ceuta i Melilla 
existeix un dipòsit d’estatuts d’organitzacions sindicals i empresarials en l’àmbit de les 
ciutats esmentades amb funcionament a través de mitjans electrònics.

3. Les comunitats autònomes creen i regulen dipòsits d’estatuts d’organitzacions 
sindicals i empresarials amb funcionament a través de mitjans electrònics en l’àmbit de les 
seves competències.

Article 21. Naturalesa jurídica.

Els dipòsits que regula aquest Reial decret són dipòsits administratius de caràcter 
públic i funcionament electrònic, i no tenen la naturalesa de registre electrònic a què es 
refereix la Llei 11/2007, de 22 de juny.

Article 22. Base de dades central d’estatuts de les organitzacions sindicals i empresarials.

Es crea la base de dades central d’estatuts de les organitzacions sindicals i 
empresarials, la gestió de la qual correspon a la Direcció General d’Ocupació del Ministeri 
d’Ocupació i Seguretat Social i que està integrada per la informació remesa per les oficines 
públiques de dipòsit d’estatuts.

A aquests efectes, les oficines públiques, competents pel que fa al seu àmbit territorial 
d’actuació, han de remetre per mitjans electrònics a la base de dades central en el termini 
de deu dies qualsevol assentament electrònic practicat als seus dipòsits respectius, així 
com els enllaços als butlletins oficials en què figurin les resolucions de dipòsit dels actes 
objecte de dipòsit.

Quan el procediment no s’hagi dut a terme per mitjans electrònics, en el termini de 
quinze dies les oficines públiques de dipòsit d’estatuts han d’incorporar al seu corresponent 
dipòsit d’estatuts d’organitzacions sindicals i empresarials, amb funcionament a través de 
mitjans electrònics, les dades identificadores de les organitzacions sindicals i empresarials 
i els documents que acreditin la realització de l’acte objecte d’aquest dipòsit.

Article 23. Accés als actes dipositats.

Els actes objecte de dipòsit, una vegada que els ordeni l’oficina pública competent, són 
d’accés públic amb les garanties que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal.

Qualsevol persona està facultada per sol·licitar la certificació dels actes objecte de 
dipòsit, que l’ha d’expedir l’oficina pública competent, respectant en tot cas el que disposa 
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.

El text dels estatuts de les organitzacions sindicals i empresarials és d’accés públic i el 
pot examinar qualsevol persona. L’oficina pública competent n’ha de facilitar una còpia 
autèntica a qui ho sol·liciti.

L’oficina pública d’estatuts només expedeix les certificacions dels càrrecs previstos a 
l’article 11, quan se li hagin comunicat prèviament, a qui acrediti ser representant legal de 
l’organització que sol·licita la certificació dels seus càrrecs.

Disposició addicional primera. Suport informàtic de la base de dades central d’estatuts de 
les organitzacions sindicals i empresarials.

L’Administració General de l’Estat, a través del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, 
desenvolupa una aplicació informàtica que dóna cobertura a una base de dades central 
d’estatuts de les organitzacions sindicals i empresarials i que està en funcionament en el 
termini màxim d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

Aquesta aplicació informàtica constitueix, a més, el suport informàtic del dipòsit 
d’estatuts d’organitzacions sindicals i empresarials d’àmbit estatal o supraautonòmic, amb 
funcionament a través de mitjans electrònics, adscrit a la Direcció General d’Ocupació del 
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social com a oficina pública competent.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 147  Dissabte 20 de juny de 2015  Secc. I. Pàg. 11

El desenvolupament d’aquesta aplicació informàtica s’assegura amb les disponibilitats 
pressupostàries ordinàries i no pot implicar un increment de dotacions ni de retribucions ni 
d’altres despeses de personal.

Mitjançant un conveni de col·laboració, les comunitats autònomes es poden adherir a 
l’aplicació informàtica constituïda en el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Disposició addicional segona. Llengua de presentació de la documentació.

Els documents objecte de dipòsit s’han de presentar en castellà. Les comunitats 
autònomes amb llengua cooficial pròpia es regeixen per la seva pròpia normativa, d’acord 
amb el que estableix l’article 36 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Disposició addicional tercera. Conservació de dades de dipòsits actuals.

Les administracions laborals competents que creïn dipòsits d’organitzacions sindicals 
i empresarials amb funcionament a través de mitjans electrònics, han d’adoptar les 
mesures pertinents per garantir la conservació de les dades que consten als dipòsits 
existents actualment.

Disposició addicional quarta. Incorporació de les dades als dipòsits d’estatuts 
d’organitzacions sindicals i empresarials amb funcionament a través de mitjans 
electrònics.

En el termini de dos anys des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret, les oficines 
públiques de dipòsit d’estatuts han d’incorporar al seu corresponent dipòsit d’estatuts 
d’organitzacions sindicals i empresarials amb funcionament a través de mitjans electrònics 
les dades identificadores de les organitzacions sindicals i empresarials els estatuts de les 
quals estan en el seu poder, així com la referència de les actuacions efectuades fins avui i 
l’últim text dipositat.

Si en aquest procés es detecta el dipòsit dels estatuts d’organitzacions no compreses 
a l’article 1 o que no compleixen els requisits que preveu l’article 5.2 b) 7è, l’oficina pública 
competent n’ha de sol·licitar l’adaptació de conformitat amb el que preveu l’article 7.4.

Disposició transitòria primera. Procediments en tramitació.

Les sol·licituds de dipòsit presentades amb anterioritat a la data d’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret es tramiten de conformitat amb el que estableix el Reial decret 
873/1977, de 22 d’abril, sobre dipòsit dels estatuts de les organitzacions constituïdes a 
l’empara de la Llei 19/1977, d’1 d’abril, reguladora del dret d’associació sindical.

Així mateix, si en la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret no estan habilitats els 
mecanismes que permeten la tramitació del procediment per mitjans electrònics de tots o 
d’algun dels actes objecte de dipòsit, aquests es poden seguir efectuant pels mitjans en 
què s’hagin practicat en la data d’entrada en vigor d’aquest Reial decret fins que el 
procediment electrònic en permeti la realització.

Disposició transitòria segona. Actuacions prèvies al primer acte objecte de dipòsit per 
mitjans electrònics.

Les organitzacions sindicals i empresarials ja existents en la data d’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret, que sol·licitin el dipòsit de qualsevol acte objecte de dipòsit, han de 
comunicar amb caràcter previ a aquest si l’organització està afiliada o no a una altra 
organització d’àmbit superior, i indicar-ne, si s’escau, la denominació exacta i les sigles o 
l’acrònim.
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Disposició transitòria tercera. Adaptació a la base de dades central.

Als efectes de complir el que preveu l’article 22, les comunitats autònomes que no 
s’adhereixin a l’aplicació informàtica desenvolupada pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat 
Social han de disposar d’una aplicació informàtica compatible amb la que creï aquest 
Ministeri en el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

Disposició derogatòria. Derogació normativa.

Queda derogat expressament el Reial decret 873/1977, de 22 d’abril, sobre dipòsit dels 
estatuts de les organitzacions constituïdes a l’empara de la Llei 19/1977, d’1 d’abril, 
reguladora del dret d’associació sindical, així com les disposicions del mateix rang o d’un 
rang inferior que s’oposin al que disposa aquest Reial decret.

Disposició final primera. Modificació del Reglament d’eleccions a òrgans de representació 
dels treballadors a l’empresa, aprovat pel Reial decret 1844/1994, de 9 de setembre.

El Reglament d’eleccions a òrgans de representació dels treballadors a l’empresa, 
aprovat pel Reial decret 1844/1994, de 9 de setembre, queda modificat de la manera 
següent:

S’incorpora un nou apartat 5 a l’article 12, amb la redacció següent:

«5. Quan una organització sindical s’afiliï a una altra d’àmbit superior es 
vinculen tots els resultats electorals anteriors als de la federació o confederació a la 
qual s’hagi afiliat. Igualment, quan una organització sindical es desvinculi d’una altra 
d’àmbit superior es deixen de computar en aquesta última els resultats electorals 
corresponents a l’organització que se separa.»

Disposició final segona. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que preveu l’article 149.1.7a de la 
Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de legislació 
laboral, sense perjudici de la seva execució per part de les comunitats autònomes.

Disposició final tercera. Facultats de desplegament.

S’autoritza el titular del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social per dictar totes les 
disposicions que siguin necessàries per a l’aplicació i el desplegament del que estableix 
aquest Reial decret.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor al cap de 3 mesos de la publicació al «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Madrid, 29 de maig de 2015.

FELIPE R.

La ministra d’Ocupació i Seguretat Social,
FÁTIMA BÁÑEZ GARCÍA
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ANNEX I

Normes per a l’adjudicació del codi de dipòsit

El codi de dipòsit està format per 8 dígits amb la configuració següent:
Dígits 1r i 2n: comuns per a cada oficina pública, d’acord amb la taula de codis 

d’oficines públiques que s’adjunta.
Dígit 3r: «0» per a les organitzacions anteriors a l’entrada en vigor del dipòsit d’estatuts 

d’organitzacions sindicals i empresarials amb funcionament a través de mitjans electrònics 
i «1» per a les posteriors.

Dígits 4t a 8è: número seqüencial que indica l’ordre de sol·licitud de l’organització.

ANNEX II

Dades estadístiques

Àmbit funcional de l’organització.

1. Sindicat d’empresa.

1.1 Només una empresa o grup empresarial.
1.2 Sector o sectors d’activitat econòmica.

2. Associació empresarial.
3. Federació sindical.
4. Federació empresarial.
5. Confederació sindical.
6. Confederació empresarial.

Sectors econòmics d’actuació.
S’han d’expressar tots els sectors de l’activitat econòmica del seu àmbit d’actuació 

amb els quatre dígits del CNAE 09.

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


