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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE TREBALL I IMMIGRACIÓ
19958

Reial decret 1613/2010, de 7 de desembre, pel qual es crea i es regula el
Consell de la representativitat de les associacions professionals de treballadors
autònoms en l’àmbit estatal i s’estableixen la composició i el règim de
funcionament i organització del Consell del Treball Autònom.

L’entrada en vigor de l’Estatut del treball autònom, aprovat per la Llei 20/2007, d’11 de
juliol, ha establert un nou punt de partida per a les treballadores i treballadors autònoms i
el reconeixement dels seus drets, tant individuals com col·lectius. No obstant això, per a un
millor exercici de tals drets, existeixen determinades qüestions que requereixen
desplegament reglamentari.
L’esmentada norma fa referència expressa en el seu títol III als drets col·lectius de les
treballadores i treballadors autònoms, i entre aquests es declara expressament el dret a
poder-se afiliar i fundar associacions professionals específiques de treballadors autònoms.
En aquest sentit, té una especial importància la determinació de la representativitat de
les associacions professionals de treballadors autònoms, ja que l’Estatut del Treball
Autònom, a l’article 21.5, els atorga una capacitat per actuar rellevant, en tenir, entre
d’altres funcions, la representativitat institucional davant les administracions públiques i
gestionar programes públics dirigits a les treballadores i els treballadors autònoms.
Si bé l’article 21 de l’Estatut del Treball Autònom posa les bases del procediment pel
qual es regula el reconeixement de tal condició, existeix un mandat específic perquè els
criteris objectius que s’han de tenir en compte per a la declaració de la representativitat
siguin desplegats reglamentàriament –article 21.1. L’apartat 2 de l’esmentat precepte legal
preveu que la condició d’associació representativa en l’àmbit estatal serà declarada per un
Consell, i afegeix que reglamentàriament es determinarà la seva composició, així com les
seves funcions i procediment de funcionament.
En el capítol I d’aquest Reial decret es preveu que al Consell de la representativitat de
les associacions professionals de treballadors autònoms, compost per tres persones amb
condició de personal funcionari del Ministeri de Treball i Immigració i dues persones
expertes de reconegut prestigi, imparcials i independents, li correspon declarar la condició
d’associació professional representativa de treballadors autònoms en l’àmbit estatal, per
un període de quatre anys.
L’esmentada declaració s’ha de fer mitjançant el procediment descrit en el Reial decret,
i d’acord amb una sèrie de criteris objectius a tenir en consideració per acreditar la suficient
implantació de les associacions professionals de treballadors autònoms, com són el
nombre, la llista, la distribució per sectors d’activitat de treballadores i treballadors autònoms
afiliats, les seus permanents de les associacions, convenis o acords de col·laboració i
representació institucional permanents en matèria de treball autònom signats amb altres
associacions professionals de treballadors autònoms, organitzacions sindicals o
empresarials, recursos humans i materials, activitats en diferents matèries de foment del
treball autònom, i, si s’escau, acords d’interès professionals subscrits. De conformitat amb
el que estableix l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal, es crea un fitxer relatiu a matèries relacionades amb el
contingut d’aquest Reial decret als efectes del procediment de declaració de
representativitat.
D’altra banda, mitjançant l’article 22 de l’Estatut del Treball Autònom es constitueix el
Consell del Treball Autònom, òrgan consultiu del Govern en matèria socioeconòmica i
professional. Si bé el precepte en regula aspectes bàsics, l’apartat 6 preveu que mitjançant
una disposició reglamentària es desplegui la composició i el règim de funcionament de
l’esmentat òrgan.
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El capítol II del present Reial decret regula la seva composició, i hi estan representats
de forma paritària els grups següents: les associacions professionals de treballadors
autònoms d’àmbit intersectorial i estatal, les organitzacions sindicals i empresarials més
representatives i les administracions públiques. També formen part del Consell del Treball
Autònom les persones integrants dels consells del treball autònom que s’hagin pogut
constituir, d’acord amb el que estableix l’article 22.3 de l’Estatut del Treball Autònom. D’altra
banda, el Consell del Treball Autònom funciona en Ple, Comissió Permanent, així com en
els grups de treball que es puguin constituir. En totes aquestes fórmules de funcionament
opera el principi de composició equilibrada i participació dels diferents grups representats
esmentats més a dalt.
Aquest Reial decret es dicta fent ús de l’autorització que preveu la disposició final
tercera de l’Estatut del treball Autònom. En el procés d’elaboració del projecte, han estat
informades les comunitats autònomes, a través de la Conferència Sectorial d’Ocupació i
Afers Laborals. A més, han estat consultades les associacions de treballadors autònoms i
les organitzacions empresarials i sindicals més representatives d’àmbit estatal. En virtut de
les competències que li són pròpies, el Consell Econòmic i Social i el Consell d’Estat han
emès dictamen preceptiu.
En virtut d’això, a proposta del ministre de Treball i Immigració, amb l’aprovació prèvia
de la vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència, d’acord amb el Consell
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 3 de
desembre de 2010,
DISPOSO:
CAPÍTOL I
Del Consell de la representativitat de les associacions professionals de treballadors
autònoms
Article 1. Creació, objecte, àmbit i règim jurídic del Consell de la representativitat de les
associacions professionals de treballadors autònoms.
1. Es crea el Consell de la representativitat de les associacions professionals de
treballadors autònoms, de conformitat amb el que disposa l’article 21.2 de la Llei 20/2007,
d’11 de juliol, de l’Estatut del Treball Autònom, com a òrgan col·legiat que té com a fi
declarar la condició d’associació representativa de les associacions professionals de
treballadors autònoms en l’àmbit estatal.
2. El Consell de la representativitat de les associacions professionals de treballadors
autònoms s’adscriu al Ministeri de Treball i Immigració a través de la Secretaria d’Estat
d’Ocupació. El seu règim jurídic s’ha d’ajustar a les normes que conté aquest Reial decret,
i en el que no s’hi disposa, a les disposicions del capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Article 2.

Composició i nomenament.

1. El Consell està compost per cinc membres, un dels quals té la Presidència i un
altre la Secretaria. Tres dels integrants han de tenir la condició de personal funcionari del
Ministeri de Treball i Immigració, i dos són persones expertes de reconegut prestigi,
imparcials i independents.
2. El nomenament del personal integrant del Consell va a càrrec de la persona que
tingui la titularitat de la Secretaria d’Estat d’Ocupació. El nomenament dels integrants amb
condició de personal funcionari ho ha de ser a proposta de la persona titular de la Direcció
General de l’Economia Social, del Treball Autònom i de la Responsabilitat Social de les
Empreses. Per al nomenament de les persones expertes de reconegut prestigi, s’ha de
consultar prèviament el Consell del Treball Autònom regulat en el capítol II d’aquest Reial
decret.
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3. La persona titular de la Secretaria d’Estat d’Ocupació ha de designar entre les
persones integrants del Consell les que tinguin la Presidència i la Secretaria del Consell, a
proposta de la persona titular de la Direcció General de l’Economia Social, del Treball
Autònom i de la Responsabilitat Social de les Empreses. La persona titular de la Secretaria
del Consell ha de tenir necessàriament la condició de personal funcionari del Ministeri de
Treball i Immigració amb rang no inferior a titular d’una Subdirecció General.
Article 3.

Facultats.

1. Correspon al Consell de la representativitat de les associacions professionals de
treballadors autònoms declarar la condició d’associació professional representativa de
treballadors autònoms en l’àmbit estatal, per un període de quatre anys, segons convocatòria
pública. Per al compliment d’aquest fi, el Consell de la representativitat de les associacions
professionals de treballadors autònoms té les següents facultats:
a) Dictar resolució de condició d’associació professional representativa de treballadors
autònoms en l’àmbit estatal, de conformitat amb el procediment de l’article 7. Per a això,
als efectes que les associacions compleixin els criteris objectius de l’article 9 i poder portar
a terme la valoració de l’article 10, el Consell ha d’examinar la documentació aportada per
les associacions professionals concurrents a la convocatòria i l’ha de valorar en el seu
conjunt.
b) Sol·licitar a través de l’òrgan competent la documentació oportuna a les associacions
professionals de treballadors autònoms.
c) Demanar i analitzar la informació disponible en el Registre estatal d’associacions
professionals de treballadors autònoms.
d) Qualssevol altres que coadjuvin a l’acreditació i declaració de la condició
d’associació representativa de treballadors autònoms en l’àmbit estatal.
2. Amb la finalitat de garantir l’objectivitat en el desenvolupament de les seves
facultats, el Consell de Representativitat està investit d’autonomia tècnica.
Article 4.

Constitució i funcionament.

1. El Consell de la representativitat de les associacions professionals de treballadors
autònoms s’entén constituït vàlidament als efectes de la celebració de sessions,
deliberacions i adopció de resolució, quan concorrin la totalitat dels seus integrants.
2. A la Presidència del Consell li correspon:
a) Dirigir, promoure i coordinar l’actuació del Consell.
b) Tenir la representació del Consell.
c) Acordar la convocatòria de les reunions del Consell.
d) Visar la resolució que declari la representativitat de les associacions professionals
de treballadors autònoms, així com donar-ne trasllat a la persona titular de la Secretaria
d’Estat d’Ocupació per a la seva comunicació.
e) Exercir totes les altres funcions que siguin inherents a l’exercici de la
Presidència.
3. A la Secretaria del Consell li correspon:
a) Efectuar la convocatòria de les reunions del Consell.
b) Sol·licitar i rebre la documentació i informació a què es refereixen les lletres b) i c)
de l’article 3.2.
c) Preparar la redacció de la resolució en què es declari la condició d’associacions
professional representativa.
4. El Consell de la representativitat de les associacions professionals de treballadors
autònoms es reuneix amb caràcter ordinari quan així ho estableixi la convocatòria que
regula l’article 8 i excepcionalment es pot reunir per petició de la Presidència del Consell a
instància d’almenys tres de les cinc persones que el componen.
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Durada del mandat.

La durada màxima del mandat de les persones que componen el Consell és de quatre
anys a partir de la data de la convocatòria que regula l’article 8.
Article 6.

Renovació del Consell i cessament dels seus integrants.

La renovació del Consell s’ha de fer de conformitat amb la durada del mandat que
estableix l’article 5 i d’acord amb el procediment que disposa l’article 2.
A més de la finalització del mandat, la renúncia i la pèrdua dels requisits que van
determinar el nomenament comporten el seu cessament, i es procedeix al cessament i a
la seva renovació segons el que fixa l’article 2.
Article 7.

Procediment.

1. El Consell ha de dictar resolució que declara la condició de representativa de les
associacions professionals de treballadors autònoms d’acord amb la convocatòria que
s’ha de regular de conformitat amb l’article 8.
2. De conformitat amb l’article 21.3 de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del
treball autònom, la resolució definitiva a què es refereix l’apartat anterior d’aquest article
exhaureix la via administrativa, i és directament recurrible davant la jurisdicció contenciosa
administrativa, sense perjudici del que estableixen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, per al recurs potestatiu de reposició.
Article 8. Convocatòria pública per a la determinació de la representativitat de les
associacions de treballadors autònoms.
Amb caràcter quadriennal s’ha de publicar mitjançant una ordre ministerial la
convocatòria que determini les següents qüestions referents al procediment de declaració
de representativitat de les associacions professionals de treballadors autònoms, d’acord
amb el que disposa l’article 7:
a) Els requisits d’admissibilitat de les sol·licituds de les associacions professionals de
treballadors autònoms.
b) Termini de la presentació de les sol·licituds i documentació que s’ha d’acompanyar
de les associacions professionals de treballadors autònoms.
c) Òrgan competent en la recepció de les sol·licituds de les associacions professionals
de treballadors autònoms.
d) Termini màxim per emetre resolució i efectes de la falta de resolució expressa i
termini per notificar la resolució del Consell de la representativitat i efectes de la falta de
resolució expressa.
e) Desenvolupament complementari dels criteris objectius que estableix l’article 9 i
de valoració fixats a l’article 10 als efectes de la resolució del Consell de la
representativitat.
Article 9. Criteris objectius de determinació de la representativitat de les associacions
professionals de treballadors autònoms.
1. Amb la finalitat que les associacions professionals de treballadors autònoms
inscrites en el Registre estatal d’associacions professionals de treballadors autònoms
acreditin la suficient implantació, de conformitat amb el que disposa l’article 21.1 de la Llei
20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom, i perquè el Consell de representativitat
dicti la resolució que declari la condició d’associacions professionals representatives de
treballadors autònoms, es consideren els següents criteris objectius:
a) Nombre de treballadores i treballadors autònoms afiliats a les associacions
professionals de treballadors autònoms i de les seves federacions, confederacions i unions;
s’ha d’aportar certificat acreditatiu del nombre d’afiliats, la seva distribució per províncies,
comunitats autònomes i activitats econòmiques segons la classificació de segon nivell en
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divisions mitjançant codi numèric de dues xifres, segons la classificació nacional d’activitats
econòmiques 2009, aprovada pel Reial decret 475/2007, de 13 d’abril.
A més del certificat acreditatiu, s’ha d’aportar llista individualitzada de noms, cognoms,
NIF, i domicili, província, comunitat autònoma i activitat econòmica dels afiliats, aquesta
última dada en els mateixos termes que en el certificat.
b) Presència amb seu permanent, en almenys dotze comunitats autònomes i en vinti-quatre províncies de les associacions professionals de treballadors autònoms i de les
federacions, confederacions i unions que tinguin constituïdes, per mitjà de l’acreditació
dels títols de propietat, de lloguer o cessió de seus, amb l’adreça completa i telèfon.
S’entén per seu permanent la seu que, de forma continuada en el temps, disposi dels
recursos humans i materials a què fa referència la lletra d).
c) Nombre d’associacions professionals de treballadors autònoms i/o altres
organitzacions sindicals o empresarials amb les quals s’hagi signat un conveni o acord de
col·laboració i representació institucional permanent en matèria de treball autònom. A
aquest efecte s’ha d’aportar certificat del nombre de treballadores i treballadors autònoms
afiliats a totes les associacions i/o organitzacions, la seva distribució per comunitats
autònomes i per províncies, i desglossament de les activitats econòmiques dutes a
terme.
d) Recursos humans i materials de les associacions professionals de treballadors
autònoms i de les confederacions, federacions i unions que tinguin constituïdes, amb
l’especificació dels domicilis socials i nombre de treballadores i treballadors que presten
serveis a totes elles.
Als efectes de l’especificació dels recursos materials, s’han d’identificar amb factura de
compra o document acreditatiu equivalent de tots els instruments necessaris per al
desenvolupament ordinari de l’activitat.
Als efectes de l’especificació dels recursos humans, i en virtut del que disposa l’article
52 del Reial decret 84/1996, de 26 de gener, pel qual s’aprova el Reglament general sobre
inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la
Seguretat Social, s’han de tenir en compte els sistemes de documentació propis de la
Tresoreria General de la Seguretat Social vigents en la data de la convocatòria, amb la
finalitat d’acreditar l’alta en la Seguretat Social de les treballadores i treballadors que
prestin serveis en les associacions professionals de treballadors autònoms, i en les seves
confederacions, federacions i unions.
En tot cas, s’ha de presentar balanç econòmic dels últims quatre exercicis per a la
valoració sobre els recursos humans i materials i el seu finançament.
Es pot presentar informe d’auditoria en els termes de l’article 10.1.d).
e) Activitats dutes a terme per les associacions professionals de treballadors
autònoms en matèria de foment del treball autònom, considerant, entre d’altres, les accions
de formació i informació i el nombre de treballadores i treballadors autònoms formats i
informats, les actuacions de prevenció de riscos laborals, les actuacions de promoció i
foment de la igualtat d’oportunitats, d’innovació i noves tecnologies, les accions de suport
i assessorament, la participació en programes de desenvolupament de treball autònom
que es realitzin per si mateixes o en col·laboració amb fundacions, centres universitaris i
associacions privades sense ànim de lucre, i en general, qualssevol altres activitats en
benefici de les treballadores i treballadors autònoms. Per poder acreditar tals activitats
s’ha d’aportar memòria tècnica i descriptiva de les diverses accions dutes a terme en els
últims quatre anys.
f) Acords d’interès professional subscrits a l’empara del que disposa l’article 13 de la
Llei 20/2007, d’11 de juliol.
2. En el cas d’associacions professionals de treballadors autònoms amb caràcter
intersectorial, aquestes han d’acreditar que les treballadores i treballadors autònoms
afiliats pertanyen almenys a tres dels sectors següents: agricultura, indústria, construcció
i serveis, i s’ha d’acreditar d’acord amb el que estableix l’apartat 1.a), respecte al
desglossament d’activitats econòmiques dels afiliats.
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Article 10. Valoració dels criteris objectius de la representativitat de les associacions de
treballadors autònoms.
1. Els criteris objectius que estableix l’apartat 1 de l’article anterior els ha de valorar
el Consell de representativitat d’acord amb el barem següent:
a) El criteri de la lletra a) s’ha de valorar en funció del grau d’afiliació, de manera que
l’associació que obtingui el major nombre de treballadores i treballadors autònoms afiliats
s’ha de valorar amb 9 punts, la segona s’ha de valorar amb 8 punts, la tercera amb 7 punts,
i la resta d’associacions que aportin el nombre de treballadores i treballadors autònoms
afiliats en els termes de l’article anterior obtenen 5 punts.
En relació amb les associacions professionals de treballadors autònoms amb caràcter
intersectorial, a més del que disposa el paràgraf anterior, s’ha de tenir en compte el major
nivell de distribució d’afiliats en els sectors d’activitat recollits a l’article 9.2.
b) El compliment de la lletra b) s’ha de valorar amb 3 punts, i augmentar fins a 7
l’associació que obtingui més presència amb seus permanents, 6 punts la segona i 5 punts
la tercera.
c) El criteri de la lletra c) s’ha de valorar, tant sobre la base del nombre de convenis
o acords subscrits, com del nombre de treballadores i treballadors autònoms afiliats a les
esmentades associacions professionals, organitzacions sindicals o empresarials, i
s’atorguen 4 punts a l’associació amb més valoració, la segona associació amb 3 punts, la
tercera amb 2 punts i la resta d’associacions que compleixin el criteri han d’obtenir 1
punt.
d) El criteri de la lletra d) s’ha de valorar en funció del caràcter quantitatiu i qualitatiu
dels recursos humans i materials, de manera que l’associació que obtingui el major nombre
de recursos relacionats amb una més gran professionalització d’aquests s’ha de valorar amb
5 punts, la segona associació s’ha de valorar amb 4 punts, la tercera amb 3 punts i la resta
d’associacions que acreditin els seus recursos humans i materials han d’obtenir 1 punt.
L’aportació d’informe d’auditoria que incorpori en la seva anàlisi valoració sobre recursos
humans i materials augmenta la puntuació addicionalment amb un màxim d’1 punt.
e) El criteri de la lletra e) s’ha de valorar en funció del caràcter quantitatiu i qualitatiu
de les activitats dutes a terme, de manera que l’associació que desplegui el major nombre
d’activitats relacionades amb una major difusió de les accions de foment del treball autònom
ha d’obtenir 5 punts, la segona associació 4 punts, la tercera 3 punts i la resta d’associacions
que compleixin el criteri han d’obtenir 2 punts.
f) El criteri de la lletra f) s’ha de valorar en funció del caràcter quantitatiu dels acords
d’interès professional subscrits, de manera que l’associació que subscrigui acords d’interès
professional que afectin un major nombre de treballadores i treballadors autònoms
econòmicament dependents s’ha de valorar amb 3 punts, la segona associació s’ha de
valorar amb 2 punts, la resta d’associacions que compleixin el criteri han d’obtenir 1 punt.
2. La puntuació total determina l’ordre de cada associació professional de treballadors
autònoms en la resolució de representativitat, que s’ha de portar a terme en virtut de la
convocatòria que regula el següent article. Les associacions que obtinguin almenys 16
punts en la resolució obtenen la declaració d’associació representativa de treballadors
autònoms, i en tot cas és preceptiu que les associacions obtinguin puntuació en els criteris
objectius previstos a l’article 9.1.a), b) i d).
CAPÍTOL II
Del Consell del Treball Autònom
Article 11.

Naturalesa, funcions, àmbit i adscripció del Consell.

1. El Consell del Treball Autònom al qual es refereix l’article 22 de la Llei 20/2007,
d’11 de juliol, és un òrgan de naturalesa col·legiada i de caràcter consultiu, que té per
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finalitat assessorar el Govern en matèria socioeconòmica i professional del treball autònom,
mitjançant el desenvolupament de les funcions que té legalment assignades en l’apartat
dos de l’esmentat precepte.
2. El Consell del Treball Autònom té àmbit estatal i està adscrit al Ministeri de Treball
i Immigració a través de la Secretaria d’Estat d’Ocupació.
Article 12.

Composició i nomenament.

1. El Consell del Treball Autònom, de conformitat amb el que disposen els apartats 3
i 4 de l’article 22 de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, està compost per:
a) El president o presidenta, que és la persona titular de la Secretaria d’Estat
d’Ocupació del Ministeri de Treball i Immigració, que pot ser substituïda en cas de vacant,
absència, malaltia o una altra causa legal per la persona titular de la Direcció General de
l’Economia Social, del Treball Autònom i de la Responsabilitat Social de les Empreses, que
té la vicepresidència del Consell.
b) Dotze vocals en representació de les associacions professionals representatives
de treballadors autònoms d’àmbit estatal i intersectorial.
c) Dotze vocals en representació de les organitzacions empresarials més
representatives.
d) Dotze vocals en representació de les organitzacions sindicals més
representatives.
e) Dotze vocals en representació de les administracions públiques, amb la següent
distribució: dos del Ministeri de Treball i Immigració; dos del Ministeri d’Economia i Hisenda,
un del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, tots ells amb titularitat d’una Direcció
General, cinc vocals, en representació de les comunitats autònomes i de les ciutats de
Ceuta i Melilla, i dos vocals en representació de l’associació d’entitats locals més
representativa.
f) Un vocal en representació de cadascun dels consells del treball autònom d’àmbit
autonòmic constituïts, de conformitat amb el paràgraf segon de l’apartat 3 de l’article 22 de
la Llei 20/2007.
2. Cada vocal del Consell té una persona suplent, que ha de fer la substitució en cas
de causa de baixa legal justificada i temporal en el Consell. En el cas dels representants
dels departaments ministerials, les persones suplents han de tenir rang, almenys, de
subdirector general.
3. La Secretaria del Consell ha de residir en la persona que tingui la titularitat de la
Subdirecció General de l’Economia Social, del Treball Autònom i Responsabilitat Social de
les Empreses, que pot disposar l’assistència de personal funcionari de suport, amb l’objecte
de complir les tasques de la Secretaria que estableix l’article 17.
4. Els vocals del Consell i els seus suplents són nomenats per la persona titular del
Ministeri de Treball i Immigració a proposta dels respectius departaments ministerials,
consells autonòmics de treball autònom, associacions representatives de treballadors
autònoms, organitzacions empresarials i sindicals més representatives, òrgans competents
de les comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla, segons l’ordre rotatori
establert anualment en la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals, i de l’associació
d’entitats locals més representativa, i el seu cessament es produeix de la mateixa forma
que el seu nomenament.
5. La durada màxima del mandat dels vocals és de quatre anys, llevat per als vocals
en representació de les comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla, el mandat
dels quals és anual.
En el supòsit que algun vocal causi baixa definitiva del Consell per mort, renúncia o
cessament, s’ha de fer un nou nomenament segons el procediment que estableix l’apartat 4.
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Constitució i funcionament.

El Consell s’entén constituït vàlidament als efectes de la celebració de sessions,
deliberacions i adopció d’acords, quan concorrin dos terços, almenys, dels seus components
en primera convocatòria, i en segona convocatòria la concurrència de la meitat de
components més un. En qualsevol cas, es requereix la presència de les persones que
tinguin la Presidència i Secretaria del Consell, o de les persones que els substitueixin.
El Consell del Treball Autònom ha de funcionar en Ple, en Comissió Permanent i en
grups de treball.
Article 14.

Ple.

El Ple del Consell s’ha de reunir almenys dues vegades l’any en sessió ordinària i de
forma extraordinària, quan així ho acordi la Presidència, a iniciativa pròpia o a sol·licitud
d’un terç dels seus integrants. El Ple del Consell pot acordar el seu règim de funcionament
i ha d’elaborar una memòria anual d’activitats i acords adoptats que s’ha d’elevar a la
persona titular del Ministeri de Treball i Immigració.
Article 15.

Presidència.

Correspon a la persona titular de la Presidència del Consell:
a) Tenir la representació del Consell.
b) Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries, establint, si
s’escau, el caràcter d’urgència i la fixació de l’ordre del dia, tenint en compte les peticions
de la resta de components del Consell formulades amb la suficient antelació i escoltada la
Comissió Permanent.
c) Presidir les sessions, moderar el desenvolupament dels debats i suspendre’ls per
causes justificades.
d) Exercir el seu dret al vot de qualitat.
e) Assegurar el compliment de les lleis i la regularitat de les deliberacions.
f) Visar les actes i certificacions dels acords del Consell.
g) Exercir totes les altres funcions que siguin inherents a la seva condició en la
Presidència del Consell.
Article 16.

Vocals.

Correspon als vocals del Consell:
a) Ser convocats amb l’ordre del dia de les reunions i disposar de la informació
necessària sobre els assumptes que s’hi inclouen, de conformitat amb el que estableix
l’article 19.
b) Assistir a les sessions i participar en els seus debats.
c) Exercir el seu dret al vot i formular, si s’escau, el seu vot particular, així com
expressar el seu sentit i els motius que el justifiquen.
d) Formular i proposar la inclusió d’assumptes a tractar en l’ordre del dia, tant en les
sessions ordinàries com extraordinàries.
e) Formular precs i preguntes, quan sigui procedent.
f) El dret a la informació necessària per complir les funcions assignades.
g) Totes les altres funcions que siguin inherents a la seva condició de vocal.
Article 17.
1.

Secretaria.

Correspon a la persona titular de la Secretaria del Consell:

a) Assistir a les reunions del Consell amb veu, però sense vot.
b) Efectuar la convocatòria de les sessions del Consell, ordenada per la Presidència,
així com les citacions als seus integrants.
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c) Rebre els actes de comunicació dels membres amb el Consell i, per tant, les
notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol classe d’escrits que hagi de
tenir coneixement el Consell.
d) Preparar el despatx dels assumptes que ha de conèixer el Consell, així com
redactar i autoritzar les actes de les sessions.
e) Expedir certificacions de les consultes, informes i acords aprovats pel Consell.
f) Custodiar la documentació del Consell.
g) Totes les altres funcions que siguin inherents a la Secretaria del Consell.
2. En els casos d’absència, vacant, malaltia o altres causes d’impossibilitat
d’assistència del secretari o secretària, la substitució l’ha de fer la persona amb condició
de funcionari que disposi la persona titular de la Direcció General de l’Economia Social, del
Treball Autònom i de la Responsabilitat Social de les Empreses.
3. La Secretaria ha de facilitar als integrants del Consell informació i assistència
tècnica, per al millor exercici de les seves funcions.
Article 18.

Comissió Permanent.

1. En el si del Consell, i com a òrgan permanent per a l’exercici de les seves funcions
i comeses relatives a assumptes de tràmit, de preparació o estudi, o que li siguin
encomanades pel Consell, s’estableix la Comissió Permanent del Consell, que té la
composició següent:
a) Presidència: integrada per la mateixa persona que tingui aquest càrrec en el
Consell, que pot ser substituïda, en cas de vacant, absència, malaltia o una altra causa
legal, per qui tingui la titularitat de la Direcció General de l’Economia Social, del Treball
Autònom i de la Responsabilitat Social de les Empreses, que en tot cas ha d’assistir en la
seva condició de titular de la Vicepresidència.
b) Sis vocals en representació de cadascun dels grups b), c), d) i e) de l’article 12.1.
En el grup que estableix el paràgraf e), tres vocals ho han de ser dels departaments
ministerials, dos de les comunitats autònomes i un de l’entitat més representativa d’àmbit
local.
c) Secretaria: exercida per la mateixa persona que tingui la titularitat de la Secretaria
del Consell.
2. Els membres de la Comissió Permanent s’han de nomenar entre els vocals del
Consell pel president, a proposta de cadascun dels grups de representació a què es
refereix l’article 12. El règim de funcionament de la Comissió Permanent ha de respondre
a les mateixes regles que s’estableixen per al Ple del Consell.
3. El Ple del Consell pot delegar a la Comissió Permanent la realització d’informes,
propostes, consultes i estudis. La Comissió Permanent rendeix comptes amb caràcter
periòdic al Ple del Consell del desenvolupament de les accions encomanades.
Article 19.

Convocatòries.

1. Les convocatòries s’han d’efectuar per escrit, utilitzant els mitjans idonis per
garantir-ne la recepció. La comunicació de cada convocatòria s’ha d’efectuar amb una
antelació mínima de quinze dies a la data prevista per a la celebració de la sessió, llevat
dels casos d’urgència, en què és de cinc dies.
2. La convocatòria ha de contenir el dia, l’hora i el lloc de la reunió a celebrar, així
com l’ordre del dia, i ha d’adjuntar la documentació necessària per a estudi previ o indicar
que obra en la Secretaria a disposició dels integrants de l’òrgan.
3. A la mateixa citació per a la primera convocatòria s’hi ha d’incloure la de la segona,
que s’ha de fixar, almenys, mitja hora després del moment assenyalat per a la primera.
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Ordre del dia.

1. L’ordre del dia de les sessions ordinàries ha de contenir la lectura i, si s’escau,
l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, així com els assumptes que disposi la
Presidència.
2. No pot ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figuri inclòs en
l’ordre del dia, llevat que estiguin presents la majoria dels integrants de cadascun dels
grups i sigui declarada la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria dels
presents.
3. L’ordre del dia de les sessions extraordinàries ha de contenir exclusivament els
punts que motivin la seva convocatòria.
Article 21.

Adopció d’acords. Acta del Consell.

1. Els acords del Consell s’han d’adoptar per majoria de vots.
2. De cada sessió que celebri el Consell n’ha d’aixecar acta la persona que tingui la
titularitat de la Secretaria, que ha d’especificar necessàriament la relació de les persones
assistents, l’ordre del dia de la reunió, les circumstàncies de lloc i temps en què s’ha
celebrat, els punts principals de les deliberacions, així com el contingut dels acords adoptats
i, si s’escau, el resultat de les votacions.
Els integrants del Consell poden sol·licitar que consti en acta el seu vot contra l’acord
adoptat, la seva abstenció motivada o el sentit del seu vot favorable. Així mateix, quan els
integrants discrepin de l’acord majoritari poden formular vot particular per escrit, en el
termini de dos dies des de l’adopció de l’acord, que s’ha d’incorporar al text aprovat.
Les actes les ha de redactar i signar la persona titular de la Secretaria, amb el vistiplau
de la persona titular de la Presidència, i s’han d’aprovar en la següent sessió, i s’ha
d’adjuntar el corresponent text de l’acta a la convocatòria.
La persona titular de la Secretaria pot emetre certificació sobre els acords específics
que s’hagin adoptat, sense perjudici de l’ulterior aprovació de l’acta. Els qui acreditin la
titularitat d’un interès legítim, es poden dirigir a la persona titular de la Secretaria del Consell
perquè els sigui expedida certificació dels seus acords.
3. Qualsevol membre del Consell té dret a sol·licitar la transcripció íntegra de la seva
intervenció o proposta, sempre que aporti a l’acte o en el termini que assenyali la persona
titular de la Presidència el text que es correspongui fidelment amb la seva intervenció,
fent-ho constar així en l’acta o adjuntat-hi una còpia.
Article 22.

Grups de treball.

Es poden constituir en el si del Consell els grups de treball que acordi el seu Ple per a
la realització d’estudis o propostes en temes que afectin les comeses del Consell. Els
grups de treball han de tenir representació de cadascun dels grups b), c), d) i e) de l’article
12.1, i poden sol·licitar, a través de la Secretaria, tota la informació que sigui necessària
per al compliment de les seves funcions.
En els grups de treball, a proposta de cada grup representat, poden participar persones
expertes en matèria de treball autònom, amb la finalitat d’assessorar la realització de les
comeses del Consell.
Disposició addicional primera. Característiques del fitxer de dades personals de les
treballadores i treballadors autònoms afiliats a les associacions professionals de
treballadors autònoms d’àmbit estatal concurrents al procediment de declaració de
representativitat.
De conformitat amb el que disposen l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i l’article 54 del Reial decret
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de dita
Llei orgànica, es crea el fitxer de dades personals de les treballadores i treballadors
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autònoms afiliats a les associacions professionals de treballadors autònoms d’àmbit estatal
concurrents al procediment de declaració de representativitat, les característiques del qual
es recullen a continuació:
Nom: Fitxer de dades d’autònoms afiliats a associacions professionals.
Serveis i unitats davant els quals es poden exercir els drets d’accés, rectificació i
cancel·lació: Subdirecció General de l’Economia Social, del Treball Autònom i de la
Responsabilitat Social de les Empreses.
Òrgan de l’Administració responsable del fitxer: Consell de representativitat de les
associacions professionals de treballadors autònoms.
Mesures de seguretat: Nivell bàsic.
Sistema de tractament: Mixt.
Estructura bàsica:
Dades identificatives de les treballadores i treballadors autònoms afiliats a les
associacions professionals de treballadors autònoms d’àmbit estatal que concorrin a
aquests procediments: noms, cognoms, NIF i domicili, i la seva distribució per comunitats
autònomes i per províncies, així com desglossament de les activitats realitzades per
aquests segons la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques 2009, aprovada pel
Reial decret 475/2007, de 13 d’abril.
Descripció de la finalitat del fitxer i usos previstos:
Consideració per part del Consell de representativitat del grau d’afiliació de les
associacions professionals de treballadors autònoms d’àmbit estatal perquè dicti la
resolució que declari la condició de representatives, sobre la base del que regula l’article
21.1 i 2 de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del Treball Autònom, desplegat per
l’article 9.1.a) d’aquest Reial decret.
Persones o col·lectius sobre els quals s’obtinguin dades o estiguin obligats a
subministrar-les: Obtenció de dades de treballadores i treballadors autònoms afiliats a les
associacions professionals de treballadors autònoms d’àmbit estatal que concorrin al
procediment de declaració de representativitat.
Procediment de recollida de les dades:
Les associacions professionals de treballadors autònoms d’àmbit estatal concurrents
en el procediment de declaració de representativitat han d’aportar les llistes amb les dades
de les treballadores i treballadors autònoms afiliats a aquestes sobre la base dels requisits
que desenvolupin les convocatòries anuals mitjançant l’ordre ministerial corresponent.
Cessions de dades de caràcter personal previstes: administracions públiques en
aplicació del principi d’assistència i cooperació de l’article 4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, així com els òrgans judicials quan així ho requereixin en l’exercici de les seves
facultats.
Transferències de dades de caràcter personal previstes: No es preveuen.
Disposició addicional segona.

Mitjans de funcionament.

El Ministeri de Treball i Immigració atén amb els seus mitjans personals i materials la
constitució i el funcionament del Consell de la representativitat de les associacions
professionals de treballadors autònoms i del Consell del Treball Autònom. Els crèdits
necessaris per al funcionament dels dos consells s’han de consignar en els pressupostos
del Ministeri de Treball i Immigració.
Disposició transitòria.

Nomenament dels components del Consell de representativitat.

Mentre no s’hagi constituït el Consell de Treball Autònom, el nomenament de les
persones expertes de reconegut prestigi del Consell de representativitat a què es refereix
l’article 2.1 és a proposta de la persona titular de la Secretaria d’Estat d’Ocupació.
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Títol competencial i habilitació.

Els articles 7, 8, 9 i 10 d’aquest Reial decret es dicten de conformitat amb el que
disposa l’article 149.1.18a de la Constitució espanyola, «bases del règim jurídic de les
administracions públiques», i a l’empara de l’habilitació que confereix al Govern la disposició
final tercera de l’Estatut del treball autònom.
Disposició final segona.

Facultat de desplegament normatiu.

S’autoritza la persona titular del Ministeri de Treball i Immigració per dictar totes les
normes que siguin necessàries per al desplegament i l’execució del que disposa aquest
Reial decret.
Disposició final tercera.

Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial
de l’Estat».
Madrid, 7 de desembre de 2010.
JUAN CARLOS R.
El ministre de Treball i Immigració,
VALERIANO GÓMEZ SÁNCHEZ

http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

