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DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DE TRABALLO E INMIGRACIÓN
3673

Real decreto 197/2009, do 23 de febreiro, polo que se desenvolve o Estatuto
do traballo autónomo en materia de contrato do traballador autónomo
economicamente dependente e o seu rexistro e se crea o Rexistro Estatal de
Asociacións Profesionais de Traballadores Autónomos.

A Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do traballo autónomo, constituíu un fito para
os traballadores autónomos en España. O novo estatuto supón dar resposta á demanda
dun colectivo moi heteroxéneo cunha normativa moi dispersa, que requiría dun marco
xurídico estable para se constituír como referencia do traballo autónomo.
Coa aprobación e a entrada en vigor do Estatuto do traballo autónomo dáse cumprimento
a unha exixencia legal e social, e establécese un novo punto de partida para os traballadores
autónomos. Porén, o Estatuto do traballo autónomo chama ao desenvolvemento
regulamentario, por unha parte, como un mandato taxado en determinadas disposicións
específicas e, por outra parte, o citado desenvolvemento faise patente naqueles artigos do
referido estatuto que requiren afondamento e clarificación técnica.
Unha das máis importantes novidades da citada lei constitúea o recoñecemento por
primeira vez do que se deu en chamar o traballador autónomo economicamente
dependente.
Neste sentido, o artigo 11.1 do Estatuto do traballo autónomo define o traballador
autónomo economicamente dependente como aquel traballador autónomo que realiza a
súa actividade económica ou profesional para unha empresa ou cliente do que percibe
polo menos o 75 por cento dos seus ingresos, e o artigo 12.1 do Estatuto do traballo
autónomo dispón que o contrato para a realización da actividade económica ou profesional
do traballador autónomo economicamente dependente subscrito entre este e o seu cliente
se deberá formalizar sempre por escrito e deberá ser rexistrado na oficina pública
correspondente. Este rexistro non terá carácter público.
Establécese que regulamentariamente se determinarán as características de tales
contratos e do rexistro en que se deberán inscribir, así como as condicións para que os
representantes legais dos traballadores teñan acceso á información dos contratos que a
súa empresa subscriba con traballadores autónomos economicamente dependentes.
Do mesmo modo, a disposición adicional décimo sétima do citado estatuto establece
que se determinarán regulamentariamente as especificidades do contrato no sector dos
axentes de seguros.
Así mesmo, determínase o rexistro que asume o disposto no artigo 20.3 do Estatuto
do traballo autónomo, en materia da oficina pública de inscrición e depósito de estatutos
das asociacións profesionais de traballadores autónomos.
Á luz do exposto, este real decreto ten como obxecto desenvolver a nova regulación
relativa ao citado contrato e o seu rexistro, así como o Rexistro Estatal de Asociacións
Profesionais de Traballadores Autónomos, facendo uso da autorización prevista na citada
disposición adicional décimo sétima, a disposición derradeira terceira e a disposición
derradeira quinta do Estatuto do traballo autónomo.
No proceso de elaboración do proxecto foron informadas as comunidades autónomas,
a través da Conferencia Sectorial de Emprego e Asuntos Laborais. Ademais, foron
consultadas as asociacións de traballadores autónomos e as organizacións empresariais
e sindicais máis representativas.
Na súa virtude, por proposta do ministro de Traballo e Inmigración, coa aprobación
previa da ministra de Administracións Públicas, de acordo co Consello de Estado e logo de
deliberación do Consello de Ministros na súa reunión do día 20 de febreiro de 2009,
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DISPOÑO:
CAPÍTULO I

Contrato do traballador autónomo economicamente dependente para a realización
da actividade económica ou profesional
Artigo 1.

Obxecto e ámbito de aplicación.

1. Considérase traballador autónomo economicamente dependente a persoa física
que realiza unha actividade económica ou profesional a título lucrativo e de forma habitual,
persoal, directa e predominante para un cliente do cal percibe, polo menos, o 75 por cento
dos seus ingresos por rendementos de traballo e de actividades económicas ou profesionais
e en que concorren as restantes condicións establecidas no artigo 11 da Lei 20/2007,
do 11 de xullo, do Estatuto do traballo autónomo.
2. Considérase cliente para estes efectos a persoa física ou xurídica para a que se
realiza a actividade económica ou profesional a que se refiren os puntos anteriores.
3. O contrato que subscriba un traballador autónomo economicamente dependente
co seu cliente co obxecto de que o primeiro execute unha actividade económica ou
profesional a favor do segundo a cambio dunha contraprestación económica, xa sexa a
súa natureza civil, mercantil ou administrativa, rexerase polas disposicións contidas neste
capítulo, no que non se opoña á normativa aplicable á actividade.
O contrato ten por obxecto a realización da actividade económica ou profesional do
traballador autónomo economicamente dependente e poderase subscribir para a execución
dunha obra ou serie delas ou para a prestación dun ou máis servizos.
Artigo 2. Determinación, comunicación e acreditación da condición de traballador
autónomo economicamente dependente.
1. Para os efectos da determinación do traballador autónomo economicamente
dependente a que se refire o punto 2 do artigo 1 deste real decreto, entenderanse como
ingresos percibidos polo traballador autónomo do cliente con quen ten esa relación os
rendementos íntegros, en diñeiro ou en especie, que procedan da actividade económica
ou profesional realizada por aquel a título lucrativo como traballador por conta propia. Os
rendementos íntegros percibidos en especie valoraranse polo seu valor normal de mercado,
de conformidade co disposto no artigo 43 da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto
sobre a renda das persoas físicas e de modificación parcial das leis dos impostos sobre
sociedades, sobre a renda de non-residentes e sobre o patrimonio.
Para o cálculo da porcentaxe do 75 por cento, os ingresos mencionados no parágrafo
anterior poranse en relación exclusivamente cos ingresos totais percibidos polo traballador
autónomo por rendementos de actividades económicas ou profesionais como consecuencia
do traballo por conta propia realizado para todos os clientes, incluído o que se toma como
referencia para determinar a condición de traballador autónomo economicamente
dependente, así como os rendementos que puidese ter como traballador por conta allea
en virtude de contrato de traballo, ben sexa con outros clientes ou empresarios ben co
propio cliente. Neste cálculo exclúense os ingresos procedentes dos rendementos de
capital ou plusvalías que perciba o traballador autónomo derivados da xestión do seu
propio patrimonio persoal, así como os ingresos procedentes da transmisión de elementos
afectos a actividades económicas.
2. Para poder celebrar o contrato que se regula neste capítulo, o traballador que de
conformidade co establecido no artigo 1. 2 se considere traballador autónomo
economicamente dependente, comunicaralle ao cliente tal condición, e non se poderá
acoller ao réxime xurídico establecido neste real decreto no caso de non se producir tal
comunicación.
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3. O cliente poderalle requirir ao traballador autónomo economicamente dependente
a acreditación do cumprimento das condicións establecidas no artigo 1.2, na data da
celebración do contrato ou en calquera outro momento da relación contractual, sempre
que desde a última acreditación transcorresen polo menos seis meses, e todo iso sen
prexuízo do exercicio das accións xudiciais oportunas no suposto de controversia derivada
do contrato. Para tales efectos considérase documentación acreditativa dos ingresos a
que se refire o número 1 a que acorden as partes ou calquera admitida en dereito e, en
todo caso, a recollida na declaración do artigo 5.2.
4. Para efectos de determinar a referida acreditación poderase tomar en consideración,
entre outros medios de proba, a última declaración do imposto sobre a renda das persoas
físicas e, no seu defecto, o certificado de rendementos emitido pola Axencia Estatal de
Administración Tributaria.
Artigo 3.

Duración do contrato.

O contrato terá a duración que as partes acorden. Poderá fixarse unha data de termo
do contrato ou remitirse á finalización do servizo determinado.
De non se fixar duración ou servizo determinado presumirase, salvo proba en contrario,
que o contrato produce efectos desde a data da súa formalización e que se pactou por
tempo indefinido.
Artigo 4.

Forma e contido do contrato.

1. O contrato para a realización da actividade económica ou profesional do traballador
autónomo economicamente dependente formalizarase sempre por escrito.
2. No contrato deberán constar necesariamente os seguintes extremos:
a) A identificación das partes que o concertan.
b) A precisión dos elementos que configuran a condición de economicamente
dependente do traballador autónomo respecto do cliente con que contrata, nos termos
recollidos no artigo seguinte.
c) O obxecto e causa do contrato, precisando para iso, en todo caso, o contido da
prestación do traballador autónomo economicamente dependente, que asumirá o risco e
a ventura da actividade e a determinación da contraprestación económica asumida polo
cliente en función do resultado, incluída, se é o caso, a periodicidade e o modo de ambas
as prestacións.
d) O réxime da interrupción anual da actividade, do descanso semanal e dos festivos,
así como a duración máxima da xornada da actividade, incluíndo a súa distribución semanal
se esta se computa por mes ou ano. Se a traballadora autónoma economicamente
dependente é vítima da violencia de xénero, conforme o previsto no artigo 14 do Estatuto
do traballo autónomo, e no acordo de interese profesional aplicable, deberase considerar
tamén a correspondente distribución semanal e adaptación do horario da actividade co
obxecto de facer efectiva a súa protección ou o seu dereito á asistencia social integral.
e) O acordo de interese profesional que, se é o caso, sexa de aplicación, sempre que
o traballador autónomo economicamente dependente dea a súa conformidade de forma
expresa.
3. As partes poderán incluír no contrato calquera outra estipulación que consideren
oportuna e sexa conforme dereito. En particular, no contrato poderase estipular:
a) A data de comezo e duración da vixencia do contrato e das respectivas
prestacións.
b) A duración do aviso previo con que o traballador autónomo economicamente
dependente ou o cliente lle deben comunicar á outra parte a súa desistencia ou vontade
de extinguir o contrato respectivamente, en virtude do establecido no artigo 15.1 d) e f) do
Estatuto do traballo autónomo, así como, se é o caso, outras causas de extinción ou
interrupción, de conformidade co artigo 15.1 b) e 16.2 do Estatuto do traballo autónomo,
respectivamente.
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c) A contía da indemnización a que, se é o caso, teña dereito o traballador autónomo
economicamente dependente ou o cliente por extinción do contrato, conforme o previsto
no artigo 15 do Estatuto do traballo autónomo, salvo que tal contía veña determinada no
acordo de interese profesional aplicable.
d) A maneira en que as partes mellorarán a efectividade da prevención de riscos
laborais, máis alá do dereito do traballador autónomo economicamente dependente á súa
integridade física e á protección adecuada da súa seguranza e saúde no traballo, así como
á súa formación preventiva, de conformidade co artigo 8 do Estatuto do traballo
autónomo.
e) As condicións contractuais aplicables en caso de que o traballador autónomo
economicamente dependente deixase de cumprir co requisito de dependencia
económica.
Artigo 5.

Precisións específicas do contrato.

1. No contrato deberase facer constar expresamente a condición de economicamente
dependente do traballador autónomo respecto do cliente con que contrata.
Para tal efecto, as partes do contrato asentirán sobre a concorrencia simultánea das
condicións a que se refire o artigo 11.2 do Estatuto do traballo autónomo; en particular,
declararán e expresarán que:
a) A actividade do traballador autónomo economicamente dependente non se
executará de maneira indiferenciada cos traballadores que presten servizos baixo calquera
modalidade de contratación laboral por conta do cliente.
b) A actividade desenvolveraa o traballador autónomo con criterios organizativos
propios, sen prexuízo das indicacións técnicas que puidese recibir do seu cliente para a
realización da actividade.
c) O risco e a ventura da actividade serán asumidos polo traballador autónomo, que
recibirá a contraprestación do cliente en función do resultado da súa actividade.
2. Para os mesmos efectos que o número anterior, o contrato deberá incluír unha
declaración do traballador autónomo sobre os seguintes extremos:
a) Que os ingresos derivados das condicións económicas pactadas no contrato
representan, polo menos, o 75 por cento dos seus ingresos por rendementos de traballo e
de actividades económicas ou profesionais.
b) Que non ten ao seu cargo traballadores por conta allea.
c) Que non vai contratar nin subcontratar con terceiros parte ou toda a actividade
contratada co cliente nin as actividades que puidese contratar con outros clientes.
d) Que dispón de infraestrutura produtiva e material propios, necesarios para o
exercicio da actividade e independentes dos do seu cliente, cando na actividade que vai
realizar sexan relevantes economicamente.
e) Que lle comunicará por escrito ao seu cliente as variacións na condición de
dependente economicamente que se produzan durante a vixencia do contrato.
f) Que non é titular de establecementos ou locais comerciais e industriais e de oficinas
e despachos abertos ao público.
g) Que non exerce profesión conxuntamente con outros profesionais en réxime
societario ou baixo calquera outra fórmula xurídica admitida en dereito.
Artigo 6.

Rexistro.

1. O contrato deberá ser rexistrado polo traballador autónomo economicamente
dependente no prazo dos dez días hábiles seguintes ao da súa sinatura e comunicaralle
ao cliente o dito rexistro no prazo dos cinco días hábiles seguintes. Transcorrido o prazo
de quince días hábiles desde a sinatura do contrato sen que se producise a comunicación
de rexistro do contrato polo traballador autónomo economicamente dependente, será o
cliente quen deberá rexistrar o contrato no Servizo Público de Emprego Estatal no prazo
de dez días hábiles seguintes. O rexistro efectuarase no Servizo Público de Emprego
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Estatal, organismo de que dependerá o rexistro con carácter informativo de contratos para
a realización da actividade económica ou profesional do traballador autónomo
economicamente dependente.
2. O rexistro do contrato do traballador autónomo economicamente dependente
especificará os extremos obligatorios do contrato contidos no artigo 4.2 deste real decreto,
de modo que, ademais dos datos esenciais identificativos do traballador autónomo e do
cliente, data de inicio e terminación do contrato, se é o caso, e actividade económica ou
profesional, figuren tamén a constancia expresa da condición de traballador autónomo
economicamente dependente do cliente contratante, contido da prestación do traballador
autónomo economicamente dependente e a contraprestación económica do cliente, o
réxime da interrupción anual da actividade e xornada, así como o acordo de interese
profesional cando sexa aplicable.
3. Para o cumprimento do disposto no número 1 deste artigo, o traballador autónomo
economicamente dependente, o cliente ou os profesionais colexiados que actúen en
representación de terceiros efectuarán o rexistro mediante a presentación persoal por
medio da copia de contrato ou mediante o procedemento telemático do Servizo Público de
Emprego Estatal.
4. Así mesmo, serán obxecto de comunicación ao Servizo Público de Emprego
Estatal as modificacións do contrato que se produzan e a terminación do contrato, nos
mesmos termos e prazos sinalados no número 1 deste artigo, contado desde que se
produza.
5. O Servizo Público de Emprego Estatal informará o Consello do Traballo Autónomo
sobre os datos estatísticos do rexistro dos contratos dos traballadores autónomos
economicamente dependentes.
Artigo 7.

Información sobre os contratos.

1. O cliente, nun prazo non superior a dez días hábiles a partir da contratación dun
traballador autónomo economicamente dependente, deberá informar os representantes
dos seus traballadores, se os houber, sobre a dita contratación.
2. Para os efectos indicados no número anterior, o empresario notificaralles aos
representantes dos traballadores os seguintes elementos do contrato:
a) Identidade do traballador autónomo.
b) Obxecto do contrato.
c) Lugar de execución.
d) Data de comezo e duración do contrato.
Desta información excluirase en todo caso o número de documento nacional de
identidade, o domicilio, o estado civil e calquera outro dato que puidese afectar a intimidade
persoal, de acordo coa Lei orgánica 1/1982, do 5 de maio, que establece a protección civil
dos dereitos fundamentais á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, e coa
Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.
3. Será de aplicación o previsto no artigo 65 do texto refundido da Lei do Estatuto dos
traballadores, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, respecto da
observancia das normas que sobre sixilo profesional están establecidas para os membros
do comités de empresa para a información relativa aos contratos dos traballadores
autónomos economicamente dependentes.
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CAPÍTULO II

Contrato de traballador autónomo economicamente dependente no sector dos
axentes de seguros
Artigo 8.

Ámbito de aplicación

Os axentes de seguros exclusivos e axentes de seguros vinculados que cumpran coas
condicións establecidas no artigo 11 do Estatuto do traballo autónomo estarán suxeitos,
como traballadores autónomos economicamente dependentes, ao capítulo III do título II
do citado estatuto e quedan incluídos no ámbito de aplicación deste real decreto.
En todo caso, en virtude do disposto no artigo 11.2 a) do Estatuto do traballo autónomo,
quedarán excluídos da condición de traballadores autónomos economicamente
dependentes os axentes de seguros exclusivos e axentes de seguros vinculados que
subscribisen un contrato mercantil con auxiliares externos, de conformidade co artigo 8 da
Lei 26/2006, do 17 de xullo, de mediación de seguros e reaseguros privados.
Artigo 9. Exercicio da actividade do axente de seguros e uso de instrumentos e ferramentas
proporcionados pola entidade aseguradora.
1. Para os efectos do artigo 11.2. d) do Estatuto do traballo autónomo, consideraranse
indicacións técnicas, entre outras, as relacionadas coa súa actividade, especialmente as
que deriven da normativa interna de subscrición e de cobertura de riscos da entidade
aseguradora, da normativa de seguros privados, da normativa de protección de datos de
carácter persoal, de branqueo de capitais ou outras disposicións de obrigado
cumprimento.
2. Para os efectos do artigo 11.2. c) do Estatuto do traballo autónomo, non se
considerará economicamente relevante a documentación, o material nin o uso de
instrumentos ou ferramentas, incluídas as telemáticas, que a entidade aseguradora lles
proporcione aos axentes de seguros autónomos economicamente dependentes.
3. O cumprimento das indicacións técnicas que os axentes de seguros autónomos
economicamente dependentes poidan recibir da entidade aseguradora para a que presten
os seus servizos, así como o uso da documentación, material, ferramentas e instrumentos
proporcionados pola entidade aseguradora a aqueles non suporá que tales axentes de
seguros executen a súa actividade de maneira indiferenciada cos traballadores que presten
servizos baixo calquera modalidade de contratación laboral por conta do cliente.
Artigo 10.

Contrato de axencia de seguros.

1. O contrato de axencia de seguros que se subscriba entre o axente de seguros
autónomo economicamente dependente e a entidade aseguradora dentro do ámbito de
aplicación do artigo 8 deste real decreto rexerase, no que non se opoña ao artigo 10 da Lei
26/2006, do 17 de xullo, de mediación de seguros e reaseguros privados, polo disposto no
capítulo I deste real decreto, sen prexuízo das especificidades que se recollen neste
capítulo.
2. A inscrición do contrato de axencia no rexistro a que se refire o artigo 6 deste real
decreto realizarase sen prexuízo da necesaria inscrición do axente de seguros no Rexistro
administrativo de mediadores de seguros, corredores de reaseguros e os seus altos
cargos, en cumprimento do artigo 9.1 da Lei de mediación de seguros e reaseguros
privados.
Artigo 11.

Procedementos non xurisdicionais de solución de conflitos.

Sen prexuízo do disposto no artigo 17 do Estatuto do traballo autónomo, no contrato
de axencia de seguros as partes poderán someter as súas eventuais discrepancias
relativas ao réxime profesional dos traballadores autónomos economicamente dependentes
a mediación ou arbitraxe.
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CAPÍTULO III

Do Rexistro Estatal de Asociacións Profesionais de Traballadores Autónomos
Artigo 12.

Creación do rexistro.

1. Créase o Rexistro Estatal de Asociacións Profesionais de Traballadores Autónomos,
en que se deberán inscribir as asociacións sen fin de lucro a que se refiren os números 2
e 3 deste artigo que desenvolvan a súa actividade no territorio do Estado, sempre que non
a desenvolvan principalmente nunha comunidade autónoma, e que estean inscritas
previamente no Rexistro Nacional de Asociacións.
Para estes efectos, enténdese que as asociacións profesionais de traballadores
autónomos desenvolven actividade principalmente nunha comunidade autónoma cando
máis do 50 por cento dos seus asociados estean domiciliados nela.
2. Terán a consideración de asociacións profesionais de traballadores autónomos
aquelas asociacións que agrupen as persoas físicas que estean comprendidas no artigo 1
do Estatuto do traballo autónomo, e que teñan por finalidade a defensa dos intereses
profesionais dos seus asociados e funcións complementarias.
Na denominación e nos estatutos deberán facer referencia á súa especialidade
subxectiva e de obxectivos.
3. Tamén se deberán inscribir as federacións, confederacións ou unións de
asociacións profesionais de traballadores autónomos comprendidas no mesmo ámbito.
Artigo 13.

Organización administrativa.

O Rexistro Estatal de Asociacións Profesionais de Traballadores Autónomos dependerá
organicamente do Ministerio de Traballo e Inmigración e estará adscrito á Dirección Xeral
da Economía Social, do Traballo Autónomo e da Responsabilidade Social das Empresas.
Radicará en Madrid e terá carácter único para todo o territorio do Estado.
Artigo 14.

Encargado do rexistro.

O titular da Subdirección Xeral da Economía Social, do Traballo Autónomo e da
Responsabilidade Social das Empresas será o encargado do Rexistro Estatal de
Asociacións Profesionais de Traballadores Autónomos e a el corresponderá toda decisión
ou acordo relativo á súa competencia.
Contra as súas resolucións poderase interpor recurso de alzada ante o director xeral
da Economía Social, do Traballo Autónomo e da Responsabilidade Social das Empresas,
na forma e prazos previstos na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común.
Artigo 15.

Funcións do rexistro.

O Rexistro Estatal de Asociacións Profesionais de Traballadores Autónomos terá as
seguintes funcións:
1. Inscribir as asociacións profesionais de traballadores autónomos e as federacións,
confederacións e unións de asociacións profesionais de traballadores autónomos de
ámbito estatal que reúnan os requisitos establecidos no artigo 12 deste real decreto, así
como as súas modificacións estatutarias, variacións dos órganos de goberno e a súa
cancelación.
2. Expedir as oportunas certificacións acreditativas dos datos que consten no
rexistro.
Artigo 16.

Inscrición no rexistro.

1. A inscrición no rexistro formalizarase mediante solicitude dirixida á Dirección Xeral
da Economía Social, do Traballo Autónomo e da Responsabilidade Social das Empresas,
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conforme o modelo de solicitude correspondente, á que se lle xuntará a seguinte
documentación:
a) Número de identificación fiscal da asociación (NIF).
b) A acta fundacional da asociación, que deberá conter a documentación referida no
artigo 6.1 da Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación ou,
se é o caso, certificado de inscrición no Rexistro Nacional de Asociacións con copia
certificada dos estatutos vixentes e a acreditación da representación da entidade.
As federacións, confederacións e unións deberanlle xuntar á acta fundacional un
certificado do acordo do órgano competente das asociacións fundadoras do cal se deduza
a vontade de constituír a entidade correspondente e a designación da persoa física que a
represente.
c) Certificación de inscrición expedida polo Rexistro Nacional de Asociacións.
d) Relación de asociados con especificación dos seguintes datos: número de
asociado, nome e apelidos, sexo, NIF e domicilio.
As federacións, confederacións e unións deberán achegar relación das asociacións
que as integran, na cal se especificarán os seguintes datos: número de asociado,
denominación, domicilio e NIF das asociacións, así como nome e apelidos, domicilio e NIF
dos traballadores autónomos de cada unha delas. Non obstante, as federacións,
confederacións e unións que achegasen estes datos a outros rexistros públicos poderán
cumprir con este requisito mediante certificación expedida polo órgano correspondente e
que conterá os datos a que este punto se refire.
Así mesmo, cada asociación integrante das federacións, confederacións e unións
estará habilitada para presentar directamente ante o rexistro a relación de asociados e a
especificación dos datos desta letra d), incluíndo a referencia expresa da federación,
confederación ou unión a que pertencen, as cales deberán achegar ante o rexistro unha
listaxe completa dos datos identificativos de todas as asociacións que a integran.
2. Presentada a solicitude, o rexistro procederá á cualificación do acto obxecto de
inscrición rexistral, mediante o estudo da súa adecuación xurídica e do cumprimento das
formalidades exixidas neste real decreto e demais normativa de carácter imperativo.
3. Cando a solicitude ou os documentos que se lle xuntan reúnan os requisitos
exixibles, os solicitantes serán requiridos para a súa emenda no prazo de dez días. De non
o faceren en tempo e forma, o rexistro considerará que desisten da súa petición, logo de
resolución ditada para o efecto, e procederá ao arquivo do actuado.
4. Cando o acto susceptible de inscrición resulte axustado a dereito, o rexistro así o
declarará mediante a correspondente resolución, e disporá a súa inscrición na folla
rexistral.
Artigo 17.

Procedemento.

Os actos suxeitos a inscrición e os acordos ditados polo Rexistro Estatal de Asociacións
Profesionais de Traballadores Autónomos estarán suxeitos ao procedemento establecido
na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común.
Artigo 18.

Comunicación de modificacións.

1. Os órganos correspondentes de cada unha das asociacións inscritas estarán
obrigados a comunicar a este rexistro, mediante certificación expedida polo Rexistro
Nacional de Asociacións, calquera cambio ou alteración substancial que se produza desde
a súa inscrición, e particularmente os referidos a domicilio, órganos directivos e
estatutos.
2. De forma cuadrienal, as asociacións, federacións, confederacións e unións
profesionais de traballadores autónomos inscritas neste rexistro estarán obrigadas a remitir
relación actualizada dos seus asociados con especificación dos datos sinalados na letra d)
do artigo 16.1.
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Cancelación.

A cancelación neste rexistro da inscrición das asociacións, federacións, confederacións
e unións profesionais de traballadores autónomos producirase pola perda dalgún dos
requisitos previstos para a súa cualificación, de oficio ou por instancia da entidade
interesada, pola revogación do NIF da asociación, así como por incumprimento da obriga
de remisión dos datos a que se refiren os artigos 16.1 e 18.1.
Artigo 20.

Sistema de rexistro.

1. Cada asociación disporá no rexistro dunha folla persoal, á cal se lle atribuirá un
número ordinal.
Na folla persoal practicarase a inscrición do primeiro asento que se practique á
asociación, e as anotacións na marxe da inscrición que resulten preceptivas, conforme o
disposto neste real decreto. A inscrición e posteriores anotacións numeraranse
correlativamente segundo a orde cronolóxica da súa produción. A cancelación determina
a extinción da inscrición.
Os documentos que accedan ao rexistro formarán o expediente de cada entidade e
incorporaranse ao arquivo do rexistro.
2. O sistema de rexistro disporá dos medios informáticos e telemáticos oportunos
que sexan necesarios para a simplificación do procedemento.
Disposición adicional primeira. Traballadores autónomos economicamente dependentes
prestadores do servizo de transporte.
De conformidade co disposto na disposición adicional décimo primeira do Estatuto do
traballo autónomo, os traballadores autónomos economicamente dependentes prestadores
do servizo de transporte ao abeiro de autorizacións administrativas de que sexan titulares,
realizada mediante o correspondente prezo con vehículos comerciais de servizo público
cuxa propiedade ou poder directo de disposición posúan, mesmo cando eses servizos se
realicen de forma continuada para un mesmo cargador ou comercializador, quedan
excluídos da aplicación do artigo 5.1 e da letra d) do artigo 5.2 deste real decreto.
Disposición adicional segunda.

Axentes comerciais.

De acordo co disposto na disposición adicional décimo novena do Estatuto do traballo
autónomo, os axentes comerciais quedan excluídos da aplicación da letra c) do artigo 5.1
deste real decreto.
Disposición adicional terceira.
traballadores autónomos.

Adaptación de estatutos das asociacións profesionais de

De conformidade co disposto na disposición transitoria primeira do Estatuto do traballo
autónomo, as asociacións a que se refire o artigo 12 deste real decreto, integradas polos
citados profesionais e inscritas como tales no Rexistro Nacional de Asociacións dependente
do Ministerio do Interior ou na Oficina Pública de Depósito de Estatutos de Asociacións
Sindicais e Empresariais de ámbito nacional ou supracomunitario, de conformidade co
Real decreto 873/1977, do 22 de abril, sobre depósito dos estatutos das organizacións
constituídas ao abeiro da Lei 19/1977, do 1 de abril, reguladora do dereito de asociación
sindical do Ministerio de Traballo e Inmigración, entenderanse validadas sempre que
cumpran os requisitos da Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de
asociación, e os do Estatuto do traballo autónomo.
As asociacións inscritas no momento da entrada en vigor do Estatuto do traballo
autónomo no rexistro público que en cada caso resultase obrigatorio nesa data, en virtude
da validación a que se refire o punto anterior, non terán que se inscribir en ningunha outra
oficina distinta do Rexistro Estatal de Asociacións Profesionais de Traballadores Autónomos
creado por este real decreto, sen prexuízo, se é o caso, da obriga de adaptar os seus
estatutos ás disposicións da Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo.
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Disposición adicional cuarta. Asociacións profesionais de traballadores autónomos
inscritas na Oficina Pública de Depósito de Estatutos de Asociacións Sindicais e
Empresariais de ámbito nacional ou supracomunitario.
As asociacións profesionais de traballadores autónomos inscritas na Oficina Pública
de Depósito de Estatutos de Asociacións Sindicais e Empresariais de ámbito nacional ou
supracomunitario, de conformidade co Real decreto 873/1977, do 22 de abril, sobre
depósito dos estatutos das organizacións constituídas ao abeiro da Lei 19/1977, do 1 de
abril, reguladora do dereito de asociación sindical, deberán cumprir co disposto no capítulo
III deste real decreto, coas seguintes particularidades:
a) A inscrición previa no Rexistro Nacional de Asociacións do artigo 12.1 deste real
decreto e a obriga de comunicación de modificacións establecida no seu artigo 19.1
entenderanse referidas á Oficina Pública de Depósito de Estatutos de Asociacións Sindicais
e Empresariais, axustándose aos requisitos establecidos nela.
b) O requisito do artigo 16.1.b) deste real decreto relativo á acta fundacional e o
requisito do seu artigo 16.1.c) entenderanse cumpridos coa certificación de personalidade
xurídica das asociacións de traballadores autónomos emitida pola Oficina Pública de
Depósito de Estatutos de Asociacións Sindicais e Empresariais onde están depositados os
seus estatutos.
Disposición adicional quinta.

Encomenda de xestión e colaboración administrativa.

En virtude do disposto no artigo 15 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, o Servizo
Público de Emprego Estatal poderalles encomendar o rexistro dos contratos para a
realización da actividade económica ou profesional do traballador autónomo
economicamente dependente aos órganos correspondentes das comunidades autónomas
que así o soliciten, sen que isto afecte o carácter estatal e único do rexistro dos contratos
dos traballadores autónomos economicamente dependentes.
O Servizo Público de Emprego Estatal cederalle á Tesouraría Xeral da Seguranza
Social a información relativa ao rexistro dos contratos dos traballadores autónomos
economicamente dependentes, así como a terminación de tales contratos, para efectos de
tramitar as correspondentes altas e baixas e variacións de datos dos traballadores
autónomos economicamente dependentes.
Para os efectos do disposto na disposición adicional terceira e cuarta deste real
decreto, levarase a cabo a oportuna colaboración e intercambio de información entre o
Rexistro Nacional de Asociacións do Ministerio do Interior e a Oficina Pública de Depósito
de Estatutos de Asociacións Sindicais e Empresariais de ámbito nacional ou supracomunitario
e o Rexistro Estatal de Asociacións Profesionais de Traballadores Autónomos, dependentes
estes dous últimos do Ministerio de Traballo e Inmigración.
Disposición adicional sexta.

Financiamento.

Os créditos necesarios para o funcionamento do Rexistro Estatal de Asociacións
Profesionais de Traballadores Autónomos consignaranse nos orzamentos do Ministerio de
Traballo e Inmigración.
Disposición adicional sétima. Carácter do modelo de contrato de traballador autónomo
economicamente dependente.
O modelo de contrato de traballador autónomo economicamente dependente do anexo
deste real decreto ten carácter meramente indicativo, e débese adecuar para os supostos
recollidos na disposición adicional décimo primeira e na disposición adicional décimo
novena do Estatuto do traballo autónomo, de conformidade co establecido nas disposicións
adicionais primeira e segunda deste real decreto.
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Profesionais en réxime societario.

De conformidade co establecido na exclusión do número 3 do artigo 11 do Estatuto do
traballo autónomo, as especificacións do contrato de traballador autónomo economicamente
dependente contidas no capítulo primero deste real decreto non se entenderán aplicables
á relación contractual establecida entre profesionais que exerzan a súa profesión
conxuntamente con outros en réxime societario ou baixo calquera outra forma xurídica
admitida en dereito.
A citada exclusión enténdese sen prexuízo do contrato de traballador autónomo
economicamente dependente que poida celebrar o profesional cun cliente distinto da
sociedade ou persoa xurídica en que estea inserido. Neste suposto, para o cálculo da
porcentaxe do 75 por cento que dispón o parágrafo segundo do número 1 do artigo 2 deste
real decreto, incluiranse no cómputo dos ingresos totais os que o profesional perciba
procedentes da sociedade ou persoa xurídica de que forme parte.
Disposición transitoria primeira. Adaptación dos contratos vixentes dos traballadores
autónomos economicamente dependentes.
Os contratos subscritos con anterioridade á entrada en vigor do Estatuto do traballo
autónomo entre o traballador autónomo e o cliente, conforme a súa disposición transitoria
segunda, deberanse adaptar ás previsións contidas na lei e neste real decreto dentro do
prazo de seis meses desde a entrada en vigor deste real decreto, salvo que nese período
algunha das partes opte por rescindir o contrato, sen prexuízo da responsabilidade que
puidese derivar en virtude das condicións pactadas anteriormente ao abeiro das disposicións
do dereito civil, mercantil ou administrativo aplicables.
O traballador autónomo en que concorra a circunstancia de ser economicamente
dependente deberallo comunicar ao cliente respecto ao cal adquira esta condición, no
prazo de tres meses desde a entrada en vigor deste real decreto.
Os contratos subscritos con posterioridade á entrada en vigor do Estatuto do traballo
autónomo entre o traballador autónomo economicamente dependente e o cliente producen
efectos xurídicos plenos, e deberanse adaptar ao establecido no capítulo I deste real
decreto.
Disposición transitoria segunda. Adaptación dos contratos vixentes dos traballadores
autónomos economicamente dependentes no sector do transporte e no sector dos
axentes de seguros.
Os contratos subscritos con anterioridade á entrada en vigor do Estatuto do traballo
autónomo, entre o traballador autónomo e o cliente a que se refire a disposición adicional
décimo primeira da citada lei e os contratos celebrados polos axentes de seguros a que
lles resulte de aplicación o capítulo terceiro da mesma lei, deberanse adaptar ás previsións
contidas na lei e neste real decreto dentro do prazo de dezaoito meses desde a entrada en
vigor do dito real decreto, salvo que nese período algunha das partes opte por rescindir o
contrato, sen prexuízo da responsabilidade que puider derivar en virtude das condicións
pactadas anteriormente ao abeiro das disposicións do dereito civil, mercantil ou
administrativo aplicables.
O traballador autónomo en que concorra a circunstancia de ser economicamente
dependente nos supostos a que se refire esta disposición transitoria deberallo comunicar
ao cliente respecto ao cal adquira esta condición.
Os contratos subscritos con posterioridade á entrada en vigor do Estatuto do traballo
autónomo, entre o traballador autónomo economicamente dependente e o cliente, producen
efectos xurídicos plenos, e deberanse adaptar ao establecido no capítulo I deste real
decreto no suposto do sector do transporte e ao disposto no capítulo II no caso de axentes
de seguros.
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Disposición transitoria terceira.

Sec. I. Páx. 12

Réxime transitorio do rexistro de contratos.

Os contratos rexistrados de conformidade coa Resolución do 21 de febreiro de 2008,
do Servizo Público de Emprego Estatal, pola que se establece o procedemento provisional
para o rexistro dos contratos dos traballadores autónomos economicamente dependentes,
deberanse adaptar ao disposto no artigo 6.2 deste real decreto no prazo de tres meses
desde a súa entrada en vigor.
Disposición transitoria cuarta. Transitoriedade dos actos de encadramento no réxime
especial da Seguranza Social dos traballadores por conta propia ou autónomos dos
traballadores autónomos economicamente dependentes.
As actos de encadramento no réxime especial da Seguranza Social dos traballadores
por conta propia ou autónomos relativos aos traballadores autónomos economicamente
dependentes, tramitados ata a data de entrada en vigor deste real decreto ao abeiro da
Resolución do 16 de xaneiro de 2008, da Tesouraría Xeral da Seguranza Social, pola que
se impartiron directrices provisionais ao respecto, gozarán de plena validez desde a data
en que producisen os seus efectos, de conformidade co disposto no Regulamento xeral
sobre inscrición de empresas e afiliación, altas, baixas e variacións de datos de traballadores
na Seguranza Social, aprobado polo Real decreto 84/1996, do 26 de xaneiro.
Disposición derradeira primeira.

Título competencial e habilitación.

Este real decreto dítase en virtude das competencias que lle atribúe ao Estado o artigo
149.1.6ª, 7ª, 8ª e 17ª da Constitución española e ao abeiro da habilitación que lle confire
ao Goberno a disposición derradeira terceira do Estatuto do traballo autónomo.
Disposición derradeira segunda. Modificación do Regulamento xeral sobre inscrición de
empresas e afiliación, altas, baixas e variacións de datos de traballadores na Seguranza
Social, aprobado polo Real decreto 84/1996, do 26 de xaneiro.
«A alínea d) do artigo 46.5 do Regulamento xeral sobre inscrición de empresas e
afiliación, altas, baixas e variacións de datos de traballadores na Seguranza Social,
aprobado polo Real decreto 84/1996, do 26 de xaneiro, e modificado polo Real decreto
1382/2008, do 1 de agosto, queda redactado nos termos que se indican a continuación,
pasando a actual alínea d) a constituír a alínea e):
d) Copia do contrato celebrado entre o traballador autónomo economicamente
dependente e o seu cliente, unha vez rexistrado no Servizo Público de Emprego Estatal, e
copia da comunicación ao Servizo Público de Emprego Estatal da terminación do contrato
rexistrado.»
Disposición derradeira terceira.

Facultade de execución.

Autorízase o ministro de Traballo e Inmigración para ditar cantas normas sexan
necesarias para a execución do disposto neste real decreto.
Disposición derradeira cuarta.

Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín
Oficial del Estado».
Dado en Madrid o 23 de febreiro de 2009.
JUAN CARLOS R.
O ministro de Traballo e Inmigración,
CELESTINO CORBACHO CHAVES.
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ANEXO
Modelo de contrato do traballador autónomo economicamente dependente
En ______________, o ____ de _______________ de ________
REUNIDOS
Dunha parte, o CLIENTE, empresa _________________________________,
domiciliada en _______________________, rúa ______________________________,
número _______, e con NIF _______________, en cuxo nome e representación actúa don
_______________________________, maior de idade, veciño de ________________,
con domicilio na rúa _____________________________________, número _______,
e con DNI/NIE ____________________,
Doutra, o TRABALLADOR AUTÓNOMO, don _______________________________,
maior de idade, veciño de __________, con domicilio na rúa _____________________,
número ________, e con DNI/NIE ____________________
Ambas as partes se recoñecen mutuamente a capacidade legal necesaria para
contratar e para tal efecto
EXPOÑEN
1. Que o traballador autónomo fai constar expresamente a condición de traballador
autónomo economicamente dependente respecto do cliente.
2. Que o traballador autónomo declara que a súa actividade como traballador
autónomo economicamente dependente non se executa de maneira indiferenciada cos
traballadores que presten servizo baixo calquera modalidade de contratación laboral por
conta do cliente e que desenvolve a actividade con criterios organizativos propios sen
prexuízo das indicacións técnicas que puidese percibir do seu cliente, asumindo o seu
risco e a ventura.
3. Que o traballador autónomo percibe do cliente rendementos da actividade
económica ou profesional por un importe de, polo menos, o 75 por cento dos ingresos
totais que aquel percibe por rendementos de traballo e de actividades económicas ou
profesionais, que non ten ao seu cargo traballadores por conta allea nin vai subcontratar
parte ou toda a actividade contratada co cliente nin as actividades que puidese contratar
con outros clientes, que dispón de infraestrutura produtiva e material propios, necesarios
para o exercicio da actividade e independentes dos do seu cliente, cando na actividade
que realice sexan relevantes economicamente, que lle comunicará por escrito ao seu
cliente as variacións na condición de dependente economicamente que se produzan
durante a vixencia do contrato, que non é titular de establecementos ou locais comerciais
e industriais e de oficinas e despachos abertos ao público e que non exerce profesión
conxuntamente con outros profesionais en réxime societario ou baixo calquera outra
fórmula xurídica admitida en dereito.
4. Que ambas as partes acordan formalizar este contrato de conformidade coas
seguintes
CLÁUSULAS
Primeira.–O traballador autónomo economicamente dependente prestará os seus
servizos profesionais de ________________ ou realizará o encargo ou obra de
____________ para o cliente, de quen percibirá unha contraprestación económica pola
execución da súa actividade profesional ou económica ou do encargo ou obra por un
importe de ________________euros, cuxo aboamento se producirá no tempo e forma
convidos. O pagamento efectuarase no prazo de _____ días desde a recepción da factura
correspondente. En defecto de pacto, o prazo de pagamento será de 30 días.
Segunda.–A duración deste contrato será de __________días/meses/anos, ou pola
realización da obra ou o servizo de _________________ contado desde o ____/____ata
o ____/_____ ou pola finalización da obra ou servizo.
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Terceira.–A xornada da actividade profesional ou económica do traballador autónomo
economicamente dependente poderá ter unha duración máxima de _____________horas
diarias/semanais/mensuais coa seguinte distribución: ____________________________
____________________________ O réxime de descanso semanal e o correspondente
dos festivos aplicable será __________________________________
O traballador autónomo economicamente dependente terá dereito a unha interrupción
anual da actividade de ________días.
Nos supostos de violencia de xénero, para adaptar o horario da traballadora autónoma
economicamente dependente e a súa distribución co fin de facer efectiva a súa protección
ou o seu dereito á asistencia social integral, modificarase esta cláusula para adecuala á
nova situación.
Cuarta.–En caso de extinción contractual por desistencia do traballador autónomo
economicamente dependente, este deberá avisar previamente o cliente no prazo de
_________ días. En caso de extinción contractual por vontade do cliente por causa
xustificada, o cliente deberá avisar previamente aquel no prazo de ___________ días.
Quinta.–Serán causas de extinción ou de interrupción xustificada do contrato, ademais
das establecidas nos artigos 15.1 b) e 16.2 da Lei 20/2007, do 11 de xullo, as seguintes:
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________
Sexta.–A contía da indemnización para o traballador autónomo economicamente
dependente ou para o cliente en virtude do disposto no artigo 15 da Lei 20/2007, do 11 de
xullo, será de __________________________
Sétima.–Acordo de interese profesional aplicable (en caso de existir e coa conformidade
do traballador autónomo economicamente dependente): __________________________
_________________________________________________
Oitava.–O traballador autónomo economicamente dependente e o cliente
comprométense a mellorar a efectividade do dereito á integridade física, á protección
adecuada da súa seguranza e saúde no traballo, así como formación preventiva do
traballador autónomo economicamente dependente e para iso acordan as seguintes
accións:
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
Novena.–Condicións contractuais aplicables en caso de que o traballador autónomo
economicamente dependente deixase de cumprir co requisito de dependencia
económica:
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
Décima.–Este contrato será rexistrado no Servizo Público de Emprego Estatal, ou no
órgano correspondente da comunidade autónoma a que se encomendase a xestión, polo
traballador autónomo economicamente dependente no prazo de 10 días hábiles desde a
súa perfección. O traballador autónomo economicamente dependente comunicaralle ao
cliente que o contrato foi rexistrado no prazo de 5 días hábiles seguintes ao rexistro.
Transcorrido o prazo de 15 días hábiles desde a celebración do contrato sen que se
producise a comunicación de rexistro polo traballador autónomo economicamente
dependente, o cliente deberá rexistralo no Servizo Público de Emprego Estatal no prazo
de 10 días hábiles seguintes. As modificacións do contrato e a súa terminación serán
obxecto de comunicación nos mesmos prazos sinalados.
CLÁUSULAS ADICIONAIS
E para que conste, esténdese este contrato por triplicado no lugar e data indicados no
encabezamento, asinando as partes interesadas,
Traballador autónomo

http://www.boe.es

          Cliente
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