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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
16726 Llei 10/2009, de 20 d’octubre, de Creació d’Òrgans Consultius de l’Estat en 

l’Àmbit Agroalimentari i de Determinació de les Bases de Representació de les 
Organitzacions Professionals Agràries.

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegen i entenguen esta llei.
Sapieu: Que les Corts Generals han aprovat la següent llei i jo la sancione.

PREÀMBUL

La disposició transitòria única, apartat 2, de la Llei 18/2005, de 30 de setembre, per la 
qual es deroga la Llei 23/1986, de 24 de desembre, per la qual s’establixen les bases del 
règim jurídic de les cambres agràries, conté un mandat al Govern perquè remeta a les 
Corts Generals un projecte de llei en què s’establisca un nou sistema per a la determinació 
de la representativitat de les organitzacions professionals agràries en l’àmbit estatal.

A este efecte, la present llei crea dos òrgans consultius amb la finalitat de procurar la 
governança dels assumptes agroalimentaris i rurals, emmarcant-los en un escenari guiat 
per la qualitat i la salubritat dels aliments: un Consell Agroalimentari de l’Estat per a debatre 
les grans orientacions de la política agrària i alimentària des d’una perspectiva integral i 
amb una visió àmplia de les interrelacions que es produïxen dins del sector agroalimentari 
i les seues múltiples dimensions econòmiques, polítiques i socioculturals, i un Comité 
Assessor Agrari en què es tracten, amb les organitzacions professionals agràries, 
assumptes generals relacionats amb l’agricultura en tant que sector productiu i amb els 
interessos del món rural.

La llei aborda també l’establiment d’un conjunt de criteris objectius i comunament 
acceptats per a mesurar la representativitat en l’àmbit de les competències de l’Administració 
General de l’Estat de les organitzacions professionals agràries de caràcter general, 
entenent com a tals aquelles que comprenen la defensa de tots els interessos agraris 
sense cap limitació per sectors productius o característiques personals dels corresponents 
professionals. Este requisit és essencial per a la constitució dels òrgans consultius, i ha de 
disposar de suficient legitimitat social per a ser acceptat per les organitzacions professionals 
agràries i permetre’ls servir amb eficiència a la funció d’intermediació i interlocució amb els 
poders públics.

S’establixen els principis bàsics o criteris generals per a mesurar la representativitat. 
Es valora com a primer criteri per al reconeixement per l’Administració General de l’Estat 
de la condició de més representatives, a les organitzacions professionals agràries que en 
els processos electorals regulats per les comunitats autònomes per a la seua participació 
en òrgans consultius complisquen el percentatge mínim de vot electoral que s’establix en 
la mateixa llei.

D’altra banda, tenint en compte que les associacions més representatives del 
cooperativisme agrari d’àmbit estatal participaran en el Consell Agroalimentari de l’Estat, 
s’incorpora una disposició final que modifica el paràgraf primer de l’article 33 de la Llei 
27/1999, de 16 de juliol, de Cooperatives, per a eliminar la restricció actual que els consells 
rectors no puguen tindre més de 15 consellers, i possibilitar d’esta manera que en les 
associacions de cooperativisme agrari hi puga haver, almenys, un conseller per cada 
associació de cooperatives de cada comunitat autònoma.
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Article 1. Objecte.

L’objecte d’esta llei és la creació d’òrgans consultius de l’Estat en l’àmbit agroalimentari 
i agrari, i a este efecte s’establixen els criteris que permeten determinar la representativitat 
de les organitzacions professionals agràries en l’àmbit de les competències de 
l’Administració General de l’Estat.

Article 2. Consell Agroalimentari de l’Estat.

1. Adscrit al Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí es crea, com a òrgan 
consultiu, el Consell Agroalimentari de l’Estat amb la finalitat d’assessorar l’Administració 
General de l’Estat en la determinació de les orientacions generals de la política 
agroalimentària.

2. El Consell estarà presidit pel titular del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i 
Marí, qui podrà delegar en el secretari d’estat de Medi Rural i Aigua, i integrat, de forma 
paritària, per l’Administració General de l’Estat i per representants de les organitzacions 
professionals agràries de caràcter general més representatives a nivell estatal, de les 
associacions més representatives del cooperativisme agrari i de la indústria agroalimentària 
amb més implantació en l’àmbit de l’Estat, així com de les organitzacions sindicals més 
representatives, d’acord amb el que disposen els articles 6 i 7 de la Llei Orgànica 11/1985, 
de 2 d’agost, de Llibertat Sindical, i de les organitzacions empresarials més representatives, 
d’acord amb el que establix la disposició addicional sexta del Text Refós de l’Estatut dels 
Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu, 1/1995, de 24 de març.

3. Podran incorporar-se al Consell organitzacions d’àmbit estatal representatives 
d’altres interessos i sempre que es tracten temes que es referisquen específicament al seu 
àmbit d’actuació sectorial, en la forma i condicions que reglamentàriament s’establisquen.

4. Reglamentàriament es fixaran la composició i les funcions del Consell, que, entre 
altres, seran les següents:

a) Emetre informe sobre tots aquells assumptes específics en matèria agroalimentària 
que siguen sotmesos a la seua consideració.

b) Assessorar l’Administració General de l’Estat en la definició dels objectius de la 
política agroalimentària.

c) Formular recomanacions per a la millora de la competitivitat dels productes 
agroalimentaris.

d) Proposar mesures per a la promoció de polítiques de qualitat en el sector 
agroalimentari espanyol.

Article 3. Comité Assessor Agrari.

1. Adscrit al Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí es crea, com a òrgan 
consultiu, el Comité Assessor Agrari. El Comité estarà presidit pel titular del Ministeri 
Ambient i Medi Rural i Marí, el qual podrà delegar en el secretari d’estat de Medi Rural i 
Aigua, i en formaran part les organitzacions professionals agràries de caràcter general 
més representatives a nivell estatal, amb la finalitat d’assessorar l’Administració General 
de l’Estat respecte de qüestions relacionades amb l’interés general agrari i rural.

2. Podran incorporar-se al Comité altres organitzacions representatives dels 
interessos en matèria agrària i rural, en la forma i condicions que reglamentàriament 
s’establisquen.

3. Reglamentàriament es fixaran la composició i les funcions del Comité, que entre 
altres seran les següents:

a) Emetre informe sobre tots aquells assumptes específics en matèria agrària que 
siguen sotmesos a la seua consideració.

b) Fer els suggeriments que es consideren convenients respecte a aquelles polítiques 
que puguen afectar les condicions socioeconòmiques de l’activitat agrària.

c) Emetre informe sobre l’evolució de la situació social i econòmica del sector 
agrari.
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d) Formular recomanacions per a l’adopció de les mesures que s’estimen necessàries 
amb vista a la millora de la qualitat de vida del sector agrari.

Article 4. Criteris de representativitat.
1. Les organitzacions professionals agràries que obtinguen la consideració de més 

representatives d’acord amb el que disposa esta llei tindran reconeguda la representació 
institucional davant de l’Administració General de l’Estat i altres entitats i organismes de 
caràcter públic que en depenen.

2. Es considerarà a este efecte com a més representativa l’organització professional 
agrària de caràcter general que acredite, en el moment de presentar la seua sol·licitud per 
al dit reconeixement, almenys un 15 per 100 dels vots electorals en el conjunt dels 
processos electorals realitzats per les comunitats autònomes per a la seua participació en 
òrgans i entitats consultius autonòmics, i que haja concorregut, com a mínim, a processos 
electorals de nou comunitats autònomes.

Als efectes d’esta llei, s’entendrà per elector les persones físiques que estan afiliades 
a la Seguretat Social per compte propi com a conseqüència de les seues activitats agràries 
i les persones jurídiques que tinguen com a objecte exclusiu d’acord amb els seus estatuts, 
i que efectivament exercisquen l’activitat agrària.

3. Les organitzacions professionals agràries que no obtinguen la consideració de 
més representatives per la modalitat establida en l’apartat 2 d’este article obtindran la dita 
consideració quan es troben reconegudes com a tals en, almenys, deu comunitats 
autònomes.

Article 5. Ponderació de la representativitat.

La participació en el Comité Assessor Agrari creat per la present llei i la seua 
corresponent dotació i recursos seran distribuïts de forma proporcional als seus nivells de 
representació d’acord amb els resultats obtinguts en els respectius processos electorals 
per a les entitats reconegudes com a més representatives en el supòsit establit en l’apartat 
2 de l’article 4.

Article 6. Avaluació periòdica de la representativitat.

L’Administració General de l’Estat procedirà, cada cinc anys, a efectuar una nova 
avaluació de la representativitat reconeguda a les organitzacions professionals agràries 
pels procediments establits en esta llei. En qualsevol moment d’este període de temps, 
l’Administració General de l’Estat reconeixerà com a més representatives les organitzacions 
professionals agràries que reunisquen els requisits establits en l’article 4.

Article 7. Representació institucional.

Les organitzacions professionals agràries de caràcter general a les quals d’acord amb 
els criteris d’esta llei es reconega la condició de més representatives, desenrotllaran 
funcions de representació institucional davant de l’Administració General de l’Estat i entitats 
i organismes que en depenen.

Disposició final primera. Modificació de la Llei 27/1999, de 16 de juliol, de Cooperatives.

El primer paràgraf de l’article 33 de la Llei 27/1999, de 16 de juliol, de Cooperatives, 
queda redactat com seguix:

«Els estatuts establiran la composició del Consell Rector. El nombre de consellers no 
podrà ser inferior a tres, i hi haurà d’haver, en tot cas, un president, un vicepresident i un 
secretari. Quan la cooperativa tinga tres socis, el Consell Rector estarà format per dos 
membres i no hi haurà càrrec de vicepresident.»

Disposició final segona. Facultats de desplegament.

S’autoritza el Govern per a dictar les disposicions necessàries en desplegament de la 
present llei.
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Disposició final tercera. Modificació de la Llei 45/2007, de 13 de desembre, per al 
desenrotllament sostenible rural.

El paràgraf primer de l’apartat 3 de l’article 16 de la Llei 45/2007, de 13 de desembre, 
per al desenrotllament sostenible del medi rural, queda redactat com seguix:

«Als efectes del que es preveu en este article, s’entendrà per professional de l’agricultura 
la persona física titular d’una explotació agrícola, ramadera o forestal que requerisca un 
volum d’ocupació, almenys, de mitja unitat de treball agrari i que obtinga, almenys, el 25 
per cent de la seua renda d’activitats agràries o complementàries.

Així mateix, es presumirà el caràcter de professional de l’agricultura al titular d’una 
explotació agrícola, ramadera o forestal donat d’alta en el Sistema Especial per a 
Treballadors per Compte Propi Agraris del Règim Especial dels Treballadors per Compte 
Propi o Autònoms, així com els enquadrats en el dit règim per la seua activitat agrària.»

Disposició final quarta. Modificació de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de Modernització de 
les Explotacions Agràries.

El paràgraf primer de l’apartat 5 de l’article 2 queda redactat com seguix:

«Agricultor professional, la persona física que sent titular d’una explotació agrària, 
almenys el 50 per cent de la seua renda total l’obtinga d’activitats agràries o altres activitats 
complementàries, sempre que la part de renda procedent directament de l’activitat agrària 
no siga inferior al 25 per cent de la seua renda total i el volum d’ocupació dedicat a activitats 
agràries o complementàries siga igual o superior a la mitat d’una unitat de treball agrari.»

Disposició final quinta. Entrada en vigor.

La present llei entrarà en vigor el mateix dia que es publique en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Per tant,
Mane a tots els espanyols, particulars i autoritats, que complisquen esta llei i que la 

facen complir.

Madrid, 20 d’octubre de 2009.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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