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DICTAMEN 08/2015 sobre la Proposta d’ordre relativa al procediment
d’acreditació i atribució de la quota de representativitat institucional de
les organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de
Catalunya.

Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei
7/2005, de 8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la
sessió extraordinària del dia 27 de març de 2015, aprova el següent

DICTAMEN
I. ANTECEDENTS
En data 13 de març de 2015 va tenir entrada al Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya en el qual sol·licitava l’emissió del
dictamen de caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, de la Proposta
d’ordre relativa al procediment d’acreditació i atribució de la quota de
representativitat institucional de les organitzacions empresarials més
representatives en l’àmbit de Catalunya. Posteriorment, en un escrit de data
16 de març, el conseller sol·licitava que es tramités el Dictamen pel
procediment d’urgència.
La Proposta d’ordre es va acompanyar d’una memòria general, d’una
memòria d’avaluació d’impacte de les mesures proposades, d’un informe
jurídic preliminar i d’un informe sobre les al·legacions formulades.
La Comissió de Treball de Mercat de Treball i Polítiques Socials es va reunir
el dia 25 de març i va elaborar la Proposta de dictamen.

II. CONTINGUT
La Proposta d’ordre consta d’un preàmbul, nou articles, una disposició
derogatòria i tres disposicions finals.
En el preàmbul es descriu el marc competencial i normatiu en què s’insereix
la Proposta d’ordre.
L’article 1 determina que l’objecte de la norma és establir el procediment
d’acreditació i atribució de la quota de representativitat de les organitzacions
empresarials més representatives de Catalunya.
L’article 2 estableix que poden sol·licitar l’acreditació i atribució de quota les
organitzacions inscrites en el Registre de Dipòsits d’Estatuts
d’Organitzacions Empresarials i Sindicats de Treballadors.
L’article 3 regula la sol·licitud d’acreditació i atribució de la quota de
representativitat.
L’article 4 estableix un termini de quinze dies hàbils des de la publicació de
la norma per presentar les sol·licituds.
L’article 5 determina la documentació que cal aportar juntament amb la
sol·licitud.
En l’article 6 s’estableix el procediment per atribuir la quota de
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representativitat.
En l’article 7 s’estableix una vigència de quatre anys de la resolució que
atribueix la quota de representativitat.
L’article 8 determina com es calcula la quota de representativitat.
L’article 9 estableix que l’administració competent pot verificar la conformitat
de les dades que consten en la documentació de la sol·licitud.
La disposició derogatòria estableix que en el moment que es dicti la
resolució queda sense efecte allò que preveu la Resolució de 16 de
desembre de 2013.
La disposició final primera determina el règim jurídic aplicable.
La disposició final segona determina la protecció de dades de caràcter
personal.
La disposició final tercera estableix l’entrada en vigor de la norma l’endemà
de la seva publicació al DOGC.

III. OBSERVACIONS GENERALS
Primera. El CTESC valora que el Govern impulsi un sistema que doni
resposta al buit legal existent respecte al procediment per acreditar i atribuir
la quota de representativitat de les organitzacions empresarials més
representatives de Catalunya, pel que fa a la seva participació en els
organismes institucionals de Catalunya.
Segona. El CTESC considera necessari que hi hagi un sistema de medició
de la representativitat institucional de les organitzacions empresarials més
representatives a Catalunya. Així mateix considera que la Proposta d’ordre
sotmesa a dictamen hauria de suscitar, en els seus aspectes essencials, un
consens per part de les organitzacions empresarials afectades pel seu
contingut.
Tercera. Tal i com s’expressa a la recomanació i a la conclusió de l’informe
jurídic preliminar en relació amb aquest Projecte d’ordre, el CTESC
considera que el contingut que s’ha de regular s’ajusta a una norma que
hauria de tenir el rang de decret del Govern.
Quarta. Atès el contingut d’aquesta norma, el CTESC considera que
s’hauria d’haver convocat les organitzacions empresarials i sindicals més
representatives a Catalunya.
Cinquena. Foment del Treball Nacional va presentar el 2 d’octubre de 2014
al·legacions a la “Proposta d’Ordre relativa al procediment d’acreditació,
atribució i registre de la representativitat institucional de les organitzacions
empresarials en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya”, tramesa
per ofici el 17 de setembre de 2014.
Tanmateix, havent tingut coneixement de l’Edicte de 13 de gener de 2015,
pel qual se sotmet a informació pública la Proposta d’ordre relativa al
procediment d’acreditació i atribució de la quota de representativitat
institucional de les organitzacions empresarials en l’àmbit de la Comunitat
Autònoma de Catalunya, Foment del Treball Nacional va presentar
al·legacions, registrades en data 6 de febrer de 2015.
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Malgrat això, Foment del Treball i Fepime fan constar que no han rebut cap
resposta per part de l’Administració.
Sisena. El CTESC considera que el Projecte d’ordre hauria de tenir en
consideració la complexitat de les organitzacions empresarials que tenen
afiliacions d’organitzacions sectorials i territorials, així com la problemàtica
de la doble o triple afiliació d’empreses a diferents organitzacions
empresarials.

IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT
1. Atès que l’article 150 de l’EAC estableix la competència exclusiva de la
Generalitat en matèria d’autoorganització, en el segon paràgraf del
preàmbul, el CTESC recomana substituir “competència executiva” per
“competència exclusiva”.
2. En el tercer paràgraf del preàmbul, seguint l’expressió emprada per la
disposició addicional sisena del Text refós de la Llei de l’Estatut dels
treballadors, el CTESC recomana substituir “La participació institucional
es troba...” per “La representació institucional dels empresaris es
troba...”.
3. El CTESC recomana introduir, en el tercer paràgraf del preàmbul,
l’expressió “un mínim” abans de “15%”.
4. En el setè paràgraf del preàmbul es fa referència al “Consell Econòmic i
Social de Catalunya” quan la referència correcta és “Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya”.
5. El CTESC recomana substituir en l’article 1 l’expressió “...més
representatives de Catalunya” per “...més representatives a Catalunya”.
6. En relació amb l’article 1, el CTESC constata que si bé existeix una
assignació de recursos públics aprovada anualment per la Llei de
pressupostos de la Generalitat per la funció institucional que
desenvolupen les organitzacions empresarials i sindicals més
representatives de Catalunya, no existeix una norma legal que reguli
aquesta assignació.
7. El CTESC proposa afegir en l’article 2, després de “més representatives
a Catalunya”, el següent: “d’acord amb la disposició addicional sisena
del Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial
decret legislatiu 1/1995, de 24 de març”.
8. El CTESC considera que en l’article 3.3 seria convenient precisar si ha
de ser la direcció general competent o l’OGE qui ha de fer el
requeriment per esmenar els defectes de la documentació aportada.
9. El CTESC recomana eliminar l’article 4 i afegir en l’article 7, entre
“notificació” i “Un cop transcorregut” el següent: “sens perjudici de les
sol·licituds que es puguin presentar en aquest termini”.
10. L’article 5 estableix que per acreditar el grau d’afiliació de les
organitzacions s’ha d’aportar un llistat de les empreses afiliades
directament o indirecta afegint nom, NIF, domicili, localitat, i nombre de
treballadors dels centres de treball ubicats a Catalunya, a la data de
presentació de la sol·licitud. El CTESC considera que aquest sistema
d’acreditació del grau d’afiliació de les organitzacions s’hauria de
modificar per garantir fefaentment l’afiliació mitjançant documents que
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posseeixin suficiència probatòria.
11. El CTESC considera que en l’article 5 s’haurien de concretar els criteris
objectius que discriminin quines afiliacions han de considerar-se vàlides
a efectes de còmput i s’han d’establir criteris de valoració i ponderació
respecte a les empreses afiliades.
12. En relació amb l’article 8.2, el CTESC recomana que aquest hauria de
ser objecte d’una major concreció, per la inseguretat jurídica que genera
la seva redacció. En primer lloc, només desenvolupa el supòsit
d’empreses afiliades a dues organitzacions empresarials, sense
preveure altres supòsits com les triples afiliacions o d’altres que es
puguin succeir. Tanmateix, s’expressen conceptes jurídics indeterminats
incomprensibles i que poden generar inseguretat jurídica, com els
“vincles de relació equivalent” entre associacions empresarials més
representatives, o el concepte “d’organització que mantingui una posició
principal en la vinculació entre elles”, referint-se a les organitzacions
empresarials.
13. El CTESC proposa la supressió de la disposició derogatòria per
innecessària.

V. CONCLUSIONS
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat la Proposta
d’ordre relativa al procediment d’acreditació i atribució de la quota de
representativitat institucional de les organitzacions empresarials més
representatives en l’àmbit de Catalunya i sol·licita al Govern que sigui
receptiu a les recomanacions formulades en el present Dictamen.

Barcelona, 27 de març de 2015

El president
Lluís Franco i Sala

La secretària executiva
Teresita Itoiz i Cruells
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VOT PARTICULAR que formulen Foment del Treball Nacional i la
Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (FEPIME),
integrants del Grup Segon del Consell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya, en relació amb el Dictamen 08/2015 sobre la Proposta
d’ordre relativa al procediment d’acreditació i atribució de la quota de
representativitat institucional de les organitzacions empresarials més
representatives en l’àmbit de Catalunya.

Foment del Treball Nacional i la Federació d’Empresaris de la Petita i
Mitjana Empresa de Catalunya, presenta el següent vot particular:
•

Foment del Treball i Fepime entenen que s’ha incomplert el
preceptiu tràmit d’audiència que preveu l’article 67 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, respecte de les persones
interessades. L’esmentat precepte expressa que el tràmit
d’audiència s’ha de realitzar directament amb els ciutadans o
mitjançant les entitats reconegudes per llei que els agrupen o els
representen, si les finalitats d’aquestes tenen una relació directa
amb l’objecte de la disposició reglamentària. En aquest sentit,
Foment i Fepime consideren que s’hauria d’haver convocat les
organitzacions empresarials i sindicals més representatives de
Catalunya per complir el preceptiu tràmit d’audiència.

•

En relació amb l’art. 2 de la Proposta d’ordre, Foment del Treball
Nacional i Fepime considerem que la regulació prevista és
restrictiva i limitativa respecte a allò que preveu la disposició
addicional sisena de l’Estatut dels treballadors en excloure
determinats supòsits de reconeixement de la capacitat de
representació en els òrgans públics estatals i autonòmics que recull
l’esmentada disposició adicional sisena.

•

Així mateix, pel que fa a l’art. 5 manifestem que existeixen dubtes
raonables respecte a la obligatorietat per part de les organitzacions
empresarials d’aportar un llistat del Departament d’Empresa i
Ocupació amb la relació d’empreses afiliades directament o
indirecta, amb el nom, NIF, domicili, localitat i nombre de
treballadors dels centres de treball.
En aquest sentit, respecte a supòsits que afectaven sindicats, el
Tribunal Constitucional (STC 292/1993, de 18 d’octubre i STC
145/1999, de 22 de juliol) assenyala que “siendo los sindicatos
formaciones con relevancia social, integrantes de la estructura
pluralista de la Sociedad democràtica, no puede albergarse duda
alguna que la afiliación a un sindicato es una opcion ideológica
protegida por el art. 16 de la Constitución Española, que garantiza al
ciudadano el derecho a negarse a declarar sobre ella. La revelación
de la afiliación sindical, es, por tanto, un derecho personal y
exclusivo del trabajador, que están obligados a respetar tanto el
empresario como los propios órganos sindicales”.

•

En relació amb l’article 6.2, Foment del Treball i Fepime recomanem
suprimir l’incís “Transcurregut aquest termini sense que s’hagi dictat
i notificat resolució administrativa expressa a l’entitat sol·licitant,
aquesta pot entendre desestimada la seva sol·licitud”, atès que
l’article 43 de la Llei 30/92 exigeix que sigui una norma amb rang de
llei la que determini el silenci negatiu.
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•

Pel que fa a l’article 7, recomanem que s’elimini el termini de 4 anys
de vigència de la resolució de la quota de representativitat, i que la
modificació de la quota de representació sigui per acord conjunt de
les organitzacions empresarials més representatives, i que davant la
manca d’aquest es mantingui el repartiment de quotes que estableix
la Resolució de 16 de desembre de 2013, relativa a l’atribució
provisional de les quotes de representativitat de les organitzacions
empresarials més representatives, als efectes de la participació
institucional, llevat que qualsevol d’elles pugui acreditar fefaentment
una quota diferent.

•

En relació amb el sistema de còmput de la quota de representativitat
de les associacions empresarials establert a l’art. 8.1 de la Proposta
d’ordre, Foment del Treball i Fepime manifestem que aquest
modifica els criteris i percentatges mínims exigits per l’Estatut dels
treballadors per obtenir la representació institucional dels
empresaris.

a

•

L’apartat 1 de l’article 8 de la Proposta d’ordre regula el còmput de
la quota de representativitat de les associacions empresarials, tot
contrastant el nombre d’afiliacions d’empreses presentades per
cada organització respecte del nombre total d’empreses afiliades a
les organitzacions que s’hagin presentat a la convocatòria. Aquest
sistema de còmput de la representativitat és contrari al regulat a la
disposició addicional sisena de l’Estatut dels treballadors que
exigeix que les associacions empresarials comptin amb el 10% o
més de les empreses i els treballadors d’àmbit estatal, o el 15% com
mínim dels empresaris i treballadors en l’àmbit de la comunitat
autònoma, respecte del total de les empreses i els treballadors
existents en els respectius àmbits territorials i no respecte a les
organitzacions empresarials presentades a la convocatòria.

En relació amb l’observació general primera, Foment del Treball i
Fepime no compartim que el Govern de la Generalitat sigui el que
hagi d’impulsar un sistema que doni resposta al buit legal existent
respecte al procediment per acreditar i atribuir la quota de
representativitat de les organitzacions empresarials més
representatives de Catalunya, pel que fa a la seva participació en
els organismes institucionals de Catalunya.
En aquest punt, Foment del Treball i Fepime manifestem que de
conformitat amb l’article 149.1 apartat 7 de la Constitució
espanyola, és l’Estat qui té competència exclusiva en matèria de
legislació laboral, tenint atribuïdes les comunitats autònomes
competències d’execució (Sentència del Tribunal Constitucional
190/2002, de 17 d’octubre).
La regulació relativa al reconeixement de la condició d’organització
empresarial més representativa es troba regulada en la disposició
addicional sisena de l’Estatut dels Treballadors, i el que preveu
aquesta disposició comporta un desenvolupament normatiu que
correspon competencialment i exclusiva al Govern de l’Estat.

la

En aquest sentit, la disposició addicional primera, apartat segon de
la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical,
encomana al Govern de l’Estat el dictat de les disposicions
necessàries per al desenvolupament i l’aplicació de la regulació de
major representativitat empresarial continguda en la disposició
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addicional 6a de l’Estatut dels treballadors.
Tanmateix, el propi Tribunal Constitucional ha conclòs que una
Administració no es pot atribuir una competència normativa ja
atribuïda a una altra Administració per molt que aquesta no
l’exerceixi (Sentència del Tribunal Constitucional 24/2004, de 22 de
desembre).
Per això, l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb la
Proposta d’Ordre que pretén adoptar està extralimitant les funcions i
l’àmbit competencial que en matèria laboral li venen atribuïdes per la
Constitució espanyola i reconegudes pel propi art. 170, apartat
primer, de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
En definitiva, el Departament d’Empresa i Ocupació ha
desenvolupat un procediment contra legem, i per tant, nul de ple
dret.

Barcelona, 26 de març de 2015

Alba Cabañas Varales
Foment del Treball Nacional

Salvador Guillermo Viñeta
Fepime
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Generalitat de Catalunya
Departament d Empresa i Ocupació

Proposta Ordre després audiència 10-3-15

Proposta d’Ordre EMO/...................., relativa al procediment
d’acreditació i atribució de la quota de representativitat
institucional
de
les
organitzacions
empresarials
més
representatives en l’àmbit de Catalunya.
Un dels principis rectors establerts a l’article 43 de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya preveu que els poders públics han de
promoure la participació social en l'elaboració, la prestació i
l'avaluació de les polítiques públiques.
L’article 170 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa que
correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria de
treball i relacions laborals, i l’article 150 del mateix text legal
estableix
la
competència
executiva
d’autoorganització
de
l’Administració.
La participació institucional es troba regulada a la disposició
addicional sisena del text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, el qual
assenyala que la representació institucional de les associacions
empresarials, en defensa dels interessos generals dels empresaris,
davant les administracions públiques i altres entitats i organismes de
caràcter estatal o de comunitat autònoma que la tinguin prevista,
correspon (i) a les associacions empresarials que tinguin un 10% o
més de les empreses i treballadors en l’àmbit estatal i (ii) a les
associacions empresarials de comunitat autònoma que tinguin en
aquesta un 15% dels empresaris i treballadors.
Així mateix, la disposició addicional primera, apartat 2 de la Llei
orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical, estableix que el
Govern de l’Estat dictarà les disposicions que siguin precises per al
desenvolupament d’allò que preveu la disposició addicional sisena de
l’Estatut dels treballadors. No obstant això, a data d’avui, encara no
s’ha desenvolupat reglamentàriament aquest precepte.
L’Administració de la Generalitat de Catalunya disposa dins de la seva
estructura
organitzativa
d’un
nombre
important
d’àmbits
institucionals de participació en els quals hi tenen presència, d’acord
amb les corresponents lleis o normes de creació, constitució o
funcionament, les organitzacions empresarials de Catalunya, d’acord
amb la seva representativitat, de forma que cal donar resposta,
mitjançant un procediment objectiu, a aquelles entitats que sol·licitin
la participació.
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És per això que, en absència de procediment específic, i en base a les
normes de procediment general establertes a la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i del procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, cal establir un procediment per tal d’acreditar i
atribuir la quota de representativitat de les organitzacions
empresarials, en ordre a un adequat i correcte funcionament dels
òrgans i instàncies de participació esmentats, ja que de la seva
correcta composició en depèn el seu adequat funcionament
institucional.
El text s’ha sotmès a la valoració del Consell Econòmic i Social de
Catalunya, que ha emès el dictamen sobre el projecte d’Ordre.
Vist l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya,
De conformitat amb l’article 39 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre,
de la presidència de la Generalitat i del Govern, amb el dictamen de
la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del director general de
Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, i en ús de les facultats que
em són conferides,
ORDENO:
Article 1. Objecte
Aquesta ordre té per objecte establir el procediment d’acreditació i
atribució de la quota de representativitat de les organitzacions
empresarials més representatives de Catalunya, en l’àmbit de la seva
presència institucional en els òrgans i instàncies de participació de la
Generalitat de Catalunya, així com per a l’assignació dels recursos
vinculats a aquesta funció.
Article 2. Àmbit subjectiu
Poden presentar la sol·licitud d’acreditació i atribució de la seva
quota de representativitat, mitjançant aquest procediment, aquelles
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organitzacions empresarials més representatives a Catalunya,
inscrites en el registre de l’Oficina Pública de dipòsit d’estatuts
d’organitzacions empresarials i sindicats de treballadors.
Article 3. Sol·licituds
1. Les organitzacions han de formular la sol·licitud d’acreditació i
atribució de la quota de representativitat de les organitzacions
empresarials més representatives a Catalunya mitjançant els
formularis que figuren a la pàgina web del Departament d’Empresa
i
Ocupació
de
la
Generalitat
Catalunya
(http://www.gencat.cat/empresaiocupacio), per part de la persona
que
n’ostenti
la
representació,
al
Canal
Empresa
(http://www.gencat.cat/canalempresa)
o al web de l’Oficina
Virtual de Tràmits (http://www.gencat.cat/ovt).
Un cop formalitzat el formulari, s’haurà d’adreçar a la direcció
general que té assignada la competència en matèria de relacions
laborals, i es presentarà a qualsevol oficina de la xarxa d’Oficines
de Gestió Empresarial (OGE) indicades al Canal Empresa
(http://www.gencat.cat/canalempresa/xarxa), sens perjudici de
les previsions que fa l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost,
de règim jurídic i del procediment de les administracions públiques
de Catalunya, respecte a la presentació de sol·licituds, escrits i
comunicacions que els ciutadans dirigeixin als òrgans de les
administracions públiques.
Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació
necessària que estableix l’article 5 d’aquesta ordre.
2. En cas que la documentació anteriorment esmentada ja es trobi en
poder de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en
aplicació del que preveu l’article 25.4 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i del procediment de les administracions
públiques de Catalunya, la seva aportació es pot substituir per una
declaració de l’entitat sol·licitant conforme no hi ha hagut
modificacions en la data de presentació de la sol·licitud, tot fent
constar el lloc, la data i l’òrgan davant el qual es va presentar la
documentació. En el cas que s’haguessin produït modificacions en
la documentació presentada, hagi prescrit el seu període de
vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització
del procediment pel qual es va lliurar, s’haurà de presentar
necessàriament la nova documentació.
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3. Un cop examinada la sol·licitud i la documentació presentada, si
aquesta no compleix els requisits establerts, es requerirà a
l’entitat sol·licitant perquè, en un termini de deu dies hàbils,
esmeni els defectes o adjunti els documents preceptius, amb
indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva
petició, prèvia resolució, d’acord amb el que disposa l’article 71 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 4. Termini de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a
comptar des de la publicació d’aquesta ordre al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Article 5. Documentació
1. Per acreditar el grau d’afiliació de les organitzacions és necessari
aportar un llistat de les empreses afiliades directament o
indirectament (afiliades a través d’altres organitzacions o
associacions), que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud esmentada a
l’article 3,entenent per aquelles les que defineix a l’article 1.2 del
text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors, aprovat pel Reial
decret legislatiu 1/1995, de 24 de març. Aquest llistat s’ha
d’aportar en un format digital editable, i haurà de recollir els
següents camps: nom, NIF, domicili, localitat i nombre de
treballadors dels centres de treball ubicats a Catalunya, a la data
de presentació de la sol·licitud, d’acord amb les dades que consten
declarades a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
2. La unitat competent en matèria de registre d’estatuts de sindicats i
associacions empresarials comprovarà la inscripció de l’associació i
la persona que n’ostenta la representació.
3. Les dades seran les actuals en el moment de formular la
sol•licitud.
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Article 6. Procediment
1. La unitat competent en matèria de relacions laborals ha d’efectuar
la comprovació de les dades i l’aplicació del criteri objectiu
establert a l’article 8 d’aquesta Ordre i, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la presentació de la sol·licitud, ha de
formular una proposta de resolució.
El director o directora general competent en matèria de relacions
laborals ha d’emetre la corresponent resolució motivada, amb el
tràmit d’audiència previ, del qual es pot prescindir quan no figurin
en el procediment ni es tinguin en consideració altres fets o altres
al·legacions o proves que les presentades per les persones
interessades.
2. El termini màxim per emetre resolució i notificar és de tres mesos
a comptar des de la finalització del termini de presentació de les
sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat i
notificat resolució administrativa expressa a l’entitat sol·licitant,
aquesta pot entendre desestimada la seva sol·licitud. D’acord amb
l’article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, aquesta resolució no exhaureix la via
administrativa, podent-se interposar recurs d’alçada davant el
superior jeràrquic competent en matèria de relacions laborals en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la
seva notificació.
Article 7. Vigència
La resolució d’atribució de la quota de representativitat té una
vigència de quatre anys a comptar des de l’endemà de la data de la
notificació. Un cop transcorregut aquest termini caldrà tornar a
sol·licitar-ne l’atribució.
Article 8. Quota de representativitat
1. La quota de representativitat que s’obtingui resultarà de contrastar
el nombre d’afiliacions d’empreses presentades per cada
organització empresarial respecte del nombre total d’empreses
afiliades a les organitzacions que s’hagin presentat a la
convocatòria.
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2. Quan resulti acreditat que entre dues organitzacions empresarials
existeixen vincles d’afiliació, associació, o relació equivalent, les
empreses que apareguin afiliades a les dues organitzacions només
podran ser computades per una de les dues, i s’entendrà que ho
és a l’organització que mantingui una posició principal en la
vinculació entre elles.
Article 9. Accions de comprovació
La signatura de l’imprès de sol·licitud faculta la direcció general que
té assignada la competència en matèria de relacions laborals per fer,
en qualsevol moment, les comprovacions per mostreig o exhaustives
necessàries per verificar la conformitat de les dades, mitjançant
l’exhibició per part de l’entitat de la documentació acreditativa de les
dades indicades, previ consentiment inequívoc, si escau, de les
persones físiques afectades, d’acord amb el que disposa la legislació
sobre protecció de dades de caràcter personal.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
En el moment en que es dicti la resolució prevista a l’article 6.2
quedarà sense efecte el previst a la resolució de 16 de desembre de
2013, relativa a l’atribució provisional de les quotes de
representativitat
de
les
organitzacions
empresarials
més
representatives, als efectes de la representativitat institucional.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Règim jurídic aplicable
En tot el que no estigui previst expressament en aquesta Ordre són
d’aplicació la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i del
procediment de les administracions públiques de Catalunya, la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim
jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
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Segona. Dades de caràcter personal
Les dades de caràcter personal que siguin comunicades en relació a
l’objecte d’aquesta Ordre estaran protegides per un fitxer de dades
de caràcter personal, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Tercera. Entrada en vigor
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 5 de març de 2015

Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
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