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INSCRIPCIÓ AL REGISTRE D’EMPRESES ACREDITADES -SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓA partir del 13 de maig d’enguany s’ha obert el període perquè totes les empreses que pretenguin contractar o ser
contractades per treballar en una obra de construcció, s’inscriguin al Registre d’Empreses Acreditades (REA) de la
seva comunitat autònoma abans del 26 d’agost de 2008. A partir d’aquesta data les empreses que operin en el sector
de la construcció hauran d’estar registrades i la inscripció té una vigència de 3 anys, renovable per períodes iguals.
Queden exclosos d’aquesta obligació els autònoms que no tinguin treballadors per compte aliena.
Aquesta normativa afecta a totes aquelles empreses que intervenen en les diferents fases d’una obra de
construcció (lampistes, pintors, guixaires, fusters, instal.ladors, etc.), tant siguin contractistes com subcontractistes.
L’empresa per poder-se registrar ha de reunir els següents requisits:
- Tenir una organització productiva pròpia, disposar dels mitjans materials i personals necessaris i utilitzar-los per
a l’exercici de l’activitat contractada.
- Acreditar que el seu personal disposa de la formació necessària en matèria de prevenció de riscos laborals i que
disposa d’una estructura preventiva adequada.
- Disposar d’un nombre mínim de treballadors contractats amb caràcter indefinit.
- Complir els límits en el règim de subcontractació.
- Acreditar que disposen de recursos humans en l’àmbit directiu i productiu amb la formació necessària en
prevenció de riscos laborals.
Perque la vostra empresa s’adapti tan aviat com sigui possible a aquest requisit legal, poden posar-se en contacte amb
el departament laboral als efectes d’iniciar els tràmits d’inscripció en el REA.
Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o consulta al respecte. Rebeu una cordial salutació.
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