REGISTRE D'EMPRESES ACREDITADES
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA
(Llei 32/2006, de 18 d'octubre)
CERTIFICAT D'INSCRIPCIÓ
DADES DE LA SOL·LICITUD
Nom i cognoms

Nº Identificador

En representació de (si procedeix):
Nom o raó social
Corema Arquitectura SL

Data de la sol·licitud
15/03/2011

Nº Identificador
B63888341

L'AUTORITAT LABORAL DE CATALUNYA
CERTIFICA:
Que, segons les dades que consten al Registre d'Empreses Acreditades, l'empresa les dades de la qual s'indiquen a continuació
figura inscrita en el Registre de Catalunya
Nom o raó social
Corema arquitectura SL
Domicili
Carrer Sicilia Número 253 Pis 3er Porta 4a
Localitat
Barcelona (Barcelona)
Província
País
BARCELONA
España
CIF/NIF
Codi de Cotització Principal
B63888341
08152571023

Núm. Inscripció REA
09000031250
CP 08025

CNAE
Construcció d'edificis residencials

D'acord amb l'article 6 del Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la
subcontractació al Sector de la Construcció:
- La inscripció en el Registre és única, té validesa a tot el territori nacional i permet a les empreses incloses en el mateix intervenir en la
subcontractació al sector de la construcció com a contractistes o subcontractistes.
- Quan l'empresa comitent obtingui certificació relativa a la inscripció en el Registre d'una empresa subcontractista, s'entendrà que ha
complert amb el deure de vigilar el compliment per l'esmentada empresa subcontractista de les obligacions establertes a l'article 4, apartats
1 i 2, de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre. En tal cas, l'empresa comitent quedarà exonerada durant la vigència del contracte i per a una sola
obra de construcció, de la responsabilitat prevista a l'article 7.2 de l'esmentada Llei per al supòsit d'incompliment per l'esmentat
subcontractista de les obligacions d'acreditació i registre.
- El que s'ha indicat en el paràgraf anterior s'entén sense perjudici de les obligacions i responsabilitats establertes en altres disposicions socials.
En tot cas serà exigible la responsabilitat establerta als articles 42 i 43 de l'Estatut dels Treballadors quan es donin els supòsits previstos en
aquest.
- La certificació prevista en aquest article ha de ser sol·licitada dins del mes anterior a l'inici de l'execució del contracte, ha de ser emesa per
l'òrgan competent en el termini màxim de deu dies naturals des de la recepció de la sol·licitud i tindrà efectes amb independència de la
situació registral posterior de l'empresa afectada.
I perquè consti als efectes expressats, s'expedeix el present el 15 de març de 2011

Julián Nájera Chico
Cap de l'Àrea d'Informació i Registres
Aquest document és còpia d'un original signat electrònicament. La signatura del qual ha estat validada amb l'assistència de CATCert.

