
 

 

  Conferència 
 
 
 
Llei i reglament de subcontractació en el  
sector de la construcció 
 
Tarragona, 3 de juny de 2008 
 
Lloc: Saló d’Actes 
Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona 
Estanislau Figueres, 17 
Tarragona 
Data: dimarts, 3 de juny de 2008 
Hora: 17:00 h 

Inscripcions – Capacitat limitada 
Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona 
Tel. 977 224  513 
Adreça electrònica: 
rafa@graduados-sociales-tarragona.com 

 
Presentació 
La Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el sector de la construcció, ha introduït canvis en la 
regulació de les activitats de les empreses contractistes, subcontractistes i dels treballadors autònoms d’aquest àmbit. Amb 
l’esmentada Llei, s’aborda per primera vegada una regulació del règim jurídic de la subcontractació, establint una sèrie de 
garanties que pretenen evitar situacions de risc per als treballadors. 
El RD 1109/2007, de 24 d’agost, ha desenvolupat reglamentàriament la Llei 32/2006. Amb l’aprovació d’aquesta norma es 
dóna plena efectivitat a la Llei, ja que alguns preceptes d’aquesta estaven pendents de desenvolupament reglamentari. 
La norma aprovada concreta els seus aspects més importants. Així, regula el Registre d’Empreses Acreditades, el 
procediment de sol·licitud d’inscripció, la fórmula de còmput de la plantilla de l’empresa, el concepte d’habitualitat, el Llibre de 
Subcontractació i els requisits de formació en prevenció de riscos laborals. A més, modifica altres aspectes significatius de la 
gestió preventiva a les obres de construcció. 
Durant la jornada s’analitzarà el contingut i l’aplicació pràctica tant de la llei com del seu reglament, ressaltant els aspectes de 
major significació en la gestió professional. 
 
 
Programa 

17.00 h. 
 

Acte d’obertura 
Sr. Josep Mª Feliu Vallverdú 
Director MC MUTUAL Tarragona  
 
Presentació dels ponents 
Il·lm. Sr. Francesc Blasco Martorell 
President de l’Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona 
 
Ponents 
Sr. Josep Maria Solanes Segura 
Director dels Serveis Territorials de Treball a Tarragona 

Sr. José Bernardo Herrero Martín 
Cap de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a Tarragona 
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