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RESOLUCIÓN
TRE/3520/2007, de 7 de noviembre, por la que se da publicidad a la versión catalana
y aranesa del Libro de subcontratación.
Xkuvq"gn"ctv ewnq":"fg"nc"Ng{"5414228."fg"3:"fg"qevwdtg."tgiwncfqtc"fg"nc"uwdcontratación en el sector de la construcción y el Real decreto 1109/2007, de 24 de
ciquvq."swg"fgucttqnnc"guvc"Ng{."fqpfg"ug"guvcdngeg"nc"qdnkicek„p"fg"swg"gp"ecfc"
qdtc"fg"eqpuvtweek„p."ecfc"eqpvtcvkuvc"fgdgtƒ"fkurqpgt"fg"wp"Nkdtq"fg"Uwdeqpvtctación habilitado por la autoridad laboral correspondiente al territorio en el cual
se ejecute la obra;
Dado que la disposición adicional tercera del Real decreto 1109/2007 menciopcfq."guvcdngeg"swg"gp"cswgnncu"eqowpkfcfgu"cwv„pqocu"eqp"fqu"ngpiwcu"qÝekcngu"
gn"Nkdtq"fg"uwdeqpvtcvcek„p"ug"gfkvctƒ"gp"xgtuk„p"dknkpi¯g=
Xkuvq"gn"ctv ewnq"34"fg"nc"Ng{"3513;:;."fg"36"fg"fkekgodtg."fg"qticpk¦cek„p."rtqegfkokgpvq"{"tﬁikogp"lwt fkeq"fg"nc"Cfokpkuvtcek„p"fg"nc"Igpgtcnkfcf"fg"Ecvcnw‚c."
y en uso de mis facultades,
RESUELVO:
Fct"rwdnkekfcf"c"nc"xgtuk„p"ecvcncpc"{"ctcpguc"fgn"Nkdtq"fg"Uwdeqpvtcvcek„p"eqp"
uwlgek„p"c"nqu"oqfgnqu"{"c"nqu"tgswkukvqu"swg"ug"guvcdngegp"gp"nqu"cpgzqu"fg"guvc"
Resolución, que de acuerdo con lo que establece la disposición adicional tercera del
Tgcn"fgetgvq"332;14229."fg"46"fg"ciquvq."ug"gfkvctƒ"gp"xgtuk„p"dknkpi¯g0
Barcelona, 7 de noviembre de 2007
MAR SERNA I CALVO
Eqpuglgtc"fg"Vtcdclq
ANEXO I
Nqu"nkdtqu"fg"uwdeqpvtcvcek„p"fgdgtƒp"vgpgt"ncu"fkogpukqpgu"WPG"C/6"432"z"4;9"
{"nc"eqorqukek„p"swg"Ýiwtc"gp"nqu"hqtocvqu"fg"guvg"cpgzq."swg"eqortgpfg<"gn"oqdelo de portada, la contraportada sobre la normativa reguladora e instrucciones de
ewornkogpvcek„p."nc"rtkogtc"rƒikpc"fg"kfgpvkÝecek„p"{"jcdknkvcek„p."{"gn"oqfgnq"fg"
ecfc"wpc"fg"ncu"jqlcu"pwogtcfcu0"Ncu"jqlcu"fguvkpcfcu"c"ncu"cpqvcekqpgu"pgeguctkcu"
tienen que ser diez, estar numeradas correlativamente y estar selladas por la empresa
eqpvtcvkuvc"vkvwnct"fgn"Nkdtq0"Ecfc"wpc"fg"ncu"fkg¦"jqlcu"vkgpg"swg"ugt"fwrnkecfc"fg"
wpc"ocpgtc"cwvqeqrkcfqtc"c"Ýp"fg"swg"gn"eqpvtcvkuvc."ewcpfq"eqttgurqpfc."tgokvc"
la copia duplicada a la autoridad laboral competente.
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ANEXO II

Annex II
(Portada)

LLIBRE DE SUBCONTRACTACIÓ
Llei 32/2006, de 18 d’octubre
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(Contraportada)
NORMATIVA LEGAL I REGLAMENTÀRIA RELACIONADA AMB EL LLIBRE DE SUBCONTRACTACIÓ
A) Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció (BOE del 19):
“Article 8. Documentació de la subcontractació
1. En totes les obres de construcció, incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei, cada contractista ha de disposar d’un
llibre de subcontractació.
En aquest llibre, que ha de romandre en tot moment a l’obra, cal fer constar, per ordre cronològic des del començament
dels treballs, totes i cadascuna de les subcontractacions efectuades en una obra determinada amb empreses subcontractistes i
treballadors autònoms, el nivell de subcontractació i l’empresa comitent, l’objecte del contracte, la identificació de la persona que
exerceix les facultats d’organització i direcció de cada subcontractista i, si s’escau, dels representants legals dels seus
treballadors, les dates de lliurament respectives de la part del pla de seguretat i salut que afecti cada empresa subcontractista i
cada treballador autònom, i també les instruccions elaborades pel coordinador de seguretat i salut per marcar la dinàmica i el
desenvolupament del procediment de coordinació establert i les anotacions efectuades per la direcció facultativa sobre l’aprovació
de cada subcontractació excepcional de les previstes a l’article 5.3 d’aquesta llei.
Tenen accés al Llibre de subcontractació el promotor, la direcció facultativa, el coordinador de seguretat i salut en fase
d’execució de l’obra, les empreses i els treballadors autònoms intervinents a l’obra, els tècnics de prevenció, els delegats de
prevenció, l’autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin en l’execució de
l’obra.
2. Així mateix, cada empresa ha de disposar de la documentació o el títol que acrediti la possessió de la maquinària que
utilitza i de tota la documentació exigida per les disposicions legals vigents.
3. Cal determinar per reglament les condicions del Llibre de subcontractació a què es refereix l’apartat 1, pel que fa al règim
d’habilitació, per l’autoritat laboral autonòmica competent, com també el contingut i les obligacions i els drets que se’n deriven. Al
mateix temps, cal revisar les diferents obligacions documentals aplicables a les obres de construcció amb l’objecte d’aconseguirne la unificació i la simplificació.”
“Article 5. Règim de la subcontractació
1. La subcontractació, com a forma d’organització productiva, no es pot limitar, excepte en les condicions i els supòsits
previstos en aquesta llei.
2. Amb caràcter general, el règim de la subcontractació del sector de la construcció és el següent:
a) El promotor pot contractar directament amb tots els contractistes que estimi oportú, tant persones físiques com jurídiques.

b) El contractista pot contractar amb les empreses subcontractistes o els treballadors autònoms l’execució dels treballs que
hagi contractat amb el promotor.
c) El primer i el segon subcontractista poden subcontractar l’execució dels treballs que, respectivament, tinguin contractats,
llevat dels supòsits previstos a la lletra f) d’aquest apartat.
d) El tercer subcontractista no pot subcontractar els treballs que hagi contractat amb un altre subcontractista o treballador
autònom.
e) El treballador autònom no pot subcontractar a altres empreses subcontractistes ni a altres treballadors autònoms els
treballs que se li encomanin.
f) Així mateix, tampoc no poden subcontractar els subcontractistes l’organització productiva posada en ús a l’obra dels quals
consisteixi fonamentalment a aportar mà d’obra, entenent com a tal la que per a la realització de l’activitat contractada no utilitza
més equips de treball propis que les eines manuals, incloent-hi les motoritzades portàtils, encara que tinguin el suport d’altres
equips de treball diferents dels indicats, sempre que aquests pertanyin a altres empreses, contractistes o subcontractistes, de
l’obra.
3. No obstant el que disposa l’apartat anterior, quan en casos fortuïts degudament justificats, per exigències d’especialització
dels treballs, complicacions tècniques de la producció o circumstàncies de força major per les quals puguin passar els agents que
intervenen a l’obra, fos necessari, segons l’apreciació de la direcció facultativa, contractar alguna part de l’obra amb tercers,
excepcionalment es pot estendre la subcontractació establerta a l’apartat anterior en un nivell addicional, sempre que la direcció
facultativa en faci constar l’aprovació prèvia i la causa o les causes que la motiven al Llibre de subcontractació a què es refereix
l’article 7 d’aquesta llei.
No s’aplica l’ampliació excepcional de la subcontractació prevista al paràgraf anterior en els supòsits previstos a les lletres e)
i f) de l’apartat anterior, llevat que la circumstància que la motivi sigui la força major.
4. El contractista ha de comunicar al coordinador de seguretat i salut i als representants dels treballadors de les diferents
empreses incloses en l'àmbit d’execució del seu contracte que figuren relacionats al Llibre de subcontractació la subcontractació
excepcional prevista a l’apartat anterior.
Així mateix, ha de comunicar a l’autoritat laboral competent la subcontractació excepcional indicada mitjançant la remissió,
en el termini dels cinc dies hàbils següents a la seva aprovació, d’un informe on s’indiquin les circumstàncies que la fan
necessària i d’una còpia de l’anotació efectuada al Llibre de subcontractació.”

B) Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció
(BOE del 25 d’agost):
“Article 13. Obligatorietat del Llibre de subcontractació
Cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un subcontractista o un treballador autònom de part de l’obra
que tingui contractada, ha d’obtenir un llibre de subcontractació habilitat que s’ajusti al model que s’insereix com a annex III.
Article 14. Habilitació del Llibre de subcontractació
1. El Llibre de subcontractació ha de ser habilitat per l’autoritat laboral corresponent al territori en què s’executi l’obra.
L’habilitació ha de consistir en la verificació que el Llibre reuneix els requisits establerts en aquest reial decret.
2. En el cas que un contractista necessiti l’habilitació d’un segon llibre per a una mateixa obra de construcció, ha de presentar
a l’autoritat laboral el Llibre anterior per justificar-ne l’exhauriment dels fulls o la deterioració. En els casos en què s’hagi requerit
l’aportació del Llibre a un procés judicial, cal sol·licitar a l’autoritat laboral que n’habiliti una còpia legalitzada amb caràcter previ a
la remissió de l’original a l’òrgan jurisdiccional.
En cas de pèrdua o destrucció del Llibre anterior o qualsevol altra circumstància similar, aquest fet s’ha de justificar
mitjançant una declaració escrita de l’empresari o del seu representant legal comprensiva de la no-presentació i les proves de què
disposi; aquesta circumstància s’ha de fer constar a la diligència d’habilitació. Posteriorment, el contractista ha de reproduir al
Llibre nou les anotacions efectuades a l’anterior.
Article 15. Contingut del Llibre de subcontractació
1. El contractista ha de portar el Llibre de subcontractació en ordre, al dia i d’acord amb les disposicions contingudes a la Llei
32/2006, de 18 d’octubre, i en aquest reial decret.
2. En aquest llibre, el contractista hi ha de reflectir, per ordre cronològic des del començament dels treballs i abans que
s’iniciïn, totes i cadascuna de les subcontractacions efectuades a l’obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms
inclosos en l’àmbit d'execució del contracte, amb totes les dades que s’estableixen al model inclòs a l’annex III d’aquest reial
decret i a l’article 8.1 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre.

Article 16. Obligacions i drets relatius al Llibre de subcontractació
1. El contractista ha de conservar el Llibre de subcontractació a l’obra de construcció fins a l’acabament complet de l’encàrrec
rebut del promotor. Així mateix, l’ha de conservar durant els cinc anys posteriors a la finalització de la seva participació a l’obra.
2. Amb motiu de cada subcontractació, el contractista ha d’actuar de la manera següent:
a) En tot cas ha de comunicar la subcontractació anotada al coordinador de seguretat i salut, amb la finalitat que aquest
disposi de la informació i la transmeti a la resta d’empreses contractistes de l’obra, en cas que n’hi hagi, a fi que, entre altres
activitats de coordinació, aquestes empreses puguin complir allò que disposa l’article 9.1 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, pel
que fa a la informació als representants dels treballadors de les empreses de les seves respectives cadenes de subcontractació.
b) També en tot cas ha de comunicar la subcontractació anotada als representants dels treballadors de les diferents empreses
incloses en l’àmbit d’execució del contracte que figurin identificades al Llibre de subcontractació.
c) Quan l’anotació efectuada suposi l’ampliació excepcional de la subcontractació prevista a l’article 5.3 de la Llei 32/2006, de
18 d’octubre, a més del que preveuen les dues lletres anteriors, el contractista ho ha de comunicar a l’autoritat laboral competent
mitjançant la remissió, en el termini dels cinc dies hàbils següents a la seva aprovació per la direcció facultativa, d’un informe
d’aquesta on s’indiquin les circumstàncies que la fan necessària i d’una còpia de l’anotació efectuada al Llibre de subcontractació.
3. En les obres d’edificació a què es refereix la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació, un cop finalitzada
l’obra, el contractista ha de lliurar al director d’obra una còpia del Llibre de subcontractació degudament emplenat perquè
l’incorpori al Llibre de l’edifici. El contractista n’ha de conservar l’original en poder seu.”

C) Text refós de la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost (BOE del 8 d’agost):
“Article 11. Infraccions lleus
[…] 6. Que el contractista no disposi a l’obra de construcció del Llibre de subcontractació exigit per l’article 8 de la Llei
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.”
“Article 12. Infraccions greus
[…] 27. En l’àmbit de la Llei reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, els incompliments del
subcontractista següents:
[…] b) No comunicar les dades que permetin al contractista portar en ordre i al dia el Llibre de subcontractació exigit a la Llei
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.

[…] 28. Es consideren infraccions greus del contractista, d’acord amb allò que preveu la Llei reguladora de la subcontractació en
el sector de la construcció:
a) No portar en ordre i al dia el Llibre de subcontractació exigit o no fer-ho en els termes establerts reglamentàriament.
[…] d) La vulneració dels drets d’informació dels representants dels treballadors sobre les contractacions i les
subcontractacions que es facin a l’obra i d’accés al Llibre de subcontractació en els termes establerts a la Llei reguladora de la
subcontractació en el sector de la construcció.”

INSTRUCCIONS D’EMPLENAMENT
(1) En aquesta columna cal anotar el número d’ordre corresponent a l’assentament de l’empresa que ha subcontractat els treballs a la subcontractista d’aquest assentament; cal deixar-la en blanc si la comitent és l’empresa contractista.
(2) En aquesta columna cal fer constar l’activitat contractada per referència a algun dels treballs inclosos a l’article 2 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, amb l’especificació addicional, si escau, d’algun dels exemples continguts a la Guia tècnica per a l’avaluació i la
prevenció dels riscos relatius a les obres de construcció elaborada per l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball.
(3) En aquesta columna cal fer constar, si s’escau, la referència dels fulls del Llibre d’incidències al pla de seguretat i salut del contractista on el coordinador de seguretat i salut en fase d’execució hagi efectuat anotacions sobre les instruccions pel que fa al
desenvolupament del procediment de coordinació establert. Així mateix, en el cas dels subcontractistes cal indicar-hi el codi del conveni col·lectiu d’aplicació a l’empresa en qüestió.
(4) Quan sigui procedent, cal fer constar en aquesta columna que la direcció facultativa aprova la subcontractació a què es refereix l’assentament mitjançant la seva signatura en aquesta casella i la indicació de la data.
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COMUNITAT AUTÒNOMA DE __________________

LLIBRE DE SUBCONTRACTACIÓ
DADES IDENTIFICATIVES DE L’OBRA
Promotor

NIF

Contractista

NIF

Direcció facultativa

NIF

Coordinador de seguretat i
salut en fase d’execució

NIF

Domicili de l’obra

Localitat

Referència de l’avís previ
de l’obra

Núm. inscripció REA

Número d’ordre de l’última anotació efectuada al Llibre de subcontractació anterior del mateix
contractista en aquesta obra, en cas que n’hi hagi
Causa per la qual no es disposa del Llibre anterior, en cas que n’hi hagi (marqueu la que correspongui)

Pèrdua

Destrucció

DILIGÈNCIES D’HABILITACIÓ
El Sr./la Sra. ………………………………………………………………….. , en la seva condició d’autoritat laboral competent, com a titular de
la ……………………………………………………………….. ………………… de la comunitat autònoma a què es fa referència
CERTIFICO: que el dia de la data he habilitat, de conformitat amb les disposicions vigents, aquest llibre de subcontractació
corresponent al contractista de l’obra de construcció les dades d’identificació del qual figuren més amunt i que consta de 10 fulls
numerats i duplicats.
……………………, ……… d……………………… de ………

SEGELL AUTORITAT LABORAL

Signat:………………………………………
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LLIBRE DE SUBCONTRACTACIÓ

Full núm. 1

A) DADES IDENTIFICATIVES DE L’OBRA
Promotor

NIF

Contractista

NIF

Domicili de l’obra

Localitat

B) REGISTRE DE SUBCONTRACTACIONS

Núm.
d’ordre

Empresa
subcontractista
o treballador
autònom / NIF

Nivell de
subcontractació

Núm.
d’ordre
del
comitent
(1)

Data
començament
treballs /
Durada
prevista

Objecte
del
contracte
(2)

(*) Notes a les instruccions d’emplenament de la contraportada del Llibre de subcontractació.

*29052;03;2+
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Responsable
de direcció
treballs /
Representants
dels
treballadors

Data
lliurament
pla de seg. i
salut / Nre.
previst de
treballadors
ocupats

Referència
d’instruccions
del
coordinador /
Codi de
conveni
col·lectiu
aplicable (3)

Signatura del
subcontractista
o el treballador
autònom

Aprovació
de la
direcció
facultativa
(4)

Data
d’acabament
dels treballs

SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESA CONTRACTISTA
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RESOLUCION
TRE/3520/2007, de 7 de noveme, pera quau se da publicitat ara version catalana
e aranesa deth Libre de subcontractacion.
Xkuv"gt"ctvkeng":"fgtc"Ngk"5414228."fg"3:"fÓqevqdtg."tgiwncfqtc"fgtc"uwdeqpvtcevcekqp"gp"ugevqt"fgtc"eqpuvtweekqp"g"gvj"Tgkcw"fgetgv"332;14229."fg"46"fÓciquv."swg"
fguxqnqrg"ciwguvc"Ngk."c"qp"uÓguvcdn u"gtc"qdnkicekqp"swÓgp"ecfc"”dtc"fg"eqpuvtweekqp."ecfc"eqpvtcevkuvc"cwt "fg"fkurquct"fÓwp"Nkdtg"fg"uwdeqpvtcevcekqp"cdknkvcv"rgtc"
cwvqtkvcv"ncdqtcw"eqttgurqpgpvc"cvj"vgttkv”tk"gp"swcw"uÓgzgewvg"gtc"”dtc=
RtÓcoqt"swÓgtc"fkurqukekqp"cffkekqpcw"vtgucw"fgvj"Tgkcw"fgetgv"332;14229"pqogpvcv"guvcdn u"swÓgp"cswgtgu"eqowpkvcvu"cwvqp”ogu"fcod"fwgu"ngpi¯gu"qÝekcwu"
gvj"Nkdtg"fg"uwdeqpvtcevcekqp"uÓgfkvct "gp"xgtukqp"dknkpi¯c=
Xkuv"gt"ctvkeng"34"fgtc"Ngk"3513;:;."fg"36"fg"fgugog."fÓqticpk¦cekqp."rtqegfkogpv"
g"tgiko"lwtkfke"fgtc"Cfokpkuvtcekqp"fgtc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnqpjc."g"gp"wucvig"fgu"
mies facultats,
RESÒLVI:
Fct"rwdnkekvcv"ctc"xgtukqp"ecvcncpc"g"ctcpguc"fgvj"Nkdtg"fg"uwdeqpvtcevcekqp"
fcod"uwdlgeekqp"cu"oqfﬂnu"g"cu"tgswkukvu"swg"uÓguvcdnkuugp"gpgu"cppﬂzgu"fÓciwguvc"
Tguqnwekqp."swg."equugpv"fcod"›”"swÓguvcdn u"gtc"fkurqukekqp"cffkekqpcw"vtgucw"fgvj"
Tgkcw"fgetgv"332;14229."fg"46"fÓciquv."uÓgfkvct "gp"xgtukqp"dknkpi¯c0
Barcelona, 7 de noveme de 2007
MAR SERNA I CALVO
Eqpugnjﬂtc"fg"Vtgdcnj
ANNÈX I
Gu"nkdtgu"fg"uwdeqpvtcevcekqp"cp"fÓcwgt"gu"fkogpukqpu"WPG"C/6"432"z"4;9"g"gtc"
eqorqukekqp"swg"Ýiwtg"gpgu"hqtocvu"fÓciwguv"cppﬂz."swg"eqortgp<"gvj"oqfﬂn"fg"
rqtvcfc."gtc"eqpvtcrqtvcfc"uwu"gtc"pqtocvkxc"tgiwncfqtc"g"kpuvtweekqpu"fÓcwrnkogpv."
gtc"rtwoﬂtc"rcikpc"fÓkfgpvkÝecekqp"g"cdknkvcekqp."g"gvj"oqfﬂn"fg"ecfwc"fgu"jwgnjgu"
pwogtqvcfgu0"Gu"jwgnjgu"fguvkpcfgu"cu"cpqvcekqpu"pgeguu tkgu"cp"fÓﬂuvgt"fﬂv¦."ﬂuvgt"
pwogtqvcfgu"eqttgncvkxcogpv"g"ﬂuvgt"ucigtcfgu"rgtc"gortguc"eqpvtcevkuvc"vkvwnctc"
fgvj"Nkdtg0"Ecfwc"fgu"fﬂv¦"jwgnjgu"c"fÓﬂuvgt"fwrnkecfc"fÓwc"ocpﬂtc"cwvqeqrkcfqtc"
v "rtÓcoqt"fg"swÓgvj"eqpvtcevkuvc."swcp"ecniwg."tgogvg"gtc"e”rkc"fwrnkecfc"ctc"cwtoritat laborau competenta.
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ANNÈX III

Annex III
(Portada)

LIBRE DE SUBCONTRACTACION
Lei 32/2006, de 18 d’octobre
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(Contraportada)
NORMATIVA LEGAU E REGLAMENTÀRIA RELACIONADA DAMB ETH LIBRE DE SUBCONTRACTACION
A) Lei 32/2006, de 18 d’octobre, reguladora dera subcontractacion en sector dera construccion (BOE deth 19):
“Article 8. Documentacion dera subcontractacion
1. En totes es òbres de construccion, includides en encastre d’aplicacion d’aguesta lei, cada contractista a de dispausar
d’un libre de subcontractacion.
En aguest libre qu’a d’èster en tot moment ena òbra, cau hèr a constar, per orde cronologic des deth començament des
trabalhs, totes e cadua des subcontractacions hètes en ua òbra determinada damb empreses subcontractistes e trabalhadors
autonòms, eth nivèu de subcontractacion e era empresa comitenta, er objècte deth contracte, era identificacion dera persona
qu’exercís es facultats d’organizacion e direccion de cada subcontractista e, se cau, des representants legaus des sòns
trabalhadors, es dates de liurament respectives dera part deth plan de seguretat e salut qu’afècte a cada empresa
subcontrractista e cada trabalhador autonòm, e tanben es instruccions elaborades peth coordinador de seguretat e salut tà mercar
era dinamica e eth desvolopament deth procediment de coordinacion establit e es remèrques hètes pera direccion facultativa sus
era aprobacion de cada subcontractacion excepcionau des previstes en article 5.3 d’aguesta lei.
An accès ath Libre de subcontractacion eth promotor, era direccion facultativa, eth coordinador de seguretat e salut en fase
d’execucion dera òbra, es empreses e es trabalhadors autonòms intervenguents ena òbra, es tecnics de prevencion, es delegats
de prevencion, era autoritat laborau e es representants des trabalhadors des desparières empreses qu’intervien ena execucion
dera òbra.
2. Tanben, cada empresa a de dispausar dera documentacion o eth títol qu’acredite era possession dera maquinària
qu’utilize e de tota era documentacion exigida pes disposicions legaus vigentes.
3. Cau determinar per reglament es condicions deth Libre de subcontractacion as quaus se referís er apartat 1, en çò que
hè ath regim d’abilitacion, pera autoritat laborau autonomica competenta, coma tanben eth contengut e es obligacions e es drets
que se’n deriven. Ath madeish temps, cau revisar es desparières obligacions documentaus aplicables as òbres de construccion
damb er objècte d’artenher-ne era unificacion e era simplificacion.”
“Article 5. Regimen dera subcontractacion
1.Era subcontractacion, coma forma d’organizacion productiva, non se pòt limitar, exceptat enes condicions e es supausats
previsti en aguesta lei.
2. Damb caractèr generau, eth regim dera subcontractacion deth sector dera construccion ei eth següent:
a) Eth promotor pòt contractar dirèctament damb toti es contractistes qu’estime oportun, autant persones fisiques coma
juridiques.

b) Eth contractista pòt contractar damb es empreses subcontractistes o es trabalhadors autonòms era execucion des
trabalhs qu’age contractat damb eth promotor.
c) Eth prumèr e dusau subcontractista pòden subcontractar era execucion des trabalhs que, respectivament, agen
contractadi, exceptat des supausats previsti ena letra f) d’aguest apartat.
d) Eth tresau subcontractista non pòt subcontractar es trabalhs qu’age contractat damb un aute subcontractista o
trabalhador autonòm.
e) Eth trabalhador autonòm non pòt subcontractar a d’autes empreses subcontractistes ne a d’auti trabalhadors autonòms
es trabalhs que se li encomanen.
f) Tanpòc non pòden subcontractar es subcontractistes era organizacion productiva metuda en usatge ena òbra des quaus
consistisque fondamentaument a aportar man d’òbra, entenent coma tal era qu’entara realizacion dera activitat contractada non
utilize mès equips de trabalh pròpris qu’es airines manuaus, en tot includir-i es motorizades portatiles, encara qu’agen eth supòrt
de d’auti equips de trabalh desparièrs des indicadi, tostemp qu’aguesti apertienen a d’autes empreses, contractistes o
subcontractistes , dera òbra.
3. Totun, çò que dispause er apartat anterior, quan en casi fortuïts degudament justificadi, per exigéncies d’especializacion
des trabalhs, complicacions tecniques dera produccion o circonstàncies de fòrça majora pes quaus non poguen passar es agents
qu’intervien ena òbra, siguesse de besonh, segontes era apreciacion dera direccion facultativa, contractar bèra part dera òbra
damb tresaus, excepcionaument se pòt enténer era subcontractacion establida en apartat anterior en un nivèu adicionau, tostemp
qu’era direccion facultativa ne hèsque a constar era aprobacion prèvia e era causa o es causes que la motiven en Libre de
subcontractacion ath quau se referís er article 7 d’aguesta lei.
Non s’aplique era ampliacion excepcionau dera subcontractacion prevista en paragraf anterior enes supausats previsti
enes letres e) e f) der apartat anterior, exceptat qu’era circonstància que la motive sigue era fòrça majora.
4. Eth contractista a de comunicar ath coordinador de seguretat e salut e as representants des trabalhadors des
desparières empreses includides en àmbit d’execucion deth sòn contracte que figuren relacionades en Libre de subcontractacion
era subcontractacion excepcionau prevista en apartat anterior.
Tanben, a de comunicar ara autoritat laborau competenta era subcontractacion excepcionau indicada mejançant era
remetuda, en tèrme des cinc dies obrants següenti ara sua aprobacion, d’un informe a on s’indiquen es circonstàncies que la hèn
de besonh e d’ua còpia dera anotacion hèta en Libre de subcontractacion.”

B) Reiau decret 1109/2007, de 24 d’agost, peth quau se desvolope era Lei 32/2006, de 18 d’octobre, reguladora dera subcontractacion en sector dera construccion
(BOE deth 25 d’agost):
“Article 13. Obligatorietat deth Libre de subcontractacion
Cada contractista, damb caractèr prèvi ara subcontractacion damb un subcontractista o un trabalhador autonòm de part
dera òbra qu’age contractada, a d’obtier un libre de subcontractacion abilitat que s’ajuste ath modèl que s’inserís coma annèx III.
Article 14. Abilitacion deth Libre de subcontractacion
1. Eth libre de subcontractacion a d’èster abilitat pera autoritat laborau corresponenta en territòri en qué s’execute era òbra.
Era abilitacion a de consistir ena verificacion de qu’eth Libre reunís es requisits establidi en aguest reiau decret.
2.En cas qu’un contractista age de besonh era abilitacion d’un dusau libre entà ua madeisha òbra de construccion, a de
presentar ara autoritat laborau eth Libre anterior tà justificar-ne er acabament des huelhes o era deterioracion. Enes casi en qué
s’age requerit era aportacion deth Libre anterior tà un procès judiciau, cau sollicitar ara autoritat laborau que n’abilite ua còpia
legalizada damb caractèr prèvi ara remetuda der originau ar organ jurisdiccionau.
En cas de pèrta o des.hèta deth Libre anterior o quinsevolha auta circonstància similara, aguest hèt s’a de justificar
mejançant ua declaracion escrita der empresari o deth sòn representant legau comprensiva dera non-presentacion e es pròves de
qué dispause; aguesta circonstància s’a de hèr a constar ena diligéncia d’abilitacion. Posteriorament, eth contractista a de
reprodusir en Libre nau es anotacions hètes en anterior.
Article 15. Contengut deth Libre de subcontractacion
1.Eth contractista a de portar eth Libre de subcontractacion en orde, ath dia e cossent damb es disposicions contengudes
ena Lei 32/2006, de 18 d’octobre, e en aguest reiau decret.
2.Ena guest libre, eth contractista i a de reflectir, per orde cronologic des deth començament des trabalhs e abantes que
s’inícien, totes e cadua des subcontractacions hètes ena òbra damb empreses subcontractistes e trabalhadors autonòms includidi
en encastre d’execucion deth contracte, damb totes es dades que s’establissen en modèl includit en annèx III d’aguest reiau
decret e en article 8.1 dera Lei 32/2006, de 18 d’octobre.

Article 16. Obligacions e drets relatius ath Libre de subcontractacion
1. Eth contractista a de conservar eth Libre de subcontractacion ena òbra de construccion enquiar acabament complèt dera
encomana recebuda deth promotor. Tanben, l’a de conservar pendent es cinc ans posteriors ar acabament dera sua participacion
ena òbra.
2. Damb motiu de cada subcontractacion, eth contractista a d’actuar dera manèra següenta:
a) En tot cas a de comunicar era subcontractacion anotada en coordinador de seguretat e salut, damb era finalitat de
qu’aguest dispause dera informacion e la transmete as autes empreses contractistes dera òbra, en cas que n’i age, tà pr’amor de
que, entre d’autes activitats de coordinacion, aguestes empreses poguen complir aquerò que dispause er article 9.1 dera Lei
32/2006, de 18 d’octobre, en çò que tòque ara informacion as representants des trabalhadors des empreses des sues
respectives cadies de subcontractacion.
b) Tanben en tot cas a de comunicar era subcontractacion anotada as representants des trabalhadors des desparières
empreses includides en encastre dera execucion deth contracte que figuren identificades en Libre de subcontractacion.
c) Quan era anotacion hèta supause era ampliacion excepcionau dera subcontractacion prevista en article 5.3 dera Lei
32/2006, de 18 d’octobre, ath delà de çò que previen es dues letres anteriores, eth contractista ac a de comunicar ara autoritat
laborau competenta mejançant era remetuda, en tèrme des cinc dies obrants següenti ara sua aprobacion pera direccion
facultativa, d’un informe d’aguesta a on s’indiquen es circonstàncies que la hèn de besonh e d’ua còpia d’anotacion hèta en Libre
de subcontractacion.
3.Enes òbres d’edificacion a qué se referís era Lei 38/1999, de 5 de noveme, d’ordenacion dera edificacion, un viatge
acabada era òbra, eth contractista a de liurar ath director d’òbra ua còpia deth Libre de subcontractacion degudament aumplit tà
que la incorpòre ath Libre der edifici. Eth contractista n’a de conservar er originau en sòn poder”.

C) Tèxte rehonut dera Lei d’infraccions e sancions en orde sociau, aprovat per Reiau decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost (BOE deth 8 d’agost):
« Article 11. Infraccions leugères
[…] 28. Se considèren infraccions grèus deth contractista, cossent damb aquerò que previé era Lei reguladora dera
[…] 6. Qu’eth contractista non dispause ena òbra de construccion deth Libre de subcontractacion exigit per article 8 dera
subcontractacion en sector dera construccion :
Lei reguladora dera subcontractacion en sector dera construccion. »
a) Non portar en orde e ath dia eth Libre de
“Article 12. Infraccions grèus
ontractacion exigit o non hè’c enes tèrmes establidi reglamentàriament.
[…] d) Era vulneracion des drets d’informacion des representants des trabalhadors sus es contractacions e es
[…] 27. En encastre dera Lei reguladora dera subcontractacion en sector dera construccion, es incompliments deth
contractacions que se hèsquen ena òbra e d’accès ath Libre de subcontractacion enes tèrmes establidi ena Lei reguladora dera
subcontractista següenti:
[…] b) Non comunicar es dades que permeten ath contractista portar en orden e ath dia eth Libre de subcontractacion contractacion en sector dera construccion.”
exigit ena Lei reguladora dera subcontractacion en sector dera construccion.

INSTRUCCIONS D’AUMPLIMENT
(1) En aguesta colomna cau anotar eth numero d’orde corresponent ar assentament dera empresa qu’a subcontractat es trabalhs ara subcontractista d’aguest assentament; cau deishar-la en blanc s’era comitenta ei era empresa contractista.
(2) En aguesta colomna cau hèr a constar era activitat contractada per referéncia a bèth un des trabalhs includidi en article 2 dera Lei 32/2006, de 18 d’octobre, damb era especificacion adicionau, se cau, de bèth un des exemplars contenguts ena Guia tecnica tara
avaloracion e era prevencion des risques relatius as òbres de construccion elaborada per Institut Nacionau de Seguretat e Igièna en Trabalh.
(3) En aguesta colomna cau hèr a constar, se cau, era referéncia des huelhes deth Libre d’incidéncies en plan de seguretat e salut deth contractista a on eth coordinador de seguretat e salut en fase d’execucion age hèt anotacions sus es instruccions en çò que hè
ath desvolopament deth procediment de coordinacion establit. Tanben, en cas des subcontractistes, cau indicar-i eth còdi deth convèni collectiu d’aplicacion ena empresa en question.
(4) Quan sigue procedent, cau hèr a constar en aguesta colomna qu’era direccion facultativa apròve era subcontractacion a qué se referís er assentament mejançant era sua signatura en aguesta caseta e era indicacion dera data.
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COMUNAUTAT AUTONÒMA DE __________________

LIBRE DE SUBCONTRACTACION
DADES IDENTIFICATIVES DERA ÒBRA
Promotor

NIF

Contractista

NIF

Direccion facultativa

NIF

Coordinador de seguretat e
salut en fase d’execucion

NIF

Demorança dera òbra

Localitat

Referéncia der avís prèvi
dera òbra
Numèro d’orde dera darrèra anotacion hèta en Libre de subcontractacion anterior deth madeish
contractista en aguesta òbra, en cas de que n’i age.
Motiu peth quau non se dispause deth Libre anterior, en cas de que n’i age (mercatz era que correspone)

Num. inscripcion REA

Pèrta

Des.hèta

DILIGÉNCIES D’ABILITACION
Eth Sr./era Sra. ………………………………………………………………….. , ena sua condicion d’autoritat laborau competenta, coma
titular/ara dera ……………………………………………………………….. ………………… dera comunautat autonòma a qué se hè referéncia
CERTIFIQUI: qu’eth dia dera data è abilitat, cossent damb es disposicions vigentes, aguest libre de subcontractacion corresponent
ath contractista dera òbra de construccion es dades d’identificacion deth quau figuren mès ensús e que cònste de 10 huelhes
numerotades e duplicades.

……………………, ……… d ……………………… de ………

Sigant:………………………………………
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Huelha num. 1

A) DADES IDENTIFICATIVES DERA ÒBRA
Promotor

NIF

Contractista

NIF

Demorança dera òbra

Localitat

B) REGISTRE DE SUBCONTRACTACIONS

Num.
d’orde

Empresa
subcontractista
o trabalhador
autònom / NIF

Nivèu de
subcontractacion

Num.
d’orde
deth
comitent
(1)

Data
començament
trabalhs /
Durada
prevista

Objècte
deth
contracte
(2)

(*) Nòtes as instruccions d’aumpliment dera contraportada deth Libre de subcontractacion.

Responsable
de direccion
trabalhs/
Representants
des
trabalhadors

Data
liurament
plan de seg.
e salut/ Nre.
Previst de
trabalhadors
aucupadi

Referéncia
d’instruccions
deth
coordinador/
Còdi de
convèni
collectiu
aplicable (3)

Signatura deth
subcontractista
o eth
trabalhador
autonòm

Aprobacion
dera
direccion
facultativa
(4)

Data
d’acabament
des trabalhs

SIGNATURA E SAGÈTH DERA EMPRESA CONTRACTISTA
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