REGISTRE D’EMPRESES ACREDITADES
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA

CERTIFICAT D’INSCRIPCIÓ

L'AUTORITAT LABORAL DE CATALUNYA
C ERT I F ICA :
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

Núm. Inscripció REA

Talleres Alfa Torres, S.A.

09000004665

Domicili

C. Watt 4

CP 08210

Localitat

Província

País

Barberà Del Vallès

Barcelona

España

CIF/NIF

Codi de Cotització Principal

CNAE

A08502437

08028956845

Fabricació de tancaments metàl·lics

Data d’inscripció REA 01/08/2008

Inscripció renovada des del 20/09/2011

D’acord amb els article 6 i 7 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.
- La inscripció té un període de validesa de tres anys, renovables per períodes iguals. A aquest efecte, l’empresa ha de sol·licitar
la renovació de la seva inscripció al Registre d’empreses acreditades dins els sis mesos anteriors a l’expiració de la validesa.
Transcorregut el període de validesa de la inscripció sense que se n’hagi sol·licitat la renovació dins el termini escaient, s’entén
automàticament cancel·lada en el Registre.
- Les empreses han de sol·licitar la cancel·lació de la inscripció al Registre quan cessin en l’activitat que determina la seva inclusió
en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial decret o quan deixin de complir els requisits exigits legalment per a la inscripció.
- L’autoritat laboral competent pot cancel·lar d’ofici la inscripció de les empreses inscrites en el seu Registre quan, per les dades
que consten en poder seu, com a conseqüència de l’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social o per qualsevol altre
procediment, tingui coneixement que l’empresa es troba en un dels supòsits assenyalats a l’apartat anterior.
L’emissió d’aquest certificat d’inscripció en el Registre no implica avalar el contingut de la declaració del sol·licitant, ni
afecta a ulteriors actuacions de comprovació i investigació relatives a les dades i documentació aportada.
I perquè consti als efectes expressats, s’expedeix el present el 20 de setembre 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.
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