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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE TREBALL I IMMIGRACIÓ
4260

Reial decret 327/2009, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial decret
1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.

El Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18
d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, estableix les
normes necessàries per a l’aplicació i el desplegament de la llei en quatre aspectes: el
Registre d’empreses acreditades, el Llibre de subcontractació, les regles de còmput dels
percentatges de treballadors indefinits marcats a la llei i la simplificació documental de les
obligacions que estableix a les obres de construcció l’ordenament jurídic. El temps
transcorregut des de l’entrada en vigor del Reial decret ha posat en evidència la necessitat
de procedir a una modificació, merament tècnica, que té per objecte permetre la utilització
de sistemes de signatura electrònica automatitzada amb la finalitat d’agilitar alguns
procediments administratius relacionats amb el Registre d’empreses acreditades, com els
relatius a l’emissió de certificacions.
La modificació es realitza, a través d’un article únic, mitjançant la introducció en el
Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost, d’una nova disposició addicional setena, relativa a
l’actuació administrativa automatitzada, en la qual, de conformitat amb el que preveu
l’article 13.3 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics, s’autoritza l’autoritat laboral competent per procedir a utilitzar sistemes de signatura
electrònica per a l’actuació administrativa automatitzada en els procediments que tramiti
en relació amb el Registre d’empreses acreditades.
En l’elaboració d’aquest Reial decret han estat consultades les organitzacions
empresarials i sindicals més representatives i ha estat escoltada la Comissió Nacional de
Seguretat i Salut en el Treball.
En virtut d’això, a proposta del ministre de Treball i Immigració, amb l’aprovació prèvia
de la ministra d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la
deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 13 de març de 2009,
DISPOSO:
Article únic. Modificació 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 en el sector de la
construcció.
S’introdueix una nova disposició addicional setena en el Reial decret 1109/2007, de 24
d’agost, pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractació en el sector de la construcció, amb la redacció següent:
«Disposició addicional setena.

Actuació administrativa automatitzada.

De conformitat amb el que preveu l’article 13.3 de la Llei 11/2007, de 22 de juny,
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i la seva normativa de
desplegament, l’autoritat laboral competent pot utilitzar sistemes de signatura
electrònica per a l’actuació administrativa automatitzada en els procediments que
tramiti en relació amb el Registre d’empreses acreditades.»
Disposició derogatòria única. Abast de la derogació normativa.
Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que
disposa el present Reial decret.
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Disposició final primera. Habilitació reglamentària.
S’autoritza el ministre de Treball i Immigració, amb l’informe previ de la Comissió
Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, per dictar totes les disposicions que siguin
necessàries per a l’aplicació del que estableix el present Reial decret.
Disposició final segona. Entrada en vigor.
El present Reial decret entra en vigor el dia de la seva publicació en el «Butlletí Oficial
de l’Estat».
Madrid, 13 de març de 2009.
JUAN CARLOS R.
El ministre de Treball i Immigració,
CELESTINO CORBACHO CHAVES
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