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Pola súa garantía e seguridade

Invista na súa seguridade
Contrate empresas legais, que cumpran cos están-
dares de calidade e seguridade. Asegúrese a total
garantía na execución.

Asociación de Empresarios Ferrolterra

Punta Arnela, edif. usos múltiples, 2º andar
15405 Ferrol
T: 981 33 33 05
F: 981 33 33 02
info@empresarios-ferrolterra.org
www.empresarios-ferrolterra.org

En reformas, rehabilitación ou 
construción de vivendas 

vaia sobre seguro!

CONCELLO 
DE VALDOVIÑO



A Asociación de Empresarios Ferrolterra, xunto
coa Mancomunidade de Concellos de Ferrol -Con-
cello de Narón, Concello de Mugardos, Concello de
Neda, Concello de Fene, Concello de Ares, Concello
de Valdoviño, Concello de Cedeira, Concello de Ferrol
e Concello de Cabanas-.  
iniciaron de xeito conxunto unha campaña de con-
cienciación e sensibilización aos cidadáns, para que
opten por empresas legalmente constituídas, asegu-
rándose así que a execución da reforma se fará con
todas as garantías e coñecendo as responsabilidades
ante posibles incidencias.
Nestes momentos de crise económica é sumamente
importante o apoio ás pequenas e medianas empre-
sas, así como a aquelas persoas que crean o seu pro-
pio posto de traballo.

Contratando con empresas legais redúcese a eco-
nomía sumerxida e o intrusismo, e estará con-
tribuíndo a:
• A creación de emprego legal, coas vantaxes sociais
que isto conleva para a calidade de vida das persoas.
• Incrementar a recadación de impostos, dando cum-
primento á lexislación vixente e contribuíndo ó be-
nestar económico e social. 
• Incrementar a seguridade dos traballadores. A ava-
liación de riscos laborais, o plan  de prevención, que
se deben poñer en coñecemento da autoridade labo-
ral cando se fai unha obra, son un factor determi-
nante na prevención de accidentes laborais.

Que facer se xorde algún “atraso
ou incumprimento” no pactado?
Como garantía dunha execución da obra conforme
co pactado e as regras da arte da construción, e se
debido á complexidade inherente ao contrato de
obra xorden "incumprimentos" ou "atrasos" no pac-
tado, vostede pode reclamar:
• A responsabilidade decenal establecida legal-
mente por vicios ou defectos que teñan a súa orixe
na propia execución do inmoble.
• A responsabilidade establecida na lei 38/99
do 5 de novembro de Ordenación da Edificación. 
• Estas normas afectan a calquera obra que
vostede contrate:
- Albanelaría
- Cristalería
- Pintura
- Marmorería
- Electricidade
- Telecomunicacións
- Fontanaría

- Pladur
- Carpintaría de madeira
- Carpintaría de aluminio
- Fontanaría
- Gas
- Calefacción

Que debemos coñecer cando 
contratamos unha obra ou reforma?
Dada a enorme incidencia social e económica que ten
a realización dunha obra, dende a construción dun in-
moble completo ata as pequenas reformas na súa vi-
venda, así como o pintado, fontanaría, electricidade,
etc., moitas veces con subministracións de materiais,
é moi importante realizar o contrato de execución de
obra, regulado no Código Civil, cunha empresa:
• Legalmente establecida (alta no Censo de Em-
presarios da Axencia Tributaria e alta na Seguridade
Social).
• Inscrita no rexistro de empresas acreditadas do
sector da construción (agás os autónomos que non
teñan empregados).
• Inscrita no rexistro de empresas de risco por
amianto (cando os traballadores que realicen a obra
poidan estar expostos a fibras de amianto ou mate-
riais que o conteñan).
• Inscrición da empresa no Rexistro Industrial Co-
rrespondente.
• Que conte con profesionais que dispoñan do
carné e/ou habilitación profesional axeitada (se-
gundo as normas establecidas pola Consellería de
Economía e Industria da Xunta de Galicia). (Instala-
cións térmicas de edificios de fontanaría, caldeiras,
baixa e alta tensión, gas, etc.).
• Seguro de Responsabilidade Civil.
• Plan de Prevención de Riscos Laborais.


