D. DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies
Direcció General de Relacions
Laborals i Qualitat en el Treball

INSTRUCCIÓ 1/2018 DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE RELACIONS LABORALS I
QUALITAT EN EL TREBALL PER UNIFICAR ELS CRITERIS D’ACTUACIÓ EN
RELACIÓ AMB EL CANVI DE NIF D’UNA ENTITAT INSCRITA EN EL REGISTRE
D’EMPRESES AMB RISC D’AMIANT (RERA)

L'article 17 del Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a
l'amiant, assenyala que les empreses que hagin de dur a terme activitats o operacions
incloses en el seu àmbit d'aplicació s’han d'inscriure al Registre d’empreses amb risc
d’amiant (RERA). Aquesta inscripció és obligatòria i l’han de realitzar en els òrgans
corresponents de l'autoritat laboral del territori on radiquin les seves instal·lacions
principals.
Des del punt de vista de la prevenció de riscos laborals, l’objectiu d’aquest Registre és
regular que totes les empreses que treballen en aquest sector compleixen les
exigències normatives en l’àmbit de la seguretat i la salut laboral per protegir els
treballadors dels riscos derivats de l’exposició a l’amiant mentre desenvolupen la seva
feina.
Entre altres requisits i obligacions, aquestes empreses han de comunicar a l'autoritat
laboral qualsevol variació de les dades que haguessin declarat en el moment de la
seva inscripció al RERA, en el termini de quinze dies des que els canvis esmentats es
produeixen.
En el supòsit que una empresa vulgui comunicar el canvi del NIF de l’entitat 1, aquest
canvi obeeix a una modificació de la forma jurídica de la societat mercantil que
comportaria una modificació de la seva inscripció al RERA.
Cal assenyalar que en funció d’allò establert a l’article 3 de la Llei 3/2009, de 3 d'abril,
sobre modificacions estructurals de les societats mercantils, en el supòsit de
transformació, l’empresa conserva la seva personalitat jurídica.
D’acord amb aquesta normativa, cal doncs
transformació per mantenir-ne la inscripció.

l’aportació

de

l’escriptura

de

Ara bé, com l’objectiu que es persegueix amb el RERA és tenir un registre de les
empreses que treballen en el sector de l’amiant que garanteixen les condicions de
seguretat i salut dels seus treballadors des del punt de vista de la prevenció de riscos
laborals, cal tenir en compte que la validesa dels plans de treball que estiguin aprovats
(els genèrics i els específics) es manté en tant que es conservin les condicions i les
circumstàncies en què van ser aprovats per l’autoritat laboral competent i,
1

el NIF* d’una empresa és el codi d’identificació d’una empresa a efectes fiscals, atorgat per
l’Administració
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conseqüentment, l’empresari també hauria de presentar una declaració responsable
en relació amb aquest aspecte.
Per tant, als efectes de mantenir la inscripció al RERA per canvi de NIF, l’empresa ha
d’aportar:
•
•

L’escriptura de transformació de la societat
La declaració responsable en els termes indicats en el paràgraf anterior.

Barcelona,

El director general de Relacions Laborals
i Qualitat en el Treball

Enric Vinaixa i Bonet

*Per a les persones jurídiques, el format del NIF consisteix en una lletra (segons la naturalesa
fiscal de l'entitat), set números i un dígit de control. Aquest últim dígit pot ser un número o una
lletra, depenent de la naturalesa jurídica de l'entitat. En el cas dels autònoms, el NIF és el DNI.
En la llista següent, es mostra amb quina lletra es forma el NIF en funció de la forma jurídica i
la nacionalitat de les persones jurídiques, d’acord amb l'última modificació del Reial decret
1065/2007, en vigor l'1 de gener de 2008, que aprova el Reglament General de les actuacions i
els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns
dels procediments d'aplicació dels tributs
A. Societats anònimes.
B. Societats de responsabilitat limitada.
C. Societats col·lectives.
D. Societats comanditàries.
E. Comunitats de béns.
F. Societats cooperatives.
G. Associacions i altres tipus de societats civils.
H. Comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal.
J. Societats civils, amb personalitat jurídica o sense.
N. Entitats no residents.
P. Corporacions locals.
Q. Organismes públics.
R. Congregacions i institucions religioses.
S. Òrgans de l'Administració de l'Estat i comunitats autònomes.
U. Unions temporals d'empreses.
V. Altres tipus no definits en la resta de claus.
W. Reservat a establiments permanents d'entitats no residents en territori espanyol.
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