Generalitat
de Catalunya

Instruccions per emplenar el formulari de Declaració responsable per a la inscripció al
RIAAC
El titular de l’activitat empresarial o professional que sol·licita la inscripció en el RIAAC, o el seu representant
legal, haurà de presentar una declaració responsable1 on declara, sota la seva responsabilitat:
• que disposa de la documentació que acredita el compliment dels requisits establerts en la normativa
vigent,
• que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de la inscripció.
L'imprès haurà d’estar signat:
• en cas de persona física,
o pel titular
o o bé pel seu representant (amb poders notarials).
• en cas de persona jurídica,
o pel representant d’aquesta entitat, entenent per representant, l’òrgan a qui els estatuts de la
societat o entitat confereixen aquesta representació,
o o bé per un apoderat, (persona a la qual se li han atorgat poders notarials).
2
S’hauran de presentar dos originals signats d’aquest imprès .

Al final del formulari cal consignar la data i la localitat on se signa el document per part del titular o
representant de l’empresa.

Tingueu present que:
La declaració responsable faculta l'Administració per:
•

fer, en qualsevol moment, les comprovacions necessàries per verificar la conformitat de les
dades de la declaració responsable

•

requerir la documentació acreditativa del compliment dels requisits.

Les declaracions que no s’ajustin a la realitat dels fets podran comportar la suspensió de la
inscripció i l’obertura d’un expedient sancionador.

1. D'acord amb el DECRET 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica.
2. Si hi ha un afegit diferent a la grafia general de l’imprès (per exemple algun camp fet amb bolígraf i la resta amb lletra d’ordinador), el titular de la declaració o
el seu representant, haurà de fer constar a l’apartat observacions que està d’acord amb la rectificació.
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Com emplenar la declaració responsable
L’imprès que cal omplir es pot descarregar automàticament a l'apartat impresos de la web: www.gencat.cat/oge o bé es pot adquirir en
qualsevol de les oficines de l’OGE.
L’imprès es pot omplir electrònicament o si s’emplena a mà, s’ha d’emprar lletra clara i llegible, i no pot tenir dades rectificades (líquid
correctiu, esmenes, retocs, esborronaments, etc.).
Si hi ha un afegit diferent a la grafia general de l’imprès (per exemple algun camp fet amb bolígraf i la resta amb lletra d’ordinador), a
l'apartat d’observacions el titular o representant de l'empresa, amb la seva signatura, ha de comunicar que és coneixedor d’aquest afegit.
Les dades que se sol·liciten en l’imprès són obligatòries, i no es poden acceptar declaracions sense estar correctament i totalment
emplenades. Cas que alguna dada numèrica sigui zero, s’ha d’indicar numèricament aquest valor (0) .

Dades de la persona que presenta la sol·licitud (gestor/gremi)
S’hi faran constar les dades de l’entitat que actua com a intermediari per a la presentació de la sol·licitud davant l’administració.

Dades d’identificació del titular
En aquest apartat constaran les dades del titular de l’activitat, ja sigui persona física o jurídica.

Dades de localització del titular (seu social)
S’hi farà constar l’adreça social del titular de l’establiment.

Dades de localització de l’establiment

En aquest apartat constarà l’adreça de l’establiment on es realitza l’activitat industrial i el número d’inscripció al REIC i al RIAAC, per aquells
casos en què se sol·licita una modificació de les dades ja inscrites. Generalment el números d’inscripció al REIC i al RIAAC són coincidents.
•

“Denominació o rètol”, es pot fer constar si l’establiment té una denominació diferent al nom de l’empresa o bé els
acrònims amb els que es coneix a l’empresa o l’establiment.

•

“Coordenades UTM”, s’hi haurà d’especificar la localització de l’establiment d’acord amb les coordenades que es poden
obtenir consultant a:

http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?

Modalitat de tràmit
1- Nova inscripció: Quan l’establiment s’inscriu per primera vegada.
2- Modificació:
• Canvi de titular: Quan canvia el titular de l’establiment (canvi de NIF o de denominació).
• Canvi de domicili social quan canvia l’adreça social del titular
• Variació de l’activitat econòmica principal (ampliació o reducció): Quan es produeixen canvis que constitueixen variació
essencial de la inscripció inicial, és a dir:
o

el nombre de treballadors (10)

o

de la potència elèctrica instal·lada (20 kW)

o

de la inversió realitzada en l’establiment en immobilitzat material (150.000 €)

• Trasllat de l’establiment: Quan l’establiment canvia d’emplaçament.
• Altres variacions: Quan es produeixin variacions que no superin els mínims considerats com a variació essencial o quan es vol fer
una actualització de dades. També quan es modifica l’activitat de l’establiment ja sigui per ampliació, reducció o canvi de l’activitat
que s’hi du a terme.
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Dades tècniques
“Activitat econòmica principal a inscriure al REIC/RIAAC”, s’ha de fer constar només aquella activitat inscriptible al REIC i/o RIAAC que
més contribueix al valor afegit brut (al cost de factors) de la unitat industrial. Si hi ha dificultat d’estimar aquest valor, es pot utilitzar un
indicador aproximat: volum de negoci, ocupació, massa salarial, inversió, etc.

“Altres activitats inscriptibles al REIC/RIAAC”, s’ha de fer constar la resta d’activitats inscriptibles al REIC/RIAAC que desenvolupa
l’establiment.

En cap cas s’acceptaran declaracions d’activitats que incloguin la comercialització, emmagatzematge o similar, en no ser inscriptibles al
REIC, llevat dels casos contemplats en la Classificació d’Activitats Industrials Agràries i alimentàries (segons CCAE 2009 adaptada) o en la
Relació d’activitats inscriptibles al REIC (http://www.gencat.cat/oge/doc/doc_47246489_1.xls)

“Nombre de treballadors”, s’han d’indicar el total de treballadors a l’establiment en el moment de fer la declaració.

Número identificació de la Seguretat Social, s’ha d’indicar el número d’afiliació a la seguretat social del titular.

”Matèries primeres i productes acabats”, s’han d’enumerar les primeres matèries més significatives. S’indicarà la quantitat produïda
anualment, la unitat de mesura i la seva procedència geogràfica. També s’han d’enumerar els principals productes obtinguts indicant la
unitat de mesura i la producció anual .

“Instal·lacions industrials subjectes a reglaments de seguretat de què disposi l’establiment”, cal marcar amb una x les caselles
corresponents a les instal·lacions que formen part de l’establiment i que estan sotmeses a reglaments de seguretat.

Dades econòmiques i industrials
“Capital social de l’empresa”, s’ha d’indicar el valor actual segons escriptures i, si està participada per capital estranger, en quin
percentatge.

“Solars i edificacions”, s’ha d’indicar tant la superfície del solar, com el total construït que s’utilitzin per desenvolupar l’activitat. S’ha
d’entendre com a “solar” l’àrea on es desenvolupa l’activitat, independentment de la seva qualificació urbanística. És la superfície ocupada o
susceptible de ser ocupada pel desenvolupament de l’activitat. A títol d’exemple, per una nau industrial de dues plantes, la superfície
construïda serà la suma dels metres quadrats de cada planta i la superfície del solar serà la que ocupa la nau més la superfície de zona
enjardinada, aparcaments, accessos interiors, etc. Les superfícies de solar i edificacions poden ser coincidents, però mai seran zero.

“Inversió estimada associada a l’expedient”, s’ha d’indicar en el cas de les noves indústries, la inversió inicial de posada en marxa, i, per
la resta de modalitats, la diferència respecte a la darrera actualització. Aquest camp sempre ha de tenir un valor, ja que qualsevol
modificació implica alguna inversió, encara que sigui petita. En el cas que no hi hagi inversió s’ha de fer constar el valor 0.

Aquest apartat està en relació amb l’apartat Característiques de les instal·lacions, “Pressupost de la nova instal·lació o de l’ampliació:
instal·lacions + obra civil”. Les quantitats consignades en ambdós apartats poden no ser coincidents ja que en la inversió

associada

a l’expedient s’han de fer constar totes les inversions en immobilitzat material (incloent en aquest concepte la inversió en maquinària)
mentre que en l’altre s’hi ha de fer constar la inversió en bens d’equip, la seva instal·lació i obra civil. En qualsevol cas la quantitat de
l’apartat “Inversió associada a l’expedient” no pot ser mai inferior a la inversió que consti en l’apartat d’inversió en instal·lacions i obra civil.

“Estimació del valor afegit brut”
• Producció anual treballant a plena capacitat: és el volum o xifra de negocis corresponen a l’establiment, quan aquest treballa a plena
capacitat. Per tant, són els ingressos per la venda de bens i de serveis de l’establiment (valoració en euros sense impostos
indirectes).
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• Consum anual de primeres matèries i serveis treballant a plena capacitat: aquí cal fer constar el consum de primeres matèries,
serveis exteriors i treballs realitzats per altres empreses, suposant que l’establiment treballa a plena capacitat (valoració en euros
sense impostos indirectes).
• Valor afegit brut: s’obtindrà com a diferència dels dos conceptes anteriors.

“Potència elèctrica instal·lada”, per a les noves inscripcions i els trasllats, s’ha d’indicar en la casella de “valor actual” la potència
instal·lada en l’establiment. En el cas de modificacions posteriors, en la casella de valor actual es consignarà la potència instal·lada resultant
després de les modificacions, i en la casella de variació (amb signe positiu o negatiu) l’augment o disminució respecte a la darrera
declaració de dades. Si no hi ha variació respecte de l’ultima actualització, s’haurà de posar zero. No es permetrà aquest espai en blanc
llevat de les noves inscripcions i trasllats.

“Tipus d’energies utilitzades”, s’ha d’indicar amb una x les caselles que contenen els diferents tipus d’energies que s’utilitzen.

“Desglossament de l’activitat”, En aquest apartat es farà constar l’activitat principal i secundàries, declarades en l'apartat de dades
tècniques, que es duen a terme en les diferents línies de producció i/o en les diferents parts dels procés que a nivell de flux de fabricació
tinguin entitat pròpia. Les activitats es classificaran en la columna “Codi CCAE” d’acord amb la codificació de la Classificació d’Activitats
Industrials Agràries i alimentàries (segons CCAE 2009 adaptada)

Per cadascuna s’especificaran les unitats i la quantitat de producte obtingut el darrer any.
EXEMPLE:
Activitat econòmica principal ELABORACIÓ DE PRODUCTES CÀRNICS CUITS
Activitats secundàries ELABORACIÓ DE PRODUCTES CARNIS CURATS
ELABORACIÓ DE PLATS PRECUINATS A BASE DE CARN

Farà un desglossament com el següent:

Producció anual
Desglossament de l’activitat

Codi CCAE
Unitat

Quantitat

Elaboració de productes carnis cuits

10.131.02

tn

500

Elaboració de productes carnis curats

10.131.03

tn

100

10.853.01

tn

50

Elaboració de plats precuinats a base de carn (contingut mínim
matèria càrnia >10% en pes)

“Subvencions “ A efectes de validació, especificar, quan s’hagi demanat alguna subvenció al Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural, la línia d'ajut sol·licitada. Especificar la mateixa informació si s’ha sol·licitat alguna subvenció a alguna
altra Administració o Institució, especificant la línia d'ajut mitjançant la disposició que la regula.

“Vinculació de l’establiment amb els productors de base” Indicar quin tipus de relació - pel que fa al proveïment de matèries primeres existeix entre els productors subministradors i la indústria transformadora. En el cas que els propis productors abasteixin la indústria
(Cooperatives o SAT de productors agraris, Organitzacions de Productors de Fruites i Hortalisses o Agrupacions de Productors, Societats
participades pels productors, ja sigui de forma directa o a través de SAT o Cooperatives, etc.), o bé el sistema de proveïment es regeixi per
algun règim d’integració o tipus de contracte agrari homologat, indicar quin tipus de relació comercial s’estableix. Per a qualsevol altre
sistema de vinculació, assenyalar la casella “altres tipus de vinculació”, i especificar el tipus de vinculació. Pot donar-se el cas que una
mateixa entitat hagi d’assenyalar més d’una casella.
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Característiques de les instal·lacions
L’objectiu d’aquest apartat és quantificar i dimensionar les instal·lacions de l’establiment.
“Pressupost de la nova instal·lació o de l’ampliació” Indicar l'import del pressupost executat dels bens d’equip, de la seva instal·lació i
de l'obra civil objectes d’aquesta inscripció.
Especificar si es tracta d’un establiment industrial propi o és arrendat (edifici, maquinària, total o parcialment). Quan hi hagi una part en
règim d’arrendament especificar la part arrendada en l'apartat observacions de l'imprès.

“Identificació de els construccions” Enumerar els diferents edificis, en funció de l’ús de cadascun d’ells (segons sigui zona de recepció
2

de matèria primera, zona de procés, zona d’expedició, oficines, laboratori, etc.), i la seva superfície (en m ), actual i la variació de la mateixa
respecte al darrer expedient tramitat.

“Descripció de les instal·lacions frigorífiques i d’emmagatzematge” Enumerar i dimensionar les diferents instal·lacions
3

d’emmagatzematge -cambres, magatzems, sitges, dipòsits, etc.-, indicant el nombre instal·lacions i la capacitat total (en m ) actuals, i la
variació d’aquestes magnituds en relació al darrer expedient.

“Descripció de les línies de producció” Aquest apartat reflecteix la capacitat de les principals línies de producció de l’establiment
industrial. Per cadascuna de les activitats codificades en l’apartat “Desglossament de l’activitat”, es farà constar les línies de producció (una
o vàries) que la componen.

En el document: Document sobre línies de producció (http://www.gencat.cat/oge/doc/doc_18301828_1.pdf) hi ha una relació de possibles
línies per cada activitat. En el cas que considereu que cap de les línies que es relacionen en aquest document, expressa suficientment la
línia de producció del vostre establiment, cal que es defineixi amb la màxima precisió possible la línia/es del vostre establiment i s’indiqui la
seva capacitat de producció horària.

“Codi ccae de la línia”. En aquesta columna s’indicarà a quin codi CCAE dels constatats en l’apartat “Desglossament de l’activitat”,
columna “Codi CCAE”, correspon cadascuna de les línies de producció.

“Capacitat o rendiment”. En aquestes columnes es farà constar la capacitat o rendiment horari de cada línia de producció, expressant-la
en unitats (columna “Unitat”) com ara: t/8h, kg/h, m3, etc. Per a les noves inscripcions i els trasllats, s’ha d’indicar en la columna “Actual” el
valor que reflecteix la capacitat o rendiment de cada línia. En el cas de modificacions posteriors, en la columna “actual” es consignarà el
valor resultant després de les modificacions, i en la columna “Variació” (amb signe positiu o negatiu) l’augment o disminució respecte a la
darrera declaració de dades. Si les modificacions posteriors no afecten el rendiment, aquesta columna estarà en blanc.

“Potència elèctrica instal·lada en el conjunt de les línies”. S’indicarà el total de potència elèctrica instal·lada en el conjunt de les línies
de producció, expressada en kW, i de la seva variació en el cas de modificacions.

EXEMPLE (segons activitats declarades en l’apartat “Desglossament de l’activitat”

Capacitat o rendiment
Descripció de les línies de producció

Codi CCAE
Unitat

Variació

Actual

Elaboració de productes carnis cuits embotits

10.131.02

Kg/h

30

70

Elaboració de productes carnis cuits no embotits (per exemple pernil

10.131.02

Kg/h

10

100

Elaboració de productes carnis curats

10.131.03

Kg/h

0

50

Elaboració de plats precuinats i/o cuinats a base de carn

10.853.01

Kg/h

0

20

kW

40

240

o espatlla cuita)

Potència elèctrica instal·lada en el conjunt de les línies
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Observacions
En aquest apartat el titular o representant legal, podrà consignar aquelles qüestions que vulgui fer notar en relació a la declaració de dades
i que no ha pogut especificar al llarg de l’imprès, per exemple, que no és el titular de la instal·lació elèctrica, etc., així com donar fe,
mitjançant la seva signatura, del coneixement i conformitat respecte de possibles modificacions manuals que s’hagin pogut fer en les dades
de l’imprès .

Declaració responsable
En aquest apartat han de constar les dades del titular de l’activitat en el cas de ser persona física, o bé les del representant, en el cas que el
titular sigui una persona jurídica, entenent per representant, l’òrgan a qui els estatuts de la societat o entitat confereixen aquesta
representació, o un apoderat (persona a la qual se li han atorgat poders notarials).

Declaro
En aquest apartat, la persona que signa la declaració declara responsablement el que s’hi especifica.
En el cas de nova inscripció d’una indústria de tipus A, haurà de consignar la data en què van finalitzar les obres d’adequació de
l’establiment.
En establiments amb una potència elèctrica instal·lada superior a 100 kW, haurà d’assenyalar en quina de les dues situacions que es
descriuen es troba, en relació al certificat tècnic de els instal·lacions sotmeses a reglament de seguretat industrial.
En el cas que es vulgui inscriure amb el nom comercial, que disposa del certificat d’inscripció de la marca en l’Oficina Española de Patentes
y Marcas.
Quan inscrigui un canvi de titular, que disposa dels documents que ho acrediten, és a dir:
• Còpia del document públic o privat que justifiqui el canvi de titular en l’explotació de l’activitat:

-

El document públic generalment serà una escriptura notarial (i gairebé sempre de compravenda). També es
podria acceptar la llicència municipal de canvi de titularitat de l’objecte registral on consti, almenys, el nou titular
i l’activitat coincideixi amb la registrada.

-

El document privat pot ser un contracte de compravenda, d’arrendament o de cessió. Ha d’estar signant per les
dues parts.

• En cas que d’anterior titular hagués mort, es podria acceptar com a justificant del canvi la còpia de l’escriptura d’acceptació
d’herència conforme el nou titular és hereu del bé en qüestió o que n’és l’hereu universal.

Data i signatura
S’hi farà constar la data i la localitat en què el titular o representant signa la declaració responsable

Documentació annexa
En aquest apartat consten els documents que cal adjuntar a la declaració, segons el tràmit que s’hagi sol·licitat.

Espai reservat a l’Oficina de Gestió Empresarial
Al final de l’imprès es troba la diligència que acredita que les dades declarades han estat inscrites en el Registre d’Indústries Agràries i
Alimentàries de Catalunya. Per tal que aquesta diligència sigui vàlida ha d’estar segellada amb el segell de l’OGE i ha de contenir una
etiqueta amb les dades del registre. La declaració de dades esdevé així el document que acredita la inscripció al REIC. Per acreditar la
inscripció al RIAAC, l’OGE lliurarà un certificat d’inscripció al RIAAC.

LOPD
D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de dades, el paràgraf final de l’imprès informa de la base de dades on es guarda la informació
declarada i de l’òrgan responsable del fitxer.
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