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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
ORDRE EMO/254/2013, de 10 d’octubre, per la qual es regula l’aplicació a Catalunya del Reial decret
88/2013, de 8 de febrer, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” del
Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre.
L’article segon del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció, aprovat pel Reial decret 2291/1985, de 8 de
novembre (BOE núm. 296, de 11/12/1985), fixa que l’esmentat Reglament serà d’aplicació per a cada classe
d’aparells quan entri en vigor la Instrucció Tècnica Complementària (ITC) que correspongui i en els terminis
que s’estableixin en cadascuna d’elles.
Per Ordre del Ministeri d’Indústria i Energia, de 19 de desembre de 1985 (BOE núm. 12, de 14/01/1986), es va
aprovar la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-1 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció
referent a ascensors electromecànics, que va ser modificada mitjançant l’Ordre de 23 de setembre de 1987
(BOE núm. 239, de 6/10/1987). Per Ordre de 12 de setembre de 1991 (BOE núm. 223, de 17/09/1991) va ser
modificada de nou per incloure els ascensors hidràulics, passant a denominar-se Instrucció Tècnica
Complementària MIE-AEM 1 sobre ascensors moguts elèctrica, hidràulica o oleoelèctricament.
El Reial decret 1314/1997, d’1 d’agost, va dictar les disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament
Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre l’aproximació de les regulacions dels estats membres relatives als
ascensors (BOE núm. 234, de 30/09/1997).
D’altra banda, el Reial decret 1644/2008, de 10 d’octubre (BOE núm. 246, de 11/10/2008), va establir les
normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines, amb la finalitat de garantir la seva
seguretat i la seva lliure circulació, d’acord amb les obligacions establertes en la Directiva 2006/42/CE.
L’experiència adquirida en l’aplicació de la normativa esmentada, els avanços tecnològics, la distribució de
competències en l’organització territorial de l’Estat espanyol, i l’evolució de les Directives europees en aquesta
matèria, han motivat la publicació del Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s'aprova la Instrucció
Tècnica Complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel Reial
decret 2291/1985, de 8 de novembre (BOE núm. 46, de 22/02/2013)
La Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 5191 de 8.08.2008), d’acord amb el nou
règim competencial establert per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de Reforma de l’Estatut d’autonomia
de Catalunya (BOE núm. 172, de 20.07.2006), modifica el marc normatiu en l’àmbit de la seguretat industrial,
abans establert en la Llei 13/1987, de 9 de juliol, de seguretat de les instal·lacions industrials (DOGC núm. 869
de 27.07.1987).
El Decret 30/2010, de 2 de març, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de
juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 5582 de 8.3.2010), regula entre altres, el règim jurídic dels
organismes de control, els professionals i les empreses instal·ladores.
Per tot això, resulta necessari establir aquesta Ordre, per tal de regular a Catalunya les normes de
procediment a aplicar per a l’execució del Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, tot inspirant-se en els principis
de racionalització i eficàcia administrativa.
En conseqüència, d’acord amb el que disposa l’article 139.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i en exercici
de les atribucions que em confereix la Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial,

Ordeno:

Article 1
Objecte
Constitueix l’objecte d’aquesta Ordre establir algunes de les normes de procediment específiques necessàries
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per a l’aplicació a Catalunya del Reial decret 88/2013, de 8 de febrer.

Article 2
Procediment administratiu per a la tramitació dels expedients d’ascensors
2.1 El titular de la instal·lació ha de presentar, en qualsevol de les oficines o seus electròniques dels
organismes de control autoritzats, la comunicació amb declaració responsable corresponent a cadascun dels
supòsits següents:
a) Prèviament a la posada en servei d’un nou ascensor.
b) Prèviament a la posada en servei d’una modificació important.
c) Posteriorment a la baixa temporal d’un ascensor.
d) Posteriorment a la reanudació de l’activitat d’un ascensor en baixa temporal.
e) Posteriorment a la baixa d’un ascensor.
f) Posteriorment al canvi de conservador d’un ascensor.
g) Posteriorment al canvi de titularitat d’un ascensor.
2.2 Els models de comunicació amb declaració responsable per a cadascun dels supòsits, es troben a la web de
la Generalitat de Catalunya dedicada al Canal Empresa.

Article 3
Excepcions
3.1 Pel que fa als ascensors instal·lats d’acord amb la reglamentació anterior a la vigència del Reial decret
1314/1997, les modificacions poden ser realitzades mitjançant l’aplicació de solucions tècniques alternatives a
les establertes en la reglamentació d’aplicació, sempre i quan garanteixin un nivell de seguretat i unes
prestacions equivalents o superiors, o que possibiliten l’accessibilitat oferta pel propi ascensor.
Per tal de posar en funcionament l’ascensor, el titular ha de presentar en qualsevol de les oficines o seus
electròniques dels organismes de control autoritzats la comunicació amb declaració responsable de la posada
en servei d’una modificació important.
3.2 En relació als ascensors subjectes a les disposicions d’aplicació de directives de la Unió Europea, les
condicions de disseny estan subjectes a les regles d’excepcionalitat establertes en aquelles. En referència a
l’excepcionalitat prevista a l’apartat 2.2 de l’annex I del Reial decret 1314/1997, d’1 d’agost, de disposició
d’aplicacions de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors, modificat pel Reial
decret 1644/2008, el procediment a seguir serà el següent:
a) Prèviament a l’execució de la instal·lació el titular ha de presentar una sol·licitud de reconeixement
d’excepcionalitat a l’Oficina de Gestió Empresarial, justificant els motius pels quals es demana l’excepcionalitat i
aportant un estudi arquitectònic.
b) La Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial ha de resoldre en el termini de 20 dies hàbils a
comptar des de la data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi emès la
resolució, s’ha d’entendre estimada la sol·licitud. Contra aquesta Resolució es pot interposar recurs d’alçada
davant del conseller d’Empresa i Ocupació.
En cas que la Resolució reconegui l’excepcionalitat i un cop s’hagi executat la instal·lació, el titular per poder
posar en funcionament l’ascensor ha de seguir el procediment establert en l’article 2 pels casos de posada en
servei d’un nou ascensor o de posada en servei d’una modificació important.

Article 4
Inspeccions periòdiques
4.1 Les inspeccions es realitzen, a sol·licitud del titular d’acord amb la reglamentació que va servir de base per
a inscriure la instal·lació, i en el seu cas incloent les modificacions posteriors que siguin exigibles. Els criteris
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tècnics de la inspecció són els establerts a la norma UNE 192008.
4.2 Els tràmits de canvi de conservador i de reanudació de l’activitat d’un ascensor en baixa temporal
comporten la realització d’una inspecció periòdica, que s’ha d’haver realitzat dins dels 15 dies anteriors a la
data de la comunicació del canvi de conservador o de la reanudació de l’activitat d’un ascensor en baixa
temporal.
4.3 En el cas d’existència d’algun defecte greu, cal seguir el procediment establert a l’apartat 11.5.2.2 de la
instrucció tècnica complementària ITC-AEM 1. El titular disposa des de la data d’expedició de l’acta, d’un
termini que no serà superior a 6 mesos, amb excepció d’un atorgament de pròrroga quan a sol·licitud del titular
l’hagi concedit justificadament l’organisme de control, per executar les correccions i sol·licitar a l’organisme de
control la nova visita d’inspecció.

Article 5
Manteniment
Les empreses conservadores han de realitzar visites per al manteniment preventiu dels ascensors, com a
mínim, en els terminis següents:
a) Ascensors en habitatges unifamiliars i ascensors amb velocitat no superior a 0,15 m/s: cada quatre mesos.
b) Resta d’ascensors: cada mes.

Disposició addicional primera
Plataformes elevadores verticals per a persones amb mobilitat reduïda
Atès que les plataformes elevadores amb velocitat menor o igual a 0,15 m/s passen a ser considerades
ascensors per la Instrucció Tècnica Complementària AEM 1 “Ascensors”, aquelles que estan inscrites com a
plataformes elevadores verticals per a persones amb mobilitat reduïda, seran inscrites d’ofici com a ascensors.

Disposició addicional segona
Empreses conservadores de plataformes verticals
Les empreses conservadores de plataformes verticals existents a l’entrada en vigor d’aquesta Ordre, que no
estiguin inscrites al Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) com a empreses
conservadores d’ascensors, i que vulguin actuar com a tal, han de presentar una comunicació amb declaració
responsable davant de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE), la qual les inscriu d’ofici al RASIC.

Disposició addicional tercera
Tarifes a aplicar pels organismes de control
1. Expedients de posada en servei d’un nou ascensor
Tarifa màxima pel control administratiu, verificació de la documentació tècnica preceptiva i inspecció de la
instal·lació, efectuats segons el procediment d’avaluació de la conformitat dels mòduls E (annex XII), D (annex
XIV) i H (annex XIII) del Reial decret 1314/1997, d’1 d’agost, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de
la Directiva del Parlament i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors (BOE núm. 234, de 30.9.1997), d’acord amb
les instruccions aprovades per l’òrgan competent en matèria de seguretat industrial. Per cada expedient: OCAS-A1 = 85,00 euros.
Tarifa màxima pel control administratiu efectuat segons el procediment d’avaluació de la conformitat dels
mòduls F (annex VI) i G (annex X) del Reial decret 1314/1997, d’1 d’agost d’acord amb les instruccions
aprovades per l’òrgan competent en matèria de seguretat industrial. Per cada expedient: OC-AS-A2 = 30,00
euros.
Tarifa màxima pel control administratiu, verificació de la documentació tècnica preceptiva i inspecció de la
instal·lació, efectuats segons el procediment d’avaluació de la conformitat del Reial decret 1644/2008, de 10
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d’octubre. Per cada expedient: OC-AS-A3 = 85,00 euros.
2. Expedients de posada en servei d’una modificació important
Tarifa màxima pel control administratiu, verificació de la documentació tècnica preceptiva i inspecció de la
instal·lació d’acord amb les instruccions aprovades per l’òrgan competent en matèria de seguretat industrial.
Per cada expedient: OC-AS-A4 = 85,00 euros.
3. Expedients de baixa temporal d’un ascensor, reanudació de l’activitat d’un ascensor en baixa temporal, baixa
d’un ascensor, canvi de conservador d’un ascensor i canvi de titularitat d’un ascensor.
Tarifa màxima pel control administratiu d’acord amb les instruccions aprovades per l’òrgan competent en
matèria de seguretat industrial. Per cada expedient: OC-AS-A5: 30,00 euros.

Disposició transitòria primera
Legalització d’ascensors no registrats
1. Els titulars dels ascensors no registrats disposaran de 24 mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre
per procedir a la seva legalització.
2. Per tal de legalitzar els ascensors existents no registrats que tenen velocitat màxima de fins a 0,15 m/s, el
titular ha de presentar en qualsevol de les oficines o seus electròniques dels organismes de control autoritzats
la comunicació amb declaració responsable de posada en servei d’un nou ascensor, prèvia adaptació de
l’ascensor al Reial decret 1644/2008, de 10 d’octubre.
3. Per a la legalització dels ascensors no registrats amb velocitat màxima superior a 0,15 m/s instal·lats amb
anterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret 1314/1997, el titular ha de presentar en qualsevol de les
oficines o seus electròniques dels organismes de control autoritzats la comunicació amb declaració responsable
de posada en servei d’un nou ascensor, i còpia de la documentació justificativa de l’existència de la instal·lació
amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret 1314/1997.
4. Per a la legalització dels ascensors no registrats amb velocitat màxima superior a 0,15 m/s instal·lats a
partir de l’entrada en vigor del Reial decret 1314/1997, el titular ha de presentar en qualsevol de les oficines o
seus electròniques dels organismes de control autoritzats la comunicació amb declaració responsable de posada
en servei d’un nou ascensor, i còpia de la documentació justificativa de l’existència de la instal·lació a partir de
l’entrada en vigor del Reial decret 1314/1997.

Disposició transitòria segona
Procediment de certificació del personal qualificat d’empreses conservadores prèviament autoritzades.
1. Els treballadors que prestin o hagin prestat serveis com a personal qualificat en tasques de conservació
d’ascensors poden sol·licitar certificació acreditativa d’aquesta qualificació quan compleixin la condició de
disposar d’una experiència laboral de, almenys 5.000 hores treballades en total en una categoria professional
dels grups de cotització de la seguretat social 1, 2, 3, 8 i 9 en empreses conservadores d’ascensors.
2. Per a certificar l’experiència laboral esmentada en l’apartat anterior, els interessats han de demostrar la
vinculació del treballador amb l’empresa o empreses conservadores en què hagi treballat, aportant les dades
relatives a la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació.
3. Els treballadors que compleixin les condicions establertes en l’apartat 1, que presten els seus serveis en una
empresa prèviament autoritzada de les definides a la Disposició addicional setena del Reial decret 88/2013, de
8 de febrer, poden sol·licitar la certificació acreditativa de la qualificació professional a la pròpia empresa i
aquesta els hi estendrà el corresponent certificat segons el model que es troba a la pàgina web del
Departament competent en matèria de seguretat industrial.
4. Els treballadors que compleixin les condicions establertes en l’apartat 1, en circumstàncies diferents a les de
l’apartat 3, així com tots aquells que així ho desitgin, poden sol·licitar la certificació acreditativa de la
qualificació professional a l’òrgan competent en matèria de seguretat industrial de la Generalitat de Catalunya.
Les sol·licituds es tramitaran davant de qualsevol dependència de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) o bé
mitjançant la web de la Generalitat de Catalunya dedicada al Canal Empresa.
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5. El termini de presentació de les sol·licituds de certificació acreditativa de la qualificació professional expira el
dia 23 de febrer de 2014.
6. Les empreses que hagin emès certificats de qualificació professional han de presentar, en el termini màxim
d’un mes des de la finalització del període per presentar sol·licituds, la relació de certificacions emeses, amb les
dades i format que es determinen a la pàgina web del Departament competent en matèria de seguretat
industrial. Aquestes empreses han de custodiar còpia de la documentació acreditativa dels certificats durant un
termini de cinc anys, des de la data de finalització del període de presentació de sol·licituds.

Disposició transitòria tercera
Procediments a seguir fins a l’aprovació de la norma UNE 192008
1. En relació als criteris tècnics de la inspecció periòdica, s’han d’aplicar els Manuals d’inspecció d’ascensors
aprovats per Instrucció del Departament competent en matèria de seguretat industrial.
2. El procediment a aplicar per a la correcció de defectes en el cas d’una inspecció periòdica amb resultat
desfavorable és el procediment establert per instrucció del Departament.

Disposició transitòria quarta
Certificacions de conformitat de modificacions importants
Durant el termini de 12 mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre, les certificacions de conformitat
de modificacions importants en base als annexes III i IV del Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual
s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària AEM 1 “Ascensors”, poden ser realitzades per aquells
organismes notificats que disposin de l’acreditació pertinent per dur a terme aquestes funcions.

Disposició derogatòria
Es deroguen totes les disposicions de rang igual o inferior a aquesta Ordre que s’oposin a les prescripcions que
conté o la contradiguin. En particular, resta derogada la següent disposició:
L’Ordre de 31 de maig de 1999, per la qual es regula l’aplicació del Reial decret 1314/1997, d’1 d’agost, de
disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors (DOGC
núm. 2908 de 11.6.1999).
Els apartats 2.1, 2.2 i 2.5 de l’article 2 del Capítol 2 del Títol I de l’Annex de l’Ordre IUE/361/2010, de 17 de
juny, per la qual s’estableix l’import màxim de les tarifes que han d’abonar els destinataris dels serveis de
control del compliment reglamentari de la seguretat industrial i de la inspecció tècnica de vehicles als
operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial (DOGC núm. 5660 de 30.6.2010).

Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 10 d’octubre de 2013

Felip Puig i Godes
Conseller d’Empresa i Ocupació

(13.294.022)
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