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Nota aclaridora ASC 1/2017
ACLARIMENTS A LA DATA LIMIT D’ÚS DE LES NORMES HARMONITZADES EN 811:1998+A3:2009 i EN 81-2:1998+A3:2009

L’article 2 del Reial decret 203/2016, de 20 de maig, pel qual s’estableixen els requisits
essencials de seguretat per a la comercialització d’ascensors i components de seguretat per
a ascensors (BOE núm. 126 de 25.05.2016), defineix “Introducció en el mercat d’un
ascensor” i “Posada en servei d’un ascensor”.
L’article 7.1 de l’esmentat Reial decret indica que quan els instal·ladors introdueixen
ascensors en el mercat, han de garantir que s’han dissenyat, fabricat, instal·lat i sotmès a
assaig de conformitat amb els requisits essencials de salut i seguretat que estableix l’annex
I del Reial decret. Posteriorment a la corresponent avaluació de la conformitat, han de
formular una declaració UE de conformitat, s’han d’assegurar que aquesta acompanya
l’ascensor i hi han de col·locar el marcatge CE
A partir de l’1 de setembre de 2017 les normes harmonitzades EN 81-1:1998+A3:2009 i EN
81-2:1998+A3:2009 no es poden utilitzar per declarar la presumpció de conformitat dels
ascensors amb la Directiva d’ascensors 2014/33/UE, i només poden ser utilitzades per
aquesta finalitat les normes harmonitzades EN 81-20:2015 i EN 81-50:2015.
Per tant, a partir de l’1 de setembre de 2017 només es poden introduir al mercat els
ascensors que tinguin declaració de conformitat i marcatge CE d’acord amb les normes
harmonitzades EN 81-20:2015 i EN 81-50:2015.
D’altra banda, es poden seguir posant en servei ascensors amb declaració de conformitat i
marcatge CE d’acord amb les normes harmonitzades EN 81-1:1998+A3:2009 i EN 812:1998+A3:2009 sempre i quan el marcatge CE hagi estat efectuat abans de l’1 de
setembre de 2017.
El Pla d’Inspeccions anyal de la Subdirecció General de Seguretat Industrial inclou la
comprovació de la correcta aplicació d’aquest aclariment. L’incompliment d’aquesta
normativa suposa una infracció greu segons l’article 26.3 de la Llei 9/2014, del 31 de juliol,
de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes (DOGC núm.
6679 de 5.8.2014), sancionable amb una multa d’entre 5.001 i 100.000 euros.

El Cap del Servei de Seguretat d’Instal·lacions
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