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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERXÍA E TURISMO
4827 Corrección de erros do Real decreto 88/2013, do 8 de febreiro, polo que se 

aproba a Instrución técnica complementaria AEM 1 «Ascensores» do 
Regulamento de aparellos de elevación e manutención, aprobado polo Real 
decreto 2291/1985, do 8 de novembro.

Advertidos erros no Real decreto 88/2013, do 8 de febreiro, polo que se aproba a 
Instrución técnica complementaria AEM 1 «Ascensores» do Regulamento de aparellos de 
elevación e manutención, aprobado polo Real decreto 2291/1985, do 8 de novembro, 
publicado no «Boletín Oficial del Estado», suplemento en lingua galega ao número 46, do 
22 de febreiro de 2013, procédese a efectuar as oportunas rectificacións:

Na páxina 15, epígrafe 10.2, onde di: «Nos ditos procedementos (coas excepcións 
que se indican para o de verificación por unidade no anexo V) deberán intervir organismos 
de control […]. Neses casos, a certificación do organismo deberá suplirse pola do técnico 
facultativo da empresa conservadora que realice a modificación», debe dicir: «Nos ditos 
procedementos deberán intervir organismos de control […]. Neses casos, a certificación 
do organismo deberá suplirse pola do técnico facultativo da empresa que realice a 
modificación.»

Nas páxinas 31 e 32, o anexo IX substitúese polo que se insire a seguir:
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«ANEXO IX 

 
Modelo orientativo da declaración responsable da empresa conservadora de ascensores, en virtude do número 7. 

A seguir proponse un modelo de declaración responsable, axustado ás necesidades do Rexistro Integrado Industrial. 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EMPRESAS DE SERVIZOS 
EN MATERIA DE SEGURANZA INDUSTRIAL 

 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS 
EXIXIDOS POLA INSTRUCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM1, QUE HABILITA AS 
EMPRESAS QUE A REALIZAN PARA O EXERCICIO DA ACTIVIDADE. 

 
Páx. 1 

 
Selo e data de entrada: 

 Nº EXPEDIENTE ou Nº REFERENCIA 
ELECTRÓNICA DA DECLARACIÓN 

 

 
  

1 IDENTIFICACIÓN DO DECLARANTE DNI/NIF/NIE/PASAPORTE   
  

Nome  Apelido 1º  Apelido 2º   
   
   Titular   Representante legal  
  
Enderezo  Localidade   
   

Provincia  Cód. Postal  País   
  

Teléfono  Fax  Correo electrónico   
  
 

 

2 IDENTIFICACIÓN DA EMPRESA DECLARADA (persoa física ou xurídica) CIF / NIF   
 

 Nome/Razón social   
    

 Apelido 1º  Apelido 2º   
 

 Nome comercial   
  
 Rúa/Praza/Outros  Nº / Piso   
 

 Localidade  C. Postal  Provincia   
 

 País  Teléfono  Fax   
 

 Enderezo web  Correo electrónico   
         

Cumprindo co previsto no artigo 4 e no artigo 12.1, alíneas d) e e), da Lei 21/1992, do 16 de xullo, de industria, na redacción dada 
pola Lei 25/2009, do 22 de decembro, e co obxecto de que a empresa arriba identificada estea habilitada para o exercicio de 
actividades reguladas por regulamentos de seguranza industrial, segundo o previsto no artigo 4.3 da mencionada Lei 21/1992, 
quen subscribe este documento 

3 DECLARA 
 
 

1. Que, como representante da empresa, dispoño de poder legal suficiente para actuar en nome dela. 
2. Que a empresa que represento dispón da escritura da súa constitución e dos seus estatutos, os cales están 
debidamente inscritos no rexistro mercantil, ou, como titular da empresa individual declarada, dispoño da súa 
documentación acreditativa de constitución de índole fiscal e laboral. 
3. Que a empresa cumpre con todos os requisitos exixidos nos correspondentes regulamentos de seguranza industrial 

para o exercicio das actividades relacionadas coas especialidades, categorías e modalidades seguintes: 

 

 Normativa Especialidade  
 [RD nnn/aaaa] Empresa conservadora de ascensores  

    
   4. Ter subscrito un seguro de responsabilidade civil profesional ou outra garantía equivalente que cubra os danos que 

poidan provocar na prestación do servizo. 
 

 A ENTIDADE CAPITAL ASEGURADO 
(€)  

     
    

 5. Que a empresa dispón, ademais, das seguintes acreditacións relacionadas coa actividade:  
 B OUTRAS ACREDITACIÓNS RELACIONADAS COA ACTIVIDADE  
   
   
6. Que dispón da documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos e das outras acreditacións relacionadas, que facilitará 
á autoridade competente cando esta a requira no exercicio das súas facultades de control. 
  (Continúa na folla seguinte) 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EMPRESAS DE SERVIZOS 
EN MATERIA DE SEGURANZA INDUSTRIAL 

 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS 
EXIXIDOS POLA INSTRUCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM1, QUE HABILITA AS EMPRESAS 
QUE A REALIZAN PARA O EXERCICIO DA ACTIVIDADE. 

 
Páx. 2 

 
 
Selo e data de entrada: 

 Nº EXPEDIENTE ou Nº REFERENCIA DE DECLARACIÓN  

 
4 (continuación) 
7. Que a empresa se compromete a manter o cumprimento dos requisitos exixidos durante a vixencia da actividade, así como a 

exercer a súa actividade cumprindo coas normas e requisitos que se establezan nos correspondentes regulamentos ou 
normas reguladoras e, se for o caso, nas respectivas instrucións técnicas e ordes de desenvolvemento, así como cumprindo 
coas disposicións establecidas pola comunidade autónoma onde realice as súas actuacións.  

8. Que o enderezo do domicilio social da empresa, declarado anteriormente, constitúe o enderezo legal para efectos de 
información, queixas ou reclamacións de usuarios ou consumidores. 

9. Que fornece os seguintes datos para a súa inscrición de oficio na división segunda do Rexistro Integrado Industrial. 
C OUTROS DATOS DA EMPRESA G CAPITAL SOCIAL (euros) 

Nº código conta cotización principal Seguridade Social:  Total  
Actividade principal da empresa (descrición): (CNAE-2009)  Capital estranxeiro % 
 Países de procedencia Código país 
Actividade secundaria da empresa (descrición): (CNAE-2009)    
    

D ÁMBITO XEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN   

  Internacional   Nacional   Autonómico   Provincial   

E OUTRAS ACTIVIDADES DA EMPRESA (márquense as que procedan)   

  CONSULTORÍA   ENXEÑARÍA   PROXECTISTA/DESEÑADOR   
  CONSERVACIÓN / MANTEMENTO   INSTALADORA   

F NÚMERO DE SUCURSAIS EN ESPAÑA (Con enderezo distinto ao do domicilio social da empresa) 

Enderezo Provincia Municipio Poboación Cód. Postal 
      
      

H PERSOAL Total 

Directivos  
Técnicos titulados universitarios competentes para subscribir actuacións realizadas en materia de seguranza  industrial   

Outros técnicos titulados universitarios  
Conservadores  

Técnicos grao medio  
Administrativos  

Outros  
TOTAL  

10. Que os datos consignados neste documento son certos e que a empresa é coñecedora de que: 
- A inexactitude, falsidade ou omisión faculta a Administración competente para inhabilitar temporalmente para o exercicio da 

actividade. 
- A falta de comunicación, en prazo, á Administración competente, de calquera modificación que supoña deixar de cumprir os 

requisitos necesarios anteriormente referidos poderá supor a inhabilitación temporal. 
O declarante autoriza a Administración competente nesta tramitación para obter de forma directa dos órganos competentes os 
comprobantes relativos ao cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social:    SI    NON. 
 

E, para que así conste para os efectos da habilitación para o exercicio da actividade, o declarante expide a presente declaración 
responsable. 

 
En                               , o        de                    de 

 
Sinatura do declarante e selo da empresa» 
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