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DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME
4827

Correcció d’errors 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.

Havent observat errors en el 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, publicat
en el «Butlletí Oficial de l’Estat» número 46, de 22 de febrer de 2013, i en el seu suplement
en català, se’n fan les rectificacions oportunes referides a la versió en llengua catalana:
A la pàgina 14, epígraf 10.2, on diu: «En els procediments esmentats (amb les
excepcions que s’indiquen per al de verificació per unitat a l’annex V) han d’intervenir
organismes de control [……]. En aquests casos, la certificació de l’organisme s’ha de
suplir per la del tècnic facultatiu de l’empresa conservadora que faci la modificació», ha
de dir: «En els procediments esmentats han d’intervenir organismes de control [……]. En
aquests casos, la certificació de l’organisme s’ha de suplir per la del tècnic facultatiu de
l’empresa que faci la modificació».
A les pàgines 31 i 32, l’annex IX se substitueix pel que s’insereix a continuació:
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«ANNEX IX
Model orientatiu de la declaració responsable de l'empresa conservadora d'ascensors, en virtut de l'apartat 7.
A continuació es proposa un model de declaració responsable, ajustat a les necessitats del Registre integrat industrial.

DECLARACIÓ RESPONSABLE D'EMPRESES DE SERVEIS
EN MATÈRIA DE SEGURETAT INDUSTRIAL
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA AL COMPLIMENT DELS REQUISITS EXIGITS
PER LA INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA AEM 1, QUE HABILITA LES EMPRESES QUE
LA FAN PER A L'EXERCICI DE L'ACTIVITAT.
NÚM. EXPEDIENT o NÚM. REFERÈNCIA ELECTRÒNICA
DE LA DECLARACIÓ

Segell i data d'entrada:

1

IDENTIFICACIÓ DEL DECLARANT

Nom

DNI/NIF/NIE/PASSAPORT
1r cognom

2n cognom

Titular

Representant legal

Adreça

Localitat

Província

Codi postal

Telèfon

2

Pàg. 1

País

Fax

Correu electrònic

IDENTIFICACIÓ DE L'EMPRESA DECLARADA (persona física o jurídica)

CIF/NIF

Nom / Raó social
1r cognom

2n cognom

Nom comercial
Carrer/Plaça/Altres

Núm./Pis

Localitat
País

C. postal

Província

Telèfon

Adreça web

Fax
Correu electrònic

En compliment del que preveuen l'article 4 i l'article 12.1, paràgrafs d) i e), de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, en la
redacció que en fa la Llei 25/2009, de 22 de desembre, i amb l'objectiu que l'empresa identificada més amunt estigui habilitada per
a l'exercici d'activitats regulades per reglaments de seguretat industrial, segons el que preveu l'article 4.3 de l'esmentada
Llei 21/1992, qui subscriu aquest document,

3

DECLARA
1. Que, com a representant de l'empresa, disposo de poder legal suficient per actuar en nom d'aquesta.
2. Que l'empresa que represento disposa de la seva escriptura de constitució i dels seus estatuts, els quals estan
degudament inscrits en el Registre Mercantil, o com a titular de l'empresa individual declarada, disposo de la
documentació acreditativa de constitució d'aquesta d'índole fiscal i laboral.
3. Que l'empresa compleix tots els requisits exigits en els corresponents reglaments de seguretat industrial per a l'exercici
de les activitats relacionades amb les especialitats, categories i modalitats següents:
Normativa

[RD nnn/aaaa]

Especialitat

Empresa conservadora d'ascensors

4. Haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil professional o una altra garantia equivalent que cobreixi els
danys que puguin provocar en la prestació del servei.
CAPITAL ASSEGURAT (€)
A ENTITAT
5. Que l'empresa disposa a més de les següents acreditacions relacionades amb l'activitat:

B

ALTRES ACREDITACIONS RELACIONADES AMB L'ACTIVITAT

6. Que disposa de la documentació acreditativa del compliment dels requisits i de les altres acreditacions esmentades, i que les
facilitarà a l'autoritat competent quan aquesta les requereixi en l'exercici de les seves facultats de control.
(Continua al full següent)
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DECLARACIÓ RESPONSABLE D'EMPRESES DE SERVEIS
EN MATÈRIA DE SEGURETAT INDUSTRIAL
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA AL COMPLIMENT DELS REQUISITS EXIGITS
PER LA INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA AEM 1, QUE HABILITA LES EMPRESES QUE
LA FAN PER A L'EXERCICI DE L'ACTIVITAT.

Pàg. 2

NÚM. EXPEDIENT o NÚM. REFERÈNCIA DE DECLARACIÓ

Segell i data d'entrada:

4

(continuació)

7.

9.

Que l'empresa es compromet a mantenir el compliment dels requisits exigits durant la vigència de l'activitat, així com a exercir
la seva activitat complint les normes i els requisits que s'estableixin en els corresponents reglaments o normes reguladores i, si
s'escau, en les respectives instruccions tècniques i ordres de desplegament, així com complint les disposicions establertes per
la comunitat autònoma on dugui a terme les seves actuacions.
Que l'adreça del domicili social de l'empresa, declarat anteriorment, constitueix l'adreça legal als efectes d'informació, queixes
o reclamacions d'usuaris o consumidors.
Que aporta les dades següents per a la seva inscripció d'ofici a la divisió segona del Registre integrat industrial.

C

ALTRES DADES DE L'EMPRESA

8.

G

Núm. codi compte cotització principal Seguretat Social:
Activitat principal de l'empresa (descripció):

(CNAE-2009)

Activitat secundària de l'empresa (descripció):

(CNAE-2009)

D

Nacional

Autonòmic

Provincial

ALTRES ACTIVITATS DE L'EMPRESA (Marqueu les que siguin procedents)
CONSULTORIA
ENGINYERIA
CONSERVACIÓ/MANTENIMENT

F

PROJECTISTA/DISSENYADOR
INSTAL·LADORA

NOMBRE DE SUCURSALS A ESPANYA

Adreça

H

Codi país

ÀMBIT GEOGRÀFIC D'ACTUACIÓ
Internacional

E

CAPITAL SOCIAL (euros)

Total
Capital estranger
%
Països de procedència

(amb adreça diferent de la del domicili social de l'empresa)

Província

Municipi

Població

PERSONAL

Codi postal

Total
Directius
Tècnics titulats universitaris competents per subscriure actuacions dutes a terme en matèria de seguretat industrial
Altres tècnics titulats universitaris
Conservadors
Tècnics grau mitjà
Administratius
Altres
TOTAL

10. Que les dades consignades en aquest document són certes i que l'empresa coneix que:
- La seva inexactitud, falsedat o omissió faculta l'administració competent per inhabilitar temporalment per a l'exercici de
l'activitat.
- La falta de comunicació en termini a l'administració competent de qualsevol modificació que suposi deixar de complir els
requisits necessaris referits anteriorment pot suposar la inhabilitació temporal.
El declarant autoritza l'administració competent en aquesta tramitació per obtenir de forma directa dels òrgans competents els
comprovants relatius al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social:
SÍ
NO.
I, perquè així consti als efectes de l'habilitació per a l'exercici de l'activitat, el declarant expedeix aquesta declaració responsable.
,

de/d'

de

Signatura del declarant i segell de l'empresa»
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