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- INSTRUCCIÓ 6/06 de la Secretaria d'lndústria

per la qual es regula la instaHació i conservació de plataformes elevadores verticals
(PEV)per a ús de persones amb mobili~at redu"ida(PMR)

En general, I'accessibilitat de les persones a les diverses plantes deis edificis, i d'acord amb
la normativa arquitectónica a Catalunya, es realItza mitjan((ant la instal'lació d'ascensors.

les solucions tecniques a adoptar en el disseny i instal'lació deis ascensors estan regulats
per la Directiva 95/16/CE, transposada pel Reial decret 1314/1997, d'1 d'agost, éosa que
comporta que els ascensors disposin d'un gran nombre de mesures de seguretat, que fan
possible la seva utilització sense riscper tots els usuarisen general.

Tanmateix, en edificis construrts que no disposen d'ascensor, poden donar-se obstacles
importants al pretendre instal'/ar un ascensor, a causa de la manca d'espai o per les
repercussions estructurals en I'edifici. Aquest fet sovint fa desistir d'ínstal'lar un ascensor, i
impedeix o dificulta la solució de I'accessibilitat, amb conseqüendes negatives,
especialment, per a les persones amb mobilitat redu'ida.

En el mercat existeixen, i cada cop en nombre més elevat, plataformes elevadores verticals
(PEV), destinades a facilitar l'accessibilItat de les persones amb mobilitat redu'ida, les quals
es venen comercialItzant pels seus fabricants sota els requisits de la Directiva 98/37/CE de
máquines¡ quan en realitat, d'acord amb la legislacióvigent, sÓn ascensors de disseny més
senzill i de velocitat redíiida que han d'instal'lar-se d'acord amb la Directiva 95/16/CE
d'ascensors. D'altra banda, aquestes PEV fetes d'acord amb la Directiva de maquines
vigent poden tenir una seguretat inferior a la deis ascensors.

El Parlament i el Consell Europeu tenien en proposta,ja des deis primers treballs I'any 2001,
una -modificacióde la Directiva 98/37/CE de maquines i que a la vegada modificava la
Directiva 95/16/CEd'ascensors. Aquesta modificació permetia aclarir elscriteris d'aplIcació
a les PEV, en el sentit de poder considerar-les dins de I'ambit d'aplIcació de la Directiva de
maquines si no sobrepassen la velocitat de 0,15 mIs, a més de,en aquest cas, imposar
nous requisits de seguretat a aquests aparells. En relació a aquesta proposta, es va publicar
en el DOCE d'11.10.2005 la Posició Comú (CE) núm. 29/2005, aprovada pel Consell el18
de juliol de 2005, en vistes a la modificació de la Directiva de maquines per la qual es
modifica la Directiva 95/16/CE d'ascensors.

Simultaniament a la tramitació de la modificació de les directives de maquines i ascensors,
el Comite Europeu de Normalització (CEN) esta elaborant el projecte de norma europea
prEN 81-41, referent a les regles de seguretat per a la construcció i instal'lació de
plataformes elevadores verticals per a /'ús de -personesamb mobilitat redu'ida, la qual es
troba en fase d'estudi d'esmenes. Aquesta norma, un cop publicada, esdevindra norma
harmonitzada, en el marc de la Directiva de maquines, per a aquests aparells elevadors.
D'aquesta manera s'aconsegueix que les PEV fetes d'acord amb la Directiva de maquines
tinguinunaseguretatsimilara la deisascensors. .
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El Ministeri de Ciencia i Tecnologia va emetre en data 28.01.2004 una Circular interpretativa
sobre la directiva aplicable als aparells elevadors anomenats "home-lifts", plataformes
elevadores, o semblants, per a persones discapacitades o d'ús restringít. la conclusió
d'aquesta Circular es que els aparells esmentats han de Qomplir amb la Directiva
d'ascensors. Posteriorment, el Ministeri d'lndústria, Turisme i Comen; va completar aquesta
Circular amb una Nota en data 01.04.2005, en la qual, a I'espera de la publicació de la
modificació d~ la Directiva de maquines i de la norma europea EN 81-41, es considera la
possibilitat de permetre la instal-lació de plataformes elevadores verticals fixes pera ús de
persones amb mobilitat redu'ida sota I'actual Directiva de maquines i complint els requisits
técnics del prEN 81-41,així com requerint la inscripció de les PEV en el registre de I'órgan
competentde I'Administració i disposar de contractede mariteniment..
la modificació de la Directiva de maquines s'ha publicat finalment en el DOCE de'
9.06.2006, .mitjan9ant la Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu y del Consell de 17 de
maig de 2006, relativa a les maquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16/CE.
Aquesta Directiva preveu que els Estats membres I'hauran de transposar com a maxim el 29
de juny de 2008, ¡que s'aplicaran les seves disposicions amb efecte a partir del 29 de
desembrede 2009.

la Llei del Parlament 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de I'accessibilitat i de
- supressió de barreres arquitectóniques, desplegada pel Decret '135/1995, de 24 de mar9,

" que aprovael Codi d'accessibilitat, .estableixcom un deis objectius prioritaris de I'actuació
pública la millorade la qualitat de vida de tota la població, i específicament, de les persones
amb mobilitat reduTdao qualsevulla altra limitació.

Ateses les consider.acions anteriors, i ates que es detecta la presencia cada cop més
elevada en el mercat deis aparells esmentats, instal-lats sota aplicació improcedent de la
Directiva de maquines,la qual cosa impossibilita la identificació "iel control de les seves
condicions tecniques iconservació, resulta convenient, de manera provisional i mentre no es
publiqui la legislació estatal de transposicjó de la Directiva 2006/421CE, definir un
procediment administratiu específic per a la instaHació d'aquest aparells, limitantel seu Úsa
persones amb mobilitat reduTda, basat en els procediments ja establerts en els diversos
camps reglamentaris.

Per tot aixó, en exercici de les atribucions que tinc conferides,

RESOlC:

Article 1
Camp d'aplicació

Aquesta Instrucció és d'aplicació a I'execució, la posada en servei, el manteniment i el
control de les plataformes elevadores verticals (PEV) per a ús de persones amb mobilitat
reduTda(PMR) amb, si és el cas, el seu acompanyant, i de velocitat maxima de 0,15 mIs.

A efectes d'aquesta Instrucció, s'entén per persona amb mobilitat redu'ida aquella que té
limitada temporalment o permanent la capacitat d'utilitzar les escales d'un edificio
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Article 2

Llocs d'emplacament de les PEV~PMR

2.1 Edificis existents:

Les PEV-PMR poden ser instal'lades en edificis existents amb barreres
arquitectoniques on no'hi hagi espai per instal'lar un ascensor o no sigui recomanable
per existir dificultats tecniques que suposin un esfort; economic considerable.

En edificis d'ús públic, el funcionament de les PEV-PMR estara condicionada a que hi
hagi una persona encarregada de la vigilancia de la seva utilització, la qual, o bé haura
d'acompanyara laPMR, o bé haurade supervisarel séu ús. En aquestdarrer cas, el '

supervisor facilitara a la PMR oacompanyant la clau, codi o targeta d'accés descrita en
I'arficle 3.c) següent, i podra comunicar-s'hi a través del dispositiu de comunicació
bidireccional de la PEV.

En edificis o locals d'ús privat, el titular de la instal'lació, la PMR i el seu acompanyant si
és el cas, han de ser informats i formats en I'ús i funcionament de la PEV-PMR,i és
responsabilitat seva I'aplicaciódeguda de les instruccions d'ús i funcionament facilitades
per I'instal-lador.

Les PEV-PMR no poden ser instal'lades en edificis d'habitatges de diverses plantes per
al seu lliure accés i ÚSpel públic en general.

2.2 Edificis d'obra nova:

Les PEV-PMR sois poden ser instal'lades en els edificis d'ús privat on d'acord amb la
normativa arquitectonicad'habitabilitat i accessibilitat vigent, no sigui exigible
I'existencia d'ascensor o de previsió d'espai per aell.

Com en I'apartat 2.1 anterior, el titular de la instal'lació, la PMR i el seu acompanyant si
és el cas, han de ser informats i formats en I'ús i funcionament de la PEV-PMR, iés

. responsabilitatseva I'aplicaciódegudade les instruccionsd'úsi funcionamentfacilitades
per l'instal'lador.

Article 3
Condicions tecniques de seguretat de les PEV~PMR

Les PEV-PMR han de complir les condicions següents:

a) E/s requisits essehcials de seguretatestablerts en I'annex 1de la Directiva 98/37/CE,
sobre maquines, i en particular en el seu apartat 6, referent als riscos específics
deguts a I'elevació 9 al desplac;ament de persones.

Les PEV amb recorregut superior a 3 metres es troben incloses en I'annex IV
(maquines perilloses) de la Directiva, i els seus fabricants han de seguir els
procediments d'avaluació de la conformitat previstos a la Directiva per a aquest cas.
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b) Els requisits tecnics del projecte de norma prEN 81-41, referent a les regles de
seguretat per a la construcció i instal'lació de plataformes elevadores verticals per a
I'ús de persones amb mobilitat redu"ida.Una vegada que el projecte de norma es
publiqui com a norma EN 81-41, caldra complir amb la norma aprovada.

S'acceptaran PEV-PMR que no compleixin el prEN 81-41 només en cas de disposar
d'una analisi d'avaluació de riscos de la instal'lació per un organisme notificat (ON)
amb competencia per actuar en la Directiva de maquines i en la Directiva'
d'ascensors. L'analisi d'avaluació de riscos haura de detallar, a més deis riscos
inherents a que poden veure's sotmesos els usuaris que es troben a I'interior de la
plataforma, els riscos per a les persones a /'exterior de la plataforma i proximes al
seu recorregut o que puguin accedir a la part inferior del recorregut quan baixa la
plataforma. '

c) En tots els casos, a més deis requisits anteriors, les PEV-PMR han de complir e/s
següents:

- Comandament de funcionament d'acció-sostinguda.
- 1I'luminació adienta I'interior de la plataforma i en tots els accessos.
- Buc tancat en tot el recorregut, o si el recorregut no és superior a 3, metres,

també s'acceptara protecció" perimetral
- Rétols indicant ús exclusiu per a PMR i persona acompanyant si és elcas,

amb el símbol internacional d'accessibilitat (UAccess-1,SA" symbol núm.0100
de ISO 7000:1989), en totsels accessos ¡ en /'interior de la plataforma, .

- Dispositiu de comunicació bidireccional permanent amb un servei o persona
que pugui efectuar el rescat de "~usuario

- Clau, codi o targeta d'accés de I'usuariexclusiu. ,

- Placa dins la plataforma indicant carrega nominal (en Kg), i núm.RAEPV (un
cop assignat aquestd'acord amb I'article 6.2 d'aquesta Instrucció)

Article 4
Intervenció d'instaHadors

El disseny, fabricació i comercialització de les noves instaHacions de PEV-PMR h~n de ser
dutes a terme perles persones físiques o jurídiques que assumeixin aquesta responsabilitat
i estiguin capacitades per col'locar elmarcatge CE i estendre la declaració CE de
conformitat, d'acord amb el que estableix la Directiva 98/37/CE, sobre maquines.

L'execució i posada en servei de les PEV.,PMR han de ser realitzades perles mateixes
persones físiques o jurídiques que han estés la declaració CE de conformitat, i a .aquest
efecte lIurs representants emetran el certificat d'instal'lació previst en I'article 6;1 d'aquesta
Instrucció. En cas de que /'execució i posada en servei la realitzin entitats diferents de les
esmentades, el certificat d'instal'lació sera subscrit per un técnic titulat competent i visat pel
col'legi oficial corresponent.

Article 5
Intervenció d'empreses conservadores
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El manteniment i Qonservació de les PEV-PMR han de ser realitzats per empreses inscrites
en el Registre d'empreses conservadores de PEV (RECPV), adscrit a la Subdirecció general
de Seguretat Industrial (SGSI), d'acord amb el que preveu I'article 8 d'aquesta Instrucció.

Article 6
Procediment administratiu per a la posada en serve; de les PEV-PMR

6.1 Abans de la posada en servei d'una nova instal'lació de PEV-PMR, el titular o la persona
que el representi presentara per duplicat a qualsevol de les oficines de les entitats
d'inspecció i control (EIC), concessionaries de la Generalitat en I'ambit de la seguretat
industrial, la documentació següent: -

. Impres de sol,licitud (un joc d'exemplars) model PEV-1 i full d'observacions per
emplenar-Io (veure I'annex d'aquesta Instrucció).

. Expedient tecnic de la instal-lacióde la PEV-PMR, contenint:
- Planols o croquis i memoria o manual d'instruccions per a la instal-lació, amb

descripció deis elements de seguretat
- Esquemes electrics de circuits de potencia, enllumenat i dispositius de

seguretat
- Diagrames de circuits hidraulics (si escau)

. -Declaració CE de conformitat amb la Directiva98/37/CE de máquines

. Certificat d'instal'lació de la PEV-PMR(un joc d'exemplars), model PEV-2 (veure
I'annex d'aquesta Instrucció)

. Certificat d'un organisme notificat (ON) d'avaluació acceptable de riscos, si la
PEV-PMR no és conforme al prEN 81-41 -

. Planol o croquis d'emplal(amentde la instal'lació i de situació dins I'edifici

. Contracte de manteniment

. Fotocopia del DNI de la persona física signant de la sol,licitud ¡del NIF del titular
(persona física o jurídica) de la instal'lació

Els models PEV-1i PEV-2 i el full d'observacions els podranobtenir les persones
interessades através del web www.gencat.caUoge/

6.2 L'oficina de I'EIC escollida comprovara que la documentació presentada és completa i
formalment correcta, i un cop facturades la taxacorresponent i la tarifa establerta en
I'article 17 d'aquesta Instrucció, guardaratota la documentació en la carpeta
norll1alitzada PEV (veurel'annex d'aquesta Instrucció), i lliurara a I'interessat una copia
segellada del document que acredita aquestapresentació (impres Sol'licitud model
PEV-1), en el qual figurara el número de registre (RAEPV) que Ii correspon en el
registre d'aparells elevadors.

6.3 L'oficina receptora de la documentació bolcara les dades de I'expedient en el Sistema
d'informació d'expedients (SIE) i trametra,d'acord amb els criteris establerts en el
protocol aprovat pel Departament de Treball i Indústria, I'original de I'expedient amb la
carpeta normalitzada PEV a I'organ territorial competent del Departament de Treball i
Indústria.

Article 7
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Control de les instaHacions

Per tal de controlar les actuacions deis agentsimplicats, les PEV-PMR seran sotmeses, un
cop instal'lades, a control tecnic de la documentaciói inspecció de la instal'lació per les EIC,
en un percentatge per EIC i per iristaHador que fixara la SGSI i que tindra en compte si els
instaHadors disposen deis sistemes d'asseguramentde la qualitat previstos en la Directiva
95/16/CE d'ascensors del módul E (annex XII del RD 1314/1997), módul D (annex XIV) o
módul H (annex XIII).

Article 8

Registre d'empreses conservadores de PEV-PMR

Es crea el Registre d'empreses conservadores de plataformes elevadores verticals
(RECPV),adscrit a la Subdirecció general de Seguretat Industrial.

Als efectes d'aquesta InstrucCió s'entendra per empresa conservadora aquella que esta
inscrita en el registre esmentat.

Els fabricants de PEV-PMR que facin la conservació de les plataformes instaHades, així
com les empreses inscrites en el Registre d'empreses conservadores d'aparells elevadors-
ascensors(RCAE) que.facin també conservacióde PEV-PMR,hauran d'inscriure'saixí .
mateixen el-RECPV. .

Article 9
Condicions per a la inscripció en el RECPV

9.1 Els requisits necessaris per a la inscripció en el Registre d'empreses conservadores de
PEV són els següents:

a) Estar I'empresa inscrita en el Registre d'establiments industrials de Catalunya
(REIC).

b) Disposar en plantilla a Catalunya de personal en nombre adequat al volum
d'activitat a desenvolupar, amb unmínim de:

. Un tecnic titulat competent (s'acceptaran contractes de serveis amb
I'empresa).
Dos operarisqualificats en jornada completa..

c) Disposa.r deis mitjans t'ecnics materials adequats.a la seva activitat.

d) Tenir. coherta la responsabilitatcivil que pugui. derivar-se de la seva actuació
mitjanyant una pólissa d'asseguranya per una quantia proporcional al risc i a la
importancia de les instaHacions que prevegi conservar, amb un valor mínim de
100.000 euros. Aquesta cobertura mínima es revisara anualment, d'acord amb
les variacions de I'índex de preus al consum (IPC) publicat per l'lnstitut Nacional
d'Estadístic::a(INE).
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9.2 Les empreses inscrites en el RCAE, ates que ja compleixen les condicions anteriors, no
caldra quecompleixin condicions addicionals.

Article 10 .

Procediment per a la inscripció i renovacióen el RECPV

10.1 Per a la inscripció en el registre I'empresa ha de justificar davant l'Oficina de Gestió
Empresarial (OGE) del Departament de Treball i Indústria que compleix els requisits
definits a I'article 9 d'aquesta Instrucció. En el cas d'empresa inscrita en el RCAE, sera
suficient que presenti a I'OGE una sol' licitud expressa, sense necessitat de justificar
els requisits.

L'OGE, un cop comprovat el compliment deis requisits necessaris, o de comprovar, si
és el cas, que I'empresa té la inscripció en vigor en el RCAE, i fet el pagament de la
taxa corresponent, estendra un certificat que acrediti la inscripció en el registre
RECPV, amb una validesa d'1 any. .

10.2 Aban's que transcorri un any, I'empresa conservadora haura de sol,licitar a I'OGE la
renQvació de la inscripció, presentant la documentació justificativa de que continua
complint els requisits indicats 'en I'article 9 anterior.

En cas d'empresa . inscrita en el RCAE, les renovacions de les inscripcions en el
RECPV i en el RCAE es podran fer simultaniament, sempre i quan a la primera
vegada no se sobrepassi el període d'un any de validesaen cap deis dos registres.

10.3 En cas d'alteració d'alguna de les dades registrals que figuren en el certificat
d'inscripció esmentat, I'empresa haura de sol' licitar a I'OGE la pertinent modificació de
la inscripció.

Article 11

Obligacions d~ les empreses conservadores

11.1 Les empreses conservadores tenen I'obligació de complir de forma permanent les
condieions expressades a I'article 9 mentre duri I'exercici de la seva activitat, i
comunicaran a I'OGE, en el termini d'un mes, les altes i baixes deis seus tecnics
titulats i operaris qualificats. .

11.2 L'empresa conservadora és responsable de I'estat de conservació de la instaHació a
partir de I'hora de signar el contracte de manteniment i durant tot el temps que estigui
vigent. A aquest efecte, I'empresa conservadora esta obligada a realitzar les comeses
següents: .

a) Revisar, mantenir i comprovar la PEV-PMR d'acord amb les instruccions del
fabricant, en compliment de la Directiva de maquines. La periodicitat de les
revisions sera la indicada en l'article13 d'aquesta Instrucció.

b) Enviar personal competent quan el titular el requereixi per esmenar avaries,
assabentar per escrit al titular de les deficiencies en lainstal'lació i en el

. funcionament que es puguin produir, i interrompre el servei de la plataforma si
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s'hi aprecien riscos d'accident fins que se n'efectu'¡ la reparació necessaria. En
aquest últim cas, comunicara a una EIC la posada fora de servei de /'aparell,
les causes que ho han motivat i la represa del servei.

c) En cas d'accident, I'haura de comunicar tant bon punt es produeixi, a /'organ
competent del DTI o a una EIC, mantenint interromput el servei fins que el DTI
ho autoritzi, un cop fets previament els reconeixements i proves oportunes.

d) Conservar la documentaciójustificativa de les dates de visita, resultat de les
revisions de conservació, elements substitu"itsi incidencies que es considerin
esmentables, i en lHurarauna copia, si s'escau, al titular.

e) Comunicar a una EIC, en un termini inferior als quinze dies, mitjan<;::antI'impres
model AE4¡ les altes i baixes de contractes de conservació de les PEV-PMR
que tingui a carrec seu.

Article 12

Ambit territorial d'actuació de les empreses conservadores

Les empreses conservadores de PEV-PMR poden actuar per tot el territori de Catalunya,
sense captramit administratiu previ, si bé hauran de fer constar en totes les seves
actuacions el número de registre que se'ls hagi assignat en I'ambit territorial corresponent a
la seva seu social.

Article 13 .

Contracte de manteniment

Per al funcionament de la PEV-PMR, és necessari que el seu titular tingui subscrit, en tot
moment, un contracte de manteniment de la instal'lació amb una empresa conservadora
inscrita en el RECPV.

la periodicitat de les revisions de manteniment se-ra,almranys,cada 4 mesos, lIevat per a
les PEV-PMR de r'ecorregutfins a 3 metres, que podra ser cada 6 mesos.

En les PEV-PMR instal'lades en edificis d'ús estacional per un període inferior a 4 mesos á
I'any, el manteniment podra realitzar-se almenysuna vegada a I'any, sempre que I'aparell
estigui fora de servei durantel període no estacional i es faci constar de forma explícita en el
contracte. -

Article 14
Funcions i obligacions pe lés EIC

14.1 Les EIC concessionaries de la Generalitat exerciran les funcions i adquiriranles
obligacions següents:

a) Efectuar el control administratiu de la docurr¡entació presentada per a la posada en
servei de les noves instal'lacions de PEV-PMR. .

Av. Diagonal, 405 bis
08008 Barcelona
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b) Efectuar el control de les instaHacions, amb el control tecnic de la documentació
presentada per a la posada en servei de les nov.es instaHacions de PEV-PMR, així
com el control-inspecció de la instal'lació, d'acord amb I'article 7 d'aquesta
Instrucció, i d'acord amb les instruccions i protocolsaprovats per la SGSI.

c) Realitzar les inspeccions i proves de lesinstaHacions que els encomani "órgan
competent del DTI.

d) Emetre els informes, actes o certificats corresponents a les actuacions abans
descrites i trametre'/s a "órgan competentdel DTI.

'e) Complir els terminis per realitzar les actuacions abans descrites, d'acord amb les
instruccions i protocols aprovats per la SGSI.

f) Efectuar, d'acord amb les instruccions aprovades per la SGSI, el seguiment de la
correcciÓdeis defectes de seguretat detectats en el control de noves instaHacions,
tant de control tecnic de documentació com d'inspecció d'instal'lació.

g) Donar informació als titulars de les PEV-PMRi a les empreses conservadores de les
actuacipns realitzades i de la ,situació deis expedierits' en els quals són part
interessada, així com facilitar-los cópia de la documentació continguda en els
expedientsque els afectin. '

h) Donar als órgans competents del DTI la informació periódica i facilitar-ne I'accés
informatic a temps real establerts en les instruccionsi protocols.

14.2 La supervisió de les actuacions de les EIC la fara la Subdirecció general de Seguretat '

Industrial. '

Article 15
Criteris d'actuació de les EIC

15.1 les EIC emetran una acta o dictamen de cada una de les inspeccions i controls que
realitzin, i en trametran cópia al 'titular de la instal'lació, i si s'escau, a l'instaHador.

15.2 Si com a resultat de les inspeccions i controls les EIC detecten defectes en la
documentació presentada, o bé en la instal'lació, qualificaran aqUests defectes com a' .
lIeus (nivelll), greus (nivellll) o crítics (nivelllll), d'acord amb els criteris esfiablertsper
la SGSI en el protocol corresponent.

En cas de no detectar cap defecte, una cópia de les actes o dictamens I'adjuntaran a
I'expedient a trametre a I'órgan competent del DTI segons I'article' 6.3 d'aquesta
Instrucció. '

Article 16
Registre de les instaNacions

16.1 Les EIC mantindran un registre
presentades a lesseves oficines.

Av. Diagonal, 405 bis
08008 Barcelona
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16.2 La SGSI establira les dades que ha de contenirel registre esmentat, les quals estaran
en suport informatic compatible amb el sistema informatic de la SGSI. Les dades
mínimes seranles següents:

- Númerod'expedient{~ PV)i númeroderegistrede la in~tal'lació(RAEPV)
- Instal.lador
- .Data de posada en servei
- Característiquesbasiquesde la instal'lació
- Accidents,causesde suspensiódelserve;i incidenciesespeci91s
- Data i resultat de les in~peccions
- Empreses conservadores, amb dates d'alta i baixa deis contractes 'de manteniment

Article 17

~Tarifesper a les actuacions de les EIC

17.1 D'acord amb I'article 20 de l'Ordre del Departamentd'lndústria i Energia de 17 de mar9
de 1986 (DOGC de 24.03.1986), per la qual es regula la concessió de les tasques
d'inspecciói control reglamentari en I'ambit de la seguretat, qualitat ¡normativa

. industrial, s'estableixen les tarifes específiques inicialsindicades en I'article 17.3
següent, les quals hauran d'aplicar les EIC en relació a les actuacions previstes en
aquesta Instrucció. .

17.2 Per a les actuacions previstes en aquesta Instrucció que no disposin d'una tarifa
específica, els sera d'aplicació alió previst a "Ordre del Departament d'lndústria,
Comer9 i Turisme' de 25 de mar9 de 2002 (DOGC de 10.04.2002), per la qual
s'actualitzen les tarifes de les EIC. .

I

17.3 Tarifes específiques:

Noves instal'lacions de PEV-PMR:

a) Control administratiu i tecnic de la documentació preceptiva iles inspeccions de
lesinstaHacions realitzades segons els procediments d'avaluació de la
conformitat previstos en la Directiva 95/16/CE d'ascensors delmódul E (annex
XII del RD 1314/1997), módul D (annex XIV) o módul H (annexXIII), d'acord amb
els protocols que aprovi la SGSI: .

Per cada expedient, tarifa AE-PEV-A 1: 68 euros

b) Control administratiu i tecnic de la documentació preceptiva i lés inspeccions de
les instal'laciOns no incloses en I'apartat anterior:

Per cada expedient, tarifa AE-PEV-A2: 97 euros

Disposició addicional
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Les instal'lacions de PEV existentsa I'entrada en vigor d'aquesta Instrucció podran acollir-
se als criteris establerts per la present Instr~cció.

Disposició transitoria

Abans de tres mesos des de I'entrada en vigor d'aquesta Instrucció, les EIC hauran de
poder bolear informaticament, i amb periodicitat diaria, les dades relatives a les instal'lacions
objected'aquestaInstrucció. .

Disposició final

Aquesta Instrucció entrara en vigor al cap de 3 mesos de la seva aprovació.

~ ~.------
Joan Josep Berbel Sánchez
Secretari d'lndústria

Barcelona, 17d'octubre de 2Q06
ECffic '

ANNEX:
1. Carpeta model PEV
2. Imprés Sol'licitud model PEV-1
3. Observacions i quadre de documentació del model PEV-1
4. Imprés Certificat d'instal'lació model PEV-2
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APARELLSELEVADORS
PLATAFORMES ELEVADORES

VERTICALS (PEV)

Núm. d'expedient

Núm. de registre IRAEPV

TIPUS DE TRÁMIT

o Nova instaHació
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TITULAR
Nom
DNIo NIF

11 Adreya
Població

Te!. Fax
E-mail

NCP

o
UJ

REPRESENTANT I ADRECA PER A NOTIFICACIONS (1)
., Nom

Adreya
Població

2 I

Provincia
Telefon

Núm.
E-mail
NCP
Fax

..:
ro
:3
+=

U:i....
ro
C.
E
Q)
x
Q)

~
<.D
o
Q)....
.c
:J
1:5
O
I
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.2
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o
(f)

EMPLACAMENTDE LA INSTAL.LACIÓ
~ N~.

3 I Població NCPTe!. Fax

CARACTERISTIQUES DE LA INSTAL'LACIO (4)
Marca Model Serie

Ed;fie; [

o Existent O Obra nova
O D'habitatges
O Pública concurréncia
O Industrial
O Altres: u...................................

Tracciól
Suspensió

O Cables metal'lics
O Cadena

!

O Guiada.
O No guiada

O Pinyó i cremallera
O Cilindre hidraulic

l

O Directe
O Indirecte

O Visi femella
O Fricdóltracció
O Mecanismede tisores
O Altres:.........................................4

Ubicació

[
O Interior del buc

Maquinaria O Local fora del buc

Material tancament buc; u.....

Carrega nominal (Kg)

[
O Usuari PMR sol (5)
O Usuari PMR i

acompanyant (5)

Nombre d'aturades Reéorregut (m)

Velocitat nominal (mIs)

Dimensions plataforma: ample (m) fons (m)

ORGANISME NOTIFICAT (núm.) (6):

Potencia eléctrica maxima (kW)

5/ TIPUS DE TRAMIT
O Nova instal'lació

APARELLS ELEV ADORS
PLATAFORMESELEVADORES

VERTICALS(PEV)

Núm. d'expedient (3)

" Núm. de registre6 Instal'lació (2)

Núm. registre
establiment industrial 12

RAEPV

INSTAL .LADOR

Nom:

71 Adreya:
Població: '

l(" D Sí

Sistema qualitat Directiva 95/16/CE ascensors O No
Certificat d'instal'lació subscrit per (7):
O Representant legal (segons la Directiva de maquines)
DTécnic titulat director de muntatge

NIF:

8 ICONFORMITAT A NORMA prEN 81-41
, O Sí O No

EMPRESA CONSERVADORA

91 Nom: NIF:
Núm. registre RECPV:

Data contracte:

DOCUMENTS PRESENTATS

O Sol' licitud model PEv-1

O Expedient tecníc PEV

1' 0 I

O Declaracíó CE conformitat Directiva maquines
O Certificat d'instal'lacíó model PEV-2

O Certificat d'avaluació de ríscos

O Planols d'emplayament i situació
O Contracte de manteniment

O DNI o NIF titular (copia)

El qui subscriu, les dades del qual es ressenyen al quadre 2,

IMANIFESTA que, són certes les dades de I'aparell elevador
11 descrit ¡que, desitja posar-lo en funcíonament previs els

tramits corresponents.
(1)

12

13



. ." .' (Versió octubre 06)'.

OBSERVACIONS PER OMPLlR L'IMPRES PEV-1

(1) El representant del titular omplira tots eJs requadres' de I'imprés PEV-1 que no estan
ombrejats, amb les dades que ha de facilitar-li l'instal'lador. En cas de desconéixer alguna de
les dades a I'hora de la presentació de I'expedient, s'hauran d'aportar abans de segellar i
signar el requadre de conformitat de la instal'lació (requadre 13). En cap cas es podran ometre
les dades deis apartats regruixats, ni la signatura del representant en el requadre 11.

(2) En el requadre 6, s'indicara el núm.' RAEPV de I'aparell (Registre d'aparells elevadors), i
també, si escau, el núm. REIC (Registre d'establiments industrials de Catalunya) de I'activitat
principal del titular.

. '

(3) L'Administració o I'EIC omplira els requadres ombrejats. En els requadres 6 i 13 es fara
constar les sigles de I'E/C receptora.

(4) En el requadre 4 s'emplenaran les dades que escaiguin. En particular, en el camp Edifici,
s'haura d'indicar sempre una de les dues dades Existent o Obra nava.

(5) PMR: persona amb mobilitat redu'ida

(6) Número d'identificació de I'organisme notificat en el marc de la Directiva 98/37/CE ,de
.' maquines,que ha intervingut en el procedimentd'avaluació de la conformitat de la maquina.

(7) S'indicara el que escaigui, d'acord amb el model PEV-2

QUADRE RESUM DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA

Notes:

(1) Si la PEV és conforme al prEN81-41, no cal presentar aquest document.

(2) Tramit sense model sol'licitud PEV-1

T/PUS DE TRÁM/T

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR CANV/ DENOVA
CONSERVADOR/NSTAL.LACIÓ

(2)
SoHicitud, mode/ PEV-1 X

Expedient tecnic de la PEV X

Declaració CE de conformitat a la directiva de maquines X
Certificat d'instaHació de la PEV, model PEV-2 X

Certificat d'ava/uació de riscos per un organisme notificat X (1)
Planols d'emplacament i situació X
Contracte de manteniment - X
DNIo NIF del titular (copia) X X
Canvi de conservador, model AE-4 X
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, Oficina receptora Segell ¡data d'entrada

APARELLS ELEVADORS
PLATAFORMES ELEVADORES

VERTICALS (PEV)

Núm. d'expedient

Núm. de registre [!AEPV

CERTIFICAT D'INSTAL'LACIÓ

(1) D En/Na (nom i cognoms)
(nom) amb adreQaa

com a (carrec o representant legal)
i NIF

de l'instal,lador

D qualificat amb sistema d'assegurament de la qualitat; segons Directiva d'ascensors
, 95/16/CE del módul .

O E (annex XII RD 1314/1997) O D (annex XIV) O H (annex XIII)

O no qualificat amb cap deis sístemes d'assegurament de qualitat esmentats

(2) D En/Na (nom i c()gnoms) com a tecnic titulat competent que ha dirigít el muntatge

CERTIFICA:

Que s'ha instal'lat la plataforma elevadora vertical per a persones amb mobilitat redu"ida
(PEV-PMR) .

Marca Model Serie' Ubicada a (adreQa)

I que:

a) La instal'lació esmentada s'ha acabat i s'ajusta a la documentació técnica presentada i es
compleixen les disposicions de la Directiva 98/37/CE de maquines, la Instrucció 6/06~e la
Secretaria d'lndústria, i

O es compleix el projecte de normaeuropea pr EN 81-41
O No es compleix el pr EN 81-41, i s'ha presentat un certificat d'avaluacíó

acceptable de riscos per I'organisme notificat (nom) amb adreQaa
i núm, identificació

b) S'han realitzat proves prévies a la posada en servei per tal de comprovar el correcte
funcionament de la plataforma i deis seus díspositius de seguretat, d'acord amb les
instruccíons del fabricant, amb resultat satisfactori.

¡

c) S'ha lliurat al titular i a I'usuari de la instal'lació les instruccions d'ús i funcionament de la
plataforma,comprovant-neel seu coneixementi comprensió. .

OBSERVACIONS

, d de
(1)(signatura carrec o representant legal)

, d de
(2)(signatura técnic titulat i visat coNegi oficial)

NOTES: (1) aemplenar sempre
(2) a emplenar si /'instal'lador no és qui ha tet la declaració CE contormitat de la maquina


