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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
VICEPRESIDÈNCIA ECONÒMICA, DE PROMOCIÓ EMPRESARIAL I D'OCUPACIÓ

2430

Resolució del director general d’Indústria i Energia de 30 de gener de 2013 per la qual es clarifiquen i
determinen les situacions en què s’ha d’instal·lar en cabina un sistema de comunicació bidireccional
d’acord amb el Reial decret 57/2005, de 21 de gener, pel qual s’estableixen prescripcions per a
l’increment de seguretat del parc d’ascensors existent

1. En compliment de les previsions normatives europees i amb la finalitat d'incrementar el nivell de seguretat del parc d’ascensors i unificar
criteris i disposicions en tota la Unió Europea, es va aprovar el Reial decret 57/2005, de 21 de gener. Aquesta norma, que es va elaborar amb
la participació dels diferents sectors interessats i Administracions públiques, a més de definir conceptes i situacions, establia un calendari
d'actualització del parc d'ascensors i, per adaptar-se millor a la realitat concreta del sector, atorgava a les Comunitats Autònomes la
possibilitat de reduir els terminis per aplicar les mesures de seguretat i determinar altres situacions a on instal·lar el sistema de comunicació
bidireccional.
2. En concret, la mesura número 10 de l’annex del Reial decret 57/2005, de 21 de gener, estableix el deure d’instal·lar en cabina un sistema
de comunicació bidireccional en uns determinats tipus d’edificis, i permet a l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma determinar altres
situacions on instal·lar-lo.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2013/22/808800

Per altra banda, l’apartat 4.5 de l’annex I del Reial decret 1314/1997, d’1 d’agost, pel qual es dicten les disposicions d’aplicació de la
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE sobre ascensors, estableix com a requisit essencial de seguretat i salut que les
cabines estiguin dotades d’un equip de comunicació bidireccional, sense cap tipus de limitació.
3. El 7 de setembre de 2005 la Secció d’Aparells Elevadors de la Direcció General d’Indústria va emetre la Circular 792005, per la qual es
dictaven mesures d’aplicació del RD 57/2005 de 21 de gener, sobre condicions tècniques i d’increment de seguretat dels ascensors del parc
existent anterior al RD 1314/1997, d’1 d’agost. Aquesta circular, si bé no es va publicar en el BOIB, va ser comunicada al sector implicat, i,
en desenvolupament dels criteris establerts pel RD 57/2005, va reduir el termini màxim d’un any, a tres, sis i nou mesos, en funció de l’ús i
nombre d’habitatges de l’edifici i va establir que s’havia d’instal·lar el sistema de comunicació bidireccional en tots els ascensors en servei,
sense perjudici de la possibilitat dels titulars de sol·licitar-ne l’exempció en els casos justificats degudament.
4. Com s’ha exposat, la Circular 792005 es va comunicar a les empreses acreditades i la varen incorporar els organismes de control
encarregats de realitzar les inspeccions periòdiques a les seves actes. Així doncs, la realitat és que, a dia d’avui, s’ha instal·lat el sistema de
comunicació bidireccional en pràcticament la totalitat dels ascensors de les Illes Balears. Això no obstant, per tal d’assolir una major
seguretat, tant des del vessant estrictament jurídic, com del de protecció dels usuaris d’aquests aparells elevadors, resulta procedent recollir
aquestes previsions en una disposició normativa com la present Resolució, per tal d’estendre la mesura número 10 de l’annex del RD
57/2005, a la totalitat de l’actual parc d’ascensors.
En tot cas, i, per bé que la majoria dels ascensors de la nostra comunitat ja s’hagin adequat al RD 57/2005 i la Circular 792005, per tal que les
adaptacions que preveu la present norma resultin el menys oneroses possible als ciutadans, es concedeix un termini més que suficient per dur
a terme, en el seu cas, la pertinent adaptació tècnica, en concret un any des de la publicació en el BOIB de la present Resolució.
5. L’article 2.1 e del Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura
orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix la competència normativa i
executiva en matèria d’aparells elevadors a la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació a través de la Direcció
General d’Indústria i Energia.
Per tot el que s’ha exposat, fent ús de les facultats que m’atribueixen la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, i la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent
Resolució
1. Estendre la mesura número 10 de l’annex del Reial decret 57/2005, consistent en instal·lar en cabina un sistema de comunicació
bidireccional que permeti una comunicació permanent amb un servei d’intervenció ràpida, a tota la resta d’ascensors en servei que es troben
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instal·lats a les Illes Balears.
2. Establir un termini d’un any des de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per adaptar les instal·lacions
en la forma descrita en el punt primer.
3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució –que no exhaureix la via administrativa– es pot interposar un recurs d’alçada davant el vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació, d’acord amb l’article 115 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 58 de la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, 30 de gener de 2013
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El director general d’Indústria i Energia
Jaime Ochogavía Colom
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