
PREGUNTES FREQÜENTS MARCAT CE 

Els fabricants de màquines ha de col·locar el marcatge CE en tota màquina nova (fabricada després de 
l'1 de gener de 1995) que vagi a posar en servei a la Comunitat Europea, acompanyant-la de la 
declaració CE de conformitat i del manual d'instruccions. 

El primer concepte que convé aclarir, és qui és el "fabricant". El "Manual per a l'Adequació a la legislació 
vigent dels Equips de Treball. 

1. L'empresa compra una màquina de segona mà, fabricada abans del 1995.01.01. 

En aquest cas, es pot exigir al venedor que hagi efectuat l'adequació de la màquina o equip de treball als 
requisits mínims indicats en l'R.D. 1215/1997; o que ens proporcioni el certificat de compliment dels 
requisits previstos en el Reglament de Seguretat en Màquines (R.D. 1495/1986 i ITC MSG-SM-1, 
referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats.) 

El compliment dels mateixos serà responsabilitat del venedor, importador, arrendador o cedent i es 
podrà verificar mitjançant certificat estès pel fabricant o el seu representant legal establert en la U.E. o 
per una Entitat d'Inspecció i Control Reglamentari facultada per a l'aplicació de l'esmentat Reglament, o 
per un Laboratori acreditat, en el qual es justifiqui el compliment de les regles generals de seguretat a 
què es refereix el capítol VII del mateix o altres en vigor en els Estats membres de la UE que ofereixin 
un nivell de seguretat equivalent. 

Aquesta certificació no serà necessària quan es tracti de peces de recanvi o eines. 

Quan es tracti de màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, procedents d'algun Estat 
membre de la U.E. o d'altres països amb els quals hi hagi un acord de reciprocitat en aquest sentit, els 
certificats a què es refereix el paràgraf anterior, podran ser estesos, si escau, per organismes de control 
legalment reconeguts al país d'origen, sempre que ofereixin garanties tècniques, professionals i 
d'independència equivalents a les exigides per la legislació espanyola a les OCAS i als Laboratoris 
acreditats. 

2. L'empresa compra una màquina de segona mà, fabricada després del 1995.01.01. 

En aquesta ocasió, el venedor ha de lliurar a l'empresa la declaració "CE" de conformitat i el manual 
d'instruccions, així com la resta de documentació relativa a la màquina, la qual ha de portar el marcatge 
"CE". 

3. L'empresa compra una màquina fabricada després del 1995.01.01 en un país que no és de la Unió 
Europea. 

En aquest cas, és el representant d'aquest fabricant a la Unió Europea el que deu de lliurar al comprador 
tant la declaració "CE" de conformitat, com el manual d'instruccions, així com la màquina amb el 
marcatge "CE". 

4. L'empresa modifica substancialment en les seves funcions una màquina fabricada amb posterioritat al 
1995.01.01. 

L'empresa es converteix en fabricant i ha de procedir a realitzar un nou expedient tècnic de construcció i 
una nova declaració "CE" de conformitat. 

5. L'empresa modifica substancialment una màquina fabricada amb anterioritat al 1995.01.01. 

L'empresa es converteix en fabricant segons el R.D. 1435/1992; ha de confeccionar l'expedient tècnic de 
construcció de la màquina, ha de col·locar el marcatge «CE» i ha de realitzar la corresponent declaració 
"CE" de conformitat. 

6. L'empresa fabrica, per al seu propi ús, una màquina. 

Es converteix en fabricant segons el R.D.1435 / 1992, i per tant ha de confeccionar l'expedient tècnic de 
construcció, col·locar el marcatge "CE" i realitzar la declaració "CE" de conformitat. 

7. L'empresari munta un conjunt o una cèl·lula a partir de màquines noves. 

En aquest cas, cadascuna d'elles ha de disposar de la seva corresponent marcat i declaració "CE" de 
conformitat i del seu manual d'instruccions, llevat que es tracti d'una màquina incompleta, entenent per 



aquest nom a aquella que es va a incorporar a una altra màquina o conjunt de màquines per formar una 
cèl·lula o conjunt i que no pot funcionar de forma independent. Per aquestes màquines incompletes el 
fabricant ha de donar al comprador una declaració en la qual consti que la màquina no podrà ser posada 
en servei abans d'haver estat declarada d'acord amb les disposicions de la Directiva de Màquines, la 

màquina a la que serà incorporada . 

L'empresari és responsable d'efectuar els tràmits relatius al conjunt: elaboració de l'expedient tècnic (si 
cal, a partir dels expedients parcials lliurats en el marc de les relacions contractuals pels fabricants de 
subconjunts), marcat de les sigles "CE" en un lloc representatiu del conjunt (per exemple, la consola 
central de comandament) i emissió d'una declaració "CE" de conformitat en la qual es fa constar que es 
refereix al conjunt. En utilitzar màquines o components fabricats per altres, podrà no disposar dels 
expedients tècnics corresponents ja que aquests fabricants poden declarar que els conserven a les seves 
seus i no estan obligats a lliurar-los amb els seus materials. S'aconsella a l'empresari que s'asseguri 
l'existència real d'aquests expedients i de la seva disponibilitat en cas de necessitat. 

8. L'empresa modernitza una línia de fabricació, connectant diverses màquines, unes fabricades abans 
de 1995, i altres amb posterioritat a aquesta data. 

Les posteriors al 1995.01.01 disposar del marcatge "CE" i de la resta de requisits, però les anteriors no. 
En aquest cas l'empresa haurà d'esforçar per respectar la directiva en la mesura del possible i en funció 
de l'estat de la tècnica; haurà d'elaborar l'expedient tècnic de construcció del conjunt, efectuar el marcat 
"CE" i expedir la declaració "CE" de conformitat. 

9. En cas que la màquina estigui fabricada entre l'1 de gener de 1993 i el 31 de desembre de 1994 i el 
fabricant l'hagi subministrat a l'empresa amb el marcatge "CE", la declaració "CE" de conformitat i el 
manual d'instruccions en castellà, s'entendrà que compleix amb els requisits mínims indicats en el RD 
1215/1997. 

10. Si la màquina ha estat construïda entre el 21 de gener de 1987 i l'1 de gener de 1995 i el fabricant 
és espanyol, hauria d'haver subministrat aquesta màquina amb el autocertificat de compliment dels 
requisits de seguretat que s'indiquen en el Reglament de Seguretat en màquines (RD 1495/1986 de 26 
de maig), amb la qual cosa, en cas de posseir es compliria, per part d'aquesta màquina, el que indica el 
RD 1215/1997. 

 


