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GEDAC L’ascensor en la comunitat de propietaris

E
l reglament del 2013 
va introduir canvis im-
portants en el mante-
niment dels ascensors, 
fins al punt que poden 
quedar fora de servei si 
les deficiències detec-

tades no se solucionen en els ter-
minis indicats a l’Acta d’Inspecció. 
   El parc d’ascensors a Catalunya se 
situa en més de 202.000 unitats, xifra 
que vol dir que diàriament es realitzen 
milers de viatges. Els ascensors són 
màquines potencialment perilloses, 
raó per la qual és necessari vigilar el 
seu correcte manteniment i un ús ade-
quat per part dels usuaris i veïns. La 
tranquil·litat de realitzar milers de viat-
ges de forma segura és fruit de l’ús cor-
recte, el manteniment adequat i de rea-
litzar les inspeccions periòdiques quan 
toquen, i que vetllen per la seguretat 
industrial. Les inspeccions les porten a 
terme els organismes de control i són 
els que insten les empreses conserva-

dores, en el cas de defectes greus no 
corregits, a deixar fora de servei els 
ascensors. La correcció dels defectes 
haurà de ser comunicada pel titular 
(o l’empresa conservadora mateix a 
instàncies d’aquell) a l’organisme de 
control que haurà de realitzar una 
nova visita d’inspecció de verifi cació: 
la segona visita.   
   A Catalunya hi ha alguns ascensors 
amb defectes per solucionar, situació 
que preocupa el Gremi d’Ascensors 
que insta a complir la normativa per 
a la seguretat dels usuaris i de les 
instal·lacions en general.

Pròxima regulació. Els ascen-
sors han de disposar d’un manual 
d’instruccions d’ús i funcionament de 
la instal·lació. La nova normativa pre-
veu l’augment de mesures de segure-
tat en tots els ascensors, en aspectes 
com l’anivellament, els dispositius de 
control de càrrega o de protecció a la 
cabina, per exemple, així com la co-

Informació: Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalunya. 
www.gedac-gremi.org  

a Els ascensors han de passar, per normativa, inspeccions obligatòries cada dos, quatre o 
sis anys, en funció del tipus d’edifi ci, plantes o nombre de vivendes. 

Claus per a la seguretat i 
manteniment d’ascensors

¿Pujaria a un 
ascensor que no li 
semblés segur?

L’acta d’inspecció pot indicar 
defectes lleus, greus o molt 
greus. El defecte greu és aquell 
que indica un perill per a la 
seguretat i disposarem d’un 
termini de 6 mesos per corregir-
lo, si no ho fem es podria deixar 
l’ascensor fora de servei, amb la 
molèstia que això comporta als 
usuaris.

municació amb l’exterior de la cabina, 
que serà obligatòria per a aquells apa-
rells que no en tenen.
   Respecte als edifi cis que no tenen  
ascensor a Catalunya, s’hauran de 
tenir presents aspectes com la via-
bilitat del projecte, així com conèixer 
les possibilitats d’aconseguir subven-
cions o ajudes de les Administracions, 
aspecte que millorarà l’aprovació de 
les obres per part dels propietaris. En 
tots aquests aspectes és important 
atendre els consells de les empreses 
instal·ladores i conservadores, per 
exemple, pel que fa referència a sis-
temes que afavoreixen l’estalvi ener-
gètic (màquines amb sistemes de 
tracció gearless, il·luminació led, etc.) i 
aquells que millorin el servei i el con-
fort de la instal·lació. Des del Gremi 
d’Ascensors es recomana que les co-
munitats no es fi xin únicament en el 
preu del manteniment, sinó també en 
el servei i les prestacions que aporten 
les empreses.


