
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
16 Juny 2021

Assessor Tècnic:

• Nova ITC i al· legacions presentades pel sector.

• Presentació proposta d’acord amb Turboiber per la 
continuïtat de les legalitzacions d’ascensors i Plans de 
manteniment.

• Comentaris RD 298/2021, de 28 d’abril que modifica 
el RD 88/2013 de 8 de febrer que aprova la ITC 
Ascensors.



El 3 de desembre de 2020: 
FEEDA remet l'esborrany de la ITC

En la Assemblea Extraordinària de 15 de desembre de 
2020: 
Es presenta un extracte dels punts més destacats

El 22 de desembre de 2020:
Es remet a les empreses l'esborrany de la ITC sol·licitant la seva 
participació en l'enviament d'al· legacions i la seva col· 
laboració amb aquesta assessoria per a la seva anàlisi, indicant 
el termini màxim de el 12 de gener de 2021. 
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A la finalització del termini s'havien rebut les següents respostes:

� Empreses que remeten les seves al· legacions: 2
� Empreses que s'ofereixen i col· laboren amb aquesta assessoria :  3
(reiterem novament el nostre agraïment)

Realitzat l'anàlisi es presenten per part del Gremi un total de:

� 49 al· legacions al text de l’esborrany de la nova ITC
Al· legacions que es remeten a FEEDA perquè siguin incloses en 

el total de les al· legacions presentades.
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Total d’al· legacions que es tramiten en FEEDA: 213 
Que es distribueixen:
● 49 del Gremi d’Ascensors de Catalunya
● 42 d'altres associacions
● 86 d’Empreses multinacionals
● 36 d’altres empreses

Analitzades pel Grup de Normativa de FEEDA s'acorda presentar al 
Ministeri un total de:

87 al· legacions, un total del 41% de les rebudes
D'aquestes s'inclouen un total de 17 al· legacions presentades pel
Gremi, és a dir un 20% del total presentades en el Ministeri.
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AL· LEGACIONS DESTACADES PRESENTADES 

PEL SECTOR AL MINISTERI
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► Eliminar de la documentació de posada en servei la inspecció
inicial i l'acta d'assaig del control final. 

► Incloure en els contractes de manteniment les obligacions dels 
titulars.

► L'empresa conservadora deixarà fora de servei els ascensors a 
través d'instruccions d'una OC o de l'Administració.

► Incloure el mal ús en les causes dels accidents.

► Eliminar la referència a l'hora d'inici i acabament de 
l'manteniment.

► Modificar el "necessari" pel "suficient" en el nombre de 
conservadors.

► Eliminar la referència a la garantia de 2 anys en els treballs
realitzats.
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► Eliminar l'obligació de l'empresa conservadora de deixar fora de 
servei l'ascensor en cas d'estar fora de termini la inspecció
periòdica.

► Eliminar l'obligació de l'empresa conservadora de presentar un 
informe tècnic en la documentació d'alta d'un ascensor a la 
cartera de manteniment.

► Eliminar la referència a el temps establert per a la realització del 
manteniment.

► Eliminar la referència a treballs a realitzar per dues persones.

► Incloure la taula existent en l'actual ITC de les modificacions
importants.
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► Eliminar la reducció a la meitat del termini de les inspeccions
periòdiques en ascensors amb >24 anys.

► Regulació de la documentació a presentar a l'OC en les 
inspeccions periòdiques.

► Eliminació del defecte per mal manteniment.

► Eliminar les mesures de seguretat de l'annex VI i referents a la 
modificació dels contrapesos.

► Eliminar la realització dels rescats en edificis de pública 
concurrència amb dues persones.

► Augmentar el termini per a la substitució de les guies cilíndriques.
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1. INTERVENCIÓ SIMULTÀNIA DE DOS TÈCNICS EN ACTIVITATS DE 
REPARACIÓ I MANTENIMENT

2. ELIMINACIÓ DELS SISTEMES DE QUALITAT

3. INSPECCIÓ INICIAL PRÈVIA AL REGISTRE DE L’ASCENSOR

4. CONTINGUT DEL PLAN DE MANTENIMENT I NORMA UNE 58720:2020

5. POSADA FORA DE SERVEI D’ASCENSORS AMB IPO CADUCADA

6. COMPETÈNCIES DEL CONSERVADOR D’ASCENSORS ANNEX X
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RESUM D’AL· LEGACIONS IMPORTANTS PRESENTADES PER 
FEEDA AL MINISTERI



REGLAMENTO DE 1966

Art.125.

A los efectos de garantía y para poder efectuar contratos, las 

Empresas dedicadas al mantenimiento de sus instalaciones 

deberán encontrarse en posesión de un certificado expedido 

por la Delegación de Industria de cada provincia en que haya 

de ejercer su cometido, acreditativo de su competencia 
técnica e inscrito en el Registro de Empresas Conservadoras de 

cada Delegación.
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REAL DECRETO 2291/1985

Art. 10. Empresas conservadoras:

Las empresas conservadoras cumplirán como mínimo, lo siguiente:

Poseer los medios técnicos y humanos que se especifiquen en 
cada ITC.

ITC MIE AEM 1/1987

Art. 16.3 Entretenimiento

Contar en su plantilla y a nivel de Empresa, como mínimo, con un 
Técnico titulado, Ingeniero superior o Técnico, que será el 
responsable técnico.
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REAL DECRETO 88/2013 (ITC AEM 1)

Art. 9. Las Empresas conservadoras deberán cumplir lo
siguiente:

Poseer los medios técnicos y humanos mínimos necesarios para realizar 
sus actividades en condiciones de total seguridad, con un mínimo de 
un conservador y bajo la dirección técnica de un técnico titulado 
competente en plantilla.

(CONDICIONES VIGENTES EN ESTOS MOMENTOS)
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TÈCNIC TITULAT:

● 1 Títol universitari (s’accepta el resguard de pagament 

de la sol· licitud del títol)

● 1 Contracte laboral o mercantil (categoria responsable 

tècnic)
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ESBORRANY DE LA NOVA ITC

9. Les empreses conservadores hauran de complir amb el següent:

Comptar amb el personal en plantilla, d'un nombre de conservadors 
d'ascensors necessari per als que té contractat el manteniment i més 
amb un mínim d'un tècnic titulat competent, que serà el responsable 
tècnic, contractat a jornada laboral completa.

AQUEST REIAL DECRET I LA INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA ITC-
AEM-1 QUE APROVA, ENTRARAN EN VIGOR L’1 DE JULIOL DE 2022
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REAL DECRETO 298/2021

Art. 9. Las Empresas conservadoras deberán cumplir lo siguiente:

Un técnico titulado universitario con competencias específicas en la materia objeto de la 
presente instrucción técnica complementaria, que será el responsable técnico, 
contratado en plantilla a jornada completa

Disposición transitoria única. Empresas previamente habilitadas.

Las empresas habilitadas a la fecha de entrada en vigor del presente real decreto 
podrán seguir realizando la actividad y dispondrán de un año, desde la entrada en vigor 
del presente real decreto, para adaptarse a las condiciones y requisitos establecidos en 
las modificaciones introducidas por el presente real decreto. Su entrada en vigor:

EL PRESENTE REAL DECRETO 

ENTRARÁ EN VIGOR EL 1 DE JULIO DE 2021
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INTERPRETACIÓ FINAL

SITUACIÓ ACTUAL:

Compliment del disposat en el R.D. 88/2013 i amb el que indica l'OGE

de la Generalitat de Catalunya:

1 Tècnic titulat competent en plantilla amb contrate laboral o

mercantil.

Amb moratòria de compliment d'UN ANY des de l'dia 1 de juliol de

2021 a 1 de Juliol de 2022.

SITUACIÓ A 1 DE JULIOL DE 2022:

1 Tècnic titulat universitari contractat en plantilla a jornada completa
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● Seguiment de les reunions amb els serveis de seguretat d'instal· 
lacions de la Generalitat de Catalunya.

● Col· laboració amb el Col· legi d'Enginyers Graduats i Tècnics
industrials de Barcelona.

● Projecte d'acord amb Bureau Veritas per a la realització de proves
i certificació dels eixos de les politges dels grups tractors.

● Projecte d'acord amb Turboiber per a l'elaboració de plans de 
manteniment i renovació dels serveis de certificació.
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ACORD AMB BV
PER LA INSPECCIÓ I ASSAIG NO DESTRUCTIU EN EIXOS 
DELS GRUPS TRACTORS EN ASCENSORS MITJANÇANT 
ULTRASONS + SHAFTEST

● NECESSITAT D’OBTENIR RESULTATS AMB FIABILITAT

● COMPLIMENT DE LA NORMATIVA

● SEGURETAT EN LES INSTAL· LACIONS

● CONFIANÇA DELS CLIENTS
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ACORD AMB BV

ACORD ECONÒMIC

ULTRASONS + SHAFTEST en eixos dascensors

● 1 ASCENSOR: 320 euros/any

RUTA MARCADA (itinerari): Inspeccions en la mateixa jornada (a 
organitzar en conjunt per BV per ascensors d’un mateix
conservador o diferents empreses) 

● De 2 a 3 ascensors en una mateixa jornada 280,00 €/ ud.

● De 4 a 6 ascensors en una mateixa jornada 250,00 €/ ud.

● + de 6 ascensors en una mateixa jornada 210,00 €/ ud.

Temps de desplaçament del tècnic i realització d’Informe inclosos
en el preu.
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PRESENTACIÓ PROPOSTA D’ACORD 
AMB TURBOIBER PER A LA 

CONTINUÏTAT DE LES 
LEGALITZACIONS D’ASCENSORS I 

PLANS DE MANTENIMENT
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PROPUESTA DE ACUERDO DE COLABORACIÓN 
GEDAC-TURBOIBER

Legalización de ascensores con velocidad ≤ 0,15 
m/s (Directiva de Máquinas)
Renovación de acuerdo sobre puesta en 
conformidad de este tipo de elevadores 
(estándar)
Incluyendo en el acuerdo los elevadores de 
husillo (poco frecuentes en Cataluña)
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Nuevos modelos de ascensores con velocidad ≤ 0,15 
m/s para legalización con Directiva de Máquinas.
Se extiende el acuerdo a los montacargas y a los 
montacoches conformes con Directiva de Máquinas 
que se quieran adaptar para el uso de personas.

El resto de elevadores conformes con Directiva de 
Máquinas no estandarizados y que las empresas 
soliciten su legalización,Turboiber estudiará la 
viabilidad y las empresas estarán obligadas a comprar 
los materiales que se deriven de esa puesta en 
conformidad a Turboiber
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Ampliación del acuerdo para la puesta en 
conformidad (legalización) de ascensores con 
velocidad ≥ 0’15 m/s.
Se extiende el acuerdo para la puesta en conformidad 
con Directiva de Ascensores de ascensores 
residenciales con velocidad superior a 0,15 m/s. previa 
viabilidad del proyecto y actuando en este caso por el 
procedimiento de  “Verificación por Unidad” descrito 
en la Directiva 2014/33/UE.

Las empresas que opten a ese procedimiento deberán 
contratar la certificación final del proceso con un 
organismo de control 
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Ascensores especiales e industriales
Turboiber pondrá a disposición de los agremiados su 
amplia experiencia en ascensores especiales e 
industriales
Colaborando en proyectos especiales particulares 
propios de cada instalador para hacerlos posibles, 
como un asesor externo.
Los contratos de mantenimiento resultantes de dichos 
proyectos pertenecerán siempre a las empresas 
agremiadas.
(Recordemos que TURBOIBER no es empresa 
conservadora)
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PROPUESTA DE COLABORACIÓN CON

EL GREMI D’ASCENSORS DE CATALUNYA 

“OBLIGACIÓN DE ESTABLECER PLANES DE 
MANTENIMENTO EN LOS ASCENSORES”
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ASAMBLEA GREMI D’ASCENSORS DE CATALUNYA – JUNIO 2021

Disposición Transitoria Primera

Las empresas conservadoras deberán
disponer, en el plazo de un año a partir
de la entrada en vigor de este Real
Decreto y para cada tipo de ascensor
objeto de sus tareas de mantenimiento,
un plan de mantenimiento diseñado
según la norma UNE 58720:2020
“Mantenimiento preventivo de
ascensores”.
Dicho plan de mantenimiento incluirá
necesariamente el número de
conservadores que son necesarios para
llevar a cabo dichas tareas de
mantenimiento.
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PARTICULARIZA

PARQUE DE ASCENSORES
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¿A QUÉ LLAMAMOS PARTICULARIZAR?

PLAN DE MANTENIMIENTO ASCENSOR

TIPO ASCENSOR HIDRÁULICO CARGA INDICAR
CUARTO DE MÁQUINAS SI VELOCIDAD 0,63 m/s
FABRICANTE INDICAR Nº PARADAS INDICAR
MODELO INDICAR PUERTAS INDICAR
DIRECTIVA CUMPLIMIENTO DIRECTIVA 95/16/CE O DIRECTIVA 2014/33/UE

DIRECCIÓN INDICAR

INSERTAR LOGO 
DE LA EMPRESA SI 

SE DESEA

A HACER UNA FICHA DE CADA ASCENSOR CON SUS DATOS PARTICULARES, A 
LOS QUE TURBOIBER NO TIENE ACCESO.
DEBE HACERSE UNA FICHA O PLAN PARTICULAR POR CADA APARATO EN 
MANTENIMIENTO.
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¿CÓMO ES CADA PLAN MODELO?

PÁGINA DE CABECERA
SIRVE PARA PARTICULARIZAR POR 

ASCENSOR

PÁGINAS DONDE SE DETALLA 
EL PLAN DE MANTENIMIENTO

ANEXO DONDE SE DESCRIBE LA 
PROPUESTA DE HACERLO
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¿CÓMO ES CADA PLAN MODELO?

INDICA LAS HERRAMIENTAS 
PROPUESTAS PARA REALIZAR EL 

TRABAJO

INDICA LAS PERSONAS PARA 
REALIZAR EL TRABAJO

PERIODO DE INSPECCIÓN, ES 
DECIR CADA CUANTO TIEMPO SE 

HACE S/UNE EN 58720:2020

INDICA EL ANEXO DONDE SE 
PROPONE LA FORMA DE 

HACERLO

TIPO DE REVISIÓN A REALIZAR 
S/UNE EN 58720/2020

TAREA  DE MANTENIMIENTO A 
REALIZAR 
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¿CÓMO ES CADA PLAN MODELO?

INDICA LA TAREA A QUE SE 
REFIERE LA ACLARACIÓN

INDICA LA MANERA PROPUESTA 
PARA REALIZARLA


