
APARELLS ELEVADORS



ÀMBIT D’APLICACIÓ

• Ascensor: Aparell d'elevació instal·lat
permanentment en edificis o construccions, que 
serveix nivells definits, amb un habitacle que es 
desplaça al llarg de guies rígides i la inclinació del 
qual sobre l'horitzontal és superior a 15 graus, i que 
està destinat al transport:

• de persones.
• de persones i objectes.
• només d’objectes, si l’habitacle és accessible i una 

persona hi pot entrar sense dificultat, i si està proveït
d'elements d’accionament situats dins de l’habitacle.



NORMATIVA

• REAL DECRET 1314/1997, d'1 d'agost, pel qual es 
modifica el Reglament d'aparells d'elevació i 
manutenció aprovat per REAL DECRET 2291/1985. 

• REAL DECRET 88/2013, de 8 de febrer, pel qual
s'aprova la Instrucció tècnica complementària AEM-
1 del Reglament d'aparells d'elevació i Manutenció



Empresa conservadora d’ascensors

• Les persones físiques o jurídiques que vulguin
iniciar la seva activitat com a conservadores 
d’ascensors, han de presentar a l’Administració una 
declaració responsable en la qual manifestin que 
compleixen els requisits preceptius (RASIC)



RCAE Empreses conservadores 
d’ascensors
• REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR LES EMPRESES 

INSTAL·LADORES I CONSERVADORES 
D’INSTAL·LACIONS D’APARELLS D’ELEVACIÓ I 
MANUTENCIÓ 

• Assegurança de responsabilitat civil Pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil professional

• Personal qualificat Certificat d’alta a la Seguretat social.
• 1 TÈCNIC TITULAT: 

• 1 Títol universitari) 
• 1 Contracte laboral o mercantil (categoria responsable tècnic)

• 1 OPERARI QUALIFICAT 
• 1 Contracte laboral personal qualificat



Instal.ladors

• Els conservadors d'ascensors han de disposar de la 
certificació acreditativa de la qualificació
professional. La competència professional
s'acredita a través de titulació acadèmica, examen 
o experiència laboral.



Instal.ladors

• http://canalempresa.gencat.cat/web/shared/canal
empresa/estatics/car092.doc



Instal.lacions

• A partir del 6 de novembre de 2014, les altes, 
modificacions i baixes registrals de les noves 
instal·lacions a les quals s’aplica la Llei 9/2014 del 
31 de juliol, de la seguretat industrial dels
establiments, les instal·lacions i els productes, 
s’hauran de sol·licitar per via electrònica a través 
del web Canal Empresa



Instal.lacions existents

• Per a la legalització d'un «ascensor» no registrat amb velocitat
màxima fins a 0,15 m/s, el titular haurà de presentar la següent
documentació:

• Declaració responsable de posada en servei d'un nou « ascensor » , 
prèvia adaptació al RD 1644/2008 .

• Per a la legalització d'un «ascensor» no registrat amb velocitat
màxima superior a 0,15 m/s, instal·lat amb anterioritat a l'entrada
en vigor del RD 1314/1997 (1997.07.01), el titular haurà de 
presentar la següent documentació:

• Declaració responsable de posada en servei d'un nou «ascensor» i 
còpia de la documentació justificativa de l'existència de la instal·lació
amb anterioritat a l'entrada en vigor del RD 1314/1997.
Per a la legalització d'un «ascensor» no registrat amb velocitat màxima
superior a 0,15 m/s instal·lat a partir de l'entrada en vigor del 
RD 1314/1997, el titular haurà de presentar la següent documentació:

• Declaració responsable de posada en servei d'un nou «ascensor» i 
còpia de la documentació justificativa de l'existència de la instal·lació a 
partir de l'entrada en vigor del RD 1314/1997.



Inspeccions de manteniment
preventiu:
• Ascensors en habitatges unifamiliars i ascensors amb

velocitat no superior a 0,15 m / s: 4 mesos
• Ascensors comunitaris d'ús residencial de fins a 6 

parades i ascensors instal·lats en edificis d'ús públic de 
fins a 4 parades, que tinguin una antiguitat inferior a 
vint anys: 6 setmanes

• Els ascensors no inclosos en els casos anteriors: 1 mes

Realització: empresa conservadora (mantenidora
autoritzada)



Documentació que ha de lliurar
l’empresa mantenedora al titular
• En les seves intervencions en l'aparell l'empresa

conservadora ha de lliurar al titular de la instal·lació
un justificant del treball realitzat, que 
fonamentalment consisteix en:

• Un butlletí que reflecteixi les dades fonamentals de 
l'actuació realitzada. 

• Un registre de manteniment que mantindrà al dia, des 
de l'última inspecció, que quedarà a disposició del titular 
i de l'òrgan competent de la comunitat autònoma, on
s'incloguin les dades relatives a les revisions de 
manteniment ordinàries, les incidències i avaries, els
accidents, les reparacions i canvis de peça i les 
modificacions importants. 



Inspeccions de seguretat:

• Ascensors instal·lats en edificis industrials i llocs de 
pública concurrència: 2 anys

• Ascensors instal·lats en edificis de més de 20 
habitatges o de més de 4 plantes: 4 anys

• Ascensors instal·lats en edificis no inclosos en els
casos anteriors: 6 anys

Realització: Organisme de control autoritzat (OCA) 
juntament amb l’empresa mantenedora


