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José M. Pascual, en representació de INTERSINDICAL i en qualitat de delegat de prevenció de la Conselleria 

d'Igualtat i Polítiques Inclusives, en l'exercici de la seva tasca de vigilància i control sobre el compliment 

de la normativa de prevenció reconeguda en l'art.36 Llei 31/1995, amb referència als ascensors de la 

Direcció Territorial de València, Avinguda del Oest nº36, DIR: 

Que quatre dels cinc ascensors  de pública concurrència que utilitzen centenars de persones a diari tenen 

pegada en la porta una etiqueta roja de la empresa conservadora d’ascensors que darrere de les 

corresponents revisions y comprovacions notifica: 

 INSPECCIÓ D’ASCENSORS: DESFAVORABLE 

 amb defectes molt greus 

Fora de servici fins a nova inspecció 

És evident l’obligació de mantindre els ascensors en bon estat de funcionament durant tot el temps que 

puguen ser utilitzats i complint les disposicions reglamentàries pertinents: ... les inspecciones negatives 

es comuniquen abans de que passen les 24 hores següents a la realització de la inspecció, a més, la 

instal·lació quedarà precintada y es deixarà fora de servici fins que es solucionen els defectes detectats. 

La subsanaciò dels defectes deurà ser acreditada al organisme de control mediant l’acreditació de la 

empresa que els haja esmenat. A continuació es realitzarà una nova inspecció i en cas de que siga 

favorable es restituirà el servici y s’emetrà una nova acta de inspecció. 

 

Vista la possible gravetat, este delegat SOL.LICITA: 

PRIMER.- Es valore el risc puntual i global que pogués derivar-se de l’ús continu dels ascensors pel personal 

treballador i de gent atesa i s’informe d’urgència a tots els usuàris si hi ha algun perill. 

SEGON.- Es comunique a qui tinga alguna responsabilitat decisòria perquè prenga les mesures preventives 

adequades i es prenguen les decisions oportunes per garantir la total seguretat de totes les persones que 

a sovint utilitzen els ascensor de l’edifici. 

A més, tingueu per rebuda la notificació perquè es tracte aquesta qüestió al ple del Comitè, i se l’informe  

de l’incident, s'avaluen les deficiències, les accions preventives i s’aporti l’informe que garanteixi la plena 

seguretat de tot el personal.  

28 de gener del 2022. 

Delegat de Prevenció INTERSINDICAL 

  

Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, Instrucción Técnica de  “Ascensores” 

Art. 11.4.3 Defecto muy grave. El que constituya un riesgo inminente para las personas o pueda ocasionar daños en la instal·lació. 

Art. 11.5.2.1 Si se encontrara algún defecto muy grave, la empresa conservadora presente, a instancias del organismo de control, 

deberá dejar el aparato fuera de servicio, con la advertencia al titular de que el ascensor deberá permanecer en esa situación en 

tanto el defecto no sea subsanado 

Art. 5.1.2 Impedir el funcionamiento del ascensor cuando tenga conocimiento, por sí mismo o por indicación de la empresa 

conservadora, organismo de control u órgano competente de la Administración Pública, de que su utilización no reúne las debidas 

garantías de seguridad 

 



 

 

 


