
Actuació: 

4.1 ASCENSORS 

Descripció de les obres subvencionables: 

Dotació d'ascensors en edificis d'habitatges plurifamiliars que no en disposin, tant per l'interior 
com per l'exterior dels edificis. Els edificis hauran de ser com a mínim de planta baixa més tres 
plantes, amb independència del nombre de parades. 

Percentatge subvencionable: 35% del pressupost protegible 

Topalls:  

30.000€ (ascensor interior) 

50.000€ (ascensor exterior) 

Ampliació de percentatges sobre el pressupost protegible de l'actuació: 

+5% per la utilització de materials de baixa petjada ecològica, incrementant el topall 5.000€ 

+15% barris específics*, incrementant el topall 15.000€ 

+5% edifici catalogat, incrementant el topall 5.000€ 

Subvenció màxima: 50% 

Topall màxim: 65.000€ 

Condicions tècniques: 

L'ascensor ha de tenir, d'acord amb les possibilitats de l'edifici, les dimensions adequades, 
perquè compleixi la normativa vigent d'aparells elevadors amb marcatge “CE”, que comporta 
l'obtenció de l'alta de la posada en marxa per part del Departament de la Generalitat de 
Catalunya competent en la matèria corresponent, mitjançant les entitats col·laboradores tipus 
ECA o ICIT. 

En cas que l'actuació consisteixi en la creació d'un itinerari practicable global que comporti la 
instal·lació d'un ascensor, aquest haurà de complir tots els paràmetres exigibles a un edifici 
amb obligatorietat de tenir un ascensor, segons la normativa vigent. 

Per raons d'estalvi energètic i simplificació de les instal·lacions generals de l'edifici, es 
recomana reduir la utilització dels ascensors oleodinàmics per als casos estrictament 
necessaris. Així mateix, en qualsevol cas, es buscarà la solució més eficient des del punt de 
vista energètic. 

Serà condició indispensable que les noves botoneres disposin del sistema braille o dels 
números en relleu i se situïn entre 1,00 m i 1,40 m d'alçada. 

Els ascensors instal·lats tindran una velocitat mínima de 0.15m/s 

  

*Barris específics: Raval, Gòtic, Barceloneta, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Poble Sec, 

Besòs i el Maresme, Bon Pastor, Can Peguera, Roquetes, Prosperitat, Torre Baró i el Carmel.  

  

 


