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GUIA DE SEGURETAT PER A OPERADORS DE
PLATAFORMES ELEVADORES
1.0 INTRODUCCIÓ
L’objectiu d’aquesta guia és complementar la instrucció que, com a operador,
heu rebut, i proporcionar, amb un llenguatge senzill, les recomanacions necessàries per utilitzar amb seguretat les plataformes elevadores en un ampli ventall d’aplicacions, des de les proves inicials fins al transport i l’emplaçament,
i dur a terme la feina.
Aquesta guia contempla els següents tipus de plataformes elevadores:
.- Plataformes sobre camió, articulades i telescòpiques
.- Plataformes autopropulsades articulades i telescòpiques
.- Plataformes de tisora
.- Plataformes de remolc articulades i telescòpiques
Aquesta guia no cobreix les especificacions de seguretat en el maneig de pals
elevadors i altres tipus de plataformes fixes de treball; tampoc cobreix plataformes suspeses sobre edificis que s’utilitzen per a la neteja de vidres: aquestes màquines són diferents de les plataformes elevadores.
En cas de tenir algun problema de seguretat amb la plataforma elevadora que
aquesta guia no especifiqui, caldrà seguir les instruccions del fabricant.
2.0 RELACIÓ D’ACCIDENTS
Una relació d’accidents feta recentment descriu 87 causes d’accidents en què
pot haver-hi involucrada una plataforma elevadora.
La relació següent no és una llista completa de tots els accidents possibles,
però ens orienta sobre les causes més importants.
- Bolcada per un emplaçament incorrecte dels estabilitzadors 		
25
- Bolcada per una fallada dels estabilitzadors 			
6
- Bolcada per les males condicions del terreny 			
6
- Bolcada per sobrecàrrega						1
- Bolcada per alteracions insatisfactòries				
1
- Bolcada per raons poc clares					
1
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- Descens incontrolat per fallada d’algun component			
- Descens incontrolat per raons poc clares				
- Fallada en el sistema d’anivellament				
- Xocs entre la plataforma i l’estructura fixa				
- Fallada d’algun component a causa del contacte amb una estructura fixa
- Xoc de la plataforma amb un altre vehicle				
- Atrapament entre les parts mòbils de l’estructura			
- Causes no gaire clares						
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3. QUALIFICACIONS I RESPONSABILITATS DE L’OPERADOR
3.1 Formació
Per poder operar una plataforma elevadora de treball cal haver rebut la formació adequada per manejar-la amb seguretat tal com exigeix la normativa.
Es recomana tenir un certificat que demostri que esteu preparats per portar a
terme la feina.

3.2 Conducció per carreteres
La conducció de les plataformes elevadores per les carreteres està subjecta a
les normes de circulació. És requisit principal estar en possessió del permís
de conduir.
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3.3 Aptitud i salut
Per poder treballar com a operador cal una bona preparació i molta concentració. No podeu maniobrar una màquina si no sou mèdicament aptes o si teniu
problemes de visió, d’oïda o amb l’alcohol o les drogues. La vostra empresa
és responsable de garantir que el vostre estat de salut no suposarà un risc per a
vosaltres o per a altres persones que treballin amb vosaltres o a prop. Si teniu
algun dubte sobre la vostra aptitud, parleu amb l’empresa perquè us facin un
examen mèdic abans de maniobrar una plataforma. Si no esteu en condicions
de treballar en altura no heu de maniobrar o treballar des d’una plataforma
elevadora.
3.4 Responsabilitats de l’operador
La primera preocupació de l’operador ha de ser la seguretat de maneig de la
plataforma elevadora, la seguretat de les persones que treballen amb la plataforma i la d’aquelles persones que es troben en l’àrea de treball.
Heu de seguir sempre les instruccions del fabricant i no intentar mai operar la
màquina més enllà dels límits recomanats.
Cal tenir bona cura de la plataforma, ja que és el factor més important per a
la seguretat en el treball. No en feu un mal ús, no ignoreu ni manipuleu els
dispositius i equips de seguretat que han estat instal·lats a la màquina.
4. TRASLLAT DE LA PLATAFORMA FINS AL LLOC DE TREBALL
4.1

Cal assegurar-se que la plataforma elevadora pot desplaçar-se sobre
el sòl, i adaptar-se a les condicions del terreny amb què es trobarà al
lloc de treball.

4.2

Abans de desplaçar la plataforma fins al lloc de treball cal assegurar que no hi ha rampes, rases, pendents, forats, obstruccions, cables,
avançaments d’edificis o altres obstacles que puguin suposar un perill.
Assegureu-vos que no hi ha persones a la zona de treball de la màquina.
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4.3

Abans del trasllat, comproveu que la plataforma estigui en la posició adequada de desplaçament i que no hi hagi persones a la zona
de pas de la màquina. Assegureu-vos que la màquina està replegada
i en posició de transport i que els estabilitzadors estan recollits i
assegurats tal com recomana el fabricant.

5.0 EMPLAÇAMENT I SEGURETAT
5.1 Condicions del terreny
Les males condicions del terreny o del sòl poden afectar les plataformes elevadores i causar desequilibris o que la màquina marxi de la línia de plomada i
quedi fora de nivell i, per tant, inestable. Consulteu immediatament el vostre
superior o el manual del fabricant davant de qualsevol dubte.
5.1.1
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L’operari i la màquina són els que més arrisquen quan les condicions del terreny no són bones. Les condicions més habituals amb
què ens podem trobar són les següents:

-

Sòl no compactat: ens podem trobar amb terra o altre tipus de material
apilat al llarg del tros que cal emplenar i que no ha estat compactat. Una
indicació que el terra no està compactat pot ser una esquerda paral·lela a
la línia de la rasa.

-

Soterranis: alguns són incapaços de suportar el pes de la màquina amb o
sense càrrega i poden esfondrar-se d’improvís.

-

Serveis soterrats: clavegueres, desguassos, forats, conductes de gas o
aigua, etc. poden quedar danyats pel pes de la màquina o poden fins i tot
enfonsar-se i fer bolcar la màquina.

Condicions meteorològiques: les pluges fortes o prolongades poden alterar les condicions del sòl i causar enfonsament. Cal ajustar i comprovar
l’anivellament quan hi ha sospita que el terra pot haver-se estovat. Cal verificar regularment el terreny.
Les mateixes proves s’han de fer regularment quan el sòl congelat s’estigui
reblanint. El terra congelat pot semblar més ferm del que realment és.
5.2 Ús dels estabilitzadors
5.2.1

Alguns tipus de plataforma elevadora vénen proveïts d’estabilitzadors
que cal utilitzar seguint les recomanacions del fabricant.

5.2.2

Abans d’elevar la plataforma cal assegurar que la màquina estigui
anivellada d’acord amb els límits del fabricant i situada en una superfície ferma. Es recomana l’ús de plaques apropiades quan sigui
necessari repartir la càrrega sota els estabilitzadors per evitar que
s’enfonsin al terra o facin malbé la superfície.

5.2.3

S’ha de comprovar abans de començar a treballar i també de manera
regular mentre duri l’obra, que cada estabilitzador i les seves plaques estiguin totalment en contacte amb la superfície del terra.

5.2.4

En cas de dubte sobre les condicions del terreny, consulteu amb la
direcció.

5.2.5

En alguns tipus de màquines, els pneumàtics no han de suportar el
pes quan la plataforma està aixecada (seguiu les instruccions del
fabricant).
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5.2.6

Si la màquina porta estabilitzadors, aquests s’han d’estendre horitzontalment a ambdós costats, excepte si la màquina ha estat dissenyada per permetre una extensió parcial. No s’ha de desplaçar mai la
màquina amb els estabilitzadors estesos.

5.3

Eixos extensibles

5.3.1

Si la màquina porta eixos extensibles, s’han d’estendre horitzontalment en ambdós costats, excepte si la màquina ha estat dissenyada
per permetre una extensió parcial.

5.3.2

Els eixos han d’estar recollits quan es desplaça per carretera i en els
desplaçaments cap a o des de la zona de treball.

5.3.3

L’única circumstància en què la plataforma elevadora pot moure’s
amb els eixos estesos és quan, com a part del treball que du a terme,
calgui ajustar la posició de la màquina (vegeu secció 6.2).

5.4

Seguretat de la càrrega

5.4.1

La seguretat de la càrrega és la càrrega màxima que una plataforma
elevadora pot transportar amb seguretat. Aquesta càrrega inclou el
pes de les persones, les eines, l’equip, els cables i el material.

5.4.2

La sobrecàrrega és extremadament perillosa i s’ha d’evitar sempre.
No només pot espatllar la màquina sinó que també pot fer-la bolcar.

La sobrecàrrega és extremadament perillosa.
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5.4.3

Cal garantir la seguretat de la càrrega de la màquina i preveure que
serà capaç de sostenir el pes de les persones, de les eines i l’equip
abans de començar a treballar.

5.4.4

S’ha de tenir en compte que alguns fabricants permeten variar la
seguretat de la càrrega en alguns tipus de màquines. Consulteu el
diagrama de càrregues del fabricant.

La seguretat de la càrrega ha d’estar sempre indicada a la màquina en un
lloc destacat i mostrar els kilograms mitjançant un diagrama que indiqui el
màxim de persones.
5.5 Altres riscos
Hi ha altres factors que també poden reduir l’estabilitat de la plataforma i
causar una bolcada o el bloqueig de la màquina. Són els següents:
- Una distribució desigual de la càrrega a la plataforma.

Una distribució desigual de la càrrega pot reduir l’estabilitat.
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-

Utilitzar la màquina amb vent fort. La velocitat màxima del vent amb
què la màquina pot treballar amb seguretat haurà d’estar especificada pel
fabricant i indicada a la màquina (vegeu secció 10).

-

Impacte sobtat (xoc) de càrregues per caiguda d’objectes, etc.

-

Empènyer o estirar (horitzontalment) en una estructura al costat la plataforma, pot causar inestabilitat, bolcades o danys a la plataforma elevadora quan la força és més gran que l’especificada pel fabricant.

6.0 SEGURETAT DE TREBALL
6.1

Ús correcte de les plataformes elevadores

6.1.1

La plataforma elevadora està dissenyada per elevar persones, les
eines i l’equip, i facilitar l’accés al lloc de treball.

6.1.2

No s’ha d’utilitzar com si fos una grua i penjar la càrrega per sota
de la plataforma utilitzant eslingues o qualsevol altre sistema
d’elevació.

No s’ha de penjar càrrega a sota de la plataforma.
6.1.3
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Si la plataforma elevadora s’utilitza majoritàriament per transferir
persones o coses d’un nivell a un altre (i no com a plataforma de
treball), la màquina serà considerada com un muntacàrregues o elevador i haurà de respectar les regulacions d’aquest tipus d’aparells.
En aquestes circumstàncies, cal consultar amb la direcció.

6.1.4

Les maniobres de la plataforma o cistella són de la vostra responsabilitat. Mai heu de permetre que persones no autoritzades manipulin
o interfereixin els controls.

6.1.5

Manipuleu sempre els comandaments amb suavitat.

6.1.6

Cal entrar i descendir de la plataforma només quan estigui totalment
abaixada i utilitzant els esglaons dissenyats per a aquest propòsit.

6.1.7

No intenteu mai enfilar-vos per l’enreixat que formen les plataformes de tisora.

6.1.8

La plataforma elevadora no s’ha de traslladar amb la ploma estesa o
la plataforma aixecada tret que hagi estat específicament dissenyada
per utilitzar-se d’aquesta manera.

Les plataformes elevadores utilitzades com a muntacàrregues estaran subjectes a regulacions especials.
6.1.9

Si es treballa en una zona on hi ha altres treballadors o vehicles, cal
assegurar que tota la zona de treball està degudament marcada amb
l’ajuda de cons i senyals. Consulteu el vostre supervisor davant de
qualsevol dubte.
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Marqueu l’àrea de treball si hi ha més treballadors a la zona.
6.1.10

No recolzeu mai materials o eines a les vores laterals de la plataforma. En cas de descuit, podrien caure quan moguéssiu la plataforma.

6.1.11

La màquina no ha d’utilitzar-se mai com si fos un suport, puntal o
llaç per sostenir altres estructures, màquines, etc.

No utilitzeu mai la màquina com a suport o puntal.
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6.1.12

En cap cas interferiu, falqueu o anul·leu els sistemes de seguretat o
controls hidràulics, elèctrics o mecànics.

6.1.13

Adopteu precaucions per evitar fer-vos mal o danyar la màquina en
cas de caigudes de materials com totxanes, pintura, metalls calents
procedents de soldadures, etc.

6.1.14

No utilitzeu mai la plataforma elevadora com a presa de terra elèctrica a l’hora de soldar estructures.

6.1.15

Abans i durant l’elevació i el descens de la plataforma, comproveu
que no hi hagi risc d’obstrucció ni que pugui colpejar persones.

6.1.16

Quan utilitzeu un arnès de seguretat o cinturó enganxeu-lo a
l’ancoratge proveït pel fabricant. No enganxeu mai l’arnès o cinturó
de seguretat a un altre objecte o estructura fora de la plataforma
elevadora (vegeu secció 6.6).

6.1.17

Mai no s’han d’utilitzar rails, escales o similars per ampliar l’abast
o l’altura de treball. Els peus s’han de mantenir ferms al pis de la
cistella o plataforma durant tot el temps.

6.1.18

Quan utilitzeu un equip que porti cables o tubs acoblats, eviteu que
pengin lliurement, cal sempre tenir-los subjectes correctament. S’ha
d’anar molt en compte per evitar que els objectes o l’equip colpegin
o interfereixin en els controls de la màquina.

No enganxeu mai l’arnès a una estructura fora de la plataforma de treball.
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6.1.19

No utilitzeu la màquina per remolcar un altre vehicle excepte quan
hagi estat específicament dissenyada per a aquest propòsit.

6.1.20

Les plataformes autopropulsades no poden ser remolcades. Això
pot malmetre seriosament la màquina o ferir persones en el lloc de
treball. En cas de ruptura del sistema de translació, cal seguir les
instruccions del fabricant per reconduir la màquina.

6.2

Translació amb operador en una plataforma elevadora

6.2.1

La translació amb un operador a dins de la plataforma elevadora i
aixecada només es farà si la màquina ha estat específicament dissenyada per a fer-ho.

6.2.2

El sotrac que causa una superfície desigual s’intensifica considerablement a la plataforma i pot causar inestabilitat i perill per als
ocupants de la cistella.

Un sotrac causat per una superfície desnivellada pot ser perillós.
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6.2.3

No desplaceu la màquina per terrenys inclinats excepte si la màquina ha estat específicament dissenyada per a fer-ho.

6.2.4

Quan es desplaça la màquina, es recomana que hi hagi una altra
persona que guiï la maniobra des de l’exterior.

Una persona des de l’ext erior ha de guiar la maniobra de desplaçament.
6.2.5 Abans de desplaçar la màquina, verifiqueu que:
•
•
•
•
•
•

No hi hagi els estabilitzadors desplegats.
Que no hi hagi rampes, sots, forats o altres elements perillosos durant el
trajecte.
Que no sobresurtin cables, ni hi hagi avançaments d’edificis o altres obstacles durant el trajecte.
Estiguin col·locats els avisos pertinents per prevenir les persones que
són a prop.
No hi hagi res a la plataforma elevadora sense lligar o mal subjectat.
No hi hagi tubs, cables, filferros, etc. que pengin o s’arrosseguin de la
màquina.

6.3 Comandaments d’emergència (auxiliars)
6.3.1

Abans de maniobrar els comandaments de la plataforma elevadora
assegureu-vos de conèixer perfectament les funcions del comandament de baixada d’emergència (auxiliar) i l’interruptor d’aturada de
emergència.

6.3.2

Assegureu-vos que una altra persona responsable estigui en el lloc
de treball (i que no estigui treballant a la plataforma), i sàpiga utilitzar els comandaments d’emergència.

6.3.3

No utilitzeu mai els comandaments d’emergència per a cap altre propòsit que no sigui fer descendir la plataforma en cas d’emergència.
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6.3.4

No intenteu mai baixar per la ploma de la plataforma si els comandaments d’emergència no funcionen.

6.4 Treball a prop de línies d’alta tensió
6.4.1

Moltes de les línies d’alt voltatge estan aïllades i normalment porten
fins a 400.000 volts (les línies d’electricitat de les línies fèrries porten 25.000 volts).

6.4.2

Treballar o moure una plataforma elevadora a prop de línies d’alta
tensió pot ser extremadament perillós i s’han de prendre les màximes precaucions.

6.4.3

Per evitar els perills que implica treballar a prop de línies d’alt voltatge és aconsellable seguir les indicacions de Seguretat i Higiene
en el Treball.

6.4.4

S’han de tenir controlats els llocs sota línies d’alta tensió per on
passarà la plataforma elevadora i col·locar-hi barreres de protecció i
avisos.

6.4.5

Encara que la plataforma no hagi de passar per sota de línies
d’alta tensió, s’hauran de col·locar barreres i avisos per mantenir
l’operador lluny del lloc de perill.

6.4.6

No tots els punts estan controlats i l’operador ha de ser en tot moment conscient dels perills de les línies d’alta tensió.

6.4.7

Alguns accidents poden succeir quan alguna part de la màquina toca
o fins i tot només s’apropa a les línies d’alta tensió.

6.4.8

Cal respectar sempre una distància de seguretat entre les línies elèctriques i el punt més proper de la plataforma elevadora amb el plomí
completament desplegat.

Cal conservar una distància mínima de seguretat de 10 metres aproximadament amb les línies muntades sobre torres metàl·liques.
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La distància mínima de seguretat amb les línies muntades en pals d’electricitat
és d’aproximadament 5 metres.
6.4.9 Advertiments

•
•
•
•
•
•
•
•

Quan sigui necessari treballar dins d’aquests límits, cal tenir un avís
abans de començar a treballar.
Totes les línies d’alta tensió o altres aparells elèctrics han de ser tractats
com a «vius» llevat que siguin declarats «morts» o segurs per la companyia elèctrica.
Els vents forts poden provocar una inclinació de les línies elèctriques i
reduir la distància fins al punt de perill.
La distància mínima de seguretat ha de ser comprovada i confirmada
quan la plataforma elevadora sigui desplaçada des del punt original de
treball.
S’han de col·locar barreres i avisos que marquin les distàncies de seguretat.
Quan es mogui la màquina per sota o a prop de línies elèctriques sempre
ha d’estar guiada per una persona experimentada.
No aixequeu cap part de la màquina mentre la desplaceu per sota de
línies elèctriques o entre dos pals d’electricitat.
En cas de dubte, busqueu sempre consell expert.

6.4.10 Instruccions d’emergència en cas de contacte amb línies elèctriques
vives
Si una plataforma elevadora entra en contacte amb línies elèctriques
vives, caldrà respectar les següents precaucions per reduir el risc
d’electrocució:
-

Romandre a la cistella
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-

Avisar tot el personal que es mantingui allunyat i no toqui cap part de la
màquina.
Intentar, sense ajuda, i sense que ningú s’apropi a la màquina, moure-la
fins que quedi lliure de la potència de la línia i/o baixar-la fins al terra.
Si no es pot moure o baixar la màquina, romandre dins de la cistella. Si
és possible, que alguna persona informi la companyia elèctrica.
No fer cap maniobra fins que es confirmi que hi ha les condicions de
seguretat necessàries.
No tocar la màquina i el terra al mateix temps.
Que algú avisi de la situació a la direcció i, fins que no arribi l’assistència,
assegurar que es queda sempre algú vigilant la màquina per evitar danys.

6.4.11

Hi ha uns dispositius dissenyats per instal·lar a la màquina que
avisen quan s’acosta a determinada distància d’una línia elèctrica.
Aquests dispositius no han de ser considerats com a substitutius
d’un sistema de seguretat de la plataforma.

6.5 Treballar en una autopista
6.5.11

Quan es treballa en una àrea utilitzada per altres vehicles o vianants,
cal garantir la seguretat pròpia i la de la resta de persones i tancar
i senyalitzar tota l’àrea d’obres amb cons, avisos, llums rotatius de
color groc, etc.

Treballar en autopistes
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6.5.12

En cap circumstància s’ha de permetre que una part de la plataforma
s’estengui o envaeixi la zona de trànsit.

6.5.13

Si cal fer algun arranjament per advertir el trànsit i utilitzar provisionalment cons, llums rotatius o senyals, caldrà consultar el supervisor que tingui la responsabilitat legal de fer-ho.

6.5.14

És il·legal que una altra persona no autoritzada dirigeixi el trànsit a
l’autopista. Si això succeís, caldria donar avís a la policia.

6.5.15

Quan les operacions s’hagin de realitzar en hores nocturnes en llocs
amb accés al públic, s’hauran de col·locar barreres i llums rotatius
grocs.

6.5.16

Si la plataforma elevadora s’hagués de deixar en el lloc de treball
durant la nit, caldrà obtenir un permís de les autoritats competents.

6.6 Ús de cinturons de seguretat i arnesos
6.6.11

Si s’utilitzen cinturons de seguretat o arnesos, s’han de revisar
per assegurar que no estan danyats o tenen algun defecte abans
d’utilitzar-los.

6.6.12

Si se sap que el cinturó o l’arnès han patit algun cop de la càrrega o
algun dany, cal informar el supervisor i no utilitzar-los.

6.6.13

Quan l’arnès no s’utilitza, cal guardar-lo correctament en un lloc net
i sec.

6.6.14

És habitual l’ús d’arnesos de seguretat a les plataformes de ploma
telescòpica o articulada.

6.6.15

Tant si s’utilitzen com si no s’utilitzen els cinturons de seguretat i
els arnesos, caldrà posar-se d’acord amb la direcció de l’obra que és
la responsable de la seguretat.
És la seva obligació fer una valoració dels perills derivats del treball. Per fer-la es tindran en compte els factors següents:
A favor

-

Si els cinturons o arnesos no limiten la llibertat de moviments ni entorpeixen el treball, el seu ús pot incrementar la seguretat total.
Hi ha hagut casos de persones que cauen des de la plataforma a causa de
col·lisions amb altres vehicles, grues, càrregues que pengen de grues, etc.
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-

Una gran sobrecàrrega o enfonsament del terreny sota les rodes o els
estabilitzadors pot ser causa de sotracs forts de la plataforma sense previ
avís.
Una fallada mecànica de la màquina o moviments bruscos dels comandaments poden fer caure l’operador de la cistella durant les maniobres
d’elevació, descens i translació de la màquina.
Cinturons o arnesos han de ser utilitzats com a últim recurs quan no són
possibles altres mesures per prevenir una possible caiguda de l’operador.
En contra

-
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Si el seu ús limita la llibertat de moviments i entorpeix el treball, o si es
necessiten cordes llargues que impliquin per si mateixes un perill, el seu
ús pot reduir la seguretat total.
Quan el tipus de màquina que s’està utilitzant no comporti un risc
alt per al treball sobre la plataforma, en cas d’una fallada del sistema
d’anivellament o de xoc amb altres vehicles.

6.7

Operacions conjuntes amb altres equips

6.7.11

Quan una plataforma elevadora està treballant conjuntament amb
una grua o una altra màquina, s’ha de planificar minuciosament el
treball i elaborar un sistema de seguretat que sigui clarament comprensible per a tot el personal que participa en l’obra.

6.7.12

Tothom ha de saber actuar en cas d’emergències previsibles. Els
arranjaments han de ser fets pels mateixos operadors perquè sigui
fàcil comunicar-se entre ells.

7.0

Desplaçament per carretera

7.1

Abans de circular per carretera amb una plataforma muntada sobre camió cal assegurar-se de conèixer l’alçària i l’amplada de la
màquina que generalment està indicada a la cabina.

7.2

Si la màquina està equipada amb estabilitzadors, o eixos extensibles, comproveu que estiguin completament recollits i assegurats.

7.3

Quan es carrega o descarrega una plataforma d’un camió, s’han de
col·locar rampes i situar-les adequadament. L’ús del cabrestant del
vehicle és recomanable en algun tipus de plataforma elevadora.

7.4

S’han de seguir les instruccions del fabricant quan es negocien les
rampes d’una plataforma autopropulsada telescòpica.

7.5 Quan es prepara una plataforma elevadora per al seu desplaçament per carretera sobre un camió, cal assegurar que el xofer del camió fixi la plataforma
de manera segura sense danyar la màquina.
7.6 S’ha d’assegurar també que l’alçària i amplada de la plataforma elevadora
en ordre de marxa s’ajusti a les mesures que pot transportar el camió.
8.0 Inspecció de rutina
El propòsit de la inspecció d’una plataforma elevadora és garantir
que és segura, està completa, que treballa adequadament i que està
neta. S’ha d’inspeccionar tota la màquina, és dir: el motor, totes
les parts en moviment, l’estructura i el vehicle portador (en cas de
plataforma sobre camió).
8.1

Comprovacions diàries

8.1.1

S’han de dur a terme comprovacions diàries abans d’utilitzar la plataforma, d’acord amb les instruccions del fabricant.

Comprovacions diàries
Inclou els punts següents (vegeu punts 3, 4 i 5):
1. La plataforma, l’estructura i el terra han d’estar completament lliures i
nets de greix i brutícia.
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2.

Els pneumàtics no han de presentar danys importants i una vegada
col·locats hauran de tenir la pressió correcta.
3. Les femelles de les rodes han d’estar correctament collades.
4. Cal comprovar que els frens funcionen correctament.
5. Els llums i el clàxon (si n’hi ha) han de funcionar correctament.
6. Comprovar que la màquina té gasoil, aigua i oli i que les bateries estan
completament carregades.
7. Les bateries han de ser segures, han d’estar netes, sense corrosió i s’ha
de comprovar el nivell d’aigua.
8. Tota l’estructura ha d’estar lliure d’esquerdes i danys.
9. Tots els moviments del telescòpic, elevació, descens, gir i translació han
de presentar bones condicions de treball en totes les posicions.
10. El sistema hidràulic no ha de tenir fuites.
11. Tot el sistema de comunicació entre la cistella i el terra ha d’estar en
bones condicions.
12. Tots els sistemes d’emergència han de funcionar correctament.

FIGURA 3

FIGURA 4
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FIGURA 5

8.1.2
8.1.3
8.1.4

8.2

Si descobriu algun defecte, informeu immediatament el vostre supervisor.
No intenteu reparar o ajustar la plataforma si no hi esteu autoritzats.
Quan porteu a terme la inspecció no treballeu mai sota una màquina
amb la ploma aixecada excepte si els moviments han estat prèviament bloquejats o s’ha col·locat algun dispositiu per bloquejar-los.
Potència
Cal tenir en compte algunes precaucions simples segons la potència de
la màquina.

8.2.1 Motors de combustió interna
Quan un motor és utilitzat dins d’un edifici o en un espai tancat, cal
instal·lar un sistema de ventilació per a l’extracció dels fums del tub
d’escapament.
8.2.2 Gas
El gas s’utilitza com un tipus de fuel en alguns motors de combustió
interna.
Quan s’hagi de canviar l’ampolla de gas, s’ha de treure fora de l’edifici
com a mínim a 8 metres de qualsevol font de calor.
No es pot fumar quan s’emplena o es canvia una ampolla de gas. El
gas és més pesant que l’aire i pot descendir fins a la part més baixa del
local. S’ha d’anar amb molt de compte i no encendre mai un cigarret o
un llumí ja que podria provocar una explosió.
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8.2.3 Sistema elèctric
Les bateries utilitzades en una plataforma elèctrica produeixen gas hidrogen mentre s’estan carregant. La càrrega s’ha de fer sempre en una
àrea ben ventilada. No s’ha de fumar a la zona on s’estigui carregant
la màquina.
L’àcid de les bateries és altament corrosiu, i cal adoptar les màximes
precaucions a l’hora d’afegir-hi aigua o també quan el vessem.

9.0

Accidents, descuits i operacions perilloses
L’empresa ha d’informar de les accions a seguir en cas d’accidents,
descuits o operacions perilloses.

9.1

Accidents
Un accident es defineix com:
“Qualsevol fet involuntari, no programat o no planejat que causi danys
o mort en alguna persona o danys a una propietat”.

9.2

Descuits
Un descuit és un accident que podria succeir i tenir serioses conseqüències.
L’empresa haurà de procedir a informar d’aquests successos.

9.3 Operacions perilloses
Les operacions perilloses poden ser: un enfonsament del terreny, una
bolcada, una fallada en algun punt del suport de la càrrega, o en qualsevol elevador, muntacàrregues, grua, torre de perforació o plataforma
elevadora.
Altres operacions perilloses són: l’enfonsament de les bastides tubulars
o edificis en contacte amb cables sortints (situacions que poden estar
relacionades de vegades amb la mateixa intervenció de la plataforma).
9.4

Procediment a seguir en el cas d’accidents, descuits o operacions
perilloses.
L’empresa ha de tenir uns protocols que cal complir en aquests casos, i
que hauran de coincidir amb els punts següents:
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•
•
•
•
•

Cal informar l’empresa immediatament de tots els accidents, descuits o
operacions perilloses que es produeixin.
Després d’un accident, descuit o operació perillosa, no es tocarà res, en
especial de la màquina, fins que l’empresa ho autoritzi.
Se seguiran els protocols de l’empresa i/o de la societat contractant per
passar l’informe a la direcció de l’obra.
S’ha d’informar a l’empresa de tots els casos en què s’hagin produït xocs
greus de la càrrega de la màquina.
No fer cap informe a ningú, ni verbal ni per escrit, excepte a l’inspector
de l’empresa, excepte si ja ha contactat primer amb l’empleat. Això inclou la policia, l’empresa contractant i el client.

10 VENT
10.1

Efectes i forces del vent

10.1.1

Totes les plataformes elevadores (excepte aquelles dissenyades especialment per a treballs a l’exterior) estan dissenyades per treballar
amb velocitats de vent que no superin el màxim indicat a la màquina. Operar la màquina amb velocitats de vent per sobre del màxim
indicat pot causar inestabilitat.
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Operar la màquina amb vent fort pot causar inestabilitat.
10.1.2

La norma general acceptada per a la velocitat del vent i el nivell
màxim en què un operador pot treballar amb tranquil·litat és de 12,4
m/segon (44,8 km/hora).

10.1.3

La velocitat del vent es mesura des de la plataforma amb un anemòmetre manual, però habitualment s’utilitza l’escala de Beaufort
(vegeu punt 10.2)

10.1.4

És molt important tenir en compte que la velocitat del vent augmenta amb l’altura i pot incrementar-se un 50% a una altura de 20
metres sobre el nivell del terra.

10.1.5

Efecte del vent fred. En un dia sense vent, una temperatura de 10°C
suposa un dia fred però no desagradable. Però amb un vent de 32
km/h la sensació de temperatura a la cara i les mans és de 0 ºC. Per
això és molt important portar roba d’abric encara que noteu calor
abans d’elevar la plataforma.

Porteu peces d’abric quan el vent és fred.
10.1.6
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Cal anar amb compte quan es fan revestiments d’edificis, quan es
manipulen materials laminats, plafons o altres tipus de materials
que poden fer balanceig i afectar seriosament l’estabilitat de la plataforma elevadora en especial en condicions de vent fort.

10.1.7

Cal ser conscients dels efectes de protecció i embut que provoquen
els edificis i que poden crear forts corrents en dies en què, en espais
oberts, la velocitat del vent és baixa.

10.1.8

Altres causants d’altes velocitats del vent que cal tenir en compte
són els corrents que generen les hèlixs dels avions als aeroports i els
vehicles a les autopistes.

10.2

Escala de Beaufort
L’escala de Beaufort de les forces del vent està acceptada internacionalment i s’utilitza per informar de les condicions del vent. Consisteix en un nombre de 0-17, i cada nivell representa un tipus de
força o velocitat del vent de 10 m sobre el nivell del terreny en una
superfície oberta.

Tipus de vent
0 calma

descripció

Calma. El fum
s’enlaira vertical
1 ventolina
El fum segueix la
direcció del vent
2 vent fluixet
Es nota el vent a la
cara; els penells es
mouen amb el vent
3 vent fluix
Fulles i coses
petites en constant
moviment; el vent
desplega
lleugerament la
bandera
4 vent moderat La pols s’aixeca; les
branques petites es
mouen
5 vent fresquet Els arbres petits
amb fulles es
balancegen; onatge
encrestat a les vies
fluvials
6 vent fresc
Les branques grans
estan en moviment;
se senten xiular les
línies telefòniques.
Dificultat per utilitzar
els paraigües

m/s
0-0,2
0,3-1,5
1,6-3,3
3,4-5,4

5,5-7,9
8.0-10,7

10,8-13,8
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Tipus de vent

descripció

m/s

0 calma
7 vent fort
1 ventolina

•

Calma.
El fum
Els arbres
sencers 0-0,2
13,9-17,1
s’enlaira
estan en vertical
moviment;
El
fum segueix
0,3-1,5
incomoditat
perla
direcció
vent
caminar del
a contra
ventnota el vent a la 1,6-3,3
2 vent fluixet
Es
cara;
es 17,2-20,7
8 temporal
Cauenels
lespenells
branques
mouen
amb es
el vent
dels arbres;
fan
difícils iels
3 vent fluix
Fulles
coses
3,4-5,4
moviments
petites
en constant
el vent
9 temporal fort moviment;
Pot ocasionar
20,8-24,4
desplega
lleugers
lleugerament
ladels
despreniments
bandera
edificis (xemeneies i
teules
caure)
4 vent moderat La
polspoden
s’aixeca;
les 5,5-7,9
branques petites es
mouen
5 vent fresquet Els arbres petits
8.0-10,7
amb fulles es
balancegen; onatge
encrestat a les vies
fluvials
El disseny de la velocitat del
vent per a les plataformes aèries de treball
6
vent
fresc
branques
10,8-13,8
parteix d’una ràfega de tresLes
segons
mentregrans
que l’escala
de Beaufort està
estan en moviment;
basada en una ràfega de deu segons. L’ús de l’escala de Beaufort prose senten xiular les
duirà una estimació per sota
del telefòniques.
disseny del vent que pot ser corregida
línies
utilitzant la següent escala Dificultat
de Beaufort.
Com a exemple, si la velocitat
per utilitzar
màxima del vent en la qualels
es paraigües
pot utilitzar la plataforma és de 12,5 m/s

aplicarem a l’escala de Beaufort el punt 5 en lloc del 6.

•
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Els punts 10 al 17 de l’escala de Beaufort no es mostren en aquesta taula.

10.3

Correccions de les velocitats del vent estàndards en l’escala de
Beaufort.

Nota:

L’escala de Beaufort dóna les velocitats del vent a 10 m sobre el
nivell del sòl. El següent gràfic proporciona les correccions per a
altres altures de la plataforma.

Altura en què s’utilitzarà la plataforma.

Correccions de la velocitat del vent en l’escala de Beaufort.
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Percentatge que cal afegir o restar des de 10 m del nivell de la velocitat del vent per
corregir l’altura de treball.

NORMATIVA LEGAL:
− Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscos laborals.
− Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels
Serveis de Prevenció.
− Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització per part dels treballadors
dels equips de treball.
− Reial decret 773/1997, 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització per part dels treballadors d’equips de
protecció individual.
− NTP 634: Plataformes elevadores mòbils de personal.
− Norma UNE 58921 IN, novembre 2002, d’instruccions per a la instal·lació,
maneig, manteniment, revisions i inspeccions de les plataformes elevadores
mòbils de personal (PEMP)
Més informació al nostre web:
www.servei.es / serveis / normativa-legal /
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BARCELONA

Coordenades GPS: 41.543164, 2.12353
Carretera Torre Romeu 22-40. NAVE I.
08202 SABADELL, BARCELONA
Telf. 937 48 43 00 - Fax. 937 27 74 81

GIRONA

Coordenades GPS: 41.991593, 2.798594
P.Ind. Pla de Dalt de Domeny - C/. Adri, 23 - 25.
AP-7 SORTIDA 6B – GIRONA OEST 17007 GIRONA
Telf. 972 39 32 89 - Fax. 972 39 31 08

LLEIDA

Coordenades GPS: 41.626051 - 0.660025
Avinguda de la Indústria, 503 - 25191 LLEIDA
Telf. 973 940 484 · Fax: 902 884 399

OSONA

Coordenades GPS: 41.9443 , 2.26064
Carrer Ramón i Cajal, 83. 08500 VIC
Tel.: 938 886 403 · Fax: 938 886 405

TARRAGONA

Coordenades GPS: 41.140369, 1.220332
Polig. Ind. Riu Clar - C/ Sofre, 28 Nau 11
43006 TARRAGONA
Telf. 977 19 94 26 - Fax. 977 19 90 93
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