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Recomanacions de seguretat per a l'ús de plataformes elevadores 

 
La plataforma elevadora mòbil de personal (PEMP) és una màquina mòbil destinada a 
desplaçar persones fins a una posició de treball, amb una única i definida posició d'entrada i 
eixida de la plataforma; està constituïda com a mínim per una plataforma de treball amb 
òrgans de servei, una estructura extensible i un xassís. Hi ha plataformes sobre camió 
articulades i telescòpiques, autopropulsades de tisora, autopropulsades articulades o 
telescòpiques i plataformes especials remolcables, entre d’altres. 

Hi ha quatre grups de normes importants de seguretat: 

1. Les normes prèvies a la posada en marxa de la plataforma. 

2. Les normes prèvies a l'elevació de la plataforma. 

3. Les normes de moviment de l'equip amb la plataforma elevada. 

4. Les normes després de l'ús de la plataforma. 

 

1. Normes prèvies a la posada en marxa de la plataforma 

Abans d'utilitzar la plataforma s'ha d'inspeccionar per detectar possibles defectes o fallades 
que puguen afectar-ne la seguretat. La inspecció ha de consistir en el següent: 

 Inspecció visual de soldadures deteriorades o altres defectes estructurals, fugues de 
circuits hidràulics, danys en cables diversos, estat de connexions elèctriques, estat de 
pneumàtics, frens i bateries, etc. 

 Comprovar el funcionament dels controls d'operació per a assegurar-se que funcionen 
correctament. 

Qualsevol defecte ha de ser avaluat per personal qualificat i determinar si constitueix un risc 
per a la seguretat de l'equip. Tots els defectes detectats que puguen afectar la seguretat han 
de ser corregits abans d'utilitzar l'equip. 

 

2. Normes prèvies a l'elevació de la plataforma 

 Comprovar la possible existència de conduccions elèctriques d'alta tensió en el vertical 
de l'equip. Cal mantenir una distància mínima de seguretat, aïllar-les o tallar el corrent 
mentre duren els treballs en les proximitats. 

 Comprovar l'estat i anivellació de la superfície de suport de l'equip. 
 Comprovar que el pes total situat sobre la plataforma no supera la càrrega màxima 

d'utilització. 
 Si s'utilitzen estabilitzadors, s'ha de comprovar que s'han desplegat d'acord amb les 

normes dictades pel fabricant i que no s’hi pot actuar mentre la plataforma de treball 
no estiga en posició de transport o als límits de posició. 

 Comprovar l'estat de les proteccions de la plataforma i de la porta d'accés. 
 Comprovar que els cinturons de seguretat dels ocupants de la plataforma estan 

ancorats adequadament. 
 Delimitar la zona de treball per evitar que persones alienes als treballs s’estiguen per 

les proximitats. 
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3. Normes de moviment de l'equip amb la plataforma elevada 

 Comprovar que no hi ha cap obstacle en la direcció de moviment i que la superfície de 
suport és resistent i sense desnivells. 

 Mantenir la distància de seguretat amb obstacles, runes, desnivells, forats, rampes, 
etc., que comprometen la seguretat. El mateix s'ha de fer amb obstacles situats per 
damunt de la plataforma de treball. 

 La velocitat màxima de translació amb la plataforma ocupada no ha de sobrepassar els 
1,5 m/s per a les PEMP sobre vehicle portador quan el moviment de translació 
s’ordene des de la cabina del portador. 

 No s'ha d'elevar o conduir la plataforma amb vent o condicions meteorològiques 
adverses. 

 No manejar la PEMP de forma temerària o distreta. 
 No sobrecarregar la plataforma de treball. 
 No utilitzar la plataforma com a grua. 
 No subjectar la plataforma o l'operari a estructures fixes. 
 Està prohibit afegir elements, com ara panells d'anuncis, que puguen augmentar la 

càrrega deguda al vent sobre la PEMP, ja que podrien quedar modificades la càrrega 
màxima d'utilització, la càrrega estructural, la càrrega deguda al vent o la força 
manual, segons el cas. 

 Quan s'estiga treballant sobre la plataforma, qualsevol operari ha de mantenir sempre 
els dos peus sobre aquesta. A més ha d'utilitzar cinturó de seguretat o arnès que estiga 
degudament ancorat. 

 No s'han d'utilitzar elements auxiliars situats sobre la plataforma per a guanyar altura. 
 Qualsevol anomalia detectada per l'operari que n’afecte la seguretat o la de l'equip ha 

de ser comunicada immediatament i esmenada abans de continuar els treballs. 
 Està prohibit alterar, modificar o desconnectar els sistemes de seguretat de l'equip. 
 No pujar o baixar de la plataforma si està elevada utilitzant els dispositius d'elevació o 

qualsevol altre sistema d'accés. 
 No utilitzar plataformes a l'interior de recintes tancats, tret que estiguen ben ventilats. 

 

4. Normes després de l'ús de la plataforma 

 S'ha d'aparcar la màquina convenientment. 
 S’han de tancar tots els contactes, verificar la immobilització i falcar les rodes si és 

necessari. 
 Netejar la plataforma de greixos, olis, etc., que s’hi hagen pogut dipositar durant el 

treball. Tenir precaució amb l'aigua perquè no afecte cables o parts elèctriques de 
l'equip. 

 Deixar un indicador de fora de servei, retirar les claus de contacte i deixar-les al lloc 
corresponent. 
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5. Altres recomanacions 

 No s'han d'omplir els dipòsits de combustible (PEMP amb motor de combustió) amb el 
motor en marxa. 

 Les bateries han de carregar-se en zones obertes, ben ventilades i lluny de possibles 
flames, purnes, focs i amb prohibició de fumar. 

 No s'han de fer modificacions de qualsevol tipus en tot el conjunt de les PEMP. 

 

 

 

Documents relacionats 

- Recomanacions de seguretat per a l’ús de carretons elevadors, transpalets i ponts grua. 

 

 

Més informació: 

Notes tècniques de prevenció de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball: 
NTP 634: Plataformes elevadores mòbils de personal. 
NTP 474: Plataformes de treball en carretons elevadors. 
 

http://ujiapps.uji.es/serveis/opgm/base/docum/notes-info/elevador.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/601a700/ntp_634.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_474.pdf

