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!!
OBJECTIUS !

• Saber conduir i manipular correctament una plataforma elevadora per assolir una 
major productivitat, professionalitat, seguretat i rendibilitat en l’ús d’aquesta eina de 
treball. 

• Incrementar el nivell d’aptitud del treballador a través de coneixements tècnics 
específics i de prevenció de riscos, atesa a la legislació vigent de l’estat i les normes 
i operativa europea. !

PROGRAMA !
Part teòrica                                                                                                               (3 h) 

- Presentació 
- Introducció i objectiu de la Llei de Riscos Laborals (LPRL) 31/95 
- Definició de PEMP. Components. 
- Diferents tipus de PEMP. 
- Responsabilitats del conductor de la PEMP. Seguretat activa i seguretat passiva. 
- Aptitud del conductor. 
- Proteccions personals del conductor. 
- Comprovacions diàries, abans de la posada en marxa. 
- Precaucions durant la manipulació, riscos bàsics i manera de prevenir-los: 

• Caiguda a diferent nivell. 
• Bolcada de màquina. 
• Caiguda de materials. 
• Cops, xocs o atrapaments de l’operari o de la pròpia plataforma contra 

objectes fixes o mòbils. 
• Contactes elèctrics directes o indirectes. 
• Caiguda al mateix nivell. 
• Atrapament entre alguna part de la estructura i/o entre aquesta i el xassís. !

- Bon hàbits d’un bon conductor de PEMP. 
- Mals símptomes en la conducció. 
- Entorn de treball. 
- Normes de manipulació segura de la PEMP, (estabilitat de la PEMP, alçada màx., 

etc.)  

MANIPULACIÓ DE PLATAFORMES 
ELEVADORES  MÒVILS DE PERSONAL
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- Dispositius de seguretat. 
- Manteniment: propi diari i concertat periòdic. 
- Repostatge i conservació. !!
Part pràctica                                                                                                             (3 h) !
- Consistent en la manipulació de la PEMP, per part de tots els alumnes, segons la 

funcionalitat per a la que ha estat concebuda. Es busca un bon domini dels 
estabilitzadors (si en disposa), de la posta en el lloc d’operació i dels comandaments 
de la màquina. !!

METODOLOGIA !
   La formació combinarà simultàniament aspectes teòrics i pràctics, de ràpida 

transferència al lloc de treball específic i amb un enfoc que permeti l’adquisició de 

pràctiques que disminueixin els riscos que atemptin tant a la seguretat de les persones 

com dels bens de producció. 

!!!!!
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