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La seguretat en els espais on treballen car-

retons elevadors no depèn només de les 

màquines i els carretoners, depèn també 

dels altres usuaris de l’espai. 

Es comú en moltes empreses que circulin en el ma-

teix espai carretons elevadors i personal a peu, en-

cara que la recomanació es evitar-ho en el possible. 

Cal dons establir tots els elements de seguretat 

perquè de compartir l’espai no en resulti un incre-

ment d’accidents que podrien ser molt greus. Les 

màquines disposen de un seguit d’elements que 

ajuden a la seguretat, i els seus operadors han es-

tat formats en els riscos de la seva manipulació, 

però també cal formar al personal que es desplaça 

a peu per garantir tota la seguretat possible. 

Igualada a 08 d’octubre de 2022. 

En les instal·lacions de una empresa, sigui en producció 

o en els magatzems tant de matèries primeres com de 

producte acabat si fan diverses tasques, algunes amb 

carretons elevadors, altres a peu, que impliquen que en 

un mateix espai es moguin màquines i persones. 

Els carretons elevadors disposen de un seguit de ele-

ments que ajuden a la seva detecció i a predir en quina 

direcció s’estan movent. La llum llampegant, el xiulet de 

marxa enrere, o el blue spot -llum que es projecte al 

voltant del carretó per indicar la seva presencia-, o al-

tres dispositius electrònics que instal·lats en màquines i 

persones fan que es detectin mútuament.   

Els carretoners han estat formats en seguretat, de ma-

nera que presten especial atenció a interseccions sense 

visibilitat i punts marcats per a vianants que no poden 

envair o que si els han de travessar ho fan amb la màxi-

ma atenció. 

Les pròpies instal·lacions tindran també espais marcats 

per a la circulació dels carretons elevadors i per a les 

persones que intentaran impedir que puguin coincidir 

en un mateix espai, i indicacions -senyals- que advertei-

xen de la presencia de carretons o persones.  

Però, ¿es suficient?. Més del 40% dels incidents que es 

produeixen amb un carretó elevador son impactes amb 

una tercera persona, operaris que treballaven a prop, 

companys de feina -altres operaris de carretons eleva-

dors desplaçant-se a peu i supervisors- i repartidors. Les 

conseqüències de un incident entre una carretó eleva-

dor i una persona poden ser molt greus, canviant la vida 

de les persones implicades i de la mateixa empresa, a 

més de les costoses reclamacions de indemnitzacions 

que se’n deriven, judicis i multes. 

Les empreses tenen la obligació de assegurar la integri-

tat de totes les persones que hi ha en les seves ins-

tal·lacions reduint els riscos al mínim. Per això doten a 

les màquines amb els dispositius de seguretat, formen 

els seus operaris carretoners i senyalitzen els riscos en 

cada punt, però també han de formar als operaris que 

treballen a peu propers a màquines potencialment peri-

lloses.  

Les principals premisses que han de tenir en compte les 

persones que transitin on hi haguí carretons elevadors 

treballant son:  

Mantenir-se allunyat dels indrets on treballen carre-

tons elevadors a menys que sigui imprescindible i esti-

guis autoritzat per a fer-ho, el que voldrà dir que t’han 

format en els riscos inherents. 
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Fes servir les passarel·les o les zones protegides amb 

baranes o les especialment assenyalades per a vianants. 

Ni caminar ni treballar mai ni sota ni en els voltants de 

una carrega aixecada. Valorar el tipus de carrega, am-

plada, alçada, possibilitats de moviment si caigués -per 

exemple una bobina pot rodar- i si el carretó elevador 

disposa de blue spot no envair mai l’àrea assenyalada 

amb la llum.  

No pujar mai com a passatger en un carretó elevador, 

ni deixar-se aixecar amb les forquilles o un palet.  

No sentir-se temptat a subjectar una carrega que cau, 

allunyat. Tampoc intentar contrapesar amb el teu pes 

un carretó elevador que s’aboca per excés de carrega. 

Si t’has de acostar a un carretó elevador, fer-ho sempre 

amb precaució. Es més fàcil que tu vegis el carretó que 

l’operari del carretó et vegi a tu. Porta l’armilla de alta 

visibilitat posada.  

Si se’t acosta un carretó elevador aturar-se i assegurar-

se que el operador t’ha vist. Estableix contacte visual 

amb ell fins que es torni a allunyar. 

Abans de acostar-te espera que el carretó estigui parat 

i assegurat que l’operador del carretó t’ha vist. Acostat 

sempre per un lateral mai per davant ni per darrera.  

Estigues en màxima alerta quan caminis per a zones on 

hi pot haver carretons elevadors circulant, i tingues en 

compte els angles morts de visió quan entris en un pas-

sadís, passis una cantonada o travessis una porta.  

Vigilar que els passos de persones estiguin sempre nets 

de objectes que impedeixin el pas, com palets, o emba-

latges.  


