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A. MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE 
MERCADERIES 
 

1.1 FLUX LOGÍSTIC INTERN  

>INTRODUCCIÓ A LA LOGÍSTICA 
Parlar de moviment de mercaderies, és parlar d'un sector totalment bàsic per a l'economia de qualsevol país o 

regió. 

La quantitat de mà d'obra que mou el sistema mercantil és enorme, des dels llocs de treball directes (camioners, 

operaris de magatzems, etc.) als treballs indirectes (fabricants de mitjans de transport, empreses petroleres, etc.). 

Però, sens dubte, la veritable importància del sistema rau en la circulació de les mercaderies en si, ja que 

empreses i clients de tot tipus depenen totalment de l'eficiència en el lliurament de material.  

Un sector mercantil/logístic eficient i competitiu és un instrument clau per enfortir l'activitat econòmica. 

La logística es basa en administrar estratègicament l’emmagatzematge i transport de les mercaderies des del 

proveïdor fins que arriben al client 

La logística és el conjunt de tècniques que permeten optimitzar, en qualitat de servei i costos, els processos cor-

responents a la producció, gestió i distribució de les mercaderies 

En aquest capítol s'analitzaran les activitats destinades a ordenar i coordinar tot el moviment de càrregues i 

documentació dins d'una empresa, així com la importància socioeconòmica que suposa el proporcionar un bon 

servei al client.  

>   FLUX INTERN DE CÀRREGUES I SERVEIS 

El flux logístic intern podria ser definit com el moviment dels productes dins d'una empresa mitjançant una 

gestió intel·ligent amb l'objectiu d'agilitzar el procés comercial en general. 

Aquesta logística interna reuneix totes aquelles activitats que ordenen els materials i els fluxos d'informació, 

sempre coordinant recursos i demanda per assegurar un determinat nivell de servei.  

Com més eficients siguin aquests fluxos, més eficient és l'empresa i menors seran els costos. 

Si la logística interna d'una empresa funciona bé, es pot considerar una activitat de valor, el que es defineix com 

aquella activitat que desenvolupa una empresa i que aporta valor als clients. En la majoria dels casos, els clients 

estan disposats a pagar per les activitats de valor. 

Es pot afirmar que la logística forma part de les activitats operatives de l'empresa, la qual cosa comporta formar 

part de la cadena de valor.  

Una empresa obtindrà grans avantatges competitius sempre que desenvolupi unes bones activitats de logística 

interna.  

Aquests avantatges s'obtindran quan es trobi la formula per: 

 - Reduir els errors i defectes 
 - Obtenció dels productes a temps 
 - Optimitzar el nivell d’estocs 
 - Tot això a un cost adequat 
Tot això generarà menors costos administratius, d'emmagatzematge i transport.  

>  IMPORTÀNCIA SOCIOECONÒMICA 

La importància socioeconòmica de la logística ve donada per la necessitat de millorar el servei al client, és a dir, 

que aquest sigui el més barat possible i que arribi ràpidament i en bones condicions. 

La principal missió de la logística interna d’una empresa és proporcionar un bon servei al client. 
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La logística es basa en que un producte adquireix valor quan el client el rep en el temps i la forma adequada, 

sempre amb el menor cost possible. 

En l'aspecte socioeconòmic, es pot afirmar que com més gran és una empresa, major és la importància 

estratègica del servei al client i més fonamental es torna el bon funcionament de la logística interna.  

El cost d'un bon servei fa imprescindible prendre les mesures necessàries per introduir canvis en el sistema i 

millorar els resultats. 

Per aconseguir els objectius esmentats, una empresa, internament, ha  de:  

 - Augmentar les línies de producció 

 - Aconseguir la major eficiència en la producció 

 - Mantenir cada vegada menys inventaris en la cadena de distribució  

 - Desenvolupar sistemes d'informació. 

Tot això suposa un canvi en la seva estructura interna, ja que els magatzems empaqueten comandes per a molts 

llocs diferents, la flota de distribució ha de comptar amb vehicles de diferent grandària i, tecnològicament, s'han 

d'incorporar equips nous.  

Aquests canvis es tradueixen en una sèrie de beneficis: 

 - Increment de la competitivitat i millora de la rendibilitat. 

 - Optimització de la gerència i la gestió logística comercial 

 - Optimització de la coordinació de tots els factors que influeixen en la compra dels productes: qualitat, preu, 

fiabilitat, distribució, protecció,... 

 - Convertir la logística en un mecanisme de planificació de les activitats internes i externes de l'empresa.  

 

1.2 EMMAGATZEMATGE, SUBMINISTRAMENT I EXPEDICIÓ  

>   EL MAGATZEM 

Els magatzems són els llocs destinats a l’emmagatzematge de mercaderies, on es mantenen els materials 

protegits o a cobert.  

En els magatzems es realitza la recepció, custòdia, conservació i expedició de les mercaderies. 

Les principals funcions i tasques del magatzem són les següents: 

 - Recepció 

 - Emmagatzematge 

 - Conservació i manutenció 

 - Expedició 

 - Organització o control d’existències 

Magatzem tipus: 

Les zones internes del magatzem es poden distribuir en: 

Zona de recepció  - Àrea de control. 
- Àrea per al transvasat. 
- Àrea d’inspecció. 

Zona 
d’emmagatzematge  

- Àrea de reposició d’existències. 
- Àrea de selecció i recollida de 

mercaderies. 

Zona d’expedició  - Àrea de consolidació 

- Àrea d’embalatge 

- Àrea de control de sortides  
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Zones auxiliars  - Àrea de devolucions 
- Àrea materials obsolets 
- Àrea d’oficines o administració 

- Àrea de serveis  

 

 
>   PERSONAL DEL MAGATZEM 

Les diferents funcions comentades es duen a terme mitjançant els recursos humans adequats, podent 

trobar dins del magatzem:  
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El magatzem i les operacions d'emmagatzematge formen part d’una cadena productiva, i juguen un paper molt 

important per a subministrar les mercaderies 

  - En perfectes condicions 

  - En el moment precís 

  - A un cost adequat. 

Per això, el personal de magatzem necessita conèixer el que s’hi fa i els mitjans que s’utilitzen.  

Algunes de les manipulacions dutes a terme més freqüentment en un centre logístic són: 

- Descàrrega de la mercaderia. 

- Paletització. 

- Desplaçament a la zona de magatzems. 

- Emmagatzematge / Desemmagatzematge. 

- Desplaçament a la zona de “picking”. 

- “Picking” / Reposició. 

- Desplaçament a la zona de preparació. 

- Embalatge, etiquetatge, pesatge. 

- Trasllat a la zona d'expedició. 

- Agrupament de destinacions. 

- Càrrega de les mercaderies. 

- Expedició.  

>    COSTOS D’EMMAGATZEMATGE 

Els materials emmagatzemats generen uns costos coneguts com costos d’existències. 

Aquest tipus de costos generalment depenen principalment de dos variables:  

 - La quantitat d’existències : 

Quantes més existències tinguem més espai ocupen i la disponibilitat i ocupació d’espai costa diners. 

 - El temps de permanència: 

Quant més temps tenim una existència al magatzem més cost financer suporta l’empresa per l’adquisició antici-

pada d’aquests productes 

En definitiva els costos d’existències resulten de la quantitat d’existències pel temps de permanència, pel que 

com més elevades siguin aquestes dues variables major serà el cost. 

El departament encarregat de realitzar l’inventari en un magatzem tindrà en compte varis factors, com la 

disponibilitat dels materials, tendències dels preus, informació sobre el mercat,etc. 

 

En la majoria d’empreses, l’emmagatzematge òptim és considerat un factor primordial per l’eficiència de 

l’empresa. 

>   GESTIÓ DE L’ESTOC 

El terme ESTOC representa la quantitat acumulada de cada article en un magatzem per ser venuda. 

El terme ASSORTIT és el conjunt de productes que una empresa posa a disposició dels seus clients. 

Així podem trobar empreses amb un ampli assortit però un estoc reduït, i empreses amb un assortit limitat però 

un ampli estoc.  

- La necessitat de mantenir un estoc respon al fet de poder assegurar en tot moment l’aprovisionament dels 

nostres clients de manera satisfactòria. 

- No podem preveure amb exactitud el comportament dels clients. 

- Tampoc podem preveure amb exactitud el comportament dels nostres proveïdors. 

- Els articles tenen un termini de producció i transport. 

- Hem de tenir en compte les ofertes i promocions dels nostres proveïdors per ser el més competitius possible. 
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>   TIPUS D’ESTOC 

Es pot fer una classificació d’estocs segons diferents criteris, però ens centrarem en la finalitat que persegueixi 

l’empresa. Així distingirem: 

- Estoc actiu, normal o de cicle: és el que necessita tenir l’empresa per atendre la seva demanda normal. 

- Estoc de seguretat: és el que l’empresa manté al seu magatzem, per sobre del necessari (normal), per a 

poder fer front a imprevistos (en la demanda, en els terminis d’entrega dels proveïdors, etc.) 

- Estoc estacional o de temporada: és el que es crea per a fer front a l’augment esperat de les vendes pel canvi 

d’estació o de temporada. 

- Complementàriament als esmentats, podem definir altres tipus d’estoc, com poden ser:  

- Estoc d’especulació: és el que s’origina davant d’una variació esperada en la demanda. 

- (ex: quan s’anuncia una pujada en el preu de la gasolina) 

- Estoc en trànsit: és el que està de camí entre el magatzem del comprador i el magatzem del venedor. 

- Estoc de recuperació: està format pels articles fora d’ús, però susceptibles d’una nova utilització.  

- (ex: un ordinador vell que podem utilitzar peces com a recanvi). 

- Estoc mort: format per articles nous i vells, però que ja no serveixen pel que els vam comprar o fabricar 

inicialment. Són materials obsolets. 

- Estoc de presentació: són els articles que han d’estar exposats per atendre les vendes.  

>   RECEPCIÓ DE MATERIAL 

La recepció adequada dels productes es pot considerar una operació rellevant en la indústria. 

El procés de recepció es pot resumir en: 

-  Rebut de l’enviament: es verifica la mercaderia per comprovar si es troba en bones condicions, si els 

recipients estan danyats, si ve el nombre d’unitats requerides, si es tracta de la mercaderia que es va 

encarregar, etc. 

-  Anàlisi al detall de la mercaderia: Apart de la comprovació a simple vista realitzada en el rebut del material, 

en moltes ocasions és necessari un anàlisi més profund dels productes, podent inclús ser necessari un anàlisi 

de laboratori, amb la corresponent presa de mostres 

- Codificació: consisteix en atorgar uns símbols (normalment lletres i números) a totes les mercaderies per tal 

de facilitar-ne el seu control i gestió. 

-  Inici del procés d’entrada i emmagatzematge un cop realitzades les fases anteriors  

 

>   REBUT DE L’ENVIAMENT 

Els controls que es realitzaran en aquest moment són bàsicament visuals: 

- Comprovació de l’albarà d’entrega (coincideix amb la mercaderia rebuda) 

- Contrast amb la fulla de comanda (coincideix amb la mercaderia rebuda) 

- Inspecció de les condicions de transport, l’estat del producte, envasos, embalatges, i si és el cas de la 

traçabilitat del producte. 

- Si és el cas, consulta de la fitxa tècnica del producte per saber, segons el tipus de producte: que hem 

d’inspeccionar, controlar, revisar, com hem de manipular el producte, necessitat d’anàlisis més detallats, etc. 

La documentació bàsica necessària per a la recepció de mercaderies estarà composada per: 

- Albarà d’entrega 

- Full o llistat de comandes 

- Fitxes tècniques dels productes 

- Full de registre de Control de Recepció  

-  

El procediment general per a la recepció d’una mercaderia seria: 

-  Donar entrada als vehicles carregats i guiar al transportista cap als molls on es descarregarà. 

-  Obertura de les portes d'accés al magatzem. 
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- Identificació del proveïdor i del número de comanda. 

- Comptar i comprovar la quantitat rebuda, tipus, format, preu per unitat, etc. 

- Agafar una mostra per inspeccionar-la. 

- Comprovar la mercaderia amb la comanda. 

- Descarregar i separar la mercaderia. (Emmagatzematge) 

- Nom de l’agència de transport, conductor i matrícula del vehicle. 

- Separar la mercaderia defectuosa i fer l’albarà corresponent de devolució. 

- Codificació de la mercaderia, etiquetatge i alta en l’inventari. 

- Acomiadar el vehicle, entregant-li l’albarà signat. 

>   CODIFICACIÓ DE LA MERCADERIA 

Especialment en les empreses amb un volum elevat de moviment de mercaderies és imprescindible la codificació 

de totes les mercaderies rebudes par tal de possibilitar-ne el seu posterior control i gestió. 

La codificació pot ser: 

- Significativa: el codi s’estructura de forma que per si sol ens dóna una informació del producte,segons 

pertanyi a diferents conjunts o subconjunts, apart d’identificar la mercaderia. Afavoreix la memorització de 

les referències i indueix menys errors de transcripció. 

- No significativa: l’assignació del codi és aleatòria o seqüencial. És un sistema més simple, ja que per exemple 

per 10.000 articles tan sols es requereixen 4 dígits (del 0000 al 9999). Tot i això, si es comet un error de transcripció 

és difícil de descobrir, està esposat a errors de dislèxia (35 per 53) i no es pot relacionar  intuïtivament el codi amb la 

mercaderia. 

>   ANÀLISI AL DETALL DE LA MERCADERIA 

En alguns casos serà necessari realitzar un control més profund de la mercaderia rebuda com pot ser mesures de 

temperatura o altres anàlisis ràpids de paràmetres de qualitat. 

En altres ocasions aquest anàlisi s’ha de realitzar en laboratori, requerint una presa de mostra per al posterior 

enviament al laboratori. 

El procediment general per a la presa de mostres és: 

-  Consultar el procediment de la presa de mostres (mètode i quantitat). La presa de mostres pot ser aleatòria, 

en parts concretes, simple, múltiple,... 

-  Seleccionar els equips necessaris 

-  Presa de mostres segons les indicacions i amb cura de no contaminar la mostra 

-  Etiquetat de la mostra i enviament al laboratori 

>   EMMAGATGEMATGE 

Entenem per emmagatzematge el dipòsit d’una càrrega en el lloc previst per ella, per al seu ús 

o per distribució a tercers 
Hi ha moltes formes d’emmagatzemar, però generalment el que es busca és aprofitar al màxim el volum del 

magatzem, i al mateix temps aconseguir un accés senzill als productes. 

L’emmagatzematge dels materials depèn de les dimensions i característiques  dels mateixos 

El sistema a escollir vindrà determinat per alguna o vàries de les variables següents: 

 - Espai disponible de magatzem 

 - Tipus de materials 

 - Número de paquets 

 - Tipus d’embalatge 

El personal del magatzem decidirà la utilització d’una o altra tècnica d’emmagatzematge en funció de les 

variables anteriors 
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>   TÈCNIQUES D’EMMAGATZEMATGE 
La disposició dels productes en els seus llocs d'emmagatzematge s'ha de fer tenint en compte els factors que 

condicionen el funcionament òptim del magatzem, com: 

-  Màxima utilització de l'espai disponible. L'organització de la ubicació dels productes ha de garantir el millor 

aprofitament possible de l'espai físic. 

-  Mínims costos de manipulació. La ubicació dels productes al magatzem ha de permetre reduir al màxim les 

manipulacions suportades per aquests. 

-  Mínims recorreguts del personal operari. La distribució dels productes al magatzem ha de permetre reduir 

al màxim els recorreguts realitzats pels operaris per accedir-hi. 

-  Compatibilitat / Complementarietat. A l'hora d'ubicar els productes al magatzem, s'ha de tenir molt en 

compte quins d'ells poden resultar incompatibles en l'emmagatzematge (productes alimentaris i productes 

químics,...) i per quins pot ser aconsellable un emmagatzematge comú i mútuament proper (si coincideixen en les 

mateixes comandes,...). 

-  Màxima seguretat. El sistema d'ubicació dels productes al magatzem ha de garantir la màxima seguretat en 

el recinte, tant per al personal operari, com per a les mercaderies i les instal·lacions.  

-  

Segons el sistema d’ubicació tenim: 

- Ubicació aleatòria: 

- S’ubica la càrrega al primer espai lliure que es troba 

- S’estalvia temps, però es desaprofita espai 

- La localització posterior de la càrrega es més complicada 

 

- Ubicació sectorial:  

-  Es divideix el magatzem per sector, als que s’assignen una o vàries famílies d’articles. 

- Els sectors es divideixen per passadissos, zones de passadís i nivell de prestatgeria  

-  

Les tècniques d’organització de la mercaderia en unitats d’emmagatzematge poden ser: 

- Càrrega unitària: està constituïda per materials que la seva manipulació, transport i emmagatzematge es pot 

dur a terme com si fos una unitat. Els materials que formen la càrrega unitària es solen col·locar sobre un palet. 

- Caixons: tècnica d’emmagatzematge ideal per materials de petites dimensions com torques, anells, bolígrafs, 

juntes, etc. Els caixons, generalment de metall, fusta o plàstic, tenen unes dimensions estandarditzades, podent 

variar molt les dimensions. 

- Contenidors flexibles: És una tècnica més recent. El contenidor flexible es una espècie de sac de teixit 

resistent amb un revestiment intern que varia segons el seu ús. S’utilitzen per l’emmagatzematge de sòlids a doll i 

líquids. La seva capacitat pot variar entre 500 i 1.000Kg. 

>   SISTEMES D’EMMAGATZEMATGE 
Aquestes càrregues es poden organitzar dins del magatzem amb diferents tipus de sistemes: 

- Prestatgeries: Aquest sistema col·loca els caixons, caixes estandarditzades i càrregues unitàries paletitzades 

en els prestatges de l’estructura que conforma la prestatgeria. Acostuma a ser el sistema més simple 

- Apilaments: Es tracta d’una varietat del sistema de caixons que busca el màxim aprofitament de l’espai 

vertical mitjançant l’apilat de les caixes i caixons unes damunt de les altres. De vegades també es pot aplicar a 

càrregues unitàries sobre palet si aquestes ho suporten. 

Mitjançant aquest sistema es conforma un únic i gran estant, ja que s’eliminen les divisions de les 

prestatgeries. 

- Columnes: S’utilitzen per emmagatzemar peces llargues i estretes com tubs, barres,... Poden ser verticals o 

horitzontals i poden portar rodes per facilitar el seu moviment. 

 

Més concretament podem trobar sistemes d’emmagatzematge com: 

 - Sistemes de blocs apilats o estibes 
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 - Sistemes convencionals 

 - Sistemes compactes (Drive-In) o d’alta densitat 

 - Sistemes dinàmics 

 - Sistemes mòbils 

 - Altres sistemes: 

  - Prestatgeries “cantilever” 

  - Magatzems autoportants 

  - Sistema miniload  

  - Altres sistemes automàtics, guiats i transelevadors  

 

>   BLOCS APILATS O ESTIBES 
Consisteix en anar apilant càrregues unitàries en forma de blocs separats per passadissos per un accés fàcil.  

Es fa servir quan la mercaderia està paletitzada o en caixons, si per cada referència es reben grans quantitats i en 

magatzems d’altura limitada.  

 

                
 

>   BLOCS APILATS 
AVANTATGES INCONVENIENTS 

- Aprofitament òptim de la superfície. 

- Reducció del nombre de passadissos. 

- Utilització de mitjans senzills per a la manutenció. 

- Inversions petites en material d'emmagatzematge.  

- Dificultat per agafar una sola referència a l'hora de 

preparar els lots de sortida. 

- La valoració d'existències utilitzant el mètode FIFO, 

presenta seriosos problemes en no conèixer quin ha 

estat l'article que ha entrat en primer lloc. 

- Les expedicions constituïdes per fraccions de càr-

regues paletitzades presenten dificultats a l'hora de 

preparar-les. 

- En col·locar les càrregues unes sobre d'altres, poden 

ocasionar inestabilitat i aixafament de la 

mercaderia.  

 

>   SISTEMES D’EMMAGATZEMATGE. PRESTATGERIES CONVENCIONALS 
Format per prestatgeries i passadissos de doble accés de forma que la càrrega sempre queda accessible. 

 Permet combinar mercaderies paletitzades i articles individuals i preparar l’expedició manualment als nivells 

més baixos de les prestatgeries.  

 És el sistema més utilitzat. S’adapta a qualsevol tipus de càrrega. 
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AVANTATGES INCONVENIENTS 

- S'adapta amb facilitat i permet una distribució 
lògica de l'espai en el magatzem. 

- La seva implantació és senzilla i s'adapta sense 
inconvenients als programes de gestió 
informatitzats. 

- Es pot accedir sense dificultat a les diferents 
paletes localitzant ràpidament i la mercaderia es 
pot manipular sense moure una altra que no 
sigui la desitjada. 

- Permet un control exhaustiu de les existències 
sempre que la mercaderia estigui classificada i 
organitzada. Es detecta ràpidament l'existència 
de trencaments en l'estoc.  

- La mercaderia s'emmagatzema amb paletes d'una 
única mesura, sense poder utilitzar paletes amb 
mesures diferents. 

- No permet realitzar la sortida física utilitzant el 
mètode FIFO. 

- El volum de la mercaderia que es vol 
emmagatzemar quedarà limitat als mitjans de 
transport intern que s'utilitzin.  

 

>   PRESTATGERIES COMPACTES 
- Consisteixen emmagatzemar la mercaderia en 

prestatgeries amb un mínim de passadissos que 

permetin el pas dels carretons elevadors.  

-  El sistema és capaç d’acollir varis palets en profunditat, 

acumulant-se gràcies a que els palets es col·loquen en 

rails laterals per ser espitjats mitjançant el propi 

carretó i la càrrega. 

-  És el sistema preferit per emmagatzemar 

grans quantitats de mercaderia homogènia 

amb poca rotació. 

-  

INDICE 
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AVANTATGES  INCONVENIENTS  

- Aprofitament excel·lent del magatzem. Es requereix una 

inversió menor en la construcció i energia necessària al 

local. 

- La mercaderia emmagatzemada no pateix 

deterioraments, ja que no es col·loquen una sobre l'altra i 

podem aplicar el mètode FIFO. 

- L'estalvi d'espai en els passadissos és molt gran, ja que la 

manutenció és mínima. 

- Els costos elevats per els carretons elevadors, així com pel 

manteniment, es redueixen considerablement i el 

rendiment és molt bo.  

- Existeixen bastants limitacions per establir 

classificacions o dates de caducitat i permet una sola 

referència per passadís. 

- Les mercaderies poden perjudicar quan es manipulen 

dins de les prestatgeries. 

- Exigeix que els mitjans de transport intern s'adaptin a 

les dimensions i característiques de les prestatgeries i 

només admeten paletes d'una única dimensió. 

- Les operacions de manutenció solen ser lentes i un cop 

establert el sistema és molt difícil modificar-lo. 

- Impossibilitat d'utilitzar de forma contínua la superfície 

del magatzem. 

 

>   PRESTATGERIES DINÀMIQUES 
- Aquest sistema permet aplicar 

el mètode FIFO, és a dir, treure el 

que va entrar primer, i per això és 

molt apropiat per l’emmagatzematge 

de mercaderies que requereixen una 

rotació perfecta.  

- Fa servir prestatgeries 

metàl·liques compactes amb rodets 

plans o inclinats que fan avançar la 

mercaderia quan es tregui la del 

davant. La mercaderia es treu per 

l’extrem oposat al d’entrada, 

- És un sistema car i difícil de 

modificar. 

AVANTATGES  INCONVENIENTS  

- El volum ocupat per la mercaderia respecte al 

volum total és molt equilibrat. 

- Permet l'aplicació física del sistema FIFO. 

- Reducció del temps emprat en la manutenció de 

paletes.  

- Només permet una referència per camí. 

- Hi ha el risc que una càrrega aixafi altra quan es 

llisca pel pendent de les prestatgeries. 

- Calen grans inversions per la seva implantació i 

presenta grans dificultats per modificar-lo.  

>   PRESTATGERIES MÒBILS 
- Es tracta de prestatgeries convencional situades sobre uns carrils i que al desplaçar-se deixen un passadís 

entre elles per accedir a les mercaderies. 

-  S’utilitza molt amb productes molt heterogenis.  

- Permeten aprofitar al màxim el lloc, ja que s’eliminen casi tots els 

passadissos de càrrega i descàrrega. 

-  Aquest sistema es pot motoritzar o usar de forma manual.  

És diferent al sistema dinàmic, ja que la solució és diferent: doncs mentre 

que en el mòbil el que es mouen són les prestatgeries, en el dinàmic el que es 

mou és la mercaderia. 
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AVANTATGES INCONVENIENTS 

- S'accedeix fàcilment a la mercaderia. 
- Gran densitat d'emmagatzematge. 
- Es redueix considerablement el nombre de passadís.  

- Necessita subministrament elèctric per al seu 
moviment, de manera que la connexió elèctrica s'ha 
de trobar a prop del magatzem. 

- Requereix la realització de treballs d'infraestructures 
per a la implantació de les prestatgeries. 

- És un sistema rígid, el que dificulta una possible 
modificació posterior.  

>   CANTILEVER 

- Tenen una estructura central resistent on s’hi recolzen uns braços horitzontalment. 

-  S’utilitza per fustes, tubs, perfils, etc. 

                     

>   MAGATZEMS AUTOPORTANTS 

- Es caracteritzen perquè les pròpies 

prestatgeries formen part de l’estructura de 

l’edifici, suportant també els tancaments 

exteriors (parets i sostre).  

-  Permet grans altures (35 m.) 

-   S’acostuma a utilitzar per 

magatzems automatitzats. 

 

 

>   MINILOAD 

- Sistema automatitzat totalment on la mercaderia no va paletitzada sinó en caixes o safates manipulades amb 

transelevadors.  

- Permet un inventari permanent del magatzem  
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1.3 MITJANS DE TRANSPORT DE MERCADERIES 
Els sistemes i mitjans de transport són essencials per les empreses dedicades al moviment de mercaderies, però 

també és un dels pilars bàsics en qualsevol procés productiu i en l’economia en general. 

En aquest tema s’analitzen els principals mitjans de transport de càrregues, podent diferenciar-los primerament 

en: 

 - Mitjans de transport intern de mercaderies. 

 - Mitjans de transport extern de mercaderies. 

 

Si procedim a una primera classificació, podem distingir entre: 

- Equips d'emmagatzematge estàtic: 

-  Sitges: utilitzades per emmagatzemar càrregues a granel 

- Equips d'emmagatzematge dinàmics: 

-  Equips amb moviment i sense translació 

- Bisenfins  

- Cintes transportadores: de banda i de rodets 

- Pont grua / grues aèries (tenen translació, però limitada) 

- Equips amb moviment i amb translació 

- Carretes manuals 

- Transpalets: 

- Transpalets (manuals i motoritzades) 

- Apiladores: 

- Apiladors (tracció manual o autopropulsats) 

- Carretó contrapesat / Carretons elevadors o “Toro” 

- Carretons retràctils 

- Carretons trilaterals 

- Carretons recull-comandes  

- Transelevadors  

- Equips guiats (Automàtics) 

- Pòrtic elevador 

- Són equips amb moviment propi, és a dir, es traslladen d'un lloc a un altre del magatzem a la 

vegada que transporten la mercaderia. No requereixen instal·lació, però poden necessitar 

que el terra tingui unes condicions especials. 

>    CARRETA MANUAL 

Tot i que es pot considerar un sistema de manipulació manual de càrregues, ja que requereix un esforç físic per 

part del treballador, el carretó manual no deixa de ser un mitjà de 

transport intern de càrrega. 

Estan dissenyades per distribuir el pes entre les rodes i 

l’operari. Generalment podem trobar-nos amb dos tipus de 

carretons manuals: 

D’una sola roda: situada a la part frontal. S’utilitza 

habitualment en a construcció i la jardineria 

De dos rodes: més estable que l’anterior, és molt utilitzada en magatzems per transportar 

paquets o caixes apilades. 

>    TRANSPALETS 

Es tracta d’aparells mecànics molt utilitzats en magatzems per realitzar funcions pròpies pel transport de 

mercaderies, es a dir, elevació, trasllat i descàrrega. 
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Els transpalets tenen una elevació limitada de la càrrega, elevant-la tan sols el suficient per poder ser 

transportada. 

En general els transpalets admeten càrregues més pesades que el carretó manual. 

És un mecanisme de suspensió hidràulica de relativament simple, format per una forquilla de dos braços paral·lels 

i horitzontals, units a un capçal on es situen les rodes giratòries. Cada un dels braços (muntants) també posseeix una 

petita roda. 

La mercaderia es col·loca apilada a sobre d’un palet i l’operari tan sols té que introduir els muntants en els espais 

destinats per això, per a continuació, aixecar la càrrega. 

>    TRANSPALETS MANUALS 

És un mitjà que per al seu moviment i elevació requereix de la força d'una 

persona. Manualment s’acciona una bomba hidràulica per elevar la forquilla del 

terra. Suporta la càrrega i llisca amb poc esforç. Es caracteritza per la seva facilitat de 

maneig i manteniment mínim. El magatzem ha de disposar de terres llisos. 

Mesures i capacitat de càrrega habituals en els transpalets manuals 

- Longitud de les forquilles: 1150 mm. 

- Amplada entre forquilles: 210 mm. 

- Amplada externa de les forquilles: 530 mm. 

 Longitud total: 1550 mm. 

- Capacitat de càrrega: fins a 2000 Kg segons el tipus 

Les rodes han de ser de fosa per a grans càrregues, admetent les de cautxú o poliuretà per a càrregues lleugeres. 

No es recomana l’ús per a distàncies superiors a 40 metres 

>    TRANSPALETS ELÈCTRICS 

El seu mecanisme inclou un motor elèctric  que li permet desplaçar les càrregues amb facilitat. En alguns models 

l’accionament de la bomba hidràulica d’elevació es manual i en d’altres es de funcionament elèctric. 

Aquest tipus de transpalets suporten més càrrega que les manuals i estalvien esforç quan les distàncies a recórrer 

i la freqüència de treball són altes . 

 
 

Mesures i capacitat de càrrega habituals dels transpalets motoritzats 

- Càrrega: de 1800 a 3000 Kg de capacitat. 

- Longitud de les forquilles: de 0.75 a 1.8 m. 

- Velocitat: Fins 3.6 km/h en buit. 

- Amplada: fins a 85 cm. 

 

Condicions de l'edifici 

- El magatzem ha de tenir el paviment llis. 

- Connexió elèctrica monofàsica o trifàsica, per a la càrrega de les bateries. 
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- Tenir un pendent de fins a un 10%. 

- Pels passadissos d'emmagatzematge es requereix una amplitud entre 1,57 i 1,84 metres, i per 

passadissos transversals, una amplada de 1,57 metres. 

Es recomana l’ús per a distàncies de fins a 50 metres 

>    APILADORS 

Aquests elements de transport són molt semblants al transpalet, 

però porten incorporat un màstil per on discorren les forquilles que 

subjecten les paletes i permet elevar-les fins a certa alçada.  

Entre ells podem distingir: 

Apilador de tracció i elevació manual. El seu ús més freqüent és 

elevar càrregues a l'interior del magatzem. L'elevació és limitada i 

lenta. Les càrregues que podem manejar amb aquest apilador 

poden oscil·lar entre 200 i 760 kg de pes i les seves mesures poden 

arribar fins 1,80 m d'alçada per 0,76 m d'ample. 

Apilador autopropulsat. Realitza l'elevació de la càrrega i es traslladar el magatzem de forma motoritzada, però 

necessita d'un conductor a peu per al seu maneig. Té una capacitat de càrrega fins de 1.500 kg, i es pot traslladar a 

una velocitat d’uns 5 km/h. 

Apilador mixt. Aquest tipus de apilador té tracció manual i elevació elèctrica, o viceversa, pel que pot suplir 

alguns dels desavantatges de l'apilador manual. 

>    CARRETÓ ELEVADOR 

És un vehicle autopropulsat, la tracció del qual pot ser per motor tèrmic o de combustió, o bé elèctric. 

Pot disposar de diferents tipus d’òrgans d’elevació i de tracció: 

- Elevació: en voladís amb màstil vertical o braç inclinable i telescòpic. 

- Tracció: 4 rodes amb tracció en un eix, tricicle o 4x4. 

                       

>    CARRETÓ RETRÀCTIL 

És un element de transport mecànic que permet variar el centre de 

gravetat de la càrrega, el que possibilita la reducció dels passadissos en què 

maniobra. 
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>    CARRETÓ TRILATERAL 

És un model de carretó les forquilles poden recollir una paleta i girar a 

dreta o esquerra.  Les seves característiques orientatives són: 

- La capacitat de càrrega oscil·la entre 1000 i 1500 kg 

- L'alçada màxima d'apilament és de 9 metres. 

- El magatzem ha de tenir el paviment llis. 

- L'amplada del passadissos operatius s'ha de trobar entre 1,6 i 1,8 metres. 

- La longitud del carretó és de 2,3 metres 

>    CARRETÓ RECULL-COMANDES 

Està composta per una cabina on es situa el conductor, davant de la qual es troben les 

forquilles fixes.  Les característiques orientatives són: 

-  Capacitat de càrrega entre 500 i 1000 Kg 

-  Alçada màxima d'apilament: 4,5 metres 

- Alçada màxima del pal: 5,7 metres 

- Amplada del passadís operatiu: 1,2 metres 

>     TRANSELEVADOR 

Són equips d'emmagatzematge mecànics, que poden transportar i elevar 

càrregues per passadissos estrets a gran velocitat.  Aquests s'empren per 

extreure i posar paletes completes de forma automatitzada. 

Són mitjans de transport intern que no requereixen conductor i entre ells 

podem distingir els següents: 

Equips guiats per identificació de posició. Identifiquen la posició i el 

recorregut que han de realitzar mitjançant la comparació d'un esquema de 

posicions memoritzat i la lectura de la distància a través d'un detector. 

Equips guiats per lectors òptics, químics o magnètics. Segueixen una trajectòria establerta a través de línies 

marcades al terra, seguida per sensors d'aproximació. Els que segueixen camins químics s'accionen mitjançant raigs 

ultraviolats. 

>    PÒRTIC ELEVADOR 

Són mitjans utilitzats principalment per la càrrega i transport de contenidors o 

elements de gran volum i pes. La càrrega es situa i es transporta en la part central de la 

màquina, sota el bastidor i entre els braços portants. 

>    DOCUMENTACIÓ EN EL TRANSPORT DE MERCADERIES 

En tot sistema de manipulació i transport de mercaderies al tractar-se d’una activitat 

comercial es generen una sèrie de documents. Aquesta documentació és essencial per 

controlar el moviment dels productes i el maneig que li fan els diferents operadors, ja que 

a més entren en joc vàries empreses (empresa emissora, de transport i receptora). 

La major part de la documentació generada és mercantil i/o comptable. Entre els diferents documents que 

podem generar trobem: 

 - Documentació relativa a compres i ventes 

 - Documents que acompanyen la mercaderia 

 - Documentació relativa al magatzem 

 - Documentació relativa a cobrament i pagaments 

 - Altres documents com pòlisses d’assegurança, temes fiscals,... 

Actualment, és indispensable la transmissió de gran part d’aquesta documentació a través de vies digitals. 
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B. EMBALATGE I PALETITZACIÓ DE 
MERCADERIES 
 

1.1  UNITAT DE CÀRREGA 
Pot definir-se unitat de càrrega com l’element individual que s’ha de manejar o emmagatzemar mitjançant els 

mitjans mecànics necessaris o disponibles. Aquest element individual pot estar format per un sol producte o ser el 

resultant d’un conjunt de productes de menor dimensió agrupats en una unitat de càrrega final. 

Un dels factors més influents a l’hora de decidir quina serà la unitat de càrrega, és l’elecció de la mida i el pes que 

ha de tenir, relacionant-ho amb els mitjans mecànics disponibles a l’empresa. 

La unitat de càrrega s’ha de poder manejar amb facilitat. Generalment, és més ràpid i rentable moure una gran 

càrrega un sol cop, que moure la mateixa càrrega en vàries vegades amb porcions de menys pes o volum. 

La unitat de càrrega en el mon de la logística és un factor vital en quant a l’agilització del moviment dels 

productes. 

Aquesta unitat de càrrega moltes vegades s’haurà d’estandarditzar per aprofitar al màxim els espais en 

magatzems, mitjans de transports, etc., així com per a la seva manipulació amb mitjans mecànics o automàtics. 

En les operacions logístiques i els seus fluxos físics és molt important disposar d'un tipus normalitzat d'unitat de 

manipulació que permeti: 

• Manipular el màxim d'unitats en un sol moviment. 

• Normalitzar el transport i la taxa d'ocupació dels vehicles. 

• Utilitzar les instal·lacions del magatzem en la seva màxima ocupació i capacitat. 

Generalment, quan parlem d’unitat de càrrega ens referim a mercaderies disposades de forma que les podem 

mecanitzar amb l’ús de carretons elevadors, transpalets o altres sistemes. 

Per això en la majoria de casos aquestes consistiran en càrregues paletitzades o agrupades amb altres sistemes 

mecanitzables. 

La unitat de càrrega també acostuma a estar dotada de diferents tipus d’embalatges i altres elements de 

protecció que redueixen o eliminen els possibles danys a la càrrega deguts al seu transport i manipulació. 

En els propers temes tractarem específicament l’embalatge i paletització de les mercaderies per la conformació 

d’unitats de càrrega mecanitzables. 

 >   TIPUS D’UNITATS DE CÀRREGA 

Hem de considerar diversos tipus d'unitats de càrrega o manipulació: 

• Unitat de consum: La unitat de compra per part del consumidor. 

• Unitat de distribució: Agrupació d'unitats de consum per reduir el nombre de manipulacions. 

• Unitat d'expedició: Agrupació d'unitats de distribució per facilitar la càrrega i el transport. 

• Unitat d'emmagatzematge: Definició d'una unitat normalitzada per l'aprofitament de les instal·lacions 

d'emmagatzematge. 

>    TIPUS DE CÀRREGA 

- Càrrega en general: no suposa un risc per la salut. Disposa d’algun tipus d’embalatge. 

Fraccionada: articles individuals 

Unitària: articles individuals agrupats en palets o contenidors 

-  Càrrega a granel: transport en gran quantitats sense recipient 

Sòlida 

Líquida o gasosa 

- Càrrega perillosa: suposen un risc per la salut o el medi ambient 
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 (Explosiva, inflamable, comburent, radioactiva, corrosiva,...) 

- Altres tipus 

 (Refrigerada, de valor, maquinaria pesada,...) 

>    PROTECCIÓ DE LA UNITAT DE CÀRREGA 

Durant el transport i perquè la mercaderia no perdi les seves característiques originals, els productes han de ser 

envasats i embalats en els materials òptims per la seva conservació. 

Un adequat transport de la càrrega també és de gran importància per la seguretat de les mercaderies, destacant 

el correcte apilat de la càrrega en els palets. 

En el moment de la manipulació i el transport de la càrrega s’hauran de prendre les mesures oportunes perquè la 

mercaderia no pateixi danys, utilitzant sistemes de subjecció, i assegurar la integritat dels productes dins dels seus 

envasos i embalatges utilitzant materials de farciment, embolcallant els productes, etc.  

De res serveix una bona elaboració i qualitat del producte si el fabricant o distribuïdor no garanteix que el 

producte arribi al consumidor en les condicions adequades.  

1.2  EMBALATGES I ENVASOS EN LA INDÚSTRIA 

>    EMBALATGES I ENVASOS 

Tant l’envasament com l’embalatge es podrien definir com l’acció de 

col·locar el producte en el seu paquet, però no són el mateix. 

- Envasament: acció de col·locar el producte en el seu recipient 

contenidor. 

Envàs: Tot recipient destinat a contenir un producte amb la missió 

específica de protegir-lo del seu deteriorament, contaminació o 

adulteració. 

Embalatge: acció d’introduir l’envàs del producte en un embolcall  per 

la seva manipulació, transport i emmagatzematge. 

 Embalatge: material utilitzat per protegir l’envàs o el producte dels danys físics o agents exteriors durant la seva 

manipulació i transport. 

 L’embalatge conté, embolcalla i protegeix  

 els productes ja envasats 

Per exemple, l’envàs pot ser una ampolla de plàstic que conté lleixiu, i l’embalatge la caixa de cartró destinada al 

transport d’un lot d’ampolles. 

>    TIPUS I CLASSIFICACIÓ D’EMBALATGES 

Una segona classificació que podem fer dels embalatges seria segons el material,  podent diferenciar entre: 

 - Embalatge de cartró 

 - Embalatge metàl·lic 

 - Embalatge de fusta 

 - Embalatge de poliestirè expandit 

 - Embalatges de plàstic 

 - Altres materials de protecció i estabilització de la càrrega 

>    NIVELLS D’EMBALATGE 

Podem entendre per embalatge tot allò que acompanya la càrrega i protegeix el producte des del moment de la 

seva producció fins al seu consum. 

Podem diferenciar diferents nivells d’embalatge: 

- Primari: contacte directe amb la mercaderia o els envasos que la contenen 

- Secundari: protegeix l’embalatge primari 
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- Terciari: Protegeix el producte en el transport i acostuma a agrupar vàries unitats del producte. 

L’embalatge ha d’aconseguir que el producte sigui pràctic, còmode i segur  d'emmagatzemar i transportar, i ha 

d’informar de les condicions de maneig i les indicacions de possible perills i riscos. 

1.3 CONDICIONS DELS EMBALATGES 

>    CONDICIONS D’INFORMACIÓ 

Els embalatges han de dur en la seva superfície unes marques de manipulació i d’identificació de perills. 

Aquesta és una informació sobre el maneig de la càrrega continguda en l’embalatge, advertències en el moment 

de manipular o transportar la càrrega i informació sobre els riscos que provoca la mercaderia. 

S’utilitzen símbols pictòrics acceptats internacionalment (ISO780:1983 i CLP/GHS) 

Apart d’aquesta informació, l’embalatge pot portar informacions addicionals com: 

- Marques estàndard o d’expedició: informació sobre l’importador, destí, direcció, número de referència, 

nombre d’unitats, etc. 

- Marques informatives: País d’origen, port de sortida, port d’entrada, pes brut, pes net, dimensions, etc. 

>    PICTOGRAMES ISO 780:1983 

 

>    CONDICIONS D’INFORMACIÓ. PERILLS CLP / GHS 
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>    MATERIALS I DISPOSITIUS PER ASSEGURAR L’ESTABILITAT DE LA CÀRREGA 

Si el propi apilat de la càrrega no assegura l’estabilitat  s’han de prendre una sèrie de mesures com poden ser: 

 - Utilització de cordes, tirants, cadenes, etc. 

S’immobilitza la càrrega lligant-la  

 - Bloqueig de la càrrega 

S’immobilitza la càrrega mitjançant dispositius o elements de bloqueig 

en la part posterior, davantera i laterals de la càrrega.  

 - Film de plàstic per paletitzar 

La càrrega s’embolica amb el film plàstic fins quedar assegurada per al transport. A més 

d’assegurar l’estabilitat de la càrrega, el plàstic protegeix de la brutícia, el polsi l’aigua de la 

pluja. 

 - Cinta adhesiva 

S’utilitza per unir objectes, generalment de manera temporal. Es poden unir 

diferents paquets que composin la mercaderia per donar-li més estabilitat. 

És fàcil d’utilitzar i molt útil, ja que posseeix una gran resistència però al 

mateix temps és flexible. 

 

 - Fleix 

És una cinta utilitzada per la subjecció dels productes que conformen la càrrega en un 

palet. 

Generalment s’utilitza en productes pesats, durant la seva manipulació i transport. 

En podem trobar de fabricat en acer o en plàstic i també es sol utilitzar per assegurar 

un correcte tancament de l’embalatge. 

 

Aquests materials en permeten estabilitzar la càrrega de manera que durant la seva manipulació i transport els 

diferents components que conformen la càrrega unitària no es desprenguin de la resta, o es pugui produir una 

bolcada dels mateixos, evitant desperfectes en el productes així com possibles perills per al transport i les persones. 

>    MATERIALS I DISPOSITIUS PER EVITAR EL DANY DE LA CÀRREGA 

Moltes empreses fan ús de materials d’empaquetatge, aquests diferents elements estan col·locats al voltant de 

varis productes per protegir-los dels impactes i vibracions que pateixen durant la seva manipulació i transport. 

La varietat de materials d’empaquetatge que existeixen és gran, podent trobar:  

 - Bombolles d’aire segellat.  

Consisteix en una làmina de plàstic flexible i transparent la superfície del qual està 

totalment ocupada per bombolles d’aire. Les petites bombolles d’aire sobresurten i estan 

espaiades entre si. 

Aquest sistema amorteix producte protegint-lo de possible danys. 

És un material molt comú en l’embalatge de productes fràgils. 

 - Poliestirè expandit. 

És un material plàstic escumat formant petites boletes aglomerades unes amb les 

altres. 

Es tracta d’un material molt lleuger, altament resistent a la humitat i amb una gran 

resistència als cops, pel que és ideal per al transport d’electrodomèstics i material 

electrònic. 

 - Bosses d’aire (Dunnage bags). 

Mitjançant la introducció de les bosses d’aire entre la mercaderia s’intenta evitar el 

moviment d’aquesta i els possibles danys. 
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Les bosses d’aire s’utilitzen en molts casos, ja siguin articles fràgils, de gran mida, entre material paletitzat per 

bloquejar la càrrega, etc. 

 

 - Cantoneres. 

Son peces de plàstics, cartró o altres materials que es col·loquen als 

cantons de la mercaderia per protegir-la de possibles cops. 

En la majoria dels casos les cantoneres es 

subjecten amb fleixos o films plàstics. 

 - Bosses farcides d’espuma. 

Són bosses versàtils i rentables, farcides d’espuma d’embalatge per evitar que la 

mercaderia es pugui danyar durant el transport i la manipulació. 

Hi ha una gran varietat de bosses farcides amb diferents formes, mides, pesos, per 

adaptar-se la producte a protegir. 

 - Espuma de poliuretà. 

L’espuma de poliuretà és un material porós que es forma per la 

reacció dels seus components al prendre contacte amb l’aire. 

És un producte molt versàtil, ja que se li poden donar usos com a farciment, aïllant 

tèrmic i com a material per encoixinar. 

 - Material de farcit.  

Actua com a element protector davant de possibles danys. 

Aquest material pot ser: Trossos de poliestirè expandit,  paper de diari, serradura, 

encenalls de fusta o de plàstic, etc. 

 

1.4 TIPUS DE PALETITACIONS 

>    PALETITZACIÓ DE CÀRREGUES I MERCADERIES 

La paletització és l’operació consistent en col·locar materials en un palet per a que pugui ser transportada 

mitjançant un mitjà mecànic. 

La paletització ens permet una optimització en l’eficiència del transport i emmagatzematge de mercaderies. 

Com a beneficis de la paletització trobem: 

- Augment i/o millor explotació de la capacitat d’emmagatzematge. 

- Perfeccionament del sistema de classificació de productes. 

- Fabricació d’envasos i embalatges bastats en la normalització. 

- Disminució de danys i desperfectes en la mercaderia. 

- Disminució de costos al reduir el temps, ma d’obra, etc., en les activitats de manipulació i emmagatzematge. 

>    EL PALET COM A UNITAT DE CÀRREGA 

Un palet és una plataforma d’emmagatzematge, manutenció i 

transport amb la que aconseguim formar una única unitat de càrrega 

col·locant els productes a sobre, embalats o no.  

Està pensat per ser manipulat per carretons elevadors i transpalets. 

- Generalment són uns elements normalitzats.  

- Poden estar construïts de diferents materials: Fusta, plàstic, 

metall, cartró,... 

- Existeixen diferents tipus i mides de palets  

Per subjectar les càrregues damunt dels palets s’utilitzen diferents sistemes: contenidors metàl·lics, bandes de 

film, bosses retràctils, malles, xarxes,... 
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>    CONDICIONS BÀSIQUES D’UBICACIÓ DE LA CÀRREGA EN PALETS 

1. La unitat de producte ha d'estar dimensionat de la 

manera més racional possible, de manera que les pèrdues 

d'espai a la paleta siguin nul·les. 

2. La càrrega no ha de sobresortir de la paleta. Amb això 

evitarem trencaments del producte i la caiguda de la 

càrrega per possibles cops amb altres paletes o estructures 

de la prestatgeria. 

3. Les caixes o l'embalatge primari han de travar entre si 

de la millor manera possible per evitar que la càrrega es desestabilitzi durant el transport i estiba. 
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4. L'alçada total, ha de ser la que permeti el seu transport sense que es desestabilitzi el carretó ni la càrrega. 

Generalment, no són aconsellables, alçades superiors als 2.00 m, sent l'alçada més comuna sobre els 1.50 m. 

Cal tenir en compte també la pèrdua de visibilitat, que el conductor pateix com a conseqüència, d'una càrrega 

excessivament alta, en el cas d'utilitzar un carretó elevador. 

5. És convenient retractilar les càrregues i les paletes, amb films plàstics o fleixos, per aconseguir d'aquesta 

manera, una perfecta unió, entre la paleta i el producte, evitant qualsevol problema de caiguda o desajust de la 

càrrega. 

6. No manipular palets desequilibrats.  

1.5 PRECAUCIONS I MESURES ESPECIALS PER A CÀRREGUES PERILLOSES 

Normes de seguretat bàsiques en el maneig dels productes perillosos 

- Assegurar-se de conèixer la identitat del producte. 
- Observar les etiquetes que figuren a la càrrega. 
- Comprovar que l’envàs del producte es troba en bones condicions i que el recipient és adequat. 
- Informar sobre els recipients que presentin danys, fugues o vessaments. 
- Les operacions de càrrega transport i descàrrega només es realitzaran per un operari format específicament. 
- Si l’operari té dubtes sobre el transport de productes altament perillosos (explosius, radioactius,...) sol·licitar 

les instruccions necessàries a l’autoritat competent.  
- Només es mourà la mercaderia si està correctament embalada. 
- La maquinaria utilitzada per la manipulació ha d’estar en perfectes condicions. 
- La conducció del carretó elevador es realitzarà de forma segura, a velocitat baixa, moviments suaus i 

maniobres segures. 
- No emmagatzemar productes perillosos en llocs no adequats ni prop de punts d’ignició. 
- No col·locar una càrrega pesada damunt d’una de pes inferior. 
- Distribuir uniformement la càrrega. 
- No fumar. 
- Mantenir la zona d’emmagatzematge ventilada. 
- Utilitzar els Equips de Protecció Individual indicats a la Fitxa de dades de Seguretat. 
- Disposar de mitjans de primers auxilis i emergències. 
- En cas que la substància perillosa s’estigui vessant o en una fuga de gas, els treballadors han d’abandonar 

immediatament el lloc de treball fins que es determinin els riscos i es prenguin les mesures oportunes. 
 

Incompatibilitats en l’emmagatzematge de productes perillosos 
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C. CARRETONS PER AL TRANSPORT DE 
MERCADERIES 

1.1 CLASSIFICACIONS, TIPUS I USOS DE CARRETONS MANUALS I AUTOMOTORS 
Entenem per manutenció mecànica el conjunt d’operacions que un operador d’aparells d’elevació ha de realitzar  

amb aparells elevadors per moure càrregues.  

- Consta de 3 fases: 

- Elevació   - Transport    - Dipòsit 

Es pot utilitzar una gran varietat d’aparells i equips. 

La càrrega pot presentar multitud de condicions i formes que l’operador ha de conèixer per tal de fer una 

manipulació correcta i segura de la mateixa. (Tipus d’embalatge, estat físic,...) 

L’operador també ha de conèixer els mitjans de que disposa i la millor manera d'utilitzar-los segons el tipus de 

càrrega. 

>    TIPUS I CLASSIFICACIÓ DE CARRETONS 

Una primera classificació que podem realitzar dins dels carretons seria segones si el seu accionament és manual 

(la força per a l’elevació i el transport és la del propi operador de l’equip) o si són equips automotors.  

    
Manuals Automotores 

 

>    TIPUS DE CARRETONS MANUALS. CARRETA 

Estan dissenyades per distribuir el pes entre les rodes i l’operari. 

S’utilitza exclusivament per al transport de la mercaderia. S’aixeca una mica la càrrega poden introduir la base de 

la carreta, sent necessari l’esforç de l’operari per al transport. 

Podem trobar-ne de múltiples tipus i dissenys segons els materials que acostumem a transportar. 
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>    TIPUS DE CARRETONS MANUALS. TRANSPALET 

És un mitjà que per al seu moviment i elevació requereix de la força d'una persona.  

Les dues forquilles del xassís del transpalet s’introdueixen sota el palet i 

manualment s’acciona una bomba hidràulica per elevar la forquilla del terra. 

Suporta la càrrega i llisca amb poc esforç 

Es caracteritza per la seva facilitat de maneig i manteniment mínim. El magatzem 

ha de disposar de terres llisos. 

Es tracta d’aparells mecànics molt utilitzats en magatzems per realitzar funcions 

pròpies pel transport de mercaderies, es a dir, elevació, trasllat i descàrrega. 

Els transpalets tenen una elevació limitada de la càrrega, elevant-la tan sols el suficient per poder ser 

transportada. 

En general els transpalets admeten càrregues més pesades que el carretó manual. 

És un mecanisme de suspensió hidràulica de relativament simple, format per una forquilla de dos braços 

paral·lels i horitzontals, units a un capçal on es situen les rodes giratòries. Cada un dels braços (muntants) també 

posseeix una petita roda. 

>    CARRETONS AUTOMOTORS 

Considerem com a carretons elevadors: 

Tot equip amb conductor a peu o muntat, ja sigui assegut o dempeus, sobre rodes, que no circula sobre rails, 

amb capacitat per a auto carregar i destinat al transport i manipulació de càrregues vertical o horitzontalment.  

També s'inclouen en aquest concepte els carretons utilitzats per a la tracció o empenta de remolcs i plataformes 

de càrrega. 

La Federació Europea de la Manutenció classifica els tipus de carretons en 13 grups de productes, que a la 

vegada es subdivideixen en 37 categories. 

Aquesta varietat unida a l'àmplia gamma de estris disponible al mercat, permet la manipulació de tot tipus 

càrregues en condicions de seguretat però fa difícil una enumeració exhaustiva de tots ells. 

Els tipus de carretons automotors més habituals els podem diferenciar i classificar segons diferents paràmetres, 

com poden ser: 

- Segons l’energia utilitzada 

- Segons la ubicació de la càrrega 

- Segons el sistema d’elevació de la càrrega 

- Segons les característiques del tren de rodatge 

- Segons la posició de l’operador 

>    TIPUS DE CARRETONS:  SEGONS L’ENERGIA UTILITZADA 

Els carretons automotors, al no estar accionat per la pròpia força de l’operari necessiten energia per funcionar.  

Segons els tipus d’energia utilitzada podem distingir 3 classes de carretons elevadors: de motor tèrmic, de motor 

elèctric i mixtes. 

De forma general, les de motor tèrmic són les més potents, pel que tenen major capacitat de càrrega i facilitat 

per circular per terrenys amb dificultats (rampes, irregulars,...), però expulsen fum, i per això no s’han d’utilitzar en 

llocs tancats. 

Les de motor elèctric per la seva part són molt més suaus i sense emissió de gasos, tot i que tenen menys 

potència i agilitat que les de motor tèrmic. 

Les mixtes combinen motors tèrmics i elèctrics. 
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MOTOR TÈRMIC 

Disposen d’un motor de combustió (tèrmic). El combustible utilitzat en aquest tipus de carretó sol ser gasoil, 

gasolina o gas liquat, pel que emeten gasos pel tub d’escapament, el que limita el seu us en espais oberts o ben 

ventilats. 

 

AVANTAGES  INCONVENIENTS  

- Son ideals per la manipulació i transport de 

mercaderies en exteriors. 

- Estan capacitades per trajectes llargs. 

- Tenen una bona velocitat de circulació. 

- La alçada sota xassís es considerable. 

- Són estables. 

- Superen les rampes sense problemes. 

- Tenen bon comportament en terres irregulars. 

- No s’han d’utilitzar en espais tancats pels gasos que 

emeten. 

- En general són sorolloses. 

- L’amplada dels passadissos ha d’estar en consonància 

amb les seves dimensions. 

 
MOTOR ELÈCTRIC 

El seu mecanisme transforma l'energia elèctrica en energia mecànica i basa el seu sistema d’alimentació en 

bateries acumuladores. 

AVANTAGES  INCONVENIENTS  

- Son ideals per la manipulació i transport de 

mercaderies en interiors, ja que no emeten gasos. 

-  Son ideals en locals on es treballa amb aliments al 

no emetre contaminants. 

- Tenen una alta maniobrabilitat. 

- Són silencioses. 

- Òptimes per recorreguts curts. 

- Al acostumar a ser petites es poden utilitzar en 

passadissos més estrets. 

- Tenen poca alçada lliure sota el xassís. 

- L’estabilitat és limitada. 

- No es poden utilitzar en recorreguts llargs, ja que 

tenen menys autonomia. 

- No tenen bon rendiment en recorreguts amb moltes 

rampes. 

- No es recomanable la seva utilització en terres en 

mal estat. 

 

> TIPUS DE CARRETONS:  SEGONS LA UBICACIÓ DE LA CÀRREGA 

- En voladís: Carretó elevador apilador proveït d'una forquilla (o un altre equip o estri) sobre la qual la càrrega 

està situada en voladís, en relació a les rodes i que està equilibrada per la massa del carretó i el seu contrapès.  

Motor elèctric 

Motor tèrmic 
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-  No contrapesada, retràctil, apiladora,... : Carretó elevador amb uns travessers portants en el qual la càrrega 

és transportada entre els dos eixos i per tant no precisa d’un contrapès per equilibrar la càrrega. 

En ocasions (retràctil) la càrrega pot ser situada en voladís per avanç del màstil, del tauler porta forquilles, dels 

braços de forquilla o de càrrega lateral.  

- Carretó pòrtic elevador – apiladora: Carretó elevador en el que la càrrega es situa sota el bastidor i entre els 

braços portants, on el sistema d'elevació la manté i manipula per elevar, desplaçar i apilar. 

Normalment utilitzada per a la manipulació de contenidors. 

 

>  TIPUS DE CARRETONS:  SEGONS EL SISTEMA D’ELEVACIÓ DE LA CÀRREGA 
- Màstil vertical: La càrrega s'ubica sobre una forquilla, plataforma o estri que muntat sobre la placa porta 

forquilla es llisca al llarg d'unes guies verticals de diverses etapes, mitjançant sistemes hidràulics, elèctrics, 

cadenes, cables, etc. elevant o descendint la càrrega.  

-  Braç inclinable i telescòpic: la càrrega també se situa sobre una forquilla o estri muntat a l'extrem d'un braç 

telescòpic que arriba a l'altura desitjada mitjançant l'extensió i inclinació del mateix.  

-  Petita elevació (transpalet): utilitzada únicament per separar mínimament la càrrega del sòl i facilitar el 

desplaçament. La càrrega es recull del terra introduint sota la mateixa una forquilla o plataforma que s'eleva 

lleugerament, mitjançant un sistema de palanques accionades mecànicament o hidràulicament, per separar 

aquesta càrrega del terra facilitant el seu transport.  

 

 
 

>   TIPUS DE CARRETONS:  SEGONS LES CARACTERÍSTIQUES DEL TREN DE RODATGE 
- 4 rodes en 2 eixos: Normalment l’eix davanter és el motriu i posterior és el directriu. 

Segons els casos, en l'eix anterior poden muntar rodes dobles o bessones.  

-  Rodadura en Tricicle: tenen l'eix motriu/directriu sobre una sola roda (o dues rodes bessones), centrada 

sobre l'eix longitudinal de la màquina.  

En determinats models els dos eixos són motrius.  

En les carretons retràctils les rodes posteriors són únicament portants.  

-  4 rodes sobre dos eixos motrius (4 x 4): en alguns casos també els dos eixos són directrius 

Ho trobem principalment en carretons propis d'exterior o "tot terreny”.  
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>   TIPUS DE CARRETONS:  SEGONS LA POSICIÓN DE L’OPERADOR 
- Operador transportat assegut.  

-  Operador transportat de peu: Encara que en alguns casos pugui disposar d'un seient auxiliar per a ús 

temporal per l'operador, es considera d'operador transportat de peu.  

-  Operador a peu: Encara que en alguns casos es disposi d'una plataforma abatible per al transport ocasional 

de l'operador, el carretó es considera d'operador a peu.  

 

 

>    CRITERIS DE SELECCIÓ DE L’EQUIP ADEQUAT 

Com hem vist podem trobar una gran varietat d’equips en el mercat per l’elevació i transport de càrregues, el 

que ens permet triar el més adequat pels treballs a realitzar. 

Aquesta elecció s’ha de basar en una sèrie d’aspectes com: 

-Espais interiors o exteriors 

- La zona de treball: amplada dels passadissos, estat del terra, amplada i alçada de les portes, alçada dels 

sostres, perills inherents a l’atmosfera de treballs (atmosfera explosiva, pols,...) 

- Tipus de càrrega: pes, volum, forma, centre de gravetat... 

- Altura a la que s’ha d’elevar la càrrega 

En tot procés de selecció és important consultar amb el fabricant del carretó, que pot orientar eficaçment a 

l'usuari sobre el tipus de carretó i accessoris més idonis per al treball a realitzar, així com tenir en compte les 

particularitats dels diferents components d'un carretó, que poden ser necessaris en funció de l'àrea de treball on 

aquest s'hagi de moure.  

Un punt crucial en la selecció de l’equip adequat és si els treballs es realitzaran en l’exterior o en l’interior 

d’edificacions:  
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- Carretons d'interior: Normalment accionats per motor elèctric.  

Petites, silencioses, no contaminant, de gran maniobrabilitat, poca alçada lliure sota xassís, estabilitat limitada, 

dissenyades per ser utilitzades en interiors de locals tancats, insuficientment ventilats o amb molt personal en la 

seva proximitat i per la manipulació de productes que es deterioren o contaminen amb els gasos d'escapament 

(magatzems frigorífics, etc.).  

Ofereixen bon rendiment en trajectes curts, sense rampes i amb períodes d'utilització que permeti la recàrrega 

adequada dels acumuladors. No es recomana la seva utilització en recorreguts llargs, amb rampes freqüents, terres 

en mal estat o amb irregularitats. 

- Carretons d'exterior: Normalment accionats per motor tèrmic (gas, dièsel o gasolina). Tenen gran capacitat 

de tracció, superació de rampes, bona velocitat de translació, major altura lliure sota xassís i una millor 

estabilitat, especialment transversal. 

Les podem trobar convencionals o tot terrenys i amb tracció a 2 o 4 rodes. 

 

1.2 ELEMENTS PRINCIPALS DELS CARRETONS ELEVADORS 
Com hem pogut comprovar, existeix en el mercat una gran varietat de carretons elevadors que busquen l’òptima 

adequació al treball a realitzar. 

Tot i les diferències, la majoria d’elles disposen d’uns elements comuns: 

- Bastidor, xassís i contrapès. 

- Grup motor i transmissió. 

- Sistema d’alimentació d'energia. 

- Sistema de direcció. 

- Sistema de frenat. 

- Sistema d’elevació i aproximació. 

- Elements i comandaments per al maneig. 

- Lloc de l’operador. 

- Sistemes de seguretat. 

- Plaques informatives i manual d’instruccions. 

>    ELEMENTS PRINCIPALS DELS TRANSPALETS 

 

>    ELEMENTS PRINCIPALS DELS CARRETONS ELEVADORS 
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Bastidor, xassís i contrapès 

Estructura generalment d'acer soldat, sobre la qual s'instal·len tots els components del carretó amb les seves 

càrregues i transmet el seu efecte directament al terra a través de les rodes (sense suspensió). 

El contrapès és una massa fixada a la part posterior del bastidor, destinada a equilibrar la càrrega en el carretó 

contrapesat. 

Grup motor i transmissió 

És el conjunt d'elements que accionen els eixos i grups motors i directrius.  

Inclou els motors tèrmics o elèctrics i els diferents tipus de transmissió, mecànica, hidràulica, etc. 

Sistema d’alimentació d'energia 

Són els sistemes d'alimentació de combustible en les carretons amb motor tèrmic i les bateries de tracció i 

connexió a la xarxa en els carretons elèctrics. 

Sistema de direcció 

Consta d'un volant per a la direcció tipus automòbil(o similar) en carretons d'operador transportat, o d'un timó 

en carretons d'operador a peu.  

Pot ser mecànic, hidràulic o elèctric. 

Sistema de frenat 

Dispositiu per limitar la velocitat de la màquina a voluntat de l'operador, fins assegurar l'aturada total de la 

mateixa, normalment equipat amb mordasses o discs de fricció accionats mecànica o hidràulicament i que actuen 

sobre les rodes o sobre els òrgans motors de la màquina. 

La Directiva 98/37/CE preveu, en la mesura que la seguretat ho exigeixi, que la màquina disposi d'un dispositiu 

d'aturada d'emergència amb comandaments independents. Així mateix, fixa la necessitat que hi hagi un dispositiu 

d'estacionament per mantenir immòbil la màquina (fre de mà o similar).  

Sistema de direcció 

Consta d'un volant per a la direcció tipus automòbil(o similar) en carretons d'operador transportat, o d'un timó 

en carretons d'operador a peu.  

Pot ser mecànic, hidràulic o elèctric. 

Sistema de frenat 

Dispositiu per limitar la velocitat de la màquina a voluntat de l'operador, fins assegurar l'aturada total de la 

mateixa, normalment equipat amb mordasses o discs de fricció accionats mecànica o hidràulicament i que actuen 

sobre les rodes o sobre els òrgans motors de la màquina. 

La Directiva 98/37/CE preveu, en la mesura que la seguretat ho exigeixi, que la màquina disposi d'un dispositiu 

d'aturada d'emergència amb comandaments independents. Així mateix, fixa la necessitat que hi hagi un dispositiu 

d'estacionament per mantenir immòbil la màquina (fre de mà o similar).  

Rodes 

Serveixen de suport del carretó sobre el terra permetent la tracció de la mateixa.  

Poden ser: 
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 - De bandes massisses: cèrcol o secció circular de cautxú o plàstic dur muntat  sobre un nucli d'acer o 

fosa. 

 - Súper elàstiques massisses: similars a les anteriors però amb un cèrcol de cautxú de major espessor, 

format per diverses capes de diferents gruixos i tipus de  material que li dóna un cert grau d'elasticitat. 

 - Pneumàtiques: coberta pneumàtica, amb o sense cambra, amb superfícies de  rodament de diferents tipus 

i inflades a la pressió indicada pel fabricant. 

Es pot diferenciar entre les rodes motrius i directrius: 

  - Motrius: les que transmeten el moviment provinent del motor i la distribució 

 - Directrius: les que giren al accionar la direcció.  

Sistema d’elevació i aproximació 

Inclouria tot el conjunt d’elements destinats a elevar, sustentar i dipositar les càrregues: 

Màstil d'elevació o braç telescòpic: Permeten el posicionament i l'elevació de les càrregues. 

Tauler porta forquilles: Placa fixada al pal que permet l'acoblament i la subjecció de les forquilles o altres estris. 

Si és necessari, darrere del tauler porta forquilles s'ha de muntar un respatller de suport de la càrrega (placa 

porta forquilla) per evitar el lliscament d'aquesta sobre l'operador. 

Forquilles: Dispositiu que inclou dos o més braços de forquilla de secció massissa, que es fixen sobre el tauler 

portaforquilles i que normalment es posicionen manualment. 

Accessoris de manipulació de càrrega: Són els estris (per exemple: pinces, desplaçaments laterals, culleres, 

elevadors, etc.), que permeten l'arrest i dipòsit de la càrrega a l'altura i posició escollida per l'operador. 

Elements i comandaments per al maneig 

Són tots els òrgans d’accionament necessaris per comandar totes les operacions del carretó.  

Lloc de l’operador 

Centralitza tots els òrgans de comandament i control. Totes les funcions han d'estar clarament identificades, ser 

visibles, operables i de fàcil i ergonòmic accés per l'operador. 

El lloc ha d'estar dissenyat de manera que des del mateix sigui impossible el contacte fortuït de l'operador amb 

les rodes o amb qualsevol òrgan mòbil agressiu del propi equip i també garantir la protecció davant gasos 

d'escapament. 

Segons el tipus de carretó el lloc de l’operador també pot comptar amb: 

  - Sostre o teulada protector de l'operador 

  - Protecció de l'operador davant el risc de bolcada 

  - Seient  

Sostre o teulada protector de l'operador: Estructura resistent que protegeix el treballador contra la caiguda 

d'objectes.  

Obligatori, sempre que hi hagi risc a causa de la caiguda d'objectes. En alguns casos si la cabina és tancada, forma 

part de la mateixa  

Protecció de l'operador davant el risc de bolcada: Estructura resistent que protegeix el treballador contra els 

efectes del bolcada de l'equip.  

Obligatori, sempre que hi hagi risc de que l'equip pugui bolcar. Quan el carretó estigui proveïda de cabina, la 

mateixa ha de garantir la plena protecció de l'operador i, entre altres aspectes, garantir la protecció davant caiguda 

d'objectes i davant bolcada. 

Seient: Lloc de l'operador en les carretons que ho equipen. Ha de ser anatòmic i dotat de suspensió (per evitar 

que les vibracions es transmetin a l'operador ja que els carretons no tenen sistemes d'amortiment), regulable i 

adaptable, amb sistema d'ajust al pes de l'operador de manera que pugui ser utilitzat còmodament per tot tipus de 

persones.  

En alguns models per facilitar la posició de l'operador en fer marxa enrere, es disposa d’un sistema que permet el 

gir del seient uns 30 º.  

Quan la màquina pugui anar equipada d'una estructura de protecció per als casos de bolcada, el seient ha d'estar 

dotat d'un cinturó de seguretat o d'un sistema de retenció de l'operador equivalent. 

Sistemes de seguretat 

Equips destinats a garantir la seguretat de l'operador i de les persones i/o béns.  
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Són molts i variats i comprenen entre d'altres: el sistema de frenada, sistemes d'alarma òptica i acústica per 

advertir de la presència del vehicle, dispositius d'advertència o limitació de l'excés de càrrega, els dispositius que 

impedeixen l'arrencada del carretó o d'alguns dels seus mecanismes si l'operador no està en el seu lloc de control, 

sistema de protecció per cas de bolcada i contra caiguda d'objectes, etc.  

Cada tipus de màquina té unes necessitats diferents quant a sistemes de seguretat, des de sensors que paren la 

màquina en cas d'interferència amb un objecte en els carretons automàtics sense conductor, fins al pedal d’"home 

mort" destinat a garantir que el funcionament de la màquina només es realitza mentre el pedal roman premut. 

Plaques informatives 

Cada carretó ha de portar obligatòriament marcat de forma llegible i indeleble els textos i pictogrames que 

informen a l'operador sobre la capacitat de càrrega del carretó en les diferents situacions de càrrega, la funció dels 

diferents comandaments i els riscos inherents a la utilització de la màquina.  

És especialment important comprovar que la màquina porta la placa d'identificació del fabricant, el marcatge CE 

de conformitat amb la Directiva 98/37/CE i la placa de capacitat de càrregues admissibles per les condicions d'ús real 

del carretó.  

Si al carretó se li munta algun accessori addicional, sobre aquest també ha d'existir la placa d'identificació del 

fabricant del accessori, la capacitat de càrrega del mateix i, si és aplicable, el marcatge CE de conformitat. 

Així mateix, s'inclouran totes aquelles indicacions lligades a les condicions especials d'ús del carretó (per 

exemple: si un carretó ha estat construït per treballar en atmosfera explosiva, això s'haurà d'indicar en la màquina). 

En el lloc de l'operador s'inclourà una placa addicional amb la capacitat de càrrega i les limitacions d'ús.  

Manual d’instruccions 

El fabricant ha de lliurar obligatòriament amb cada màquina un manual d'instruccions "original” i, en el moment 

de la seva entrada en servei, una traducció en la llengua oficial del país d'utilització de l'equip.  

El manual ha d'incloure tota la informació necessària per a la utilització correcta i segura de la màquina, contenir 

obligatòriament els requisits dels apartats 1.7.4, 3.6.3, 4.4.1 i 4.4.2 del RD. 1435/92, així com totes les normes, 

instruccions, consells de seguretat, utilització i manteniment, tots ells indicats de manera clara i que no ofereixi 

dubtes sobre la seva interpretació.  

Aquesta documentació, ha de romandre sempre en bon estat i amb una còpia situada en el compartiment de la 

màquina habilitat amb aquesta finalitat, per permetre'n la consulta i informació davant qualsevol incidència.  

 

>    ELEMENTS DE CONDUCCIÓ MANEIG 
Ja sigui un tipus o altre de carretó elevador, tots ells tenen una sèrie d’elements destinats a la conducció i maneig 

de les funcions i maniobres del propi carretó. 

Aquests elements estan situats en el lloc apropiat perquè l’operador pugui realitzar les operacions amb facilitat.  

Els diferents elements de conducció i maneig són: 

- Element per dirigir: volant, timó o mànec utilitzat el els carretons per prendre la direcció adequada. 

- Element d’inversió de la marxa: habitualment per mitjà d’una palanca o botons, el carretó anirà marxa 

enrere o endavant. En moltes ocasions ofereix una posició de punt mort. 

- Element de d’ascens / descens: per mitjà d’una palanca o botons l’operador pot elevar o descendir la 

càrrega. 

- Element d’inclinació: palanca o botons que serveixen per variar la inclinació del màstil. 

- Element de translació: a traves d’una palanca o botons, el tauler portaforquilles por moure’s a esquerra o 

dreta . 

- Accelerador: pedal, palanca o botó que augmenta el règim de revolucions del motor del carretó per circular a 

major velocitat o adquirir més força per aixecar la càrrega. 

- Element indicador de direcció (llums d’intermitent): generalment a través d’una palanca l’operador pot 

activar una llum indicadora de la intenció de canvi de direcció. 

- Mirall retrovisor: mirall funcional que permet a l’operador veure la zona que es troba darrera seu. 

- Llums de creuament i focus (opcionals): utilitzats per enllumenar la via de circulació i la zona de treball 

- Sistema de frens: mecanisme que serveix al carretó per disminuir la velocitat, aturar-lo o immobilitzar-lo 

quan es troba parada.  
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- Es pot diferenciar entre:  

- Fre de servei 

- Disminueix la velocitat del carretó i el deté de forma segura, ràpida i eficaç. Segons el carretó es pot accionar 

amb un botó, però es més habitual l’ús d’un pedal, pel que es 

coneix com a fre de peu. 

- Fre d’estacionament  

- Manté immobilitzat el carretó independentment de la 

càrrega o la maniobra realitzada. Generalment el fre 

d’estacionament s’acciona mitjançant una palanca pel que 

s’anomena fre de mà. 
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>    INDICADORS DE CONTROL DEL CARRETÓ 

Els indicadors de control són el elements que informen sobre el 

funcionament del carretó quan s’està realitzant l’activitat, és a dir, són 

avisadors sobre el rendiment del carretó respecte a la seva capacitat. 

Podem trobar: 

- Indicador de pes o sobrepès: el carretó pot portar incorporat un 

indicador del pes suportat en cada moment, tot i que no és un 

complement gaire comú.  
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També podem trobar un indicador d’excés de càrrega, que pot anar vinculat amb un sistema de bloqueig del 

carretó si es supera la capacitat de càrrega del mateix. 

- Indicador d’alçada: hi ha carretons que disposen d’un indicador de l’alçada de les forquilles. 

En tot cas qualsevol carretó elevador ha d’aturar la pujada quan les forquilles arribin al seu màxim d’elevació. 

- Indicador d’inclinació:  com en el cas anterior, existeixi o no indicador de la inclinació del màstil el propi 

carretó ha de parar la funció quan aquesta arribi als seus màxims. 

>    SENYALS ACÚSTIQUES I VISUALS DELS CARRETONS 
Tant les senyals acústiques com visuals d’un carretó elevador estan 

destinades a cridar l’atenció dels treballadors que es situen en la seva 

àrea de treball amb la finalitat de prevenir possibles accident. 

Podem trobar:  

- Senyals acústiques:  

      - Avisador acústic de marxa enrere: normalment un so intermitent 

assenyala l’acció. 

      - Clàxon o botzina: d’ús ocasional d’advertència i d’accionament 

manual per part de l’operador  

- Senyals lluminoses: 

      - Llum de gàlib: llum rotatiu instal·lat en la part mes elevada del carretó 

      - Llums de direcció: intermitents per marcar la direcció a agafar, situats en totes les cantonades del carretó. 

      - Llum d’emergència: tots els llums de direcció de cop, projectant llum intermitent en totes direccions. 

     - Llum de marxa enrere i de fre: per indicar aquestes maniobres 

      - Opcionalment llums de creuament i focus.  

>    ACCESSORIS I ESTRIS 

A més de les part comuns dels diferents carretons elevadors, trobem tota una varietat d’accessoris i estris  que 

es poden acoblar als carretons elevadors per a realitzar funcions específiques.  

Podem trobar entre d’altres:  

- Afegit de braç de forquilla 

Per poder manipular volums de càrrega majors  

- Braç de forquilla giratori 

Facilitar la càrrega i la descàrrega en llocs de difícil accés 

- Braç de forquilla plegable 

Permet recollir les forquilles quan la màquina no s'utilitza.   

- Forca-forquilla 

Elevació o descens d'alguna càrrega suspesa.   

- Espoló 

Maneig de rodets o bobines de paper.   

- Pinça de bales  

Maneig de bales de molt volum i poc pes. 

- Ajustador de forquilles 

Permet l’ajustament de les forquilles de forma mecànica   

- Pinça bobines 

Pressió lateral sobre bobines de paper, rodets, ... 

- Cullera basculant  

Càrrega de matèries solta (gra, llavors, sorra, ...)   

- Empenyedor 

Descàrrega de materials. Empeny la càrrega en el moment del seu apilat. 

- Cap rotatiu  
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Permet el gir de les forquilles sobre un pla horitzontal.   

- Tauler de desplaçament lateral 

Desplaçament lateral de les forquilles. 

Maneig de càrregues difícilment accessibles. 

Apilat de càrregues verticals. 

- Cistella per l’elevació de persones 

                   
Tots els accessoris o estris que utilitzem en un carretó han d’estar dissenyats i homologats específicament pel 

propi carretó. 

La utilització d’accessoris pot modificar dràsticament l’estabilitat i el centre de gravetat de les càrregues del 

carretó. 

1.3 MANTENIMENT BÀSIC I INDICADORS DE FUNCIONAMENT INCORRECTE 

>    MANTENIMENT BÀSIC DELS CARRETONS ELEVADORS 

El manteniment del carretó elevador s’ha de realitzar seguint les instruccions i recomanacions del fabricant, 

plasmades en la documentació que acompanya la màquina. 

A més aquestes recomanacions s’hauran d’adaptar a les condicions pròpies d’utilització en cada cas. 

Perquè el carretó elevador no falli s’ha de procurar fer un manteniment preventiu adequat, revisant 

periòdicament una sèrie d’elements susceptibles de provocar accidents en cas de patir una averia. 

- Direcció 

- Pneumàtics 

L’estat dels pneumàtics és essencial per una bona conducció i estabilitat del carretó , sent un 

component primordial en quant a seguretat. 

L’operador del carretó ha de comprovar diàriament: 

Pressió: en fred i tenint en compte la càrrega que elevarà i transportarà el carretó 

Desgast: quan es detecta la “testimoni” de desgast s’ha de canviar el pneumàtic 

Possible danys a la goma: talls, cops, esquerdes,... 

- Frens 

Es comprova el fre de peu efectuant les frenades oportunes per verificar la seva eficàcia i 

comportament. També cal comprovar el fre de mà 

- Sistema hidràulic 

Es verificarà que no hi hagi fugues de líquid del circuit hidràulic 

El bon funcionament del sistema es comprova amb la velocitat d’ascens i descens de la càrrega i la 

velocitat d’inclinació del màstil. 

- Sistemes i elements de seguretat 

- Altres elements 

Si algun element bàsic del carretó elevador falla, aquest haurà de quedar fora de servei fins que es solucioni el 

problema. 

>    INSPECCIÓ DIÀRIA DEL CARRETÓ ELEVADOR 
Abans d'iniciar la jornada de treball s'ha de revisar l'estat del carretó sent recomanable registrar el resultat 

d'aquesta revisió en un full de control (check-list).  

Aquesta revisió hauria d'incloure com a mínim: 
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- Pressió d'inflat dels pneumàtics i estat de la seva superfície de rodament. 

- Funcionament correcte de frens, direcció, comandaments, equips d'enllumenat i senyalització, botzines. 

- Inexistència de fuites de fluids de qualsevol tipus. 

- Posició correcta i degudament fixada, de tots els protectors i elements de seguretat  

- Posició correcta i degudament fixada dels braços de forquilla o de l’accessori que els substitueixi. 

- Absència d'esquerdes o altres defectes estructurals observables a simple vista. 

- Nivells de fluids de greixatge, refrigerant, etc. 

- Nivell de combustible (posar benzina sempre amb el motor aturat). 

- Nivell de líquid de fre. 

- Nivell d'oli hidràulic. 

- Connexions de l’acumulador elèctric i nivell de l'electròlit de les bateries, si escau. 

- Presència i bon estat de les plaques indicadores de càrrega del carretó i els seus estris, si els porta. 

- Neteja de totes les plaques indicadores, retrovisors i equip de senyalització elèctrica i enllumenat. 

- Regulació del seient a la posició més adequada a la complexió física de l'operador i ajust del cinturó de 

seguretat a aquestes condicions. 

- Deixar lliure el lloc de conducció d'objectes i/o eines que puguin desplaçar-se lliurement i arribar a bloquejar 

un comandament o impedir una maniobra quan sigui necessari. 

>    INDICADORS DE FUNCIONAMENT INCORRECTE 
La major part dels carretons elevadors actuals disposen de sensors d’avís que, mitjançant unes llums 

d’advertència, indiquen a l’operador la necessitat de realitzar alguna actuació. 

Com a mínim trobarem: 

Llum de pressió d’oli: S'il·lumina al posar la clau de contacte i s’apaga al engegar el motor. Si s'encén amb el 

motor funcionant s’ha de parar el carretó d’immediat i revisar els nivells d’oli.  

Llum de temperatura del motor: es pot circular per un espai obert i ventilat per tal de refrigerar el motor. 

S’haurà de parar el carretó i revisar-lo per part d’un mecànic. 

Llum de càrrega de la bateria: En motors tèrmics ens hem de dirigir a la zona de manteniment, ja que la bateria 

no està carregant i en cas de parar el carretó podria no tornar a arrencar. 

En motors elèctrics anar a la zona de càrrega de bateries a repostar. 

Llum de combustible: Avís de falta de combustible, cal repostar d'immediat per evitar l’entrada de brutícia o aire 

al circuit d’alimentació 

Llum de filtre d’aire: filtre depurador de l’aire brut i no li arriba prou aire al motor. Cal canviar-lo per part d’un 

mecànic. 
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D. MANEIG I CONDUCCIÓ: CÀRREGA I 
DESCÀRREGA DE MERCADERIES 

1.1 L’OPERADOR D’APARELLS D’ELEVACIÓ 
- Característiques físiques: 

▪ Visió: 7/10, com a mínim en cada ull, amb o sense correcció. 

▪ Oïda: Sentir clarament les paraules pronunciades a una distància de 7 metres, en un to moderat. 

▪ Cor: No patir deficiència cardíaca capaç de provocar una pèrdua de coneixement del conductor. 

 

- Característiques psicofisiològiques:  

▪ Camp visual: l'angle de visió sobre plànol horitzontal ha de ser de 120 º. 

▪ Coneixement dels colors: L'alumne haurà de saber distingir els colors vermell, groc i verd. 

▪ Temps de reflexos: Temps de reacció adequat a estímuls visuals, auditius, de moviments de peus i mans,... 

- Nivell psicotècnic: 

▪ Haver superat les proves tècniques d’aptitud 

▪ Conèixer els comandaments i funcions de l’equip i tindre certs coneixements de mecànica elemental. 

Està prohibida la conducció de carretons elevadors a menors de 18 anys. 

Maniobrar el carretó únicament des del seient del conductor 

 
No s’han de transportar mai persones sobre el carretó 
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No s’ha d’utilitzar el carretó per elevar persones a menys que estigui equipada 

convenientment per aquesta funció. 

 

L’operador és responsable de les persones elevades. 

1.2 L’OPERADOR D’APARELLS D’ELEVACIÓ 

>    EIXOS D’UN CARRETÓ ELEVADOR 
Els  eixos són normalment unes barres que uneixen dues rodes paral·leles entre si i mantenen fixa la posició 

entre elles. 

Els eixos uneixen dos rodes paral·leles, així que els carretons de 4 rodes posseeixen dos eixos, l’eix davanter i l’eix 

posterior. 

Els eixos suporten el pes del vehicle i la càrrega que pugi transportar, la força d’acceleració, de frenat, etc., i 

l’imprimeix a les rodes, que són l’única part del carretó que toca a terra. 

Els eixos també tenen una funció motriu i directriu del carretó. 

Carretons elevadors en voladís: 

Eix motriu  → Davanter 

Eix directriu → Posterior 

>    EIX DIRECTRIU 
L’eix directriu és el que imprimeix la direcció que prendrà el carretó al circular, ja que s’utilitza per guiar el 

moviment de direcció de les rodes. 

Així doncs, l’eix directriu és el component del carretó destinat a que les rodes es posicionin en la direcció que es 

vulgui prendre (previ accionament del volant o timó del carretó) 

L’eix directriu es situa a l’eix més allunyat de la càrrega, ja que en cas contrari el pes d’aquesta dificultaria el 

moviment de les rodes i les rodes patirien al suportar el pes de la càrrega. Si estiguessin a la part davantera am prou 

feines podrien moure’s per la pressió exercida per la càrrega. 

Així doncs, l’eix directriu en els carretons elevadors acostuma a ser l’eix posterior. 

Aquesta distribució dels eixos fa que la conducció d’un carretó elevador difereixi de la d’un cotxe, amb l’eix 

directriu al davant. 

>    EIX MOTRIU 
L’eix motriu és el que rep la força del motor i mou les rodes motrius per tal que el carretó pugi posar-se en 

moviment.  

Normalment es situa prop de la càrrega. 

Per tant en els carretons elevadors en voladís l’eix motriu serà l’eix davanter, ja que és on la càrrega pressiona 

més. 

Hi ha algunes excepcions, sobretot en carretons elèctric de poca càrrega, generalment tricicles que l’eix motriu 

es situa a la part posterior del vehicle, sent aquest eix directriu i motriu a la vegada. 
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En la gama de carretons retràctils, trilaterals, etc. també és normal que un mateix eix, normalment ubicat al 

darrere o en l’eix més allunyat de la càrrega, comparteixi la funció de motriu i directriu a la vegada.  1.3 

 

1.3 ESTABILITAT DE LA CÀRREGA I DEL CARRETÓ. NOCIONS D’EQUILIBRI. 

COMPORTAMENT DINÀMIC I ESTÀTIC DEL CARRETÓ CARREGAT 

>    EL CENTRE DE GRAVETAT 
El centre de gravetat és el punt d'aplicació de la resultant 

de totes les forces de gravetat que actuen sobre les diferents 

porcions materials d'un cos, de manera que el moment 

respecte a qualsevol punt d'aquesta resultant aplicada al 

centre de gravetat és el mateix que el produït pels pesos de 

totes les masses materials que constitueixen aquest cos. 

El pes de qualsevol cos, és una força vertical que surt del centre de gravetat (c.g). 

 

El centre de gravetat d'un cos no correspon necessàriament a un punt material del propi cos.  

El c.g. d'una esfera buida és al centre de l'esfera que, òbviament, no 

pertany al cos.  

En les càrregues que tenen un pes distribuït uniformement per tot el seu 

volum, el centre de gravetat és molt fàcil de predir, ja que es trobarà en el 

punt central de tota la massa. 

Si en canvi el pes de la càrrega no està distribuït uniformement, ens serà 

molt més difícil deduir la posició del seu centre de gravetat, o inclús serà 

impossible si no coneixem la distribució del pes per dins de la càrrega. 

Encara tindrem més complicació amb les càrregues amb centres de gravetat mòbil, especialment perilloses per 

l’estabilitat del carretó elevador. 

Un exemple de càrrega amb centre de gravetat mòbil o inestable seria un bidó mig ple d’aigua. Amb el moviment 

del carretó, la massa d’aigua es desplaça dins del recipient variant contínuament el centre de gravetat de a càrrega. 
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Centre de gravetat d’un carretó sense càrrega Centre de gravetat d’un carretó amb càrrega i 

màstil baix 

 

 
Centre de gravetat d’un carretó amb càrrega i màstil elevat 

>    NOCIONS D’EQUILIBRI 

Un carretó elevador, és com una palanca en la que el punt de suport són les rodes davanteres o eix motriu.  

En el cas dels carretons retràctils, trilaterals, etc. Es necessita menys contrapès, ja que el centre de gravetat de la 

càrrega es situa pràcticament damunt de l’eix durant el seu transport. 

En el cas dels transpalets i elevadors, prescindeixen totalment de contrapès, ja que en aquest cas el centre de 

gravetat de la càrrega es situa entre els dos eixos aconseguint la màxima estabilitat longitudinal i eliminant la 

palanca.  

 

Anem a realitzar uns càlculs dels “moments” (mecànica aplicada), per determinar amb quina càrrega i segons la 

seva col·locació, el carretó elevador bascularà cap endavant. 

 

Moment de bolcada del carretó (o basculació cap endavant)= P x I  

Aquest varia segons la càrrega P i la distància I. 

     

   Poden ocórrer tres casos: 

  

1.       P x I = Q x L, (el carretó està en equilibri, però  amb un petit augment de 

P o I, es produeix la bolcada. 

2.     P x I < Q x L, (el carretó queda estable) no es produeix la bolcada. 

3.        P x I > Q x L, (el carretó queda bolcat). 
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Quines causes poden produir el cas 3? 

A. Per P excessiu.  Pes més elevat que el nominal del carretó,          

P´ > P  

B. Per augment de d amb la mateixa càrrega 

d´> d  

 

C. Per augment de “e” al elevar la càrrega i inclinar el màstil.  

e´> e, de on I´ > I 

 

>    DISTÀNCIA DEL CENTRE DE GRAVETAT DE LA CÀRREGA A L’EIX 
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>    PUNTS D’EQUILIBRI SEGONS LA POSICIÓ DEL MÀSTIL 

 

>    CAPACITAT DE CÀRREGA 

Els valors de capacitat de càrrega d’un carretó varien 

segon la posició de la càrrega i la ubicació del seu centre 

de gravetat. 

Els valors de capacitat de càrrega segons l'altura 

d'elevació i la distància del centre de gravetat estan 

especificats en el rètol de capacitat de càrrega muntat al 

vehicle.  

 

 

S’ha d’observar atentament el diagrama de càrregues de l’equip 

 

No sobrecarregar mai el carretó elevador 
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Evitar la sobrecàrrega deguda a una excessiva distància entre el centre de gravetat 
de la càrrega i el màstil  

 

>    ESTABILITAT DEL CARRETÓ EN MOVIMENT. LA INÈRCIA 

Quan un cos està en moviment adquireix una força anomenada inèrcia. 

La inèrcia pròpiament dita és l'oposició dels cossos a modificar el seu estat de 

moviment o de repòs. 

A més pes i més velocitat més inèrcia 

agafa la càrrega del carretó. 

Aquestes forces d’inèrcia fan que el carretó en moviment sigui molt menys estable 

que quan està estàtic (sense moviment). 

L’oposició de la càrrega a variar el seu estat de moviment fa que les frenades, 

acceleracions i canvis de sentit bruscos facin perdre l’estabilitat del carretó elevador. 

>    ESTABILITAT LONGITUDINAL 
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>    ESTABILITAT LATERAL 

 

>    FACTORS QUE REDUEIXEN L’ESTABILITAT DEL CARRETÓ EN MOVIMENT 
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1.4 ASCENS I DESCENS DEL CARRETÓ. SISTEMES DE RETENCIÓ 
L’operació d’ascens i descens de l’operador al carretó és una operació senzilla, però 

que s’han de realitzar tenint en compte alguns aspecte de seguretat per tal de no generar 

lesions a l’operador. 

- S’ha de pujar i baixar del carretó sempre de front a ell i utilitzant els agafadors i 

esglaons o estreps ubicats a tal efecte. 

- Mai s’ha d’utilitzar el volant o les palanques com elements d’ajut per l’ascens i el 

descens del carretó, ja que poden activar fortuïtament accions en la màquina. 

- No prendre excessiu impuls al pujar i no baixar saltant. 

- Tant les mans de l’operador com les soles de les sabates han d’estar seques i netes de greix, fang, oli,etc. 

>    SISTEMES DE RETENCIÓ 

Els sistemes de retenció del carretó elevador són uns dispositius de seguretat destinats a evitar que l’operador es 

desplaci del seu lloc d’operació durant un possible accident i així evitar danys personals. 

És important tenir clar que els sistemes de retenció nomes pal·lien els possibles danys i el verdaderament 

important és evitar els contratemps i accidents. 

Els principals sistemes de retenció que posseeixen els carretons elevadors són 

 - La cabina  

 - El cinturó de seguretat 

>    CABINA 

Davant la possibilitat d’inclinació i bolcada del carretó, la cabina és un 

dispositiu previst per retenir el cos de l’operari. 

La major protecció la trobem en el cas de les cabines totalment tancades, ja 

que eviten totalment la projecció del treballador fora del seu lloc d’operació. 

La cabina també ha de comptar amb una protecció que eviti que el carretó 

es situï cap per avall i pugui aixafar l’operador que es troba dins.  

>    CINTURÓ DE SEGURETAT 

Es tracta del sistema de retenció inclòs pel fabricant pels casos de possibles 

frenades brusques, xocs frontals o inclinació i bolcada del carretó. 

El cinturó de seguretat és un arnés dissenyat per subjectar l’operador del carretó 

davant de qualsevol imprevist i mantenir-lo dins de l’habitacle protegit de la cabina. 

Per a que el cinturó de seguretat sigui efectiu s’ha de: 

- Cordar-se el cinturó el més enganxat possible al cos. 

- Cordar-lo totalment pla, sense doblecs ni nusos. 

 

1.5 POSADA EN MARXA I PARADA DEL CARRETÓ 

>    ABANS DE COMENÇAR 
Abans d’utilitzar el carretó elevador, cal inspeccionar-lo. Verificar que no hi ha 

fuites d’oli, el nivell d’oli, aigua i combustible, la bateria, els pneumàtics, les 

forquilles i el sistema d’elevació, els frens, la direcció,... 

Si es detecta algun dany o alguna fallada al carretó, s’ha d’avisar immediatament 

al responsable.  

No utilitzar un carretó danyat, defectuós o que presenta algun problema de 

funcionament.  El carretó únicament farà bé la seva feina quan es trobi en correctes 

condicions de funcionament.  
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>    ABANS DE COMENÇAR. INSPECCIÓ 
1- Direcció 

2- Botzina 

3- Fre de immobilització i de servei 

4- Forquilla i sistemes d’elevació i inclinació 

5- Fugues d’oli 

6- Pneumàtics: estat i pressió 

7- Bateria, càrrega i connexions. Carretons de motor d’explosió:  

            Nivell d’oli, aigua i combustible 

8- Llum rotatiu  

>     PARADA. ESTACIONAMENT 
• Aparcar el carretó en el lloc previst per aquesta finalitat, protegit de la 

intempèrie i de forma que no representi un perill per a ningú. 

• Parar el motor i retirar la clau de contacte. 

• Situar els comandaments en punt mort. 

• Posar el fre d’immobilització i si es possible calçar el carretó 

• La forquilla haurà de quedar en la seva posició més baixa repenjada en el 

terra o sobre un travesser. 

• El carretó s’aparcarà sempre en un lloc pla. Si per un motiu excepcional 

hagués de que deixar-se en una pendent, es calçaran curosament les rodes, a més de posar el fre 

d'immobilització.  

 

Si es realitzen parades durant el treball el carretó s’estacionarà de forma que no representi un obstacle perillós, 

amb: 

– El motor parat (treure la clau) 

– La forquilla baixada repenjada en el terra 

– Els comandaments en punt mort 

– El fre d'immobilització posat  

 

 
 

>    REPOSTATGE I MANTENIMENT 

Carretons de motor d’explosió (tèrmiques)  
• No fumar ni aproximar flames a un carretó mentre s’està omplint el dipòsit. 

• S’omplirà el dipòsit de combustible amb el motor parat i en els llocs designats per aquesta finalitat.  

• En tot moment s’ha de mantenir el contacto entre la pistola metàl·lica de la mànega del sortidor, o la boquet 

de l’embut i l’orifici del dipòsit del carretó, amb la finalitat de reduir la possibilitat d’incendi degut a la 

descàrrega d’electricitat estàtica. 

No fumar durant aquestes operacions 

No utilitzar mai un carretó defectuós 
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• Si se vessa combustible sobre el motor, s’assecarà curosament, no posant el carretó en marxa fins que s’hagi 

evaporat completament  

• No fumar ni aproximar flames en les proximitats d’una bateria en càrrega, ni durant la seva manipulació 

• Durant la càrrega de la bateria, no dipositar mai eines metàl·liques sobre les bateries 

• Tancar els taps de reomplert dels acumuladors, si en disposen, abans de posar en marxa el carretó 

• Mantenir sempre neta i seca la part superior dels elements de les bateries, els borns nets, correctament 

roscats i lleugerament untats amb vaselina 

• Les instal·lacions de càrrega de bateries han d’estar situades en zones designades a tal efecte, marcades 

horitzontalment, protegides, amb bona ventilació i amb mitjans que permetin netejar i neutralitzar l’electròlit 

vessat i controlar els incendis que es puguin produir. 

 

1.6 CONDICIONS DE CIRCULACIÓ 

>    EL MAGATZEM. ESPAIS DE TREBALL 
El local:  

- El transpalet, carretó,... ha de ser compatible amb el local on hagi operar, així en funció de si es treballa a 

l'aire lliure, en locals tancats però ben ventilats o locals tancats de ventilació limitada, s'elegirà la força 

motriu de la màquina. 

- Il·luminació adequada del local. A falta d’aquesta, l’equip haurà de disposar d’il·luminació pròpia. 

- Disposar d’espai habilitat adequat per l’aparcament, manteniment, per posar benzina, recàrrega,... dels 

equips. 

Els terres:  

Els terres han de ser resistents al pas del carretó, en la seva màxima càrrega i que no  puguin derrapar, 

d'acord amb el tipus de roda o llanta utilitzada. 

S'han d'eliminar qualsevol tipus de forats, sortints o qualsevol altre obstacle. El paviment ha de ser llis. 

Pendent màxima del 10% 

 

No s’ha de circular amb el carretó elevador per sobre de terreny irregular. 

 
 

Portes i obstacles 

- Les portes han de complir el que s’indica a l'apartat de passadissos, i la seva alçada ha de ser superior a 

50 cm a la del carretó elevador o càrrega a transportar. 

- La utilització de portes batents, exigirà l'existència d'una zona transparent, que possibiliti una visibilitat 

adequada. 

- Els vianants han de poder utilitzar les portes de circulació dels vehicles sense risc o bé  disposar en la 

seva proximitat portes destinades a ells.  

S’ha de tindre en compte l’existència de canalitzacions  aèries, obstacles,... en els llocs de pas dels carretons.  

Passadissos  

- Passadissos de circulació de sentit únic: amplada igual o 

superior a la de la càrrega augmentada en 1 metre. 
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- Passadissos de circulació de doble sentit: amplada igual o  superior a la de la càrrega o vehicles 

augmentada en 1,40 metres.  

- Passadissos d'emmagatzematge: entre 1,57 i 1,84 metres 

- Passadissos delimitats i senyalitzats: Els passadissos de circulació han d’estar clarament delimitats i 

senyalitzats mitjançant franges continues d’un color visible. 

- Separació de vehicles i vianants: S’ha de delimitar i separar les zones de pas de vehicles de vianants, amb 

mitjans físic o com a mínim amb franges pintades. 

- Visibilitat: col·locar miralls parabòlics en creuaments i passadissos sense visibilitat.  

Normes de tràfic internes 

L’empresa és lliure de dictar en les seves instal·lacions les seves pròpies normes d’actuació i circulació. De forma 

general: 

-  Velocitat màxima: No circular per sobre dels 20 km/h en espais exteriors i 10 km/h en interiors. 

- Només personal autoritzat i format: Limitar la conducció dels vehicles exclusivament a les persones formades 

i autoritzades per l’empresa. 

- Senyalització: de les vies de pas i altres senyals verticals o horitzontal similars a les utilitzades en la via 

pública. 

 

Molls de càrrega i descàrrega 
- No circular a menys de 50cm del  marge del moll. 

- Abans d’entrar en un camió remolc o vagó comprovar que està frenat 

i les rodes calçades. 

- Verificar l’estat dels ponts mòbils de càrrega i la seva bona col·locació: 

han de repenjar-se com a mínim 5cm sobre el moll i sobre la 

plataforma del camió. 

- Observar si el pont d’accés i el camió poden suportar el peso del 

carretó i de la càrrega. 

- Verificar l’alçada de la càrrega abans d’entrar a la caixa del camió. 

- Conduir a la mínima velocitat i en línia recta. 

- Disposar de dispositius acústics o lluminosos (botzina, girofar) per alertar de la teva proximitat al personal que 

carrega el vehicle.  

 

1.7 MANIOBRES BÀSIQUES I CIRCULACIÓ 

>    VISIBILITAT 

Circular marxa enrere si es transporta una càrrega voluminosa que redueixi la visibilitat 

 
Mirar sempre en el sentit de la marxa  
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>    GIRS 

Agafar les corbes a baixa velocitat i progressivament 

Si hi ha poca visibilitat avisar amb la botzina 

Accelerar i frenar amb moderació 

 

Gir al voltant de cantonades vives: 

Girar amb precaució, mantenint-se prop de la cantonada interior i començar a girar quan les rodes motrius 

(rodes davanteres) arribin a la cantonada.  
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Girs en passadissos estrets: 

Abans de girar, allunyar-se al màxim de qualsevol obstacle proper, i començar el gir abans d'arribar a la meitat 

del passadís.  

 

>    DISTÀNCIA DE SEGURETAT 

Al  circular darrere d’un altre vehicle: mantenir una separació aproximada igual a tres vegades la longitud del 

carretó (inclosa la forquilla i la càrrega), ja que una frenada imprevista podria provocar un accident  

 

>    ACCELERACIÓ I FRENADA 

No realitzar acceleracions brusques, poden desestabilitzar el carretó per 

les forces d’inèrcia 

No realitzar frenades brusques, poden bolcar el carretó amb  la càrrega 

elevada o fer moure o despendre la càrrega de les forquilles. 

 

 >   RAMPES I PENDENTS 

S'han de seguir els següents criteris per a la circulació per rampes i 

pendents:  

- El descens s'ha de fer marxa enrere. 

- L'ascens s'ha de fer sempre marxa endavant. 

- Sempre amb el màstil completament inclinat. 
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- Les frenades i acceleracions es faran de forma suau i progressiva, sense brusquedats.  

Només si el pendent té una inclinació inferior a la màxima de la forquilla es podrà circular de cara en el 

sentit de descens, amb la precaució de portar el pal en la seva inclinació màxima.  

En cas contrari, mai circular amb la càrrega situada costa avall.  

 
 

 
 

 

 

 

 



 
FORMACIÓ DE CARRETONS ELEVADORS  

 

     54  

1.8 MANIOBRES DE CÀRREGA, TRANSPORT I DESCÀRREGA. ELEVACIÓ DE LA 

CÀRREGA 

>    ABANS DE MANIPULAR LA CÀRREGA 

- Comprovar que les càrregues estan equilibrades i estivades als seus suports abans de moure-les. 

-  Comprovar que les proteccions del conductor estan col·locades. 

- Comprovar que la càrrega no sobrepassa la capacitat màxima del carretó. 

-  No augmentar sota cap pretext el pes del contrapès posant càrregues addicionals , i molt menys fent pujar 

persones sobre el vehicle  

 

 

 

 

- Ajustar correctament l’amplada i posició de les forquilles segons el tipus de càrrega a manipular . 

>    CÀRREGA DEL CARRETÓ 

Per a les maniobres de càrrega es tindrà en compte el següent procediment: 

- Situar el carretó enfront i centrat respecte la càrrega.  



 
FORMACIÓ DE CARRETONS ELEVADORS  

 

     55  

- Col·locar el màstil vertical (forquilles completament horitzontals) 

- Col·locar les forquilles a l’alçada necessària per introduir-les sota la càrrega,  

- ja sigui en els forats de l’element contenidor (palet, contenidor, caixa de  

- fusta,...) o de la pròpia càrrega, si aquesta posseeix els forats necessaris. 

- Avançar amb  el carretó per introduir les forquilles fins al fons en els forats. 

- Elevar la càrrega un 15 cm sobre el terra. 

- Inclinar el màstil cap enrere el màxim possible. 

  

>    DESCÀRREGA DEL CARRETÓ 

Per a les maniobres de descàrrega es tindrà en compte el següent procediment: 

- Situar la càrrega en el lloc adient. 

- Situar el màstil en posició vertical. 

- Baixar la càrrega fins situar-la al terra en la posició desitjada. 

- Col·locar les forquilles a l’alçada adequada per retirar-les de sota la càrrega. 

- Fer marxa enrere amb el carretó per retirar les forquilles de sota la càrrega.  

- Sempre en direcció recta. 

- Avanç de tornar a circular, elevar les forquilles un 15 cm sobre el terra i inclinar el màstil cap enrere el 

màxim possible.  

 

>    CIRCULACIÓ DEL CARRETÓ AMB LA CÀRREGA 
- S’ha de circular sempre portant la càrrega baixa, a uns 15 cm del terra i 

amb el màstil inclinat cap enrere. 

- Quan el carretó va descarregat, també s’ha de circular amb les forquilles 

baixes i el màstil cap enrere. 

 

Circular sempre a velocitat moderada 

Cal ser prudent, el carretó pot causar lesions molt greus als teus companys i a tu mateix. 
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>    DESESTIBAR UNA CÀRREGA 

 

1- Circular amb les forquilles a uns 15 cm del terra i el màstil inclinat el màxim endarrere. Apropar-se 

lentament a la càrrega, col·locar el carretó centrat i perpendicular a la càrrega. Inclinar el màstil cap 

endavant (vertical) fins que les forquilles quedin planes i verificar l’alçada de les forquilles. Posar les 

forquilles a l’alçada adequada.  

2- Apropar el carretó a la càrrega lentament fins introduir-les a fons sota la càrrega.  

3- Elevar la càrrega uns 10 cm.  Inclinar el màstil endarrere. Retirar lentament el carretó amb la 

direcció recta. Baixar la càrrega a uns 15 cm del terra.  

 

>    TRANSPORTAR I ESTIBAR UNA CÀRREGA 
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1- Circular amb les forquilles a uns 15 cm del terra i el màstil inclinat el màxim endarrere.  

2- Apropar-se lentament al lloc de  descàrrega, col·locar el carretó i la càrrega centrats i perpendiculars 

al punt de descàrrega. Situar les forquilles i la càrrega a l’alçada adequada. 

3- Apropar el carretó a la càrrega lentament fins introduir-les a fons sota la càrrega. 

Inclinar el màstil cap endavant, posant-lo vertical, fins que les forquilles quedin planes. Verificar i 

corregir la posició de la càrrega per situar-la just damunt del punt de descàrrega. Baixar suaument la 

càrrega fins assentar-la en el punt desitjat. Assegurar que està ben assentada.  

Baixar una mica més les forquilles i retirar lentament el carretó amb la direcció recta.  Baixar les 

forquilles a uns 15 cm del terra i col·locar el màstil inclinat al màxim endarrere.  

 

 

>    APROXIMACIÓ LATERAL A LA CÀRREGA 

Girs en passadissos estrets:  

Abans de girar, allunyar-se al màxim de qualsevol obstacle proper, i començar el gir abans d'arribar a la meitat 

del palet.  

 

>    APROXIMACIÓ LATERAL A LA CÀRREGA EN ESPAIS 

ESTRETS 

Càrregues en angle en llocs estrets:  

En passadissos excepcionalment estrets, s'evitaran maniobres portant a la 

càrrega lleugerament angulada. 

Un cop extreta de la pila, immediatament s’ha de posicionar correctament 

la càrrega sobre les forquetes, perquè no hi hagi un equilibri inadequat.  

>    ELEVACIÓ DE LA CÀRREGA 

No hi pot haver simultaneïtat de moviments 

- Si es realitzen varis moviments a la vegada es pot arribar a perdre el control del 

treball, colpejar apilaments, càrregues o generar moviments d’inèrcia que provoquin la 

bolcada del carretó. 

- El moviment del carretó, el moviment de la càrrega i el moviment del màstil són 

moviments que s’han de fer de forma individual i consecutiva. 

- No s’efectuaran moviments d’elevació o descens mentre el 

 vehicle estigui en moviment, ja que es redueix dràsticament  

l’estabilitat del carretó 

 



 
FORMACIÓ DE CARRETONS ELEVADORS  

 

     58  

No permetre que ningú es situï prop de la càrrega elevada i molt menys que circuli per sota d’aquesta 

 
 

1.9 ACCIONS INCORRECTES I CORRECTES 
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No apropar-se ràpidament a les càrregues. 

Fer-ho amb velocitat moderada i precaució. 
 

 

 

Les persones poden resultar ferides. La càrrega es pot danyar. 
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No circular amb les càrregues elevades.  

No inclinar les càrregues elevades cap a davant.  

El carretó elevador pot bolcar. 

 

No portar càrregues a una altura superior a la del  

màstil de recolzament del carretó.  

 

 

 

No s’ha de permetre que ningú camini o s’aturi 

sota d’una càrrega que està elevada. 

 

 

 

 

No s’ha d’elevar a ningú amb el carretó elevador. 

 

No s’ha de transportar ningú  

amb el carretó elevador.  

 

 

No utilitzar palets que siguin defectuosos 
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Si el carretó comença a bolcar, no s’ha de saltar 

del vehicle, s’ha de quedar al seient de conducció 

amb el cinturó de seguretat posat.  

 

 

Cal estar sempre alerta davant d’una possibilitat 

de bolcada del carretó elevador 

 

 

>    ALTRES CONSIDERACIONS 
- No permetre que pugi cap persona al carretó. 

Està prohibit transportar a una altra persona tant en el seient com a la forquilla. 

- No conduir per part de persones no autoritzades. 

- No circular per sobre dels 20 km/h en espais exteriors i 10 km/h en interiors. 

- No sobrepassar els límits de càrrega.  

- Mirar en la direcció d'avanç i mantenir la vista en el camí que es recorre. 

- Evitar parades i arrencades brusques. Evitar girs i canvis de direcció bruscos. 

- Mantenir sempre totes les parts del cos dins de l’habitacle del carretó.  

- L’ús del cinturó de seguretat és obligatori.  

 

>    EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
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E. PREVENCIÓ DE RISCOS 

RISCOS PREVENCIÓ 

Caiguda de càrregues transportades Constituir correctament les càrregues, palets, elements ben solidaritzats 
mitjançant fletxats o recobriment en buit. Ubicació correcta de la càrrega. 
Evitar la connexió, el xoc contra prestatgeries, etc. Bona visibilitat i 
il·luminació. 

Caiguda de grans elements Existència de protecció-conductor o sostre protector. 

Caiguda de petits elements Utilització de contenidors (caixes, palets) ben adaptats. No sobrepassar els 
costats de la caixa per part dels objectes. Cabina dotada de protecció-
conductor de malla o graella. 

Caiguda d’objectes emmagatzemats Presència d’un protector/conductor adaptat a l’alçada d’emmagatzematge i 
al pes de les unitats apilades. 
Constitució d’apilats estables d’alçada raonable, sobre terra horitzontal i 
resistent. Prestatgeries ben adaptades. 
Vigilar que no s’enganxin els elements apilats, les prestatgeries amb parts 
dels carretons (braç de les forquilles, màstil, etc...) No empènyer les bases de 
les piles amb el carretó. 

Caiguda del conductor 
-al pujar o baixar 
-en marxa 

Estrep correcte, antiderrapant. 
Empunyadura vertical, al llarg del màstil. 
Mai inclinar-se cap a l’exterior. 
Utilització del cinturó de seguretat, tipus automòbil. 
No deixar sobrepassar una part del cos fora del gàlib del carretó. 

Caiguda o basculament del carretó Passadissos de circulació sòlids, llisos, horitzontals i ben delimitats. 
No aproximar-se als costats dels molls. 
Verificar posició, fixació, capacitat i l’estat dels ponts de càrrega. 
Verificar el bloqueig dels vehicles, camions, vagons, abans d’introduir-se en 
ells. 

Bolcament del carretó 
-circulant 
-en apilat/desapilat 

Escollir un carretó estable tant lateral com longitudinal. 
Evitar canvis de direcció bruscos, viratges amb poc radi, a velocitat exagerada 
o en la part baixa d’un descens ràpid. 
Circular en buit amb la forquilla baixada. 
No circular de biaix en una pendent, seguir la línia de major pendent. 
No evolucionar amb la càrrega alta. 
No elevar una càrrega que excedeixi de la capacitat nominal. 
Respectar les indicacions de la placa de càrrega. 
No elevar càrregues per a les que la part posterior del carretó tendeixi a 
desenganxar-se. 
Tornar a descendir lentament, no bruscament, càrregues massa pesades. 

Col·lisions - xocs 
-amb estructures fixes 
-circulant 
-amb obstacles al terra 
-amb altres vehícles 

Carretó amb màxima visibilitat. 
Conduir prudentment. 
Mantenir la màxima visibilitat malgrat anar carregar. 
Bona il·luminació, evitant enlluernaments i contrastos exagerats. 
Senyalització d’obstacles fixes. 
Circuits de circulació sense obstacles ( bigues, canalitzacions, etc.) Frens en 
bon estat. Terres nets no lliscants. 
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Circular amb els braços de la forquilla a o,15 m. per sobre del terra. 
Delimitació i senyalització dels circuits en els vehicles normals dels dedicats a 
carretons. 
Amplada suficient de circuits sobretot en els de doble circulació. 
Reduir el nombre d’interseccions, preveure stops, sentits únics i bona 
senyalització. 
Limitació de velocitat. 
Utilitzar alarma sonora abans d’un encreuament i reduir velocitat en llocs 
perillosos. 
Evitar avançaments i guardar les distàncies. 
No circular de nit sense suficient il·luminació. 
Vigilar en travessar vies fèrries. 

Caiguda d’una persona 
transportada 

Prohibició formal de transportar a altres persones, excepte si l’aparell està 
especialment adaptat (seient) però amb les mateixes seguretats que el 
conductor del carretó. 
Prohibició màxima de transportar persones sobre les forquilles. 

Contactes amb òrgans mòbils del 
carretó 

Protectors d’òrgans mecànics en moviment (graelles o pantalles 
transparents). 
Reparació e inspecció del motor amb aquesta parada, sempre que sigui 
possible.. 

Condicions climàtiques Sostre de protecció contra la pluja o el sol que no impedeixi la visibilitat. 
Cabina tancada, rígida o flexible. 
Climatització per presa d’aire calent. 
Utilització de vidres de seguretat. 
Roba de treball, guants, botes aïllants. 
Vestits calefactors elèctrics. 

Exposició a sorolls Tèrmiques: Silenciador d’escapament eficaç. Capotatge insonoritzat. 
Elèctriques: Bomba hidràulica poc sorollosa. 
Eventual utilització de protectors individuals contra el soroll. 

Vibracions del vehicle Superfícies de circulació llises. 
Utilitzar pneumàtics. 
Seient ergonòmic regulable en alçada i en allunyament. 
Utilització de cinturó lumbo-abdominal. 

Pol·lució de l’atmosfera Airejar els locals amb carretons tèrmics. 
Regular, sovint la carburació dels motors tèrmics. 
Utilització de motors d’ignició transistoritzada. 
Utilització de motors elèctrics en locals mal ventilats. 
Depuradores de gasos d’escapament. 

Incendis i explosions Extintor en carretons que presentin risc d’incendi. 
Verificar l’estanquitat dels tubulars i òrgans per on es transmet el carburant. 
Mantenir els tubulars i els silenciadors en bon estat. 
Carretons antideflagrants en locals amb risc d’incendi i explosió, 
preferiblement elèctriques. 
Omplir el dipòsit de carburant a l’aire lliure. 
Prohibir fumar. 

Naturalesa del producte transportat Pantalles contra el calor, contra les radiacions, protecció individual contra els 
productes tòxics. 
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