PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS (Pemp’s)
OBJECTIU DEL CURS
Capacitar al participant en les competències teòriques i pràctiques per conduir amb garanties de
qualitat i de seguretat plataformes elevadores de treball , d'acord amb la normativa vigent
aplicable.
Conèixer tots aquells aspectes que poden suposar un risc en el treball com a operador/a de
plataformes elevadores mòbils de persones, tant per la pròpia integritat física i dels companys,
com per a l'assegurament de càrrega i les instal·lacions de l'empresa
DIRIGIT A
A treballadors que per la seva activitat professional o per tasques de manteniment puntual utilitzen
plataformes elevadores
CONTINGUT
1er Bloc- Teòric
Presentació del curs.
Cronograma i objectius de l’itinerari formatiu.
Introducció a la Prevenció de Riscos Laborals. LPRL 31/1995 i RD 1215/1997. Equips de treball.
Riscos derivats de l’ utilització de les Plataformes Elevadores. Risc elèctric, condicionants de
l’entorn, EPI’S.
Recomanacions de seguretat per l’ utilització segura de les PEMP’S.
Definició i classificació de les Plataformes Elevadores.
Descripció i característiques de la Plataforma Elevadora sobre camió.
Utilització de la plataforma. No automotrius i automotrius.
Emplaçament de treball. Balisa, funció del guia, senyalització gestual.
Parametrització / control de l’estabilitat longitudinal i transversal. Interpretació de la placa de
capacitats.
Comprovacions i recomanacions en el moment de la posada en marxa segons normes Europees.
Comprovacions generals periòdiques. Check-list de seguretat.
Dispositius de seguretat segons RD. 1215/1997 i Normes UNE.
Control aptitud teòrica.
2on Bloc- Pràctica
Comprovacions abans de la posada en marxa. Check-list de seguretat.
Comandaments superiors i inferiors.
Emplaçament i balisa de la Plataforma.
Exercicis de senyalització gestual.
Posicionament ergonòmic a la cistella de treball.
Control aptitud pràctica.

TARIFA
Cost del curs: 95 €
Aquesta oferta serà vàlida durant els 30 dies següents a la data de la mateixa.
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OPCIÓ BONIFICACIÓ
La formació podrá bonificar-se a través del crèdit de la Fundació Tripartita en cas que l’empresa
disposi del mateix, aquesta gestió generarà unes despeses que hauran d’abonar-se en el
momento de l’enviament de la documentació, i aquestes també es podrán bonificar (també en cas
de que l’empresa disposi de l’esmentat crèdit)
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