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INTRODUCIÓN 
 

O emprego de máquinas para a manipulación de cargas constitúe unha necesidade 

en tarefas que esixen mobilizar grandes pesos con rapidez. Para realizar en condicións de 

seguridade este tipo de operacións é preciso seguir unha serie de instrucións  básicas 

que sen esforzo minimizarán ou eliminarán a posibilidade de accidentes. Non habemos de 

esquecer  que se trata de pór en movemento cargas que, polo seu peso e volume, poden 

facer perigar a integridade dos traballadores nun eventual fallo. 

 

Poderiamos definir equipo de elevación de cargas como todo aquel elemento 

auxiliar que sexa capaz de desprazar unha carga entre cotas diferentes. Dentro desta 

ampla definición vemos que podemos incluír desde guindastres torre, pontes guindastre, 

guindastres automotoras ata carretillas elevadoras, aínda que  no presente curso vaise a 

falar do uso do camión pluma. 
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MODULO I: GUINDASTRE CARGADORA 
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1.- DEFINICIÓNS E PARTES DO GUINDASTRE  

Guindastre cargador: Guindastre motorizado comprendendo unha columna, que 

vira sobre unha base, e un sistema de pluma fixada á parte superior da columna. 

Xeralmente o guindastre está montada sobre un vehículo (comprendido un remolque) e 

está deseñada para a carga e descarga do vehículo. 

Zona perigosa: Calquera zona dentro e/ou ao redor dunha máquina na que unha 

persoa se expón ao risco de lesión ou dano para a saúde. 

Alcance: Distancia horizontal entre o eixo de xiro da pluma/sistema de pluma nun 

plano vertical e o punto de fixación da carga. 

Dispositivo fixo de elevación da carga: Equipo fixo do cal pode estar suspendida 

a carga neta e que está unido directamente á cabeza da pluma como unha parte integral 

do guindastre. Estes comprenden por exemplo: ganchos, culleres. 

Dispositivo amovible de elevación da carga: Dispositivo intercambiable que 

pode fixarse directa ou indirectamente ao gancho ou a calquera outro dispositivo de 

axuste dun guindastre polo usuario sen afectar á súa integridade. 

Carga útil: Carga que é elevada polo guindastre e suspendida do (dos)/dos) 

equipo(s) amovible(s) ou, se tal equipo non se utiliza, directamente do (dos)/dos) 

equipo(s) fixo(s) de elevación da carga. 

Carga bruta: Suma da carga útil, dispositivos de elevación e, en caso necesario, 

unha parte do cable de elevación. 

Capacidade nominal: Carga para a que o guindastre está deseñada para elevar 

nunha condición de funcionamento dada (por exemplo, configuración, posición da carga). 

Indicador da capacidade nominal: Dispositivo que dá, dentro duns límites de 

tolerancia especificados, polo menos unha indicación continua que a capacidade nominal 

superouse, e outra indicación continua (en certos tipos de guindastres) da aproximación 

á capacidade nominal. 

Limitador da capacidade nominal: Dispositivo que automaticamente impide ao 

guindastre o manexo de cargas superiores á súa capacidade nominal, tendo en conta os 

efectos dinámicos durante as condicións normais de funcionamento. 
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Estabilizador: Axuda á estrutura portante conectada á base do guindastre ou ao 

vehículo para dar estabilidade, sen levantar o vehículo do chan. 

 

1. Base 

2. Extensión do estabilizador 

3. Pata do estabilizador 

(cilindro de gatos) 

4. Mecanismo de xiro 

5. Columna 

6. Brazo principal 

7. Cilindro de elevación. 

8. Brazo articulado 

9. Cilindro de articulación 

10. Prolongas hidráulicas 

11. Cilindro de prolongas 

12. Prolongas manuais 

13. Gancho 
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2.- TIPOS DE GUINDASTRE E SISTEMAS DE PLUMA 
 

2.1. SISTEMAS DE PLUMA: 

• Guindastres cargadores con sistema de pluma recta: 
 

Sistema de pluma telescópica 
 

 

 
Sistema de pluma reta fixa 

 

 
 

• Guindastres cargadores con sistema de pluma articulada: 
 

Sistema de pluma articulada, replegable transversalmente ao vehículo 
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Sistema de pluma articulada con extensión de pluma, replegable 
lonxitudinalmente aovehículo 

 

 

2.2. MONTAXES DE GUINDASTRES CARGADORAS: 

 
Guindastre cargadora montada detrás da cabina 

 

 
 

Guindastre cargador montada na parte posterior 
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Guindastre cargador montada no centro 
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3.- PROTECCIÓNS, DISPOSITIVOS DE SEGURIDADE E 
INDICADORES 
 

3.1. DISPOSITIVOS MECÁNICOS: 

• Estabilizadores: 

O apoio do estabilizador sobre o chan debe construírse de forma que poida adaptarse a 

unha pendente do terreo de polo menos 10º. 

Cando a pata do estabilizador ten un dispositivo de basculamiento, deben preverse 

dispositivos de bloqueo que poidan soportar as forzas normais de funcionamento (por 

exemplo, pasadores) para asegurar a pata en ambas as posicións de traballo e de transporte. 

As extensións dos estabilizadores deben estar marcadas para mostrar cando están 

correctamente despregadas. 

As extensións accionadas hidráulicamente dos estabilizadores deben estar provistas de 

medios de bloqueo para a posición de transporte. Débense colocar medios de bloqueo na 

posición de traballo, se os cilindros hidráulicos non poden resistir as forzas durante o manexo 

das cargas. 

• Extensións manuais da pluma: 

Deben ter topes e medios de bloqueo mecánico, para as súas posicións recollida e 

estendida. 

• Inmovilización para o transporte: 

Debe dispor de medios mecánicos para evitar movementos incontrolados do guindastre e 

dos estabilizadores instalados sobre o camión, durante o desprazamento. Os estabilizadores 

deben estar bloqueados na posición de transporte por dous dispositivos de enclavamiento 

separados para cada estabilizador, e polo menos un deles debe ser de accionamiento 

automático, por exemplo, un ferrollo de leva accionado por un resorte e un pestillo con 

resorte automático. Estes deben estar fixados ao guindastre e/ou os estabilizadores e 

protexidos para que non poidan ser quitados voluntariamente, por exemplo, con pasadores de 

bloqueo con clips de resorte. 

Debe ser claramente visible polo operador cando o dispositivo de bloqueo está na 

posición bloqueado ou desbloqueado. Ademais, debe ser posible para o operador, desde a 

posición de condución, comprobar que os estabilizadores están na posición de transporte, por 
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exemplo, mediante espellos, advertencias luminosas/sonoras situadas coa posición do 

estabilizador. 

 

3.2. DISPOSITIVOS LIMITADORES E INDICADORES: 

Todos os guindastres con capacidade nominal de 1000 Kg ou superior, ou un 

momento neto de elevación de 40000Nm, ou superior debido á carga, deben estar 

provistas de limitadores e indicadores de capacidade nominal. A capacidade nominal 

determínase a todos os alcances correspondentes estando horizontal o sistema de pluma. 

O limitador de capacidade nominal dun guindastre cargador xeralmente ten tres 

misións diferentes: 

• Impedir que a estrutura sexa sobrecargada. 

• Impedir o envorco do vehículo. 

• Impedir movementos perigosos da carga. 

 

Todos os movementos que reduzan a carga sobre o guindastre, deben ser sempre 

posibles. 
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Exemplos de movementos perigosos que impide o limitador en caso de 
sobrecarga 

Para guindastres cunha capacidade nominal menor de 1000 Kg ou un momento neto 

máximo de elevación menor de 40000 Nm as válvulas de alivio deben dar unha 

protección contra a sobrecarga cando non se previu un limitador de capacidade nominal.  

 

A instalación dun manómetro claramente marcado, sinalando a aproximación á 

capacidade nominal, visible desde a cabina do operador, cumpriría a función dun 

indicador de capacidade nominal para estes guindastres. 

 

Se a capacidade nominal é menor en sectores de campo de xiro, o guindastre debe estar 

provista con limitadores de xiro. Estes limitadores deben ter prioridade sobre os mandos 

do guindastre cando trata de virar neste sector cunha carga superior á capacidade 

nominal ou eleva cargas superiores ás capacidades nominais dentro deste sector. O 

indicador/limitador da capacidade nominal debe funcionar en todos os sectores do campo 

de xiro. 

 

Cando o sistema de pluma dun guindastre cargador montada sobre un vehículo ten que 

repousar sobre a plataforma de carga ou sobre a carga durante o transporte, debe dispor 
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dun indicador (por exemplo, un sensor de ángulo). Este sensor debe informar o operador 

cando a altura do guindastre excede un valor máximo predeterminado. 

 

Os guindastres con estabilizadores deben estar equipadas cun indicador de nivel 

perfectamente visible polo operador desde o posto de mando dos estabilizadores. 

Para os guindastres equipados cun cabrestante, este debe estar comprendido no sistema 

do limitador de capacidade nominal. 

 

Para os guindastres provistas con extensións manuais, estas extensións deben estar 

incluídas no sistema do limitador de capacidade nominal. Un selector de modo pode 

utilizarse para seleccionar a configuración do sistema da pluma no dispositivo limitador e 

indicador cando están instaladas as extensións manuais. 

• Dispositivo de baixada de emerxencia: 

Co obxecto de evitar o bloqueo do guindastre cargador despois da actuación do limitador 

de capacidade nominal pódese prever un dispositivo de baixada de emerxencia. Este 

dispositivo non debe permitir ningunha extensión da pluma. 

Se se instala este dispositivo de emerxencia, debe estar claramente identificado. Este 

dispositivo non pode funcionar máis que cando o operador exerce unha acción sobre o 

mando mantida por un período máximo de 5 segundos a intervalos non máis curtos de 

30 segundos. 

• Indicadores da capacidade nominal: 

O indicador de capacidade nominal debe avisar ao operador cando a carga exceda o 90% 

da capacidade nominal. Se se excede a capacidade nominal un sinal diferente debe 

advertir da sobrecarga ao operador e ás persoas situadas na proximidade do guindastre. 

Debe haber unha clara diferenza entre o sinal de aproximación á capacidade nominal e o 

sinal de sobrecarga. Ambos os sinais deben ser continuas e reconocibles como un sinal ás 

persoas afectadas mentres o guindastre está en funcionamento. 

O sinal ás persoas na zona perigosa non é adecuada para un guindastre cargador cun 

alcance menor de 12 m. 

• Limitadores de desprazamento: 

Os límites de xiro, elevación/descenso, e movemento telescópico, están limitados pola 

carreira do cilindro ou por topes apropiados. 

• Avisos sonoros: 

Cando o sistema de pluma do guindastre ten un alcance maior de 12 m, debe dispor dun 

sistema de aviso sonoro, por exemplo, un claxon. O dispositivo de aviso sonoro debe 

poder ser accionado polo operador desde cada posto de mando, a menos que o posto de 

mando utilícese unicamente para facer funcionar os estabilizadores. 

• Dispositivo de parada: 
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Todo posto de mando debe estar equipado cun dispositivo para parar completamente o 

guindastre cargador con toda seguridade ao cortar a alimentación de enerxía  ao 

guindastre salvo que o posto de mando utilícese unicamente para facer funcionar os 

estabilizadores. 

Debe ser claramente visible, cos accionadores de cor vermella, e en caso necesario sobre 

un fondo amarelo. 

 

3.3. INDICACIÓNS DE CARGA. 

O guindastre debe dispor dunha placa da capacidade de carga nominal, indicando a 

capacidade para varias posicións do equipo de toma de carga ao longo dunha liña 

horizontal trazada a partir da posición de envorco máis desfavorable do sistema da 

pluma. A placa debe estar colocada no guindastre de tal maneira que sexa claramente 

visible desde todos os postos de mando fixos. Tamén debe estar representada no manual 

do operador. 

A carga indicada para a posición máis desfavorable debe ser a carga máxima admitida. O 

sistema da pluma ten que representarse ao alcance máximo ou case o máximo 

permitido. Nos casos onde haxa de utilizarse máis dunha sujeción do gancho, debe 

indicarse. 

 

Exemplo da placa de carga de capacidade 

nominal

 

No manual do operador debe representarse un diagrama de carga para todas as 

configuracións da pluma. Tamén pode colocarse sobre o guindastre nun lugar adecuado, 

engadido á placa de carga. 

Se a capacidade nominal redúcese en partes do campo de xiro, estas capacidades 

reducidas deben indicarse no diagrama de carga. 
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Nos sistemas de pluma complexos, pode ser necesario máis dun diagrama de carga. 

Estes deben representarse no manual do operador. 

Todas as condicións relativas á capacidade nominal, (por exemplo, posición dos 

estabilizadores, ángulo de xiro) deben estar indicadas sobre o guindastre. 

Nas extensións de pluma manuais deben estar indicados o kg de carga máxima. 

Exemplo do diagrama de carga nominal para todas as configuracións da pluma 
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4.- POSTO DE MANDO 

Aínda que os mandos e indicadores do guindastre cargador deben cumprir certas 

normas de deseño, estes son característicos de cada modelo, razón pola cal debemos 

consultar o manual de instrucións do fabricante e familiarizarnos coas funcións de control 

da máquina ante da súa utilización. 

Con obxecto de asegurar unha boa visibilidade da carga en todas as posicións 

dentro da zona de xiro, o guindastre cargador pode normalmente controlarse desde 

ambos os lados do vehículo. 

Como o operador ten unha boa visión dos mandos alén do guindastre, e posto que 

os mandos están unidos mecanicamente, non é necesario impedir o uso das pancas ao 

lado oposto por medios adicionais. Con todo, o dispositivo de parada debe poderse 

accionar desde ambos os lados do guindastre. 

4.1. MANDOS BIDIRECCIONALES: 

A disposición dos mandos bidireccionales ten que seguir a secuencia das funcións de 

traballo desde a base do guindastre cargador ao dispositivo de manexo da carga. As 

pancas de mando para as funcións de posta en posición deben estar separadas por un 

espazo ou claramente diferenciadas (doutra forma que por símbolos) doutras pancas de 

mando. 

 

Todos os mandos deben volver automaticamente á posición neutra cando foron 

liberados. Os símbolos deben estar marcados de forma permanente e ben visible. 

 
Símbolos a utilizar 
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Exemplo de mandos en disposición vertical 
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Sistema de mando.- Disposición vertical preferida para os mandos accionados 
desde o chan 
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Sistema de mando con disposición horizontal dos símbolos pegados á 
empuñadura da panca de mando 

 

 
 

A disposición A pódese utilizar para ambos os lados do guindastre e para mando a 

distancia. 

 

A disposición A pódese empregar por unha banda e a B polo outro. 

Os símbolos de frecha tamén poden utilizarse sobre un panel separado colocado 

sobre as pancas: 
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Sistema de mando con disposición horizontal. Os símbolos sobre un panel 

separado colocado sobre as pancas. 

 

 

4.2. MANDOS MULTIDIRECCIONAIS (JOY-STICK) PARA ASENTOS ELEVADOS: 

Mandos multidireccionais.- Disposición de un sistema de mando de dos palancas 
para asiento elevado o mando a distancia 
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Mandos multidireccionais.- Sistema de mando con disposición horizontal. Os 

símbolos sobre un panel separado colocado sobre as pancas. 
 

 

Os postos de mando poden ser: 

a) Mando desde o chan. 

b) Mando desde unha plataforma fixa, plataforma giratoria, asento ou cabina 

elevados. 

c) Mando a distancia. 

d) Cabina. 

 

O posto de mando para a función de extensión do estabilizador debe estar situado 

de forma que o operador teña unha perfecta visibilidade do movemento a controlar. 

 

Os postos de mando con asento elevado, o asento debe estar dotado de medios 

para reducir o risco de caída cando o operador está na posición traballo. Estes non deben 

impedir a accesibilidade ao asento. Deben dispor dunha plataforma para os pés do 

operador. 
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Asento elevado sobre a columna con escala de acceso 
 
 

 
 
 

Asento elevado sobre columna con banzos de acceso 
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Nos postos de mando elevados sobre plataforma, durante o funcionamento, o 

operador debe estar protexido contra as partes móbiles do guindastre. En caso necesario 

debe dispor de resguardos e/ou limitación do ángulo de xiro. O chan debe ser de material 

antiescorregadizo. 

 
 

Plataforma de mando  con peldaños de acceso 

 

 

Os medios de acceso dos postos de mando elevados deben dispor dun soporte 

simultáneo de tres puntos (dúas mans e un pé ou dous pés e unha man). Os banzos e 

todas as superficies deben ser antiescorregadizas na zona de contacto cos pés. 
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5.- MANUAL DE INSTRUCIÓNS 
 

O manual debe dar os datos técnicos e información sobre o seguinte: 

a) Unha descrición do sistema de mando. 

b) Unha descrición dos dispositivos limitadores e indicadores. 

c) Un esquema mostrando todos os signos de advertencia e as súas posicións 

sobre o guindastre. 

d) Unha advertencia sobre o traballo na proximidade de liñas eléctricas 

aéreas. 

e) Condicións de servizo para a utilización prevista e condicións de servizo 

para as cales o guindastre non debe utilizarse. 

O manual debe incluír todas as comprobacións funcionais antes e despois da súa 

utilización. As comprobacións despois da utilización deben incluír a altura e anchura do 

vehículo en modo de desprazamento. 

O manual debe incluír as instrucións concernentes á necesidade de asegurarse que 

as condicións do chan ou do soporte son adecuadas para as cargas máximas admitidas 

polo guindastre cargador. O manual debe indicar a carga máxima que o estabilizador 

transmitirá ao chan e a necesidade do operador de asegurarse que o chan pode soportar 

a carga. 

O manual debe incluír a seguinte nota: Deben tomarse precaucións cando se 

desconecten os tubos e mangueiras hidráulicas a fin de asegurarse que ningunha presión 

hidráulica ha quedado retida nos circuítos, cando se cortou a alimentación de enerxía ao 

sistema. 

O manual debe especificar os requisitos de seguridade que debe considerar o 

operador cando planifica unha operación de elevación. Estes deben incluír como mínimo 

os seguintes: 

a) Avaliación da carga e as súas características. 

b) Elección do mecanismo de elevación, utilización correcta do gancho, 

eslingas. 
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c) Instrucións para explicar o correcto reglaje do selector de modo do sistema 

de pluma. 

d) A posición do guindastre cargador, a carga e os espazos libres antes, 

durante e despois da operación de elevación. 

e) As condicións do lugar, incluíndo o espazo e os espazos libres para a 

operación. 

O fabricante debe fornecer información sobre a maneira de desconectar os circuítos 

e as tubaxes cando a presión pode quedar retida nos circuítos hidráulicos cando a 

alimentación de enerxía foi cortada. 

O manual debe conter información e instrucións para asegurar que o mantemento 

pode realizarse de forma segura, e que os perigos previsibles que poden ocorrer deben 

anotarse. 

Debe mostrar información e debuxos para a identificación das partes que poden 

necesitar substitución durante o mantemento. 

O manual de incluír información sobre as inspeccións en servizo e ensaios que 

require realícenos persoal competente para asegurar que o guindastre pode utilizarse con 

toda seguridade. As instrucións deben detallar as comprobacións periódicas necesarios e 

os procedementos de ensaio para o guindastre e os dispositivos limitadores e 

indicadores. Poden listarse os períodos específicos e/ou procedementos de vixilancia. 

6.- ACCESORIOS PARA A ELEVACIÓN DE CARGAS 
 

Os accesorios (eslingas, cadeas, culleres, cables, etc.), deben posuír a mesma 

seguridade e fiabilidade que o resto dos compoñentes do guindastre, e as súas 

características, sistemas de verificación, control e revisións deben formar parte da 

información a facilitar aos operadores do guindastre e figurar na documentación da 

mesma. 

Para iso todos os accesorios disporán do correspondente marcado "CE" e nas súas 

placas de identificación figurarán, entre outras marcas, o nome do fabricante e a carga 

máxima permitida. 

A reposición de accesorios realizásese só con elementos certificados e de 

características idénticas ás orixinais. 

Cando se utilicen estes, disporán do seu correspondente marcado "CE", o seu 

manual de instrucións e a súa placa de características, debendo figurar as limitacións de 

carga e/ou actividade que impón a utilización dun ou outro accesorio. 
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Accesorio de elevación con marcado "CE" para pranchas de granito 

 

 

 

• Con cada accesorio de elevación debe subministrarse ao usuario un manual de 

instrucións redactado no idioma do país onde deba utilizarse o equipo e no cal se 

indiquen as instrucións de instalación, utilización e mantemento. 

Cada accesorio de elevación deberá levar as seguintes indicacións: 

Identificación do fabricante; 

• Especificación do material (por exemplo, clasificación internacional) cando para a 

compatibilidade dimensional se precise desta información; 

• Especificación da carga máxima de utilización. 

• marcado «CE». 

 

       Para os accesorios de eslingado que inclúan compoñentes tales como cables, cordas, 

nos que sexa materialmente imposible facer inscricións, as indicacións descritas no 

primeiro parágrafo deberán figurar nunha placa ou por outros medios solidamente 

fixados no accesorio. 

 

       Estas indicacións deberán ser lexibles ou ir colocadas nun lugar do que non poidan 

borrarse durante a fabricación ou debido ao desgaste, etc., nin afecten á resistencia do 

accesorio. 

 

Así por exemplo; cada eslinga de varios ramais debe ter: 
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• Unha carga límite de utilización única para ángulos comprendidos entre 0º e 45º 

inclusive con relación á vertical. 

• Unha carga límite de utilización única para ángulos comprendidos entre 45º e 60º 

inclusive con relación á vertical. 

 

 

 

 

 

1- Grosor 

dá cadea. 

2- Número 

de ramais. 

3- Ángulo 

de 

inclinación. 

4- Carga 

límite de 

traballo.   

 

 

Na seguinte figura móstrase a etiqueta esixida pola normativa para as eslingas 

de fibra textil  
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Como se pode observar, a etiqueta debe indicar, entre outras informacións, a 

norma seguida polo fabricante. 

Na  seguinte táboa móstranse varias eslingas moi parecidas entre si, pero coas 

seguintes particularidades: 

• A eslinga nº 1 está certificada como accesorio de elevación (norma EN 

1492-1). 

• A eslinga nº 2 está certificada como accesorio de elevación dun único 

uso(norma UNE 40901). 

• A eslinga nº 3 non está certificada para a elevación de cargas, senón como 

sistema de ancoraxe para sistemas anticaídas (equipo de protección 

individual). 

Para poder diferenciar claramente as súas condicións de uso debemos consultar 

tanto a etiqueta como o manual de instrucións do fabricante. 

   

Eslinga nº 1 Eslinga nº 2 Eslinga nº 3 

 

 

 

Etiqueta eslinga nº 1: 

Norma EN 1492-1 

Eslingas téxtiles. 

Seguridade. 

Parte 1: Eslingas de 

cintas tecidas planas, 

fabricadas con fibras 

químicas, para uso xeral. 
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Etiqueta eslinga nº 2: 

Norma UNE 40901 

Eslingas de cintas tecidas 

planas, fabricadas con 

fibras químicas, para uso 

non reutilizable. 

 

Etiqueta eslinga nº 3: 

Norma EN 795 Sistemas 

de ancoraxe anticaídas. 

A eslinga non é válida 

para elevación de cargas. 

Eslingas de aceiro 

É un elemento lineal constituído por cordóns metálicos dispostos helicoidalmente 

nunha ou varias capas superpuestas ao redor dunha alma que pode ser téxtil, metálica 

ou mixta. Deben ser examinados con relativa frecuencia en toda a súa lonxitude e é 

aconsellable que sexan comprobados por un experto polo menos unha vez ao ano. 

Cadeas 

Son elementos lineais formados por elos (xeralmente metálicos) de acceso pechado 

por soldadura ou mediante forxado. A súa resistencia dependerá das características do 

metal utilizado (aceiro...), do tratamento térmico, do estado de conservación. 

Para o emprego de calquera accesorio ou modificación seguiranse as instrucións do 

fabricante para asegurarnos que non diminúen as características e, sobre todo, a 

resistencia do conxunto. Non se acurtará unha cadea connosco, argollas...; 

empregaranse só ganchos acortadores adecuados. 
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Eslingas de fibra 

É un elemento lineal e flexible, consistente nunha ou varias bandas téxtiles de fibra 

sintética (as fibras naturais están case totalmente en desuso), xeralmente rematadas por 

aneis ou ojales que facilitan o enganche da carga ao equipo elevador. 

Adoitan estar fabricadas en poliamida ou poliéster. Existe un código de cores que 

nos informa da CMU da eslinga. 

Entre as súas vantaxes destacan o límite elástico que posúen, pois é maior que as 

de cadeas ou cable. Polo que son máis recomendadas para: 

• Cargas momentáneas e moi fortes. 

• momento de maior tensión (izado). A súa elasticidade evita microrrupturas na 

constitución do material da eslinga. 

 

Ademais, pesan sete veces menos que as cadeas e dúas veces menos que os 

cables, non se deforman, non danan á carga e, ao ser un material máis lixeiro, un golpe 

accidental a un operario é menos daniño que o ocasionado por cables ou cadeas. En 

cambio, entre os seus inconvenientes sobresae a súa sensibilidade á radiación solar, pois 

danan a súa resistencia, a súa posible deterioración ao entrar en contacto con produtos 

químicos ou os seus problemas coas abrasiones mecánicas, é dicir, rozamientos, cortes 

Ganchos 

O gancho de seguridade é un elemento que facilita o rápido enganche de cargas. 

Existen numerosos tipos, pero os máis comúns son os de sección trapezoidal ou 

rectangular, salvo a nivel do piso, que é redondeado. Só se utilizarán aqueles que estean 

provistos de dispositivos de seguridade que eviten desenganches accidentais.  
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Grilletes 

Os grilletes poden ser rectos ou de 

lira, variando dentro destas dúas 

clases, en canto á súa bulón pasador, 

que adopta os tipos roscado, trade 

para pór pasador de aletas e 

constituído por un parafuso e a súa 

porca hexagonal. 

Á hora de usalos non se deberán 

golpear, sobrecargar nin usar como 

ganchos. Ao roscar o bulón deberá 

facerse até o fondo, menos media 

volta. Os estrobos e eslingas 

traballarán sobre a garganta da pinza, nunca sobre as patas rectas nin sobre o bulón. 
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MODULO II: SEGURIDADE NO MANEXO DO 

CAMIÓN GUINDASTRE  
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1.- REQUISITOS DO OPERADOR 
 

1.1. O OPERADOR DE GUINDASTRES CARGADORAS: 

Só as persoas formadas e autorizadas, maiores de 18 anos, estarán autorizadas 

para operar estes equipos. 

O R.D. 1215/1997, de 18 de xullo, polo que se establecen as disposicións mínimas 

de seguridade e saúde para a utilización polos traballadores dos equipos de traballo, 

establece no seu Artigo 3. Obrigacións xerais do empresario que: 

Cando, a fin de evitar ou controlar un risco específico para a seguridade ou saúde 

dos traballadores, a utilización dun equipo de traballo deba realizarse en condicións ou 

formas determinadas, que requiran un particular coñecemento por parte daqueles, o 

empresario adoptará as medidas necesarias para que a utilización do devandito equipo 

quede reservada aos traballadores designados para iso. 

Para establecer a formación adecuada a cada destinatario, é preciso realizar un 

estudo de necesidades. É a través da Avaliación de Riscos Laborais como se deben 

determinar as medidas requiridas para o control dos riscos de cada posto de traballo. 

Estas medidas poden ser de tipo técnico ou organizativo. Dentro destas últimas 

atópanse, entre outras, as seguintes: 

• Información. 

• Formación. 

• Actividades de sensibilización. 

• Implantación de procedementos ou instrucións de seguridade, etc 

En cada caso particular, para determinar a formación requirida deberase avaliar a 

diferenza entre a competencia da que dispoñen os traballadores e a necesaria para 

utilizar, supervisar ou controlar a utilización dos equipos de traballo con respecto á 

seguridade e a saúde. 

A diversidade de equipos e utilizacións pon de relevo a necesidade dunha formación 

específica do operador para cada tipoloxía de equipo, a fin de adquirir a competencia 

necesaria e a súa periódica revisión para adecuala á incorporación das novas tecnoloxías 

e ás novas situacións de risco que poidan presentarse. 
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Deben organizarse cursos de actualización se se detecta que o traballador non 

opera o equipo de traballo prudentemente (pautas inseguras convertidas en hábitos, 

insensibilización ante o risco, etc) 

O programa de formación debería estar adaptado aos coñecementos que sobre a 

materia sexan necesarios para desenvolver de forma segura as tarefas do posto de 

traballo. Respecto diso habería que diferenciar entre os seguintes casos: 

• Persoal sen experiencia previa. 

• Persoal con práctica na utilización de guindastres cargadores, pero que non 

recibiu formación específica. 

• Reciclado e adecuación de coñecementos de persoal profesional con experiencia e 

formación. 

• Débese confiar o manexo do guindastre unicamente a persoas que cumpran: 

• Ser física e psíquicamente aptas (descansadas, non alcoholizadas nin baixo a 

influencia de drogas ou fármacos) 

• Capaces de operar o guindastre con responsabilidade 

• Dotados de coñecementos necesarios, formación e información adecuada e 

suficiente no uso do guindastre e o estribado. 

• Capaces de demostrar que recibiron a información necesaria para manexar o 

guindastre e que coñecen o contido do manual de uso tanto do guindastre como 

de eventuais accesorios. 

1.2. CONDICIÓNS PSICOSOMÁTICAS. VIXILANCIA DA SAÚDE: 

O empresario garantirá aos traballadores ao seu servizo a vixilancia periódica do seu 

estado de saúde en función dos riscos inherentes ao traballo. 

Esta vixilancia só poderá levar a cabo cando o traballador preste o seu 

consentimento. Deste carácter voluntario só se exceptuarán, previo informe dos 

representantes dos traballadores, os supostos nos que a realización dos recoñecementos 

sexa imprescindible para avaliar os efectos das condicións de traballo sobre a saúde dos 

traballadores ou para verificar se o estado de saúde do traballador pode constituír un 

perigo para o mesmo, para os demais traballadores ou para outras persoas relacionadas 

coa empresa (Por exemplo; problemas de visión) ou cando así estea establecido nunha 

disposición legal en relación coa protección de riscos específicos e actividades de especial 

perigo. 

O Servizo de Vixilancia da Saúde da empresa, en base á Avaliación de Riscos 

Laborais e demais documentación remitida polo empresario, determina a periodicidade e 
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os protocolos médicos específicos que se deben incluír nos controis médicos aos que se 

deben someter os traballadores. 

O empresario e as persoas ou órganos con responsabilidades en materia de 

prevención son informados o Servizo de Vixilancia da Saúde das conclusións que se 

derivan dos recoñecementos efectuados en relación coa aptitude do traballador para o 

desempeño do posto de traballo ou coa necesidade de introducir ou mellorar as medidas 

de protección e prevención, a fin de que poidan desenvolver correctamente as súas 

funcións en materia preventiva. 

1.3. O XEFE DE MANOBRA E O ENCARGADO DE SINAIS: 

Nalgúns casos pode ser requirida a participación dun Xefe de manobra e/ou un 

encargado de sinais, entendendo por: 

• Xefe de manobra: persoa responsable do equipo de manobra, que é o 

que prepara, amarra, estroba, apila, empraza e transporta as cargas. 

• Encargado de sinais (axudante de manobra): persoa que guía ao 

operador, nos guindastres dotados de cabina que o requiran, para que 

poida realizar de forma segura os movementos en carga ou en baleiro. 

Pode ser o propio xefe de manobra. 

Esta necesidade pode ser en función de: 

• Que o gruista manexe a ponte guindastre desde unha cabina. 

• As condicións da contorna de traballo. 

• Os ciclos de traballo establecidos, etc. 

Así, por exemplo, o encargado de sinais debe posuír unhas condicións persoais 

(físicas, psíquicas e sensoriais) que garantan o correcto desempeño das tarefas e 

esixencias do seu posto e, especialmente: 

• Capacidade para a comprensión das instrucións verbais, escritas e a 

simboloxía empregada para a manobra dos guindastres. 

• Boa percepción, en especial a capacidade para transformar os sinais 

percibidos en actuacións razoables. 

• Agudeza visual suficiente, campo de visión lateral, visión espacial. 

• Capacidade auditiva que lle permita a correcta audición das comunicacións 

verbais así como da sinalización acústica do equipo. 

• Boa mobilidade e coordinación nos movementos dos brazos. 
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• Inexistencia de enfermidades, ou incapacidades contraindicadas para este 

traballo. 

• Responsabilidade, fiabilidade, precaución e consideración para os demais. 

Para a acreditación e autorización de actuación como encargado de sinais, este 

deberá demostrar un nivel de coñecementos teórico-práctico dos xestos codificados a 

realizar e un bo nivel de compenetración e coordinación co operador do guindastre. Así 

mesmo deberá coñecer os distintos tipos de manobra posibles do guindastre, así como as 

súas limitacións. 

Coa finalidade de que o encargado de sinais sexa facilmente recoñecido polo 

operador, deberá levar un ou varios elementos de identificación, como pode ser o chaleco 

de alta visibilidade. 

1.4. O PERSOAL DO ÁREA DE TRABALLO: 

O R.D. 1215/1997, no seu Artigo 5. Obrigacións en materia de formación e 

información tamén establece o seguinte: 

Igualmente, informarase os traballadores sobre a necesidade de prestar atención 

aos riscos derivados dos equipos de traballo presentes na súa contorna de traballo 

inmediato, ou das modificacións introducidas nos mesmos, aínda cando non os utilicen 

directamente. 

É dicir, o persoal presente na área de traballo debe ser coñecedor de, polo menos, 

os seguintes puntos: 

• No seu caso, que non está autorizado para o manexo dalgún ou todos os 

camións-pluma. 

• Que está prohibido pasar ou permanecer baixo cargas suspendidas ou no seu 

radio de acción. 

Nos programas xerais de formación do persoal da empresa que deba traballar ou 

desprazarse en zonas nas que operen guindastres, debe destinarse un apartado á 

explicación dos riscos e as medidas de prevención que debe aplicar no desempeño do 

seu labor diario. 

Exporase concretamente a simboloxía e sinalización empregada; consígnalas 

propias de traballo para os operadores dos guindastres; situacións excepcionais de 

movemento de cargas sobre os espazos de traballo e tránsito; precaucións no 

desprazamento polas zonas de tránsito e traballo. 
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2.- FACTORES DE RISCO 
 

• Entre outros aspectos, deben de terse en conta os seguintes: 

• A formación, experiencia, capacidade física e psicotécnica do operador de 

guindastre cargador. 

• A presenza de persoal na contorna da área de traballo. 

• tipo de guindastre utilizado e a súa adecuación á tarefa que debe realizar, o seu 

mantemento, estado, a dispoñibilidade e adecuación dos seus elementos de 

seguridade. 

• A tipoloxía de cargas a manipular. 

• Características específicas da tarefa a realizar. 

• A contorna de traballo con todas as súas características: 

o Superficies de tránsito e traballo. 

o Dimensións da área de traballo. 

o Condicións de orde e limpeza. 

o Presenza e paso de persoas, entradas e saídas de vehículos e persoas, etc. 

o Tipo e estado dos chans. 

o Existencia de pendentes, proximidade de gabias, noiros, ocos, obstáculos, 

etc. 

A continuación indícase para cada risco directamente relacionado coa utilización de 

guindastres cargadores, os principais factores de risco que poden levar a materialización 

do accidente: 

Caída de persoas a distinto nivel. Pode ser debido a: 

• Utilización do guindastre para elevación de persoas. 

• Non apoiar en tres puntos ao acceder ao posto de mando elevado do guindastre. 

• Realización de golpes brusco ou non estar amarrado no asento en caso de ser en 

altura. 
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Envorco. Pode ser debido a: 

• Corremento da carga na caixa do camión por falta de sujeción ou sujeción 

inadecuada. 

• Circular con máis carga da permitida. 

• Velocidade excesiva ao virar ou tomar unha curva. 

• Circulación por ramplas con excesiva pendente. 

• Condicións inseguras do chan; excesivamente brando, irregular ou esvaradío. 

• Falta de orde e limpeza. 

• Ausencia de sinalización de vías de circulación ou falta de proteccións e/ou 

sinalización en proximidade de noiros, gabias ou pozos. 

• Por sobrecarga do guindastre. 

• Posicionamento dos estabilizadores e/ou nivelación defectuosa. 

• Exceder o momento de carga máximo admisible. 

• Efecto do vento co guindastre levantado. 

Atropelos: 

• Circular a velocidade elevada. 

• Distracción do operador e/ou dos peóns. 

• Fallo de freos e/ou dirección do camión. 

• Deslumbramientos en cruces e/ou accesos a recintos. 

• Iluminación insuficiente. 

• Espazo reducido para manobrar. 

• Ausencia de sinalización ou sinalización inadecuada da zona de traballo. 
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Atrapamentos: 

• En caso de envorco do camión por sobrecarga do guindastre. 

• En caso de non manter a distancia de seguridade durante o movemento do brazo, 

balancín, cazo, dirección, etc. 

• Realización de traballos de mantemento coa máquina en marcha ou sen colocar os 

bloqueos de seguridade. 

• Atrapamiento coa carga ao ser depositada. 

• Atrapamiento entre a carga e contra calquera obstáculo fixo, en caso de presenza 

de persoal no radio de acción da carga. 

• Atrapamiento entre a carga e os accesorios de elevación durante o eslingado da 

carga. 

Golpes contra obxectos inmóbiles: 

• Falta de orde e limpeza. 

• Camiñar mentres se está manexando a ponte guindastre con botonera. 

• Deixar a carga desatendida ou non deixar o gancho do guindastre á altura 

adecuada. 

Golpes contra obxectos móbiles: 

• Golpes contra o gancho, accesorio de elevación ou a carga en movemento. 

• Desprendemento de estribo ao apoiar a carga, motivado por ausencia ou defecto 

do pestillo do gancho. 

• Golpes contra as partes móbiles do guindastre. 

Caída de obxectos desprendidos: 

• Transporte de cargas sobre persoas. 

• Cargas mal estribadas. 

• Choques da carga con obstáculos fixos dos locais. 

• Rotura cable de elevación, gancho, accesorios de eslingado, etc. 
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• Utilización de accesorios de elevación inadecuados. 

• Caída xerada por oscilación da carga. 

• Sobrecarga do guindastre. 

• Ausencia ou fallo do limitador de carga. 

• Caída da carga durante o seu acompañamento polo operador. 

• Fallo do circuíto hidráulico. 

Contactos eléctricos: 

• Contactos eléctricos indirectos ou arco eléctrico en proximidade de liñas eléctricas 

aéreas de alta tensión. 

• Contactos eléctricos indirectos por postas a masa accidentais, debidas a defectos 

de illamento ou tras o impacto da carga contra algún equipo ou instalación dotada 

de circuíto eléctrico. 

• Contactos eléctricos directos durante a realización de traballos de mantemento. 

Sobreesforzos: 

• Durante a preparación das cargas. 

• Sobreesfuerzos estáticos continuados durante a manipulación da ponte guindastre 

desde cabina. 

Cortes: 

• Cortes ao manipular a carga, con arames rotos da eslinga, etc. Ao non utilizar 

luvas de protección mecánica. 

Queimaduras: 

• Contacto con zonas da máquina a alta temperaturas 
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3.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN E PROTECCIÓN 
 

3.1. PRECAUCIÓNS DURANTE A CIRCULACIÓN NO CENTRO DE TRABALLO 

� Utiliza o claxon para avisar ao persoal que poida interferir coa máquina. 

� Circula sempre polas vías sinalizadas para circulación de maquinaria. 

� Axuda a manter a orde e limpeza nas vías de circulación. 

� Debes ceder o paso aos peóns que che atopes no percorrido. 

� Mantén unha distancia de seguridade ás cunetas, gabias e noiros. 

� Asegúrache que a resistencia do chan polo que circulas é suficiente para o 

camión, en especial cando debas acceder a bordos de gabias, etc. 

� Cando te achegues a un cruzamento ou calquera zona con pouca visibilidade 

debes tocar o claxon e avanzar lentamente en función da visibilidade de que 

dispoñas. 

3.2. PARA COMENZAR: COMPROBACIÓNS PREVIAS Á UTILIZACIÓN 

Antes de iniciar a xornada de traballo debe revisarse o estado do guindastre 

cargador, sendo recomendable rexistrar o resultado desta revisión nunha folla de control.  

• Comprobe o funcionamento dos freos e da dirección. 

• Comprobe o funcionamento dos limitadores de carga e de todos os sistemas de 

seguridade. 

• Verifique non hai fugas nos circuítos hidráulicos de combustible e de refrixeración. 

• Comprobe a presión dos pneumáticos e o correcto accionamiento dos mandos do 

guindastre. 

Calquera defecto debe ser avaliado por persoal cualificado e determinar se constitúe 

un risco para a seguridade do equipo. Todos os defectos detectados que poidan afectar á 

seguridade deben ser corrixidos antes de utilizar o equipo. 

Se durante a utilización obsérvase calquera anomalía debes avisar inmediatamente 

ao superior ou ao servizo de mantemento. 

 

Antes de comezar o traballo, comproba as condicións de seguridade na área de 

traballo. 

• Comproba a topografía e estado do chan. 

• Para traballos sobre placas é necesario verificar a capacidade portante. 

• Identifica os obstáculos, gabias, terrapléns, etc. 

• Comproba a presenza e, no seu caso, tensión nominal de liñas eléctricas aéreas. 
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Antes de comezar o desprazamento dunha carga, comproba as condicións de 

seguridade na área de traballo. 

• Visualiza o percorrido a realizar e comproba a ausencia de obstáculos e persoal. 

• De existir obstáculos que non se poidan eliminar, tomaranse as medidas precisas 

para limitar o seu movemento e impedir posibles choques. 

 

3.3. EMPLAZAMENTO DO VEHÍCULO 

O emprazamento da máquina efectuarase evitando as irregularidades do terreo e 

achandando a súa superficie se fose preciso. Ao obxecto de conseguir que o guindastre 

quede perfectamente nivelada; nivelación que deberá ser verificada antes de iniciarse os 

traballos que serán detidos de forma inmediata se durante a súa execución obsérvase o 

afundimento dalgún apoio.   

Emplazamento evitando as irregularidades 

 

A comprobación dos niveis de inclinación debe facerse en cada posto de control do 

guindastre. Se a burbulla de aire atópase no centro do nivel, o guindastre está en 

posición horizontal. 

 

Se a transmisión da carga realízase a través de estabilizadores e o terreo é de 

constitución arcillosa ou non ofrece garantías, é preferible ampliar a repartición de carga 

sobre o mesmo aumentando a superficie de apoio mediante bases especiais, por exemplo 

bases de apoio de alta resistencia deseñadas para tal fin; por unha ou máis capas de 

travesas de ferrocarril ou taboleiros, etc. 

Incremento da superficie de apoio 
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Nivelación 

Os traballos co guindastre non están permitidos ata que o vehículo estea apoiado sobre 

os estabilizadores e nivelado correctamente. Débese comprobar no Manual de uso do 

fabricante do equipo, a inclinación máxima permitida dependendo da configuración e ángulos 

de traballo.  
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3.4. REVISIÓN DOS ACCESORIOS DE ELEVACIÓN 

Eslingas de aceiro (UNE-EN 13414-2): 

Deberíase facer unha inspección visual antes de cada utilización e unha inspección 

en profundidade polo menos cada 12 meses. Se é necesario, este intervalo debería 

reducirse á vista das condicións de traballo. As eslingas deberíanse retirar do servizo se 

existen, alcánzanse ou se exceden algunha das seguintes condicións: 

• Marcado ilexible da eslinga: Información relativa á identificación da eslinga 

e/ou a súa carga máxima de utilización. 

• Desgaste, deformación e/ou fisuras nos accesorios de extremo inferior e 

superior. Prestar especial atención aos indicios de aumento de abertura, 

deformación ou fisuras o gancho, deformación ou desgaste dos elos 

mestres, e abertura dos guardacabos, sinais todas elas de que a eslinga foi 

sobrecargada. 

• Danos nas terminacións do cable: Desgaste, deformación ou fisuras nos 

casquillos ou trenzado desfeito. 

• Deformación do cable: Cocas, esmagamentos, niños ou alma que sobresae, 

ou calquera outro dano que altere a estrutura do cable. 

• Desgaste do cable: 10 % do 

diámetro nominal do cable. 

• Arames rotos aleatoriamente: 

6 arames exteriores rotos 

aleatoriamente nunha 

lonxitude de 6d pero non 

máis de 14 arames exteriore 

rotos aleatoriamente nunha lonxitude de 30d. 

• Arames rotos concentrados: 3 arames exteriores adxacentes nun mesmo 

cordón. 
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Eslingas de cadea: 

Se se observa un dos defectos seguintes antes de cada utilización, deberíase pór 

inmediatamente a eslinga de cadea fóra de servizo a fin de proceder a un exame 

profundo, realizado por unha persoa competente: 

• Marcado ilexible da eslinga. 

• Alongamento da cadea: Se os elos da cadea sufriron un estiramento, ou os elos 

non se articulan libremente os uns cos outros, ou se existen diferenzas notables 

na lonxitude dos ramais nas eslingas de cadeas de ramais múltiples, a cadea 

puido sufrir un alongamento. 

• Entallas, estrías, ranuras, fisuras, corrosión excesiva, decoloración por efectos 

térmicos, torcimiento ou deformación dos elos, e todo outro defecto visible. 

• Signos que indican unha tendencia do gancho a abrirse, é dicir, un notable 

aumento da abertura ou calquera outra deformación dos accesorios do extremo 

inferior. O aumento da abertura do gancho non debería exceder o 10% da 

dimensión nominal, nin permitir o aflojamiento da lengüeta de seguridade, se 

existe. 

• Se ten algún elo danado, dobrado, esmagado, estirado, aberto, se ten gretas e/ou 

picaduras ou se se observa unha oxidación excesiva. 

 

Eslingas de fibra téxtil: 

Actualmente os fabricantes non facilitan criterios claros para a substitución das 

eslingas de fibra téxtil, limitándose a indicar de forma xeral que durante o exame da 

eslinga de debe prestar atención aos seguintes defectos: 

• Superficie desgastada: En uso normal ocorrerá algún desgaste nas fibras da 

superficie. Isto é normal e deberá esperarse algunha perda de resistencia. 

Calquera desgaste substancial, especialmente localizado, deberá observarse 

críticamente. 

• Cortes longitudinales ou transversais. 

• Abrasiones (desgastes, raspaduras, bordos...). 

• Deficiencias nas costuras, revestimentos... 

• Danos nos aneis ou ojales (fibra, metal...). 

• Calquera defecto que afecte as súas propiedades. 

• Danos químicos ou térmicos (cambios de cor, fibras soltas ao fregar...). 

 

3.5. PRECAUCIÓNS XERAIS 

• O guindastre cargador só debe ser utilizada por persoal autorizado e con formación 

específica. 
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• Lembra que debes coñecer o manual de instrucións do fabricante e telo á túa 

disposición para consultar calquera dúbida. 

 

• Sobe e baixa ao posto de mando sempre de face aos chanzos, mantendo sempre 

tres puntos de contacto. 

 

 

 

 

 

 

 

• Antes de utilizar un guindastre cargador sempre debes familiarizarche coa 

posición e función de todos os mandos e indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Utiliza siempre la grúa con los estabilizadores desplegados en ambos lados del 

camión. 

• Ten cuidado con los elementos calientes o bajo presión. 

• Nunca instales accesorios no autorizados por el fabricante ni realices 

transformaciones, ya que pueden afectar a la seguridad. 

• En caso necesario, solicita la ayuda de un señalista. Recuerda que debes 

responder únicamente a las señales de la persona designada como señalista, pero 

debes obedecer siempre la señal de parada de cualquier persona. 

• En el caso de recurrir a señales gestuales, se deben emplear los ademanes 

incluidos en el último punto de este apartado. 
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• A menos que fuera necesario para efectuar correctamente los trabajos, deberán 

tomarse medidas para evitar la presencia de trabajadores bajo las cargas 

suspendidas. 

• No estará permitido el paso de las cargas por encima de lugares de trabajo no 

protegidos ocupados habitualmente por trabajadores. Si ello no fuera posible, por 

no poderse garantizar la correcta realización de los trabajos de otra manera, 

deberán definirse y aplicarse procedimientos adecuados. 

• Evita que permanezca gente en el radio de acción de la carga. 

• Nunca instales accesorios no autorizados ni realices transformaciones, ya que 

pueden afectar a la seguridad. 

• Los trabajos deberán organizarse de forma que mientras un trabajador esté 

colgando o descolgando una carga a mano, pueda realizar con toda seguridad 

esas operaciones, garantizando en particular que dicho trabajador conserve el 

control, directo o indirecto, de las mismas. 

• Todas las operaciones de levantamiento deberán estar correctamente planificadas, 

vigiladas adecuadamente y efectuadas con miras a proteger la seguridad de los 

trabajadores. 

• Las cargas suspendidas no deberán quedar sin vigilancia, salvo si es imposible el 

acceso a la zona de peligro y si la carga se ha colgado con toda seguridad y se 

mantiene de forma completamente segura. 

• ¡No utilices la grúa en condiciones CONTRAINDICADAS por el fabricante! 

• Está terminantemente prohibido superar la capacidad nominal de la grúa. 

Recuerda que el valor máximo de la carga a elevar está limitado por el elemento 

de menor capacidad de carga: Grúa, accesorio de elevación… 

• Eleva la carga siempre con el gancho alineado con la misma para evitar 

balanceos. La carga se debe encontrar suspendida horizontalmente para un 

desplazamiento seguro.  

• Antes de elevar la carga se debe realizar una pequeña elevación para comprobar 

su estabilidad. En caso de carga inclinada, descender y realizar un eslingado que 

asegure la estabilidad de la carga. 

• Nunca te coloques bajo una carga suspendida para guiarla.   

• Nunca se utilizará la grúa para arrancar, desenclavar o arrastrar cargas. 

• La elevación y descenso de las cargas se hará siempre en sentido vertical. 

• Cuando sea necesario para evitar que las cargas transportadas giren, se 

emplearán retenidas. 

• En caso necesario, solicita la ayuda de un señalista. Recuerda que debes 

responder únicamente a las señales de la persona designada como señalista, pero 

debes obedecer siempre la señal de parada de cualquier persona. 
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3.6. ESLINGADO DA CARGA 

• En ningún caso deberá superarse a carga de traballo da eslinga. 

• Utilizar a eslinga apropiada ao peso a elevar, xa que 

unha eslinga cuxa capacidade de carga exceda 

demasiado do peso podería ser moi ríxida e ao 

deformarse non se recupera. 

• Para determinar a carga de traballo cando se utilizan 

varias eslingas simples para formar unha eslinga de 

2, 3 ou 4 ramais hai que ter en conta que, cando os 

ramais non traballan verticais, o esforzo que realiza 

cada ramal crece ao aumentar o ángulo que forman 

os mesmos.  

• Para o seu cálculo deberase dividir a carga que 

soporta cada ramal polo coeficiente que corresponde ao ángulo. 

• En base á táboa anterior, a continuación indícase a redución da capacidade de 

carga para os seguintes ángulos: 

o Ángulo de 60º  Reduce un 15% a capacidade de carga 

o Ángulo de 90º  Reduce un 30% a capacidade de carga 

o Ángulo de 120º  Reduce un 50% a capacidade de carga 

• É recomendable que o ángulo entre ramais non exceda os 90º e en ningún caso 

deberá exceder os 120º, debéndose evitar para iso as eslingas curtas.  

• A carga de manobra dunha eslinga de catro ramais debe ser calculada partindo do 

suposto de que o peso total da carga é sustentado por:  

o Tres ramais, se a carga é flexible.  

o Dous ramais, se a carga é ríxida.  

• En caso de dúbida, o peso da carga deberase estimar por exceso. Para calcular o 

peso da carga multiplicarase o seu volume pola densidade do material de que está 

composta: 

 

 

 

 

 

• As cargas alargadas suxeitaranse con eslingas dobres, para evitar o 

deslizamiento. 

• Os tubos deben apilarse en capas separadas e suxeitos contra deslizamiento. 

Madeira:   800 Kg/m3 

Pedra e formigón:  2500 Kg/m3 

Aceiro, ferro, fundición:  8000 Kg/m3 
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• Os materiais a granel elevaranse mediante gaiolas ou colectores co perímetro 

completamente pechado. 

• Non se encherán por encima do bordo caldeiros, colectores, carros, etc. 

• As cargas paletizadas estarán suxeitas por zunchado, empacado ou flejado e 

elevaranse con pinzas portapaletas. 

• Na carga a elevar, os enganches ou puntos de fixación da eslinga non permitirán o 

deslizamento désta, deiéndose emprear, de ser necasrio, distanciadotes, etc. 

• Ao mesmo tempo os citados puntos deberán atoparse convenientemente 

dispostos en relación ao centro de gravidade. 

 

• Na elevación de pezas de gran lonxitude é conveniente o 

emprego de pórticos.  

 

 

• Os cables das eslingas non deberán 

traballar formando ángulos agudos, debéndose equipar con 

guardacabos adecuado 

 

 

 

 

 

 

• As eslingas non se apoiarán nunca sobre arestas vivas, 

para o que deberán intercalarse cantoneras ou 

escuadras de protección.  

• Os ramais de dous eslingas distintas non deberán cruzarse, é dicir, non montarán 

uns sobre outros, sobre o gancho de elevación, xa 

que un dos cables estaría comprimido polo outro 

podendo, mesmo, chegar a romper. 

 

 

• Antes da elevación completa da carga, deberase 

tensar suavemente a eslinga e elevar aquela non máis de 10 

cm. para verificar o seu amarre e equilibrio. 
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• Mentres se tensan as eslingas non se deberán tocar a carga nin as propias 

eslingas. Cando haxa de moverse unha eslinga, afrouxala o suficiente para desprazala 

sen que rozamento contra a carga. 

 

• Nunca se tratará de desprazar unha eslinga situándose baixo a carga. 

• En caso de empalmarse eslingas, deberá terse en conta que a carga a elevar vén 

limitada pola menos resistente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. UTILIZACIÓN  DO GUINDASTRE CARGADOR EN PROXIMIDADE DE LIÑAS 

ELÉCTRICAS 

O risco de accidente eléctrico nos traballos realizados en proximidade de 

instalacións eléctricas en tensión pode aumentar considerablemente cando: 

• Utilízanse guindastres ou outros equipos de traballo de lonxitude suficiente para 

entrar en zonas de perigo ou en contacto con liñas eléctricas aéreas nas que, 

habitualmente, o sistema de protección xeral está confiado á distancia á que se 

sitúan o condutores respecto ao chan, edificacións, etc 

• Cando un condutor eléctrico de alta tensión non dispón de illamento, non se 

require entrar en contacto para que se produza a electrocución, xa que a certa 

distancia xa se pode cebar un arco eléctrico. 

 

O R.D.614/2001, sobre disposicións mínimas para a protección da saúde e 

seguridade da traballadores fronte ao risco eléctrico ten por obxecto a protección da 

traballadores fronte ao risco eléctrico, aplicándose a todos os lugares onde exista este, 

xa sexa o derivado das propias instalacións eléctricas ou dos traballos que se realicen 

nelas ou as súas proximidades. 
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En devandito Real Decreto regúlanse entre outros puntos as técnicas e 

procedementos para traballar en proximidade de elementos en tensión (incluídas as liñas 

eléctricas aéreas ou subterráneas), definindo o traballo en proximidade como o Traballo 

durante o cal o traballador entra, ou pode entrar, na zona de proximidade, sen entrar na 

zona de perigo, ben sexa cunha parte do seu corpo, ou coas ferramentas, equipos, 

dispositivos ou materiais que manipula. 

 

Na seguinte táboa indícanse as anteriores distancias límite da zona de traballo 

(distancia de perigo e distancia de proximidade) en función da tensión nominal do 

condutor. 

 

 

Distancias límite das zonas de traballo 

Un DPEL-1 DPEL-2 DPROX-1 DPROX-2 

≤1 50 50 70 300 

3 62 52 112 300 

6 62 53 112 300 

10 65 55 115 300 

15 66 57 116 300 

20 72 60 122 300 

30 82 66 132 300 

45 98 73 148 300 

66 120 85 170 300 

110 160 100 210 500 

132 180 110 330 500 

220 260 160 410 500 

380 390 250 540 700 
 
 

No caso de liñas eléctricas dotadas de illamento non existe risco de electrocución 

por arco eléctrico, aínda que, se nalgunha das fases da actividade existe risco de que 

unha liña ou algún outro elemento en tensión protexido poida ser alcanzado, con posible 

DPEL-1 = distancia até o límite 
exterior da zona de perigo cando 
exista risco de sobretensión por raio 
(cm). 
 
DPEL-2 = distancia até o límite 
exterior da zona de perigo cando non 
exista o risco de sobretensión por 
raio (cm). 
 
DPROX-1 = distancia até o límite 
exterior da zona de proximidade 
cando resulte posible delimitar con 
precisión a zona de traballo e 
controlar que esta non se excede 
durante a realización do mesmo (cm). 
 
DPROX-2 = distancia até o límite 
exterior da zona de proximidade 
cando non resulte posible delimitar 
con precisión a zona de traballo e 
controlar que esta non se excede 
durante a realización do mesmo (cm). 
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rotura do seu illamento, deberanse tomar as medidas preventivas necesarias para evitar 

tal circunstancia (colocación de resguardos, etc). 

Para a prevención do risco eléctrico en actividades nas que se producen ou poden 

producir movementos ou desprazamentos do guindastre ou materiais na proximidade de 

liñas aéreas ou outras instalacións eléctricas de Alta Tensión deberá actuarse da seguinte 

forma: 

• Antes do comezo da actividade identificaranse as posibles liñas aéreas ou outras 

instalacións eléctricas existentes na zona de traballo, ou nas súas proximidades.  

 

Deberase obter a información necesaria para saber que tipo instalacións existen no 

lugar e a tensión nominal das mesmas, de maneira que se poidan planificar as 

actividades preventivas adecuadas.  

 

• Se, nalgunha das fases da actividade, a presenza de liñas aéreas ou dalgún outro 

elemento en tensión desprotexido, pode supor un risco eléctrico para os 

traballadores e, ditas liñas ou elementos non puidesen desviarse ou deixarse sen 

tensión, tomaranse as medidas necesarias para delimitar ou restrinxir os 

movementos e/ou desprazamentos das máquinas para asegurar en todo momento 

que ningunha parte do guindastre, nin os traballadores nin as ferramentas ou 

materiais que manipulan poidan invadir a zona de perigo nas situacións máis 

desfavorables (máximas elevacións ou desprazamentos das partes móbiles). 

 

A efectos da determinación das zonas de perigo e proximidade, e da consecuente 

delimitación da zona de traballo e vías de circulación, deberán terse especialmente en 

conta: 

• Os elementos en tensión sen protexer que se atopen máis próximos en cada caso 

ou circunstancia. 

• Os movementos ou desprazamentos previsibles (transporte, elevación e calquera 

outro tipo de movemento) de equipos ou materiais. 
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Exemplo de medidas preventivas en traballos en proximidade con  

máquinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A necesidade de transitar baixo liñas eléctricas aéreas con vehículos ou maquinaria 

de obra que poidan implicar un risco de entrar na zona de perigo é outra das situacións 

que poden presentarse. Unha forma de previr este risco é a instalación de pórticos 

limitadores de altura adecuadamente sinalizados. 

 

 

Exemplo de sistemas de protección para traballos en proximidade de liñas 

aéreas 
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Por outra banda, os traballadores que deban manexar ou conducir as máquinas ou 

equipos han de recibir a formación e adestramento necesarios para traballar en 

proximidade de instalacións eléctricas en tensión e, antes de comezar os traballos, deben 

ser informados os riscos existentes na zona, dos límites de operación, da sinalización e 

das restantes medidas preventivas. 

 

3.8. NORMAS DE SEGURIDADE AO FINALIZAR O TRABALLO 

Debe prestarse atención a tres operacións: o encartado do guindastre á posición de 

transporte, a retracción do  sistema estabilizador e o comezo da marcha. 

Encartado do guindastre á posición de transporte  

Os guindastres con panel de mando a nivel do chan ou mandos  no alto deben 

encartarse desde o mando a nivel de chan. Situar o guindastre na posición de transporte 

desde o posto de mando situado no lado oposto ao apoio do brazo de carga. 

Se o guindastre manéxase con mando a distancia, débese manter unha distancia de 

seguridade fose do alcance dos brazos do guindastre. 

 

Retracción do sistema estabilizador 

Non retraer o estabilizador ata que o brazo de carga do guindastre atópese na posición 

de transporte. Se o vehículo está equipado cun estabilizador adicional, tamén deberá 

retraerse este. 

Ao replegar as vigas de estabilizador e os gatos estabilizadores, elixir o posto de mando 

de modo que poida abarcar coa vista a súa zona de movemento completa. Non perder nunca 

de vista os compoñentes do guindastre que se estean movendo en cada momento. Na zona 

de movemento das vigas de estabilizador / gatos estabilizadores non deben atoparse persoas 

nin obxectos. 

As vigas de estabilizador e os gatos estabilizadores téñense que introducir/retraer 

individualmente en cada un dos lados. Débese cambiar ao facelo de posto de mando. Non se 

debe empuxar ou arrastrar obxectos cos estabilizadores hidráulicos.  

Debe ser claramente visible polo operador cando o dispositivo de bloqueo esta en a 

posición bloqueado ou desbloqueado. Ademais debe ser posible, desde a posición de 

condución, comprobar que os estabilizadores están na posición de transporte, (por exemplo 

mediante espellos, advertencias luminosas-sonoras situadas coa posición do estabilizador). 

Aínda que segundo UNE-EN 12999:2009, este dispositivo de advertencia debe ser unicamente 

luminoso, a sinalización acústica proporciona un plus de seguridade, para executar con 

maiores garantías de protección esta operación. 
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Antes de iniciar a marcha 

Cada vez que se vaia a iniciar a marcha deberase comprobar o correspondente 

aseguramento do guindastre e do sistema estabilizador. 

Cada vez, antes de iniciar a marcha, débese controlar se: 

• Manipulouse o guindastre sen permiso. 

• Os gatos estabilizadores e as vigas de estabilizador están totalmente retraídos e 

debidamente asegurados. 

• guindastre (bomba hidráulica) está desconectada. 

• guindastre atópase en posición de transporte ou se, no caso de que estea deposta 

sobre a superficie de carga, está suficientemente asegurada contra 

desprazamentos laterais  

• Se o brazo de carga ten que descansar sobre a superficie de carga, a altura total 

do vehículo pode modificarse, debendo comprobar que o indicador de transporte 

este apagado  

• Se algúns compoñentes como o cabrestante, os órganos de aprehensión, os 

equipos auxiliares, etc. en posición de transporte sobresaen da anchura do 

vehículo, os mesmos débense quitar antes de iniciar a marcha e estibarlos de 

forma segura. 

• A carga está asegurada correctamente. En relación á seguridade no amarre de 

cargas, con cintas de amarre fabricadas a partir de fibras químicas, cadeas de 

sujeción e/ou cables de amarre de aceiro, existen a serie de normas UNE-EN 

12195 que especifican as condicións para os dispositivos de sujeción da carga en 

vehículos de estrada. 

• condutor do camión debe coñecer e ter en conta a altura total, os pesos por eixo e 

o peso total (o guindastre, os equipos auxiliares e a carga incluídos) do vehículo. 

 

3.9. SINALIZACIÓN XESTUAL E VERBAL  

Nalgunhas situacións o operador do guindastre cargador debe requirir a axuda dun 

señalista. Neste caso deberase establecer unha comunicación verbal (directa ou por medio de 

transmisores), xestual, ou combinación de ambas. 

Nalgunhas situacións pode non ser posible establecer unha comunicación verbal directa, 

por exemplo; elevados niveis de ruído poden lograr que as ordes sexan ininteligibles. 

 

Características intrínsecas das comunicacións verbais: 

• A comunicación verbal establécese entre un locutor ou emisor e un ou varios oíntes, 

nunha linguaxe formada por textos curtos, frases, grupos de palabras ou palabras 

illadas, eventualmente codificados. 
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• As mensaxes verbais serán tan curtos, simples e claros como sexa posible; a aptitude 

verbal do locutor e as facultades auditivas do ou dos oíntes deberán bastar para 

garantir unha comunicación verbal segura. 

• A comunicación verbal será directa (utilización da voz humana) ou indirecta (voz 

humana ou sintética, difundida por un medio apropiado). 

 

Regras particulares de utilización: 

• As persoas afectadas deberán coñecer ben a linguaxe utilizada, a fin de poder 

pronunciar e comprender correctamente a mensaxe verbal e adoptar, en función deste, 

o comportamento apropiado no ámbito da seguridade e a saúde. 

• Se a comunicación verbal utilízase en lugar ou como complemento de sinais xestuais, 

haberá que utilizar palabras tales como, por exemplo:  

o Comezo: para indicar a toma de mando. 

o Alto: para interromper ou finalizar un movemento. 

o Fin: para finalizar as operacións. 

o Izar: para izar unha carga. 

o Baixar: para baixar unha carga. 

o Avanzar, retroceder, á dereita, á esquerda: para indicar o sentido dun 

movemento (o sentido destes movementos debe, no seu caso, coordinarse cos 

correspondentes códigos xestuais). 

o Perigo: para efectuar unha parada de emerxencia. 

o Rápido: para acelerar un movemento por razóns de seguridade 

 

Características dos sinais xestuais: 

Un sinal xestual deberá ser precisa, simple, ampla, fácil de realizar e comprender e 

claramente distinguible de calquera outra sinal xestual. 

A utilización dos dous brazos ao mesmo tempo farase de forma simétrica e para un só 

sinal xestual. 

Os xestos utilizados, polo que respecta ás características indicadas anteriormente, 

poderán variar ou ser máis detallados que as representacións recollidas máis adiante, a 

condición de que o seu significado e comprensión sexan, polo menos, equivalentes. 

 

Regras particulares de utilización: 

• A persoa que emite os sinais, denominada «encargado dos sinais», dará as instrucións 

de manobra mediante sinais xestuais ao destinatario das mesmas, denominado 

«operador». 

• encargado dos sinais deberá poder seguir visualmente o desenvolvemento das 

manobras sen estar ameazado por elas. 
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• encargado dos sinais deberá dedicarse exclusivamente a dirixir as manobras e á 

seguridade dos traballadores situados nas proximidades. 

• operador deberá suspender a manobra que estea a realizar para solicitar novas 

instrucións cando non poida executar as ordes recibidas coas garantías de seguridade 

necesarias. 

 

Xestos codificados: 

O conxunto de xestos codificados que se inclúe non impide que poidan empregarse 

outros códigos, en particular en determinados sectores de actividade, aplicables a nivel 

comunitario e indicadores de idénticas manobras. 

 

Xestos Xerais 

Significado Descrición Ilustración 

Comezo: 

Atención. 

Toma de mando. 

Os dous brazos estendidos de forma horizontal, as 

palmas das mans cara a adiante. 
 

Alto: 

Interrupción. 

Fin do 

movemento.. 

O brazo dereito estendido cara arriba, a palma da man 

cara a adiante. 

 

Fin das 

operacións. 
As dúas mans xuntas á altura do peito. 

 

 

Movimentos verticais 

Significado Descrición Ilustración 

Izar. 
Brazo dereito estendido cara arriba, a palma da man 

dereita cara a adiante, describindo lentamente un círculo. 
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Significado Descrición Ilustración 

Baixar. 
Brazo dereito estendido cara abaixo, palma da man dereita 

cara ao interior, describindo lentamente un círculo. 

 

Distancia 

vertical. 
As mans indican a distancia. 

 

 

 

 

 

Movimentos horizontais 

Significado Descrición Ilustración 

Avanzar.  

Os dous brazos dobrados, as palmas das mans cara 

ao interior, os antebrazos móvense lentamente cara 

ao corpo. 
 

Retroceder. 

Os dous brazos dobrados, as palmas das mans cara 

ao exterior, os antebrazos móvense lentamente, 

afastándose do corpo. 
 

Cara á dereita: 

Con respecto ao 

encargado dos 

sinais. 

O brazo dereito estendido máis ou menos en 

horizontal, a palma da man dereita cara abaixo, fai 

pequenos movementos lentos indicando a dirección. 
 

Cara á esquerda: 

Con respecto ao 

encargado dos 

sinais. 

O brazo esquerdo estendido máis ou menos en 

horizontal, a palma da man esquerda cara abaixo, fai 

pequenos movementos lentos indicando a dirección. 
 

Distancia 

horizontal. 
As mans indican a distancia. 
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Perigo 

Significado Descrición Ilustración 

Perigo: 

Alto ou parada de 

emerxencia.  

Os dous brazos estendidos cara arriba, as 

palmas das mans cara a adiante. 

 

Rápido. 
Os xestos codificados referidos aos 

movementos fanse con rapidez. 
 

Lento. 
Os xestos codificados referidos aos 

movementos fanse moi lentamente. 
 

 

 

3.10. VERIFICACIÓN E SINALIZACIÓN 

Cando nunha vía pública ou nas súas proximidades existan circunstancias relacionadas 

coa execución de obras fixas nas devanditas zonas e que poidan representar un perigo para a 

circulación, interferindo o seu normal desenvolvemento, deberase sinalizar a obra, co obxecto 

de: 

• Informar o usuario da presenza das obras. Ordenar a circulación na zona por elas 

afectada. 

• Modificar o seu comportamento, adaptándoo á situación non habitual representada 

polas obras e as súas circunstancias específicas. 

 

Con iso preténdese conseguir unha maior seguridade, tanto para os usuarios como para 

os traballadores da obra, e limitar a deterioración do nivel de servizo da vía afectada. 

 

A sinalización das obras na estrada deberá ser obxecto de análise, plasmando as 

medidas que se deben adoptar no Plan de Seguridade e Saúde da obra. Debe ser 

adecuadamente deseñada, orzada e esixida, debendo recibir o persoal encargado da súa 

execución instrucións moi concretas. 

 

Non resulta posible establecer receitas de universal aplicación, senón que cada caso 

particular ten unha solución propia e distinta, segundo as circunstancias concorrentes. 
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Deberá establecerse unha ordenación da circulación, consistente nunha ou varias das 

medidas seguintes: 

• establecemento dun itinerario alternativo para a totalidade ou parte da circulación. 

• A limitación da velocidade, mesmo até a detención total. 

• A prohibición do adiantamento entre 

vehículos. 

• peche dun ou máis carrís á circulación. 

• establecemento de carrís e/ou desvíos 

provisionais. 

• establecemento dun sentido único 

alternativo. 

• Un balizamento que destaque a presenza 

dos límites da obra, así como a ordenación 

adoptada. 

 

A credibilidade de todo o sistema é a súa calidade máis imprescindible, xa que o usuario 

medio, cos seus defectos destreza ou de atención, non debe verse sorprendido por situacións 

non advertidas ou de difícil comprensión cuxa xustificación non sexa directamente perceptible 

(como o exemplo mostrado na foto inferior), ante as cales a súa reacción poida dar lugar a un 

accidente. Por iso, tanto a ordenación como os elementos de sinalización e balizamento 

deberán estar justificados e ser cribles sen resultar excesivos. 

Débese seguir a evolución da obra no espazo e no tempo, anulando a sinalización 

permanente contraditoria con eles, ou axiña que deixe de ser imprescindible a súa presenza, 

tanto total como parcialmente. 

Así mesmo deberá preverse a vixilancia da permanencia das medidas adoptadas fronte a 

unha situación concreta, a súa adaptación á evolución desta situación sobre todo en obras 

complexas e a súa supresión cando desapareza a causa que as motivou e a circulación volva 

ser normal. 

Nas vías fóra de poboado deberanse seguir as instrucións de sinalización establecidas na 

Orde de 31 de agosto de 1987, sobre sinalización, balizamento, defensa, limpeza e 

terminación de obras fixas en vías fóra de poboado (BOE Nº. 224, de 18 de setembro de 

1987). 

3.11. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Na avaliación de Riscos de cada posto de traballo e no Plan de Seguridade e Saúde 

(no caso das obras) realízase a análise dos equipos de protección individual requiridos 

como medidas de control de riscos, polo que deberán determinar en cada caso. 

De todos os xeitos, debemos indicar que: 
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• Durante a utilización do guindastre cargador debes empregar os equipos de 

protección individual esixidos na zona na que traballas. 

• Debes utilizar casco de seguridade. 

• Debes utilizar calzado de seguridade con sola antiescorregadiza e punteira 

reforzada. 

• Durante a manipulación da carga e a realización de traballos nos que se poida 

entra en contacto con elementos cortantes (arestas vivas, etc) débense utilizar 

luvas de protección contra riscos mecánicos segundo a norma EN 388. 

• Chaleco reflector para tarefas realizadas preto de estradas ou zonas de paso de 

vehículos. 

• Auriculares ou cascos para a protección dos oídos en caso de superarse niveis de 

ruído superiores a 85dbA 

 

 

 

LEMBRA: Os EPI’s deben dispor de Marcado “CE” e  manual de instrucións 
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4.- NORMAS DE SEGURIDADE PARA OPERADORES 
 

• Antes de traballar cunha máquina móbil, o condutor deberá asegurarse de que a 

máquina está en condicións de funcionamento, para o que deberá comprobar o bo 

estado operativo dos freos, niveis e presións, dirección, pneumáticos, extintor e 

iluminación. 

• Se observa algún defecto, debe notificalo de inmediato ao encargado 

correspondente e comunicalo á persoa que lle suceda no seu posto, en caso de 

substitución. Se se tratase dun defecto que constitúa unha circunstancia de 

inseguridade, non debe iniciar o traballo e deterá a máquina ou vehículo se esta 

circunstancia preséntase durante o mesmo. 

• É responsabilidade do servizo de mantemento a sinalización das máquinas 

móbiles avariadas mediante o correspondente cartel, así como a adopción de 

medidas que fagan imposible a utilización de máquinas que non fosen dadas como 

dispoñibles. 

• manexo da maquinaria móbil só poderá ser realizado por traballadores maiores de 

18 anos e especializados, coa categoría recoñecida 

o Os condutores de maquinaria móbil cumprirán os seguintes puntos xerais 

o Non suba á máquina utilizando as lamias, cubertas, cadeas ou 

gardabarros, e evitará o accidente por caída. 

o Suba e baixe da máquina de forma frontal, agarrándose con ambas as 

mans. 

 

o Non sáeche nunca directamente desde o camión ao chan, se non é por 

perigo inminente para o operario. 

o Non trate de realizar axustes co camión en movemento ou co motor en 

funcionamento. 

o Non traballe co camión en situación de avaría ou semi-avaría 

o Non elimine nin modifique (nin permita que o fagan) ningún dos medios de 

protección previstos polo fabricante. 

o Non garde os trapos grasientos nin combustible sobre a maquinaria, xa 

que se poden incendiar. 

o En caso de quecemento do motor, lembre que non se debe abrir 
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directamente a tapa do radiador. O vapor desprendido pode causar 

queimaduras graves. Non retire tapóns dos depósitos cando se presuman 

anomalías, en todo caso protexerase o corpo e cabeza con chapa ou 

escudo adecuado. 

o Evite tocar o líquido anti-corrosión; se hai que facelo protexerase con 

luvas e lentes anti-proxección. 

o Lembre que o aceite do motor está quente cando o motor estao. Cámbieo 

cando estea frío. 

o Non fume cando manipule a batería. 

o Non toque directamente o electrolito da batería cos dedos. Se hai que 

facelo por algunha emerxencia, protexa os dedos con luvas impermeables. 

o Se por algunha razón debe manipular o sistema eléctrico, desconecte o 

motor e extraia a chave de contacto para evitar que ninguén poida pór a 

máquina en marcha. 

o Se arrinca o camión mediante a batería doutra, tome precaucións para 

evitar o chisporroteo dos cables. Lembre que os líquidos das baterías 

desprenden gases inflamables. A batería pode estourar por chisporroteo. 

o Vixíe a presión dos pneumáticos, traballando coa presión recomendada 

polo fabricante. Se hai sobre-presións por quecemento debidas a 

sobrecargas ou a exceso de velocidade, non deberán ser corrixidas 

deshinchando os pneumáticos, senón que se esperará a que se arrefríen e 

diminuirase a carga e/ou velocidade. O inflado dos pneumáticos deberá 

facerse sempre con comprobadores e limitadores de presión. 

o Os pneumáticos deben incharse co operario de pé, utilizando unha 

mangueira de extensión e manténdose lonxe da roda e nunca fronte a 

esta. Igualmente, para cambiar os devanditos pneumáticos deben 

utilizarse ferramentas e procedementos preceptuados, e sempre cun 

sistema protector. 

o Unha roda cambiada se reapretará polo menos un par de veces. 

o Cando se produza unha avaría, o operario ou o servizo mecánico porá na 

cabina e en sitio ben visible un cartel avisador desta circunstancia, con 

prohibición de arrincar e/ou manipular a unidade. 

o ou Se revisarán periodicamente todos os puntos de escape do motor, co 

fin de asegurar que o condutor non reciba na cabina gases procedentes da 

combustión. Esta precaución extremarase nos motores provistos de 

ventilador de aspiración para o radiador. 

o ou Se prohibe o acceso das máquinas a áreas nas que o condutor non 

dispón de suficiente visibilidade para realizar o traballo. Excepcionalmente, 
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en caso necesario, pódese autorizar cando unha persoa guíelle e sinale as 

súas manobras. 

o A circulación sobre terreos desiguais efectuarase a velocidade lenta. 

o O maquinista non operará coa máquina móbil mentres haxa persoal no 

radio de acción da mesma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Se prohibe expresamente dormitar baixo a sombra dunha máquina en 

repouso. 

o En caso de ruptura accidental dunha Liña Eléctrica, xa sexa aérea ou 

subterránea, advertirase que ninguén se #achegar e o maquinista saltará 

da máquina sen establecer contacto con terra e máquina simultaneamente. 

o Cando se produza algunha anomalía chámese ruídos, fugas, alarmas, 

indicadores, reloxos, avarías ou rupturas dalgún compoñente do equipo, 

tanto da parte mecánica como eléctrica, o operario parará inmediatamente 

a unidade, dando conta ao encargado, para que avise ao Servizo Técnico-

Mecánico da Empresa ou aos servizos alleos contratados pola empresa. 

o Se prohibe manter o motor dun vehículo en marcha cando non estea a 

prestar ningún servizo. 

o Está prohibida a presenza de persoal no radio de acción da maquinaria 

móbil. 

o A utilización e manobra dos vehículos e máquinas debe facerse en 

condicións tales que estea asegurada a súa estabilidade. 

• Manteña a máquina afastada de terreos inseguros, propensos a afundimentos. 

• Evite pasar o brazo do guindastre sobre o persoal. 

• Suba e baixe do camión-pluma polos lugares previstos para iso. 

• Asegure a inmovilización do brazo do guindastre antes de iniciar un 

desprazamento. 

• Non permita que ninguén se empolique sobre a carga. 



   CURSO PRL NO MANEXO DE GUINDASTRE SOBRE CAMEÓN 

     65 

• Limpe os seus zapatos do barro ou grava que puidesen ter antes de subir á 

cabina. Se se escorregan os pedais durante unha manobra ou durante a marcha, 

pode provocar accidentes. 

• Non realice nunca arrastres de carga ou tiróns nesgados. 

• Manteña á vista a carga. 

• Non tente exceder a carga máxima autorizada para ser izada. 

• Levante unha soa carga cada vez. 

• Asegúrese de que a máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Poña en 

servizo os gatos estabilizadores totalmente estendidos, é a posición máis segura. 

• Non abandone a máquina coa carga suspendida. 

• Non permita que haxa operarios baixo as cargas suspendidas. 

• Evite o contacto co brazo telescópico en servizo, pode sufrir atrapamientos. 

• Antes de pór en servizo a máquina, comprobe os dispositivos de freado. 

• Utilice sempre as pezas de protección que se lle indiquen na obra. 

• Manteña a máquina afastada de terreos inseguros, propensos a afundimentos. 

Pode envorcar a máquina e sufrir lesións. 

• Evite pasar o brazo do guindastre, con carga ou sen ela sobre o persoal, pode 

producir accidentes. 

• Non dea marcha atrás sen axuda dun señalista. Tras a máquina pode haber 

operarios e obxectos que vostede descoñece ao iniciar a manobra. 

• Non faga en por si manobras en espazos angostos. Pida a axuda dun señalista e 

evitará accidentes. 

• Antes de cruzar unha "ponte provisional de obra", cerciórese de que ten a 

resistencia necesaria para soportar o peso da máquina. 

• Limpe os seus zapatos do barro ou de grávaa que puidesen ter antes de subir á 

cabina. Se se escorregan os pedais durante unha manobra ou marcha, pode 

provocar accidentes. 

• Non realice nunca arrastres de carga ou tiróns nesgados. O guindastre pode 

envorcar e, no mellor dos casos, as presións e esforzos realizados poden danar os 

sistemas hidráulicos do brazo. 

• Manteña á vista a carga. Se debe mirar cara a outro lado, pare as manobras. 

• Non tente exceder a carga máxima autorizada para ser izada. Os sobreesfuerzos 

poden danar o guindastre e sufrir accidentes. 

• Levante unha soa carga cada vez. A carga de varios obxectos distintos pode 

resultar problemática e difícil de gobernar. 

• Asegúrese de que todos os ganchos dos aparellos, balancines, eslingas ou estribos 

posúan o pestillo  
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• Cando se atope con que o seu vehículo se avaría na estrada, póñase sempre o 

chaleco reflector que debe levar consigo na cabina. O chaleco débese usar 

sempre, pero sobre todo non llo debe esquecer se a avaría sucédelle de noite e 

debe saír da cabina a facer reparacións ou calquera outra actividade. 

• Deixe as luces de posición e emerxencia acesas. Coloque os triángulos de forma 

que sexan visibles desde máis de 100 metros, e se é posible, a unha distancia 

aproximada de 50 metros do lugar onde se atope o vehículo. 

 
5.- TAREFAS DE MANTEMENTO 
 

Ter sempre en conta que un guindastre cargador pode converterse nunha máquina 

moi perigosa se se abandona o seu mantemento. 

 

A este respecto deben seguirse escrupulosamente as pautas e criterios de 

mantemento básico que o fabricante do guindastre cargador inclúe no manual de 

instrucións, que obrigatoriamente debe entregar con cada máquina e que debe estar 

redactado no idioma do país onde se utilice o equipo. 

 

O R.D. 1215/1997, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e 

saúde para a utilización polos traballadores dos equipos de traballo esixe ao empresario 

que adopte as medidas necesarias para que, mediante un mantemento adecuado, os 

equipos de traballo manteñan durante todo o tempo de utilización unhas condicións de 

seguridade adecuadas. Establece tamén que devandito mantemento se realice tendo en 

conta as instrucións do fabricante, as súas condicións de utilización e calquera outra 

circunstancia normal ou excepcional que poida influír na súa deterioración ou desaxuste. 

 

A esixencia de garantir que as prestacións iniciais do equipo, en materia de 

seguridade, mantéñanse ao longo da vida do mesmo; é dicir, que as súas características 

non se degraden até o punto de pór ás persoas en situacións perigosas, obviamente, tan 

só garánteo o mantemento preventivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBRA: O guindastre cargador debe ser mantida de acordo coas instrucións de 

mantemento incluídas no manual de instrucións facilitado polo fabricante. 
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Ase  mesmo, débese ter en conta que: 

• O mantemento e reparación, deben efectualos unicamente o persoal autorizado e 

especializado, sexa da propia empresa (para o que deberán recibir unha 

formación específica) ou sexa alleo á mesma, sexa do fabricante da máquina ou 

dunha empresa de recoñecida solvencia, provisto das ferramentas e instrucións 

necesarias. 

• Debe evitarse calquera modificación do uso previsto do guindastre cargador que 

afecte á súa capacidade e seguridade. En caso de ter que realizar este tipo de 

modificacións, debe acudirse ao fabricante, que actualizará, en canto sexa 

necesario, as placas informativas, manuais de instrucións, etc. 

• As operacións de mantemento, axuste, revisión ou reparación que poidan supor 

un perigo para a seguridade dos traballadores realizaranse tras parar ou 

desconectar o equipo, comprobar a inexistencia de enerxías residuais perigosas e 

tomar as medidas necesarias para evitar a súa posta en marcha ou conexión 

accidental mentres estea a se efectuar a operación (máquina consignada). 

• Cando a parada ou desconexión non sexa posible, adoptaranse as medidas 

necesarias para que estas operacións realícense de forma segura ou fóra de zonas 

perigosas. 

• Antes de desconectar os circuítos de fluídos, hai que asegurarse de que non existe 

presión nos mesmos, que a súa temperatura non pode producir queimaduras e 

tomar as precaucións necesarias para evitar derrames imprevistos. Toma 

precaucións para evitar derrames imprevistos 

• Nos manuais facilitados polo fabricante inclúense os cadros de engrase e 

mantemento fixando a súa periodicidade, produtos a utilizar, regulacións e 

reglajes a aplicar, procedementos operativos recomendados, etc. 

• Antes de intervir no circuíto eléctrico, para evitar riscos ás persoas e os equipos, 

débese desconectar a batería. 

• Ao efectuar operacións de limpeza, non se deben utilizar líquidos inflamables ou 

recipientes que os contiveron. Evitar a entrada de calquera tipo de líquidos nos 

circuítos eléctricos. 

• Toda guindastre cargador pendente de reparación ou durante a mesma debe 

permanecer bloqueada e ademais debe ter claramente sinalizada esta situación 

cunha etiqueta de "máquina en reparación" ou "equipo temporalmente fóra de 

uso". 

 

 

 

LEMBRA: Non debes realizar ningún traballo de mantemento para o que non esteas 

formado e autorizado. 
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• Todas as verificacións deben ser efectuadas co motor parado e a máquina situada 

nun plano horizontal.          

• Debes evitar o contacto directo da pel cos líquidos empregados no equipo (líquido 

de freos, aceite, etc). 

• Se realizas un cambio de aceite ou outros fluídos, almacénaos en envases 

convenientemente etiquetaxes. 

• Lembra que tanto os anteriores residuos como as baterías usadas deben ser 

enviadas a un xestor de residuos autorizado para o seu posterior tratamento. 


