
Curs operador/a de carretons norma UNE 58451 

OBJECTIUS DADES DE L’EMPRESA

DETALLS D’INTERÈS PERFIL PARTICIPANTS 

METODOLOGIA

CONTINGUTS 

Objectiu general:
– Capacitar el maneig segur d’operacions amb carretons elevadors, formant en la seva 
conducció i maneig, marcat per la convocatòria en relació a la norma UNE 58451.

ELS CARNETS QUE OBTINDRÀN SERÀN: TRANSPALETA ELÈCTRICA, CARRETILLA 
FRONTAL, CARRETILLA RETRÀCTIL.

Objectius especí�cs:
– Modalitats, condicions i riscos associats a les diferents operacions de manipulació de 
càrrega en base als diferents equips utilitzats i l’entorn de treball en els que operen.
– Utilitzar el carretó de manera adequada segons l’entorn.
– Fer les operacions sense posar en risc ni la seva persona, ni les persones del seu entorn, ni 
la carrega que desplaçar, ni l’entorn.

Majors de 16 anys que vulguin obtenir els carnets professionals del sector dels per�ls 
professionals relacionats amb la Gestió de Magatzems.
 

Exposició de continguts de coneixement i pràctiques de circulació amb carretons.

1.1.  De�nició

1.2. Moviments

1.3. Classi�cació

1.4. Sistemes motriu i hidràulic, panells de control, identi�cació de símbols.

1.5. Normes d’ús: abans de arrencar el motor, mesures de prevenció, mesures de protecció.

1.6. Maneig de càrregues: aprenent a treballar càrregues, principis de maneig, estabilitat, 

carretons equilibrades, distribució de la càrrega.

1.7. Característiques de les rodes per carretons.

1.8. Tipus de rodes per carretons.

2. Carretons de manutenció automotors.

2.1. Consells per a la seva utilització: aspectes generals, quali�cació, selecció i deures del 

conductor, dispositius de seguretat, disposició del local, veri�cacions diàries, normes per a 

la càrrega, normes generals de conducció i circulació, normes conducció carretó de 

forquilla, casos particulars,  prohibicions, regles de manteniment, inspeccions, veri�cacions 

periòdiques, consignes en cas d’incendi, prescripcions, codi de circulació.

2.2. Codi de seguretat per a la seva utilització i manteniment: introducció, regles generals 

d’utilització, regles per al conductor, consignes d’entrenament.

 

NOM  CONSULTORA 
APEC Formació

WEB https://www.apecgranollers.com

DIES El 24, 25 i 26 de maig 
(Dx-Dj-Dv) De 8 a 14h.

DURADA  DE L’ACTIVITAT 18 hores 

MODALITATS DISPONIBLE Presencial  
• 1 dia teòric, Centre Cívic El Gorg.
Sant Vicenç de Montalt

• 2 dies pràctic; Carrer Palautordera, 22 
de Granollers

LLOC Centre Cívic El Gorg

COPAGAMENT Cost 72€
Boni�cació 50% 36€*
Boni�cació 75% 18€**

INSCRIPCIONS Al web de l’Ajuntament
https://www.svmontalt.cat

*Boni�cació 50%: Per a persones 
inscrites a la Xaloc dels municipis de  
Les 3 Viles

**Boni�cació 75%: Per a persones que 
acreditin estar en situació d’atur.

Aquestes boni�cacions seràn aplicades 
quan l’ORDENANÇA nº 91 reguladora 
del preu públic de diverses accions 
formatives de l’ajuntament de Sant 
Vicenç de Montalt, estiguin aprobades.


