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LA SEGURETAT EN EL SECTOR DE L’ESPECTACLE EN VIU 

SUSPENSIÓ, MANIPULACIÓ DE CÀRREGUES, ELEVACIÓ DE PE RSONES 
Les operacions de suspensió, manipulació de càrregues manualment i d’elevació de persones son el motiu de més d’un terç dels 
accidents a l’àmbit de l’espectacle en viu. 
Hi ha nombroses situacions, com per exemple: 
 

• Muntatge dels elements sospesos del teler i de les àncores de contrapès. 
• Suspensió de càrregues per sobre de les persones. 
• “Vols” d’actors. 
• Suspensió de tècnics dels equipaments escènics per l’enfoc de projectors. 
• Manipulació manual d’objectes pesats (projectors, cables...) per part de personal desplaçant-se en alçada sobre practicables 

o escales. 
• Encaix i muntatge d’eslingues sobre d’una estructura o torre de bastida. 
•  ... 

 
Totes elles presenten riscos importants i son motiu de especificacions particulars en el Codi de Treball. 
En els quadres adjunts, les operacions més habituals i especifiques referents a l’espectacle en viu han estat destacades amb els 
riscos inherents i les seves mesures de prevenció possibles, altres mesures d’eficàcia equivalent podran ser adoptades després 
d’una anàlisi dels riscos i la verificació de la seva fiabilitat. 
Les persones responsables de l’organització o del disseny d’un espectacle podran consultar els capítols: 
 

• Disseny d’un espectacle 
• Disseny d’una escenografia. 

 
Nota: solament seran tractats en aquesta fitxa les operacions de manipulació  de suspensió, suspensió de personal “al voltant de 
l’escena”. 
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Per tot el material situat en els tallers (pont grua, potencia,...) o a les zones de públic (ascensors, escales automàtiques,...). Veure 
directament, a la fitxa “consignes de reglament intern” els documents referents a les “verificacions”. 
Verificacions periòdiques dels equipaments usats per a la suspensió. 
Directives europees aplicables als aparells de suspensió introduïdes en el Codi de Treball. 

Situació del treball Riscos o fenòmens 
perillosos 

Mesures de prevenció  Bibliografia (reglaments 
francesos) 

Manipulació manual de la 
càrrega : 
Repetida superior a 55 Kg en 
postures difícils durant: 
- el muntatge de 
decorats. 
- El muntatge de 
projectors. 
- La connexió de 
mànegues elèctriques de gran 
longitud. 

Lumbalgia. 
Caiguda de la càrrega 
provocant l’aixafament o la 
mort. 

A partir del disseny dels 
treballs, el productor, l’equip 
artístic i l’empresari hauran de 
planificar el muntatge i 
desmuntatge d’aquests amb 
la finalitat que els treballadors 
afectats per aquesta tasca no 
es vegin obligats a efectuar 
manipulacions perilloses, 
preveient-hi: 
 
- Aparells d’elevació. 
- La divisió dels objectes 
pesats. 
- Les bastides necessàries. 
Per el protocol, veure la fitxa 
“decorat”. 
Preparar els accessos i 
preveure aparells d’elevació 
per el muntatge dels 
projectors sobre les torres... 

Articles: 
R231-66 
R231-72 
R234-6 
 
Disposicions: 
 
29-01-1993 
15-06-1993 del Codi de 
Treball 

Suspensió de càrregues 
(sense persones sota la 
càrrega) 

Aixafament de persones per 
les càrregues, comportant 
fractures, cops, contusions. 

Indicació de les tècniques de 
suspensió i muntatge 
d’eslingues per part del 

Normes AFNOR: 
X35 105 
X35 105 
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Situació del treball Riscos o fenòmens 
perillosos 

Mesures de prevenció  Bibliografia (reglaments 
francesos) 

Basculació de la càrrega en el 
moment de la suspensió. 
Vent, pluja provocant la 
relliscada, oscil·lació, caiguda 
de la càrrega. 

dissenyador de l’objecte 
(veure fitxa decorat). Per les 
manipulacions a l’exterior, 
preveure punts d’ancoratge 
segurs per cada càrrega i la 
tensió de l’empenta per 
l’oscil·lació de la col·locació 
de les eslingues per la seva 
suportació. L’estructura que 
han de suportar els aparells 
serà dissenyada tenint en 
compte els esforços 
esdevinguts de manipulacions 
difícils. 

X35 109 
X35 500 

Desgast dels cables i dels 
aparells d’elevació. 
 
Fallada de l’aparell d’elevació. 

Caiguda de la càrrega 
comportant fractures, 
caigudes, contusions. 

Fer verificar cada 6 mesos  
els cables dels aparells de 
elevació i després de tot 
desmuntatge de decorat. 
Fer verificar tot el material 
(veure fitxa a l’annex). 
Posar a disposició dels 
assalariats un “Manual” on 
estaran reflexes totes les 
anomalies. 
Quan el muntatge és realitza 
amb els equipaments: 
- tenir en compte els 
radis de curvatura dels cables 

Memòria del muntador 
d’eslingues. 
Edicions INRS – ED 389 
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Situació del treball Riscos o fenòmens 
perillosos 

Mesures de prevenció  Bibliografia (reglaments 
francesos) 

a l’hora de triar els carros i 
politges. 
Es recomana usar  eslingues 
normalitzades. De qualsevol 
manera, quan s’han de 
manipular eslingues “no 
normalitzades”, només el 
personal qualificat coneixedor 
de les condicions del 
desmuntatge dels presoners 
serà l’únic per aquesta tasca. 
Els cables i les eslingues 
metàl·liques folrades hauran 
de dur dispositius per efectuar 
un control visual: 
- Utilitzar cables amb un 
coeficient d’utilització 10 com 
a mínim. 
- Prohibir formalment la 
utilització de politja. 

Degradació tèrmica dels 
aparells d’elevació  que porten 
els projectors. 

 

Cal utilitzar el material 
adequat a les condicions 
d’elevació. Tenir en compte la 
resistència al foc en cas de 
suspensió de càrregues per 
sobre de les persones. 
Dispossar de materials 
aïllants o bé  augmentar el 

 



La Seguretat en el Sector de l’Espectacle en Viu. Suspensió i manipulació manual de càrregues i elevació de personal. Memòria del Conseil Nacional de la Scénographie, publicada pel Ministère de la Culture i la 
CRAMIF. Traduït per Jordi Salvador.                                

                                                                                   - 6 - 

Situació del treball Riscos o fenòmens 
perillosos 

Mesures de prevenció  Bibliografia (reglaments 
francesos) 

ritme de verificació en funció 
dels esforços estimats. 

Des del lloc de control el 
tècnic no pot veure tots els 
desplaçaments de la càrrega. 

 

Disposar del nombre 
necessari de tècnics als ponts 
i dotar-los de mitjans de 
comunicació segurs. Amb la fi 
que la seguretat sigui positiva, 
les consignes de treball han 
d’establir que les maniobres 
siguin interrompudes en cas 
d’avaria en aquesta unió i 
amb la fi de detectar un 
problema; 
 el tècnic encarregat de la 
manipulació indica permanent 
el sentit de la maniobra. 

 

Pas difícil de les càrregues al 
teler.  

Els aparells d’elevació seran 
equipats d’elements de fixació 
amb doble seguretat: 
- Tancament automàtic 
en el moment de la càrrega. 
- Obertura manual del 
sistema de tancament. 
Tots els elements de fixació 
hauran de portar el marcatge 
CE. 

Article R233-84 Annex 1 Punt 
4.1.2.5 
Article R233.87 del Codi de 
Treball. 

Quan en la baixada de 
càrregues sospeses del teler,  

L’operador estarà disposat de 
forma que pugui veure tots els  
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Situació del treball Riscos o fenòmens 
perillosos 

Mesures de prevenció  Bibliografia (reglaments 
francesos) 

el punt baix pot ser depassat i 
bascular la càrrega . 

moviments perillosos i tindrà 
un dispositiu que asseguri 
l’aturada immediata del 
moviment. Aquest dispositiu 
aturarà tot moviment sigui 
quin digui el mode de control. 

Els desplaçaments de les 
càrregues son programats i 
executats en “automàtic”. Els 
moviments intempestius es 
produeixen o bé per superar 
la cota més baixa o bé per 
enganxades produïdes al 
teler. 

Basculació de càrregues 
sobre els operadors. Caiguda 
de la càrrega comportant 
contusions, fractura o mort. 

Utilització de sistemes 
d’elevació ajustats amb la fi 
que les càrregues pujin en cas 
de afluixament o fixació 
defectuosa dels 
comandaments. 
 
Els contrapesos han de 
portar: 
- Indicació del seu pes 
de forma inesborrable. 
- La marca del fabricant. 
- Els contrapesos de 
taratge de l’equip estaran 
identificats per un cosit de 
color. 
- Els contrapesos de 
taratge dels contrapesats 
motoritzats estaran fixats de 
forma que el seu desmuntatge 
precisi d’un utillatge especial. 
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Situació del treball Riscos o fenòmens 
perillosos 

Mesures de prevenció  Bibliografia (reglaments 
francesos) 

Excés de càrrega per: 
- La capacitat de l’equip. 
- La Capacitat d’una part de 
l’equip(cas de les barres). 
- L’escena 

 

Indicar amb l’ajut de rètols: 
- El pes sobre cada 
càrrega. 
- Sobre cada equip la 
seva capacitat; per les barres, 
trussos, etc. La capacitat 
d’elevació serà indicada a 
cada element o part de 
l’element; 
per les barres, establir un 
quadre de càrregues 
(repartida i puntual). 
- En cas de construcció 
amb trussos especials, 
elaborar una nota de càlcul 
amb la fi de determinar la 
capacitat d’encaix de 
l’estructura. 
- La càrrega màxima que 
pot ser sospessa 
conjuntament dels 
equipament del teler. 

 

Els tècnics estan presents 
sota la càrrega durant el seu 
moviment  (situació prohibida 
per el Codi de Treball). 
- Durant el muntatge del 
decorat.  

Caiguda d’objectes 
comportant mort, ferides. 

Aquestes situacions han de 
ser eliminades sempre que 
sigui possible (muntatge), o 
bé seran analitzades per fer-
les objecte de mesures 
compensatòries amb la fi 
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Situació del treball Riscos o fenòmens 
perillosos 

Mesures de prevenció  Bibliografia (reglaments 
francesos) 

d’obtenir  el nivell de seguretat 
més alt possible. 
Durant el disseny  del decorat 
i l’estudi del muntatge cal 
preveure: 
- Les posibilitats de 
muntatge d’eslingues. 
- Les guies pels 
encastraments, les unions. 
- Muntatge de bastides o 
utilització de una cistella 
concebuda per la elevació de 
personal, amb aquest fi: 
- - Unir el màxim 
d’elements al paviment abans 
d’efectuar l’elevació. 
- Definir una organització 
a escena que permeti evitar 
les persones sota les 
càrregues. 
Posar a disposició dels 
tècnics els elements que els 
permetin d’assegurar  el 
guiatge estant col·locats a un 
costat de la càrrega. (Veure la 
fitxa consignada de l’ús de 
proteccions individuals i la 
fitxa de decorat). 
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Situació del treball Riscos o fenòmens 
perillosos 

Mesures de prevenció  Bibliografia (reglaments 
francesos) 

Durant la representació i 
l’assaig.  

El risc es equivalent al que 
trobem durant la elevació de 
persones, es recomanable 
d’adoptar disposicions similars 
a aquelles definides 
reglamentàriament per aquest 
risc. 

 

Operacions manuals.  

Per les operacions manuals, 
els dispositius es faran 
mitjançant sistema 
contrapesat, aquest estarà 
ajustat de forma que en cas 
de relaxació de la manipulació 
la càrrega pujarà. 
- Per els equips manuals 
o tirs individuals manuals (no 
contrapesats) s’hi haurà 
d’instal·lar obligatòriament un 
dispositiu “Stop de caiguda” 
que aturi la baixada del 
decorat o de l’equipament 
escènic en cas de relaxació  
del control, o qualsevol altra 
dispositiu que permeti limitar 
el recorregut abans que 
l’element pugui esdevenir 
perillós per a les persones. 
- Tenint en compte que l’ 
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Situació del treball Riscos o fenòmens 
perillosos 

Mesures de prevenció  Bibliografia (reglaments 
francesos) 

esforç dinàmic en el fre 
manual es limitat, el coeficient 
d’utilització dels cables podrà 
ser limitat a 5. El fre d’ equips 
a l’alemanya no  ha de ser 
utilitzat  per blocar  el control, 
preferiblement serà aturat 
manualment (excepte si 
s’utilitzen frens de corrons). 

Operacions mecanitzades  

Per les operacions realitzades 
per equips moguts 
elèctricament, 
pneumàticament o 
hidràulicament: 
- Cada pupitre de control 
estarà dotat d’una parada 
d’emergència, el sistema  de 
control haurà de: 
- Indicar sense 
ambiguetat el sentit de la 
maniobra, sigui quina sigui la 
seva posició si aquest és 
mòbil. 
- Necessitar de l’acció 
contínua de l’operador durant 
la maniobra. La relaxació 
d’aquest  comportarà l’aturada 
del moviment. 
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Situació del treball Riscos o fenòmens 
perillosos 

Mesures de prevenció  Bibliografia (reglaments 
francesos) 

- El sistema de fre serà 
automàtic en cas de tall de 
subministrament elèctric i no 
desembragable. 
- L’equip estarà dotat 
d’un reductor que eviti el gir 
en cas de tall de 
subministrament elèctric, fins i 
tot en cas de no tancament 
dels frens. 

Operacions mecanitzades  

En cas d’haver estat 
impossible per disseny, en 
referència a la velocitat, posar 
en servei un segon sistema de 
frenatge, mitjançant un 
sistema de sobrevelocitat. 
En el cas d’unió d’elements, 
possar un discriminador entre 
els elements de control. 
Equip de maniobra manual: 
- Utilitzar únicament 
equips que disposen  de 
dispositius anti-retorn. 
Pels establiments nous o 
renovats: 
- Estudiar la instal·lació 
de l’opció de muntatge d’un 
sistema d’equip amb 
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Situació del treball Riscos o fenòmens 
perillosos 

Mesures de prevenció  Bibliografia (reglaments 
francesos) 

motor/fre, cable, regulació de 
velocitat, diàleg intel·ligent 
que permeti l’autocontrol dels 
moviments o bé la limitació de 
la velocitat dels moviments 
dels dispositius de fixació dels 
elements escènics a menys 
de 0,2 m/s. 
En automàtic: 
- Instal·lar sensors que 
donin la posició  efectiva del 
ganxo d’elevació o de la 
barra. 
- Dissenyar l’arquitectura 
dels circuits de control dels 
diferents aparells d’elevació  
de tal forma que la perdua 
d’informació o de control dels 
moviments sigui del tot 
impossible,  amb la fi de 
detectar en temps real tot 
incident ( fixació, 
sobrevelocitat, sortida 
d’ordres). 
 
El coeficient de seguretat 
per les cadenes sera de 8 i 
pels cables de 10 com a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítol III-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article L78 del Codi E.R.P. 
(Establiments de pública 
concurrència) 
Capítol IV “Dispossicons 
tècniques per el disseny i 
execució dels decorats”. Punt 
2.2.5 
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Situació del treball Riscos o fenòmens 
perillosos 

Mesures de prevenció  Bibliografia (reglaments 
francesos) 

mínim.  
 
Es responsabilitat del cap de 
l’establiment de vetllar perquè 
l’organisme de control tingui a 
bé  integrar aquestes nocions 
durant les verificacions. 
Els elements de fixació dels 
equipaments escènics (so, 
il·luminació,...) seran sempre 
doblats (un de fixació + un de 
seguretat). 
 
Per els elements del decorat, 
cal triar la millor tècnica de 
suspensió amb diferents 
cables, dels quals s’ 
assegurarà la igual tensió. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per disseny  de l’espectacle, i 
amb la fi d’eliminar el risc, es 
buscarà un disseny de 
decorat que permeti tots els 
muntatges al paviment , la 
seva elevació posterior 
conjunta i la col·locació dels 
elements que permetin l’enfoc 
des del paviment (per 
exemple: projectors 
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Situació del treball Riscos o fenòmens 
perillosos 

Mesures de prevenció  Bibliografia (reglaments 
francesos) 

 
 
 
Elevació del personal per el 
muntatge d’un decorat o 
l’enfoc de projectors. 

 
 
 
 
Caiguda de gran alçada 

motoritzats, perxes 
corredores, canvis de colors 
motoritzats,...) 
Quan això sigui impossible: 
- Usar les cistelles  
dissenyades per la elevació 
del personal. Aquest estarà 
format per la seva utilització, 
aquesta formació serà 
validada  per un control de 
coneixements més un control 
mèdic, per obtenir les 
autoritzacions nominatives 
abans d’utilitzar  el material. 
En cas de nova impossiblitat: 
- Utilitzar un lloc de 
treball elevable fixat a 
l’estructura de la pinta, 
especialment dissenyat per 
l’elevació de personal i equip 
per aquest fet: 
- Cistella sospesa 
dotada de barana, sota-
barana i entornpeu. 
- Suspensió d’un sistema 
complementari (línia de vida) 
que garanteixi la seguretat 
amb fixacions independents 
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Situació del treball Riscos o fenòmens 
perillosos 

Mesures de prevenció  Bibliografia (reglaments 
francesos) 

del sistema d’elevació. 
- El sistema 
complementari (línia de vida) 
que garanteixi la seguretat és 
de funcionament totalment 
automàtic. 
El material nou està sotmés a 
l’obtenció d’un exàmen CE del 
corresponent tipus. 
Tots els aparells hauran de 
ser objecte  de verificació 
regular, sobretot després de 
cada muntatge i desmuntatge, 

Aparició, desaparició de 
persones amb l’ajut de la 
trapa o l’escotilló. 

Caiguda. Aixafament contra 
una estructura fixa de la trapa. 
Introducció de membres dins 
d’un mecanisme perillós. 

L’aparell d’elevació ha de ser 
dissenyat per l’elevació de 
persones, dotat d’un sistema 
de retenció anti-caigudes, tant 
si l’aparell es motoritzat com 
si és mogut manualment. Pel 
seu disseny el recorregut no 
haurà de ser superior als 3 m. 
Amb la finalitat de prevenir 
l’aixafament contra les 
estructures fixes durant 
l’elevació i la caiguda de la 
persona, cal instal·lar l’aparell 
dins d’una estructura llisa o 
enreixada. L’espai entre 

Norma Europea EN 294 
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Situació del treball Riscos o fenòmens 
perillosos 

Mesures de prevenció  Bibliografia (reglaments 
francesos) 

aquesta estructura i la 
plataforma, així com les 
dimensions de la malla o 
enreixat estaran determinades 
perquè cap part o membre de 
la persona no hi pugui ser 
introduïda (cal tenir en compte 
la talla dels nens). 

Sistema contrapesat manual  

Disposar el punt de maniobra 
de forma que el tècnic pugui 
veure tot el trajecte de la 
plataforma i l’obertura de la 
trapa. 
La maniobra serà confiada a 
tècnics degudament formats. 
Correspon a l’empresari de 
verificar i validar aquesta 
formació per cada nova 
creació. 

 

Sistema mogut mecànicament  

La velocitat de la plataforma 
serà inferior a 1,5 m/sg. Es 
prestarà una atenció particular 
a comprovar que no existeix 
cap punt tallant dins de 
l’estructura de protecció. 
Des del punt de maniobra el 
tècnic tindrà control visual 
sobre el conjunt del 
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Situació del treball Riscos o fenòmens 
perillosos 

Mesures de prevenció  Bibliografia (reglaments 
francesos) 

recorregut. 
El dispositiu de comandament 
serà  obligatòriament de acció 
mantinguda. Hi haurà un 
dispositiu de parada 
d’urgència. 
Quan la plataforma estigui en 
la seva posició més alta, ha 
de ser impossible l’accés als 
mecanismes que es trobin 
sota d’ella, per aquest motiu 
s’haurà d’instal·lar un 
mecanisme de tancament. 
La plataforma d’elevació 
estarà dotada d’un 
mecanisme de parada 
accessible per les persones 
transportades i prioritari sobre 
el comandament del  
operador. 
Les portes o trapes de la 
plataforma en la seva posició 
baixa estaran dotades d’un 
sistema de tancament que 
impedeixi el moviment 
d’aquesta mentre estiguin 
obertes. Mentre hi hagi un risc 
d’aixafament contra la trapa, 
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Situació del treball Riscos o fenòmens 
perillosos 

Mesures de prevenció  Bibliografia (reglaments 
francesos) 

serà necessària la instal·lació 
d’un mecanisme per tal 
d’impedir el moviment de la 
plataforma mentre la trapa 
estigui tancada. 
Quan es tracti de una 
plataforma de grans 
dimensions, la disposició dels 
actors en la posada en 
escena ha de garantir que 
aquests no puguin acostar-se 
a la zona perillosa (caiguda de 
gran alçada, atrapament entre 
element fix i mòbil) 

“Vol” durant la 
representació. Caiguda de gran alçada. 

Els artistes estaran 
obligatòriament dotats d’un 
arnés conforme a la norma 
EN361 (integrat al seu 
vestuari). 
L’arnés estarà lligat per 
mosquetons i eslingues 
normalitzats (marcats CE): 
d’una part els elements 
necessaris per assegurar el 
vol (politges, barres,...) i de 
l’altra part a una estructura 
fixa de l’edifici, aprovada i 
verificada per aquest ús 

Normes: 
EN 353-1 
EN 353-2 
EN 354 
EN 358 
EN 360 
EN 362 
EN 363 
EN 365 
EN 795 
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Situació del treball Riscos o fenòmens 
perillosos 

Mesures de prevenció  Bibliografia (reglaments 
francesos) 

dotada d’un sistema anti-
caiguda normalitzat (com pot 
ser un enrotllador. 

“Vol” durant la 
representació.  

Cop o Aixafament contra un 
element del decorat. 

Els desplaçaments verticals o 
horitzontals a una velocitat 
superior a 1,5 m/s, no podran 
ser realitzats més que en 
zones lliures de qualsevol 
estructura (decorat, 
passarel·la, escena), incloent 
els espais susceptibles de ser 
tocats per l’oscil·lació del 
artista. 
Els elements usats per 
assegurar els moviments 
(politges, perxes, puntuals,...) 
tindran un nivell de fiabilitat 
equivalent, al menys, a un 
coeficient de seguretat 10. A 
més, per tal d’aconseguir que 
tant les velocitats com els 
espais definits no puguin ser 
superats o ocupats en cas de 
mal funcionament dels 
sistemes o de l ‘operador, 
posar els mitjans necessaris 
per bloquejar el mecanisme 
de vol o la velocitat. 
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III – Les verificacions periòdiques de certs equipaments previstos per l’article r.233-11, precisats pel decret de 9 de juny de 1993 en 
allò que es refereix als equipaments de treball, usats per la elevació de càrregues, l’elevació de l locs de treball o el transport 
elevat de persones. 
 
1.- DATA D’APLICACIÓ: el 1 de juliol de 1993 
 
2.- AMBIT D’APLICACIÓ: 
 

a) Els aparells d’elevació definits a continuació i  els seus suports (art. 2) 
Màquines, incloses les mogudes per força humana directament, i els seus equipaments, conduïts per un o més operadors 
que accionen sobre els moviments per mitja d’ aparells de servei dels que ells conserven el control, dels quals al menys una 
de les funcions es desplaçar una càrrega constituïda per mercaderies o materials, o en el pitjor cas, per una o més 
persones, amb un canvi de nivell significatiu d’aquesta càrrega durant el desplaçament, no estan la càrrega lligada de forma 
permanent a l’aparell. 
 
No es considera com significatiu un canvi de nivell a aquell que és el just i necessari per desplaçar una càrrega aixecant-la 
de terra i que no es capaç de generar cap tipus de risc en cas de fallada del suport de la càrrega. 
 
La llista no exhaustiva dels aparells d’elevació visats i dels aparells no considerats es troba a l’annex. 

 
b) Els aparells d’elevació responen a la següent de finició: 

Equipaments no incorporats a una màquina, a un tractor o a un altra material, i emplaçats entre la màquina, el tractor a 
qualsevol altra material i la càrrega,  com una eslinga,  una pinça auto – bloquejant, una ventosa o element d’elevació. 

 
3.- CONTINGUT DE LES VERIFICACIONS   
 
Les definicions del contingut de les verificacions estan detallats en els articles 4 a 11 del decret de 9 de juny de 1993. 
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4.- TIPUS DE VERIFICACIONS D’ACORD AMB ELS APARELLS . 
 
Els aparells d’elevació i els seus suports han de superar els següents exàmens: 
 

1. L’examen d’adequació consisteix a verificar que l’aparell és apropiat als treballs a  efectuar i als riscos als que seran 
exposats els treballadors i que pot ser usat i complir les funcions previstes amb tota seguretat; que ha estat instal·lat i pot 
ser usat conforme al manual d’instruccions del fabricant. L’assaig de funcionament, consisteix a fer moure amb les posicions 
més desfavorables de la càrrega d’assaig per els Página: 22 
aparells mecànics als valors màxims de la capacitat prevista pel fabricant, per assegurar-se de l’eficàcia del funcionament, 
dels frens o dispositius equivalents, dels dispositius que controlen la baixada de les càrregues, dels dispositius que limiten 
els moviments com els límits de cursa, etc. per tal de fer saltar, quan existeixin, els límits de càrrega, de cara a assegurar el 
seu bon funcionament a menys de 1,1 vegades la càrrega màxima d’utilització. 

2. L’examen d’adequació d’un accessori de càrrega consisteix a verificar que aquest és apropiat als diferents aparells 
d’elevació en els que serà usat, així com als treballs a efectuar i als riscos als que els treballadors estaran exposats i que 
pugui ser usat i complir les funcions previstes amb tota seguretat d’acord amb les instruccions del fabricant. 

3. La prova estàtica d’un accessori d’elevació consisteix a fer suportar a l’accessori la càrrega màxima d’utilització, multiplicada 
pel coeficient de la prova estàtica, sense fer-lo moure, durant un quart d’hora. 

4. L’examen d’estat de conservació d’un aparell d’elevació consisteix a verificar el bon estat de conservació de l’aparell i dels 
seus suports i a descobrir qualsevol deteriorament  susceptible de ser l’origen de situacions perilloses.. 

5. La prova estàtica d’un aparell d’elevació consisteix (excepte per alguns carros automotrius de manteniment) a fer suportar a 
l’aparell amb tots els seus accessoris i suports, la càrrega màxima d’utilització multiplicat pel coeficient de la prova estàtica, 
sense fer-la moure, durant una hora. 

6. La prova dinàmica d’un aparell d’elevació consisteix a fer moure l’aparell carregat amb la seva càrrega màxima d’utilització 
multiplicada pel coeficient de la prova dinàmica de forma que és posarà la càrrega en totes les posicions que pugui ocupar, 
sense tenir en compte ni la velocitat, ni l’escalfament de l’aparell. 

 
A.- Verificació abans de la posada en servei, dita Verificació Inicial. 
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Aquesta verificació és efectuada de cara a assegurar-se que els aparells estan ben instal·lats, d’acord amb les especificacions 
previstes pel manual d’instruccions i poden ser usades amb seguretat: 
 

- Aparells inclosos: 
 
Els aparells d’elevació, susceptibles de ser utilitzats amb diferents configuracions, bàsicament per la suma d’un equipament 
intercanviable que pugui modificar la estabilitat o la capacitat de l’aparell, o després de la modificació d’un aparell, destinat a la 
elevació de càrregues, en un aparell d’elevació especialment concebut per desplaçar en elevació un lloc de treball, han de ser 
objecte d’una verificació abans de la primera posad a en servei en cadascuna de les seves configuracion s. 
 
Els aparells d’elevació nous i els seus suports, dels que el responsable de la posada en servei està segur de la conformitat d’us 
han de ser objecte de: 
 

- L’examen de adequació. 
- L’assaig de funcionament. 

 
Els aparells d’elevació nous i els seus suports, dels que el responsable de la posada en servei no està segur de la disponibilitat 
d’us, han de ser objecte de: 
 

- L’examen de adequació. 
- La prova estàtica. 
- La prova dinàmica. 

 
Aquestes dues darreres proves han de ser superades sense cap problema. 
 
Els aparells d’elevació ocasional i els seus suports moguts per una energia diferent a la força humana usada directament han de 
ser objecte dels exàmens d’adequació, la prova estàtica, la prova dinàmica. 
 
Els aparells d’elevació ocasional moguts per la força humana directament han de fer un examen d’adequació i una prova de 
funcionament. 
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En cas de lloguer, els aparells d’elevació son únicament sotmesos als exàmens d’adequació i de l’estat de conservació, a condició 
d’haver fet regularment les verificacions generals periòdiques (examen de l’estat de conservació, verificació dels accessoris 
d’elevació). 
 
El cap de l’establiment utilitzador ha d’assegurar-se que el conjunt d’aquestes verificacions han estat ben executades. 
 
Els accessoris d’elevació nous dels quals el responsable de la posada en marxa s’assegura de la disponibilitat d’us, han 
d’assegurar-se de fer un examen d’adequació. 
 
Els accessoris d’elevació nous dels quals el responsable de la posada en marxa no s’assegura de la disponibilitat d’us, han 
d’assegurar-se de fer un examen d’adequació i una prova estàtica. 
 
Els accessoris d’elevació ocasional han de ser objecte de les mateixes verificacions. 
 
B.- Verificació abans de tornar a posar en servei. 
 
Aquesta verificació ha de ser efectuada abans de tornar a posar en servei els aparell d’elevació (els accessoris d’elevació no 
incorporats a l’aparell n’estan exclosos) abans de tota operació de desmuntatge o re-muntatge o modificació susceptible de posar 
en perill la seva seguretat. 
 
Això inclou, bàsicament en cas de canvi de lloc d’explotació, en cas de desmuntatge seguit d’un re-muntatge, després de tota 
substitució, reparació important dels seus òrgans essencials, després de tot accident provocat per l’error d’un òrgan essencial. 
 
La verificació inclou: 
 

- L’examen d’adequació. 
- L’examen de l’estat de conservació. 
- La prova estàtica. 
- La prova dinàmica. 
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Excepcions 
 
Els aparells d’elevació moguts per la força humana usada directament, estan dispensats sota certes condicions de les proves 
estàtiques. 
 
En el cas de canvi de cadenes, cables o cordes integrades a l’aparell d’elevació, es dispensarà d’una verificació abans de tornar-lo 
a posar en servei d’acord amb les següents condicions: 
 

• Que el canvi sigui efectuat amb uns materials de les mateixes característiques que el material d’origen. 
• Que la intervenció sigui anotada en el registre de seguretat previst. 
• Que aquesta anotació sigui completada amb indicació del lloc on puguin ser consultades les característiques del material 

reemplaçat. 
 
C.- Verificació general periòdica 
 
Aquesta verificació s’efectua amb la fi de detectar, amb temps útil, un deteriorament susceptible de crear perills. 
 
Aparells inclosos: 
 
Tots els aparells d’elevació i els seus accessoris. 
 
La periodicitat de la verificació és anual. 
 
La verificació dels aparells d’elevació comporta l’examen de l’estat de conservació i els assajos de funcionament. 
 
La periodicitat anual pot ser reduïda a: 
 

- 6 mesos per alguns aparells, bàsicament aquells moguts per una energia altra que la força humana especialment dissenyats 
per el transport de persones o preparats per desplaçar en elevació un lloc de treball; 
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- 3 mesos per aquells moguts per la força humana emprada directament, especialment dissenyats o preparats per desplaçar 
en elevació un lloc de treball. 

 
5.- QUI POT FER AQUESTES VERIFICACIONS? 
 
El codi de treball diu que les verificacions han de ser fetes per persones qualificades, que siguin o no de l’empresa, de les quals hi 
haurà una relació a disposició de la Inspecció de Treball o del controlador de treball. 
 
Aquestes persones han de tenir competències en l’àmbit de la Prevenció de Riscos Laborals presentades pels equipaments de 
treball i han de conèixer les disposicions reglamentàries que hi fan referència. 
 
El resultat de la verificació ha de ser consignat en el registre de seguretat i l’informe establert eventualment així com la verificació 
ha de ser inclòs com annex al registre. 
 
6.- REGISTRE DE SEGURETAT 
 
Els resultats dels exàmens, assajos i proves realitzades durant les diferents verificacions han de ser consignades en el Registre de 
Seguretat. Els resultats de les diferents mesures efectuades en el curs de les verificacions han de figurar en el document. 
 
 
 
 
 
 
IV- DIRECTIVES EUROPEES APLICABLES ALS APARELLS D’E LEVACIÓ. 
 
La Definició del terme equipaments de treball resulta de l’enumeració que figura a la primera línia del 1 de l’article L.233-5 del Codi 
de Treball: “les màquines, aparells, estris, enginys, materials i instal·lacions designades pels els termes d’equipaments de treball”. 
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A aquest títol, els aparell d’elevació son equipaments de treball, d’acord amb la definició donada per l’article 7 del decret del 16 de 
novembre de 1992: 
 
“aparells conduïts per un o més operadors que actuen sobre el moviments per mitja d’elements de servei dels que ells en 
conserven el control, en els quals al menys una de les funcions és la de desplaçar una càrrega amb un canvi significatiu de nivell 
sobre ella mateixa durant el desplaçament, la càrrega no està fixada de forma permanent a l’aparell.  No es considera com 
significatiu un canvi de nivell corresponent a aquell que és el just per desplaçar una càrrega aixecant-la de terra sense que sigui 
susceptible de generar riscos en cas de fallada del suport de la càrrega”. 
 
1 – Aparell d’elevació en servei i d’ocasió. 
 
Els aparell d’elevació d’ocasió posats en servei abans del 1 de gener de 1993, han de complir les normatives de l’any 1947 i han 
de ser conformes amb les mesures particulars de seguretat relatives als aparells d’elevació diferents dels ascensors i 
muntacàrregues. 
 
Pels aparells d’elevació el decret 98 1084 defineix les mesures a prendre. Aquesta posada en conformitat haurà de ser efectiva 
abans del 5 de desembre de 2002. 
 
2- Els aparells d’elevació nous. 
 
Què és un aparell nou? 
 
“Es el considerat com posat per primer cop en el mercat, nou, o en un estat nou tot equipament de treball o mitjà de protecció que 
no hagi estat efectivament usat en un estat membre de la CEE ni estat objecte d’una exposició, d’una posada en venda, d’una 
venda, d’una importació, d’un lloguer o d’una posada a disposició, d’una posada en servei o d’una utilització”. 
 
Cal precisar que tot equipament de treball o mitjà de protecció que no superi els procediments de certificació de conformitat no 
podrà ni ser venut, ni exposat, ni llogat. 
 
Les obligacions dels dissenyadors. 
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Aquestes obligacions referides als dissenys i construcció de materials han de respectar al màxim nivell les obligacions de 
seguretat. 
 
Per poder ser posats al mercat des de el 1 de gener de 1995 els materials nous han d’haver passat amb satisfacció un 
procediment de certificació. 
 
Els decrets 92-766 i 92-767 del 29 de juliol de 1992 defineixen els procediments de certificació de conformitat, les modalitat pel seu 
control. 
 
El decret 92-766 preveu dos tipus de procediments de certificació aplicables als equipaments de treball i als mitjans de protecció 
que son: 

- Auto certificació CE. 
- L’examen CE únicament pels aparells d’elevació de persones que presentin un risc de caiguda de més de 3 m. 

 
Estan exclosos els ascensors i muntacàrregues que son objecte d’un text específic, i els elevadors de maquinaria de teatre 
(elevador de pòdiums d’escena, d’orquestra,...) per aquest material no existeix cap text específic fins avui dia, els compradors 
poden referir-se al decret 92-767 del 29 de juliol de 1992 per establir l’hipòtesi de càlcul. 
 
L’auto-certificació inclou: 
 

- Els aparells d’elevació. 
- Els accessoris d’elevació (eslingues, grapa auto-bloquejant,...) 
- Els components dels accessoris d’elevació (grillets, anelles,...) nous. 

 
Què és L’auto-certificació? 
El fabricant o l’importador declaren que l’equipament de treball es conforme a les regles tècniques que li pertoquen. 
 
El fabricant o l’importador estableixen i signen una declaració de conformitat, del qual en dona un al comprador després de la 
venda , del lloguer, de la cessió o de la posada en disposició sota qualsevol títol d’un equipament de treball. 
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El marcatge de conformitat ha de ser visible en els equipaments, aquest marcatge esta constituït per les sigles “CE”. 
 
Una documentació tècnica relativa als mitjans disposats per assegurar la conformitat a les regles tècniques aplicables ha de existir 
i ser tingut pel fabricant a disposició, bàsicament del ministeri de treball. 
 
Per l’examen “CE” el fabricant o l’importador ha de fer controlar el seu material per un organisme homologat pel Ministeri o 
Conselleria de Treball. 
 
S’ha de disposar i signar també una declaració de conformitat del material venut amb el que s’ha presentat a l’organisme 
verificador. 
 
Un marcatge “CE” és obligatori. 
 
El comprador o el llogater d’un material no conforme pot, excepte per clàusula contractual, en el període d’un any a comptar des 
del lliurament, denunciar la resolució de la venda o del lloguer;  el tribunal que pronuncií aquesta resolució pot sentenciar danys i 
prejudicis a favor del comprador o llogater. 
 
V.- POSICIÓ DEL MINISTERI DE TREBALL FRANCÉS (apare lls nous) 
 
Ministeri de Treball i Assumptes Socials. 
Direcció de Relacions Laborals. 
 
Sots-direcció de condicions de treball i de la prot ecció contra els riscos de treball. Oficina CT5. 
 
Objecte: Reglamentació aplicable als aparells d’elevació usats en els llocs d’espectacle. 
 
Senyor Director, 
 



La Seguretat en el Sector de l’Espectacle en Viu. Suspensió i manipulació manual de càrregues i elevació de personal. Memòria del Conseil Nacional de la Scénographie, publicada pel Ministère de la Culture i la 
CRAMIF. Traduït per Jordi Salvador.                                
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Per la carta citada com a referència, em pregunteu amb la fi de conèixer la reglamentació aplicable als aparells d’elevació destinats 
als llocs d’espectacle i utilitzats per sobre de les persones. 
 
Proposeu per garantir la seguretat dels treballadors o del públic que estan sota les càrregues sospeses de tenir en compte la 
caiguda potencial d’aquesta darrera integrant a partir del disseny la construcció dels equipaments d’elevació els següents 
elements: 
 

• Reductor de doble capacitat. 
• Dispositiu de detecció de sobrecàrrega (desconnexió en un marge del 20% per sobre de la càrrega nominal). 
• Dispositiu de detecció de sobre-velocitat desconnexió en un marge del 20% per sobre de la velocitat nominal). 
• Coeficient de seguretat 12 per cadenes o cables. 
• Presència d’un segon fre de seguretat acoblat directament sobre el eix dels tambors que desprès de l’aturada normal de 

l’aparell o en cas de sobre-velocitat unida a una fallada d’un component de la cadena cinemàtica (al que caldria, segons 
nosaltres, d’adjuntar un control sistemàtic de velocitat en la baixada). Com a variació aquest segon fre disposaria d’un 
dispositiu mecànic anti-caiguda que actua en cas d’acceleració anormal de la càrrega (ruptura d’un element) i que bloqués el 
conjunt de les suspensions fixades a la càrrega. 

 
La posada en servei d’aquestes disposicions em sembla natural per permetre al constructor d’assegurar-se per construcció de la 
protecció de les persones exposades contra una eventual caiguda de la càrrega en cas de fallada de la suspensió principal 
(d’acord amb les exigències bàsiques 4.1.2. i 4.2.1.4 de la directiva 89/392/CE modificada) i de declarar-ne la conformitat per les 
condicions d’us previstes en el Manual d’Instruccions. 
 
A continuació dels nostres intercanvis del 5/3/1997 i després d’un estudi complementari, considero que és necessari, en referència 
a l’estudi de riscos exigit per el punt 1.1.2 d’aquesta directiva, d’aplicar des del disseny i la construcció d’aquest material les regles 
tècniques previstes en els capítols 1 al 4  de l’article R233-84 del codi del treball. 
 
Reflexionant, em sembla realment difícil de fer referència directa al capítol 6, específicament previst per la elevació de persones, 
fins i tot si certes regles que hi conté (per exemple el doblement del coeficient d’utilització, el muntatge de limitadors de càrrega i 
velocitat, ...) corresponen a riscos a cobrir i han de ser presos en consideració conseqüentment. 

El cap de la oficina CT5  E. FRICHET-THIRION 


