
¿Com cal formar el conductor de ca-

rretons elevadors? 

El conductor ha de tenir una formació gene-

ral i de riscos laborals dels carretons eleva-

dors que li certificaran amb el que es coneix 

com a carnet de carretoner, i després hauria 

de tenir una formació especifica sobre el 

model de carretó que operarà, el lloc on 

desenvoluparà la feina i les característiques 

de la mateixa feina. 

Tot i que no hi ha una formació reglada obligatòria 

a Espanya per a un conductor de carretons eleva-

dors, si que hi ha unes disposicions que obliguen a 

aquesta formació. Podeu consultar-les a 

“normativa conductors carretons elevadors”. Son 

la base que marca les pautes a seguir per aquesta 

formació. 

El primer que cal es cursar una formació general 

sobre els carretons elevadors i sobre riscos laborals 

específics de la seva conducció. Aquesta es la for-

mació que s’imparteix per a la obtenció del cone-

gut com a carnet de carretoner. 
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Amb aquesta formació bàsica l’operari te la auto-

rització per a operar els carretons elevadors. 

Però aquesta formació es insuficient, ja que no ens 

garanteix el coneixement específic sobre el model 

concret de carretó que operarà, ni la conservació 

adequada dels equips, ni el controls de altres varia-

bles que al final permetran obtenir la rendibilitat 

potencial esperada. 

Per això quan posem en mans de un conductor un 

model de carretó elevador concret caldrà fer-li una 

formació especifica en el coneixement de la màqui-

na, en el riscos concrets del lloc on l’operarà i en el 

coneixement i gestió de totes les variables que in-

cidiran en el desenvolupament de la seva feina. 

No fer-ho segurament comportarà costos opera-

tius afegits, pèrdua del valor de la inversió, major 

possibilitats de accidents laborals, i fins i tot tren-

car les cadenes de producció. 

Tallers Citoler, cada vegada que entrega una mà-

quina a un client inclou en el seu servei un pla de 

formació específic i adaptat a les condicions de la 

màquina i la feina que ha de desenvolupar, que 

serà més o menys intensiu en funció dels coneixe-

ments de cadascun dels conductors que hauran de  

Cal informació general sobre carretons elevadors i 

riscos laborals per el carnet de carretoner, però 

aquesta formació es insuficient. 



la millora de prestacions que aporten les maquines  

elèctriques d'última tecnologia. Amb aquest pla de 

formació s’assegura que els conductors estan en 

condicions de operar les màquines elèctriques amb 

la mateixa eficiència que operaven les dièsel.  

operar la màquina, en el ben entès que sempre 

seran persones que ja disposen del carnet de ca-

rretoner.  

Com exemple: el pla de formació per a l’adaptació 

de conductors de carretons elevadors dièsel a car-

retons elevadors elèctrics, molt demandat i apreci-

at en aquest moment en que moltes empreses es-

tan substituint els equips dièsel, per els estalvis 

que s’obtenen en combustible i manteniment i per  

Tallers Citoler, acompanya cada màquina que ven, de 

un pla de formació específic adaptat a la màquina i a 

la feina que ha de fer. 


