
 
 

 
 
       CAMPANYA DE SEGURETAT VIÀRIA 

Circular nº 1.126 

Barcelona, 11 de desembre de 2013 
 
 
Benvolguts Associats, 
 
Com a continuació de la circular 1.123 relativa a les mesures de seguretat en la conducció de 
carretilles i toros, i dins la campanya de sensibilització per evitar accidents i complir amb les 
mesures de seguretat legalment establertes us recordem que a l’hora de fer ús d’aquesta 
maquinària heu d’assegurar-vos de que el vostre personal compleixi : 
  
1.- Moderar la velocitat en les maniobres i desplaçaments de les màquines. 
2.- Assegurar la càrrega.  
3.- Comprovació i ús de les llums obligatòries (marxa enrere, fre, intermitents).  
4.- Comprovació i ús dels dispositius acústics a l’iniciar maniobres de marxa enrere. 
5.- Respectar els senyals i les marques viàries (pas de vianants, stops, preferències...). 
6.- No fer servir dispositius de telefonia mòbil – excepte aquells adaptats i homologats per a la 
conducció “mans lliures”- . 
7.- Fer ús dels dispositius i equipaments de seguretat i retenció (cinturó de seguretat, armilles 
reflectants, etc..). 
8.- Prohibició d’entrar i fer drecera per dins dels pavellons. 
9.- No abandonar el vehicle amb el motor en marxa ni sense els dispositius de frenada accionats. 
 
10- Volem a més donar  especial atenció a : 
 
A.-Comprovar que el personal encarregat de fer servir les màquines està en disposició i vigència 
del permís de conducció necessari en cada cas, així com tenir el dia les revisions mecàniques i 
l’assegurança obligatòria en vigor.  
 
B.- Comprovar amb la vostra gestoria que el treballadors que fan servir el toro-carretilla estan 
cotitzant correctament a la Seguretat Social, és a dir, que cotitzen pel CNAE de l’empresa per tal 
d’evitar que es produeixi infracotització. (Si us plau consulteu amb la vostra assessoria).  
 
C.- En cas de que feu servir alguna mena de remolc junt amb el toro , tingueu present que si el 
treballador te un permís de conduir turismes (B) , no es poden sobrepassar EN CONJUNT els 
4.250 kgs (3.500Kgs del vehicle tractor- toro més , com a màxim , 750 kgs del remolc).  

Atentament, 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 


