
 
LEGISLACIÓ EN MATERIA DE 

PREVENCIÓ DE RISCOS  

 
INDEX 

  

i  

ESTUDI DE CAMP SOBRE LES 
NECESSITATS FORMATIVES AL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ    

Autor: Rodríguez i Raventós, Carles      

  Tutors: Abad Puente, Jesús    
 Dalmau Pons, Inés                           



 
ESTUDI DE CAMP SOBRE NECESSITATS 

FORMATIVES AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ  

 
INDEX 

 

ii 

CAPITOL 1: INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS.   

CAPITOL 2: LEGISLACIÓ EN MATERIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS.   

2.1- .Normativa       4  
2.2- .Articulat i consideracions de la normativa analitzada   5   

CAPI TOL 3 : LA PROBLEMÀTI CA DE LA FORMACI Ó EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓ.   

3.1- .Taula de famílies i oficis del sector de la construcció. 19  
3.2- .Breu descripció dels diferents oficis i els seus nivells  
       formatius      22   

3.2.1- .Operadors de maquinària i vehicles de   
          construcció    22   
3.2.2- .Operadors de planta de fabricació  31   
3.2.3- .Treballs d enderroc i manipulació    
           residus    31   
3.2.4- .Oficis de ram de paleta   32   
3.2.5- .Guixaire    42   
3.2.6- .Treballs de manipulació de metalls  43   
3.2.7- .Treballs de manipulació de fusta  46   
3.2.8- .Instal·ladors

    

47   
3.2.9- .Treballs de manipulació de vidre  52   
3.2.10- .Treballs de pintura i afins  52   
3.2.11- .Treballs de jardineria   53   
3.2.12- .Altres    54  

3.3- .La transmissió de la formació.   56   
3.3.1- .El temps com a determinació dels    
          objectius a assolir   57   
3.3.2- .El lloc com a entorn formatiu  59   
3.3.3- .El format com a mitjà de transmissió 60   
3.3.4- .La importància de la avaluació  61  

3.4- .Perfil del treballador en el sector de la construcció 62  
3.5- .La càrrega física    63  
3.6- .La càrrega mental    64   

CAPÍTOL 4 : LA GESTI Ó DE LA PREVENCI Ó EN EL SECTOR DE LA    
CONSTRUCCIÓ.   

4.1- .El sistema de gestió de prevenció de riscos  67  
4.2- .Disseny del sistema de gestió de prevenció de riscos  
       laborals     68  
4.3- .Els procediments    69  
4.4- .Instruccions de treball i preventives   70  
4.5- .El pla formatiu i el seu seguiment   72  
4.6- .La formació en els sistemes de gestió normalitzats 72 

Full 1 de 2

 



 
ESTUDI DE CAMP SOBRE NECESSITATS 

FORMATIVES AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ  

 
INDEX 

 

iii 

CAPÍTOL 5 : ESTUDI DE CAMP SOBRE LA FORMACIÓ EN EL SECTOR   

5.1- .Descripció de la mostra    75  
5.2- .Anàlisi de resultats    79   

5.2.1- .Mitjans emprats i organització del treball 79   
5.2.2- .Percepció dels  riscos   81   
5.2.3- .Formació i informació   83   
5.2.4- .Accidents    86   

CAPITOL 6: CONCLUSIONS     88 

   

CAPITOL 7: BIBLIOGRAFIA I PÀGINES WEB CONSULTADES 89   

ANNEX I: Model de qüestionari.    91   

ANNEX II: Qüestionaris emplenats pels treballadors.  97  
   Full resum d agrupació de dades   

Full 2 de 2

 



 
INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS  

CAPITOL 1  

  

1   

Els elevats índex d accidentabilitat que presenta el sector de la const rucció, així 
com la complexitat de les activitats que se desenvolupen en determinats moments del 
procés const ruct iu, exigeixen una adequada com prensió de les causes que ho 
provoquen i els m it j ans de prevenció i protecció necessaris pel seu cont rol. Però una 
vegada adquir its aquests coneixem ents, el següent i im portant pas és la seva 
com unicació eficaç als t reballadors m it jançant dos dels canals habituals: la form ació i 
informació.  

És ben evident que am bdues paraules són ut ilit zades m olt sovint i que en m olts 
casos s ut ilit zen com paraules sinònim es, no sent així, i en aquest estudi es tractarà la 
form ació tal i com ha de ser i com parar per una part que s està fent avui dia i quins 
resultats s obtenen.  

Les lleis i norm at ives vigents en el que el seu objecte és quelcom relacionat am b la 
prevenció de r iscos laborals aspecte t ractat en el pr im er capítol d aquest estudi- 
apareix repet it ivam ent que la form ació i inform ació han de ser suficient i necessària, 
aquí es t roba uns dels problem es en els plans form at ius, que s analitzarà m és 
endavant.  

Tot i això, la form ació pot produir i produirà resultats posit ius sem pre que es 
fonam ent i en necessitats claram ent definides i específiques del lloc de t reball i 
s im part irà considerant l atenció tant a aquesta com al m ode d aprenentatge dels 
adults.  

Això just if ica que el pr im er pas en el disseny de la form ació sobre seguretat i salut 
sigui l avaluació de les necessitats de form ació. Donada aquesta afirm ació en aquest 
t reball s ha dissenyat i dist r ibuït un qüest ionar i (Annex I ) , que t reballadors del sector 
de la edif icació han em plenat i d aquesta m anera s ha pogut realitzar un estudi 
estadíst ic i ext reure conclusions de les respostes dels t reballadors, últ im capítol 
d aquest t reball.       
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Per a prom oure la Prevenció de Riscos Laborals i im plantar en una em presa un 
sistem a de gest ió òpt im , un sistem a que ens perm et i una efect iv itat form at iva en 
els seus t reballadors, és necessar i conèixer el m arc legal en el qual ens m ourem i 
en el que tot sistem a fonam enta les seves bases. És m olt im portant conèixer 
sem pre la legislació obligatòr ia que existeix en cada m om ent per que l em presa 
assoleixi els seus object ius, ja siguin tècnics com form at ius aquest últ im , objecte 
del present estudi- , encara que aquests es recolzin en una normativa mínima.   

Tenint coneixem ent de la polít ica i f inalitats de l em presa i amb la legislació 
necessària en m atèr ia prevent iva, podrem agilitzar el t reball a l hora de que tots els 
aspectes relacionats am b la form ació - tècnica i en prevenció de r iscos laborals- i la 
legislació d obligat com plim ent , prenguin el m ateix cam í vers el benefici de cada 
t reballador i per tant de tota l em presa.     

Aquest Capítol té com a finalitat l anàlisi de la legislació obligatòr ia en m atèr ia 
preventiva, però abans de entrar en aquesta legislació específica, fora bo el fixar-se 
en la m are de totes aquestes norm es i lleis, la Const itució Espanyola (CE del 27 
de desem bre de 1978) en la que ja es par la de seguretat en el t reball (art . 40.2) ; 
els poders públics vet llaran per la seguretat i la higiene en el t reball i garant iran el 

descans necessari, m it jançant la lim itació de la jornada laboral, les vacances 
periòdiques ret r ibuïdes i la prom oció de cent res adequats .   

Podríem dir que aquest art icle de la Carta Magna és el pr incipi o fonam ent que 
dóna sentit als demés decrets i lleis, com a determ inació d un dret const itucional en 
el que, fruit d aquesta vet lla per la seguretat , sorgeix tota la legislació m és a baix 
exposada.   

A Catalunya, com a la resta del Estat , la legislació bàsica que afecta a la 
protecció en front als r iscos derivats del t reball ve recollida en la Llei General de la 
Seguretat Social i en l Estatut dels Treballadors1, en el qual existeix un interès 
específic en que es reflecteixi en el cont racte de t reball de cada t reballador les 
condicions necessàries en seguretat i salut  que s han de donar en el 
desenvolupament del seu treball.  

Per alt ra banda, l ent rada en vigor de la Llei 31/ 1995 de Prevenció de Riscos 
Laborals i l ordre de 27 de Juny de 1997, per la que es desenvolupa el Reial Decret 
39/ 1997 (Reglam ent dels Serveis de Prevenció) , que obliga a la im plantació de 
m it j ans, i desenvolupam ent de les act iv itats necessàr ies, per la prevenció de r iscos 
der ivats del t reball; dem ost ra l existència d un augm ent d interès social respecte a 
la seguretat i salut dels treballadors, i aquest interès s intenta solucionar mitjançant 
la obligatorietat mitjançant normes i lleis.   

                                                          

 

1 Art.19.Seguridad e Higiene. 
1. El trabajador, en la prestación de sus servicios, tendrá derecho a una protección eficaz en materia de 
seguridad e higiene. 
2. El trabajador está obligado a observar en su trabajo las medidas legales y reglamentarias de seguridad e 
higiene. 
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El Reial Decret 1627/ 1997 pel qual s estableixen les disposicions m ínim es de 
seguretat i salut en les obres de const rucció, suposa una adaptació als m ecanismes 
especificats en la Llei 31/ 1995 de PRL i en el Reglam ent dels Serveis de Prevenció 
(Reial Decret 39/1997).   

En tot cas, la legislació estatal ve condicionada pel m arc jur ídic de la Unió 
Europea. En concret , la Llei de Prevenció correspon a l aplicació de la Direct iva 
Europea 89/ 391/ CEE que fa referència a les m esures per prom oure la m illora de la 
seguretat i la salut dels t reballadors en el t reball. Gràcies a aquesta Direct iva, el 
concepte de seguretat , així com el de la seva gest ió, han sofert una notable 
evolució al llarg dels últims anys.  

A cont inuació es farà un breu passeig per la norm at iva vigent a l Estat i a 
Catalunya, tant la que és especifica del sector de la const rucció com la pròpia Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals i els seus Reials Decrets derivats de form a que es 
pugui observar com intervé la legislació en la form ació i en quin grau condiciona o 
determina la formació dels treballadors. 
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2 .1- . Normativa.    
A cont inuació es presenta un quadre resum am b la legislació que es digne de 

m encionar am b els art icles que par len de form ació-seguretat i una breu descripció de 
quina és la finalitat del article en qüestió.    

Nom Data Article Descripció 

Constitució 
Espanyola 

27 de des. 40, pt 2 
Vet llar per la seguretat i higiene en el 
treball. 

Est.de Trab 24 de mar. 
5, pt.b 
19, pt.4 

Obligació de ser format. 

Conveni 
Construcció 

26 de jul 
Anexe III, 
pt.3 

Obligació de formar-se. 

Llei 31/95 8 de nov. 18/19 Informació i formació dels treballadors

 

RDL. 5/00 4 de ago. Secc. 2 Infraccions en matèria de formació. 

RD. 39/1997 17 de gen. Disp tran 3 Formació de tècnics. 

RD. 485/97 14 de abr. 5, pt.1-2 Formació i informació als treballadors. 

RD. 486/97 14 de abr. 11 Informació als treballadors. 

RD. 487/97 14 de abr. 4 Formació i informació als treballadors. 

RD. 488/97 14 de abr. 5, pt 1-2-3 Formació i informació als treballadors. 

RD.664/97 12 de mai. 12, pt 1-2-3 
Pla de formació i informació als 
treballadors. 

RD. 665/97 12 de mai. 11 
Pla de formació i informació als 
treballadors 

RD. 773/97 30 de mai. 8, pt 1-2-3 Formació i informació als treballadors. 

RD. 1627/97 24 de oct. 15, pt 1-2 Formació i informació als treballadors. 

RD. 216/99 5 de feb. 3, pt.1 Formació dels treballadors. 

RD. 374/01 6 de abr. 9, pt.1-2-3-4 Pla de formació i informació. 

RD. 836/03 27 de jun. Anexe VI Titulació especifica dels gruistes. 

RD.837/03 27 de nov. Anexe VII Titulació especifica dels gruistes 

Full 3 de 15

 



  
LEGISLACIÓ EN MATERIA DE 

PREVENCIÓ DE RISCOS   
CAPITOL: 2 NORMATIVA I ARTICULAT 

 

5  

2 .2- . Articulat i consideracions de la normativa estudiada.  

En aquest apartat es reprodueix textualment l art iculat de la legislació m és am unt 
exposada fent una breu consideració una vegada vistes totes les normatives.   

2 .2.1- . La Constitució Espanyola de 1978  

Article 40. 
2. Asim ism o, los poderes públicos fom entarán una polít ica que garant ice la 

form ación y readaptación profesionales; velarán por la segur idad e higiene en el 
t rabajo y garant izarán el descanso necesario, m ediante la lim itación de la jornada 
laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.

   

2 .2.2- . Estatut dels treballadors.  

Real Decreto Legislat ivo 1/ 1995, de 24 de m arzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. (Vigente hasta el 3 de julio de 
2005)  

Artículo 19. Seguridad e higiene. 
4. El em presar io está obligado a facilitar una form ación práct ica y adecuada en 

m ateria de seguridad e higiene a los t rabajadores que cont rata, o cuando cam bien de 
puesto de trabajo o tengan que aplicar una nueva técnica que pueda ocasionar riesgos 
graves para el propio t rabajador o para sus com pañeros o terceros, ya sea con 
servicios propios, ya sea con la intervención de los servicios oficiales 
correspondientes. El t rabajador está obligado a seguir dichas enseñanzas y a realizar 
las práct icas cuando se celebren dent ro de la jornada de t rabajo o en ot ras horas, 
pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en las mismas.

   

2 .2.3- . Conveni del Sector de la construcció.  

Resolución de 26 de julio de 2002, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el Regist ro y publicación del Convenio Colect ivo General del 
Sector de la Construcción 2002-2006.  

3. Formación 
La FLC debe hom ogeneizar en todo el terr itor io nacional los planes y contenidos de 

la formación que imparta en materia de prevención, seguridad y salud laboral. 
Excepcionalm ente en el caso de situaciones de obras y cent ros con característ icas 

específicas, previa consulta, coordinación y colaboración de la FLC estatal se podrán 
elaborar actividades y contenidos complementarios para la formación en esa materia. 

3.1. Segundo ciclo Aula Perm anente de la FLC. Con carácter m eram ente 
enunciat ivo, pero no lim itat ivo, se recogen a cont inuación aquellos cursos que, siendo 
voluntarios para las empresas, se impartirán por la FLC. 
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Los contenidos a im part ir en función del puesto de t rabajo o responsabilidad en 
materia de prevención serán los siguientes: 
Gerentes de empresa. 
Integración de la Prevención en la gestión de la empresa. 
Responsabilidades y obligaciones. 
Organización y Planificación. 
Costes de la accidentalidad y rentabilidad de la prevención. 
Legislación y Normativa básica en prevención. 
Duración mínima del módulo: Diez horas. 
Responsables de obra y técnicos de ejecución. 
Prevención de riesgos. Los cinco bloques de riesgos en obras. 
Técnicas preventivas. 
Estudios y planes de seguridad. Calendarios y fases de actuaciones preventivas. 
Órganos y figuras participativas. 
Derechos y obligaciones de los trabajadores. 
Legislación y normativa básica de Prevención. 
Duración mínima del módulo: Quince horas. 
Mandos intermedios. 
I ntegración de la prevención en la producción. El r iesgo en el puesto de t rabajo: Su 
evaluación y tratamiento. 
Los cinco bloques de riesgos, órdenes de trabajo. 
Modalidades de accidentes. Técnicas preventivas. 
Plan de seguridad. Memoria básica de prevención. 
Zonas de riesgos graves y con peligrosidad específica. 
Coordinación de las subcontratas. 
Primeros auxilios y Planes de Emergencias. 
Órganos y figuras participativas. 
Duración del módulo: De quince a veinte horas. 
Delegados de Prevención. 
Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo. 
Riesgos generales y específicos en obra: Su prevención. 
Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos laborales. 
Primeros auxilios y planes de emergencia. 
Duración del módulo: Cincuenta horas. 
Nivel específico por oficios. 
Técnicas preventivas de oficio o función. 
Medios, equipos y herramientas. 
Interferencias en actividades. 
Derechos y obligaciones. 
Duración del módulo: Veinte horas. 
Nivel básico general. 
Conceptos básicos sobre la organización elemental de la prevención. 
Técnicas prevent ivas elem entales sobre r iesgos genér icos y prevención de los 
mismos en la ejecución de las obras de construcción. 
Primeros auxilios y planes de emergencia. 
Duración del módulo: 10 horas. 
Los Profesores/Monitores, deben ser personas expertas en el sector de construcción 
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para que la enseñanza sea realmente válida y útil. 
La FLC incluirá en la cart illa profesional los cursos que cada t rabajador tenga 
acreditados.

   

2 .2.4- . Llei 31/95 de 8 de novembre.  

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

Artículo 19. Formación de los trabajadores. 
1. En cum plim iento del deber de protección, el em presar io deberá garant izar que 

cada t rabajador reciba una form ación teór ica y práct ica, suficiente y adecuada, en 
m ateria prevent iva, tanto en el m om ento de su cont ratación, cualquiera que sea la 
m odalidad o duración de ésta, com o cuando se produzcan cam bios en las funciones 
que desem peñe o se int roduzcan nuevas tecnologías o cam bios en los equipos de 
trabajo. 

La form ación deberá estar cent rada específicam ente en el puesto de t rabajo o 
función de cada t rabajador, adaptarse a la evolución de los r iesgos y a la aparición de 
otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. 

2. La form ación a que se refiere el apartado anter ior deberá im part irse, siem pre 
que sea posible, dent ro de la jornada de t rabajo o, en su defecto, en ot ras horas pero 
con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. 

La form ación se podrá im part ir por la em presa m ediante m edios propios o 
concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los 
trabajadores.

   

2.2.5- . Reial Decret Legislat iu 5 / 2 0 0 0 de 4 d agost .  

Real Decreto Legislat ivo 5/ 2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.  

Artículo 12. Infracciones graves. 
Son infracciones graves: 
8. El incum plim iento de las obligaciones en m ater ia de form ación e inform ación 

suficiente y adecuada a los t rabajadores acerca de los r iesgos del puesto de t rabajo 
suscept ibles de provocar daños para la segur idad y salud y sobre las m edidas 
preventivas aplicables.

   

2.2.6- . Reial Decret 39/1997 de 17 de gener.  

Real Decreto 39/ 1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglam ento de los 
Servicios de Prevención.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Acreditación de la formación. 
En tanto no se determ inen por las autor idades com petentes en m ater ia educat iva 

Full 6 de 15

 



  
LEGISLACIÓ EN MATERIA DE 

PREVENCIÓ DE RISCOS   
CAPITOL: 2 NORMATIVA I ARTICULAT 

 

8 

las t itulaciones académ icas y profesionales correspondientes a la form ación m ínima 
señalada en los art ículos 36 y 37 de esta norm a, esta form ación podrá ser acreditada 
sin efectos académ icos a t ravés de la correspondiente cert if icación expedida por una 
ent idad pública o pr ivada que tenga capacidad para desarrollar act iv idades form at ivas 
en esta materia y cuente con autorización de la autoridad laboral competente. 

La cert if icación acreditat iva de la form ación se expedirá previa com probación de 
que se ha cursado un program a con el contenido establecido en los anexos V o VI de 
la presente disposición y se ha superado una prueba de evaluación sobre dicho 
program a, o de que se cuenta con una form ación equivalente que haya sido 
legalmente exigida para el ejercicio de una actividad profesional.

   

2 .2.7- . Reial Decret 4 8 5 / 1 9 9 7 de 1 4 d abril.  

Real Decreto 485/ 1997, de 14 de abril, sobre disposiciones m ínim as en m ateria de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo.  

Artículo 5. Obligaciones en materia de formación e información. 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art ículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, el em presar io adoptará las m edidas adecuadas para que los t rabajadores y 
los representantes de los t rabajadores sean inform ados de todas las m edidas que se 
hayan de tom ar con respecto a la ut ilización de la señalización de segur idad y de 
salud en el trabajo. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art ículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, el em presario proporcionará a los t rabajadores y a los representantes de 
los t rabajadores una form ación adecuada, en part icular m ediante inst rucciones 
precisas, en m ateria de señalización de seguridad y salud en el t rabajo. Dicha 
form ación deberá incidir , fundam entalm ente, en el signif icado de las señales, 
especialm ente de los m ensajes verbales y gestuales, y en los com portam ientos 
generales o específicos que deban adoptarse en función de dichas señales.

   

2.2.8- . Reial Decret 4 8 6 / 1 9 9 7 de 1 4 d abril.  

Real Decreto 486/ 1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

Artículo 11. Información a los trabajadores. 
De conform idad con el art ículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el 

em presar io deberá garant izar que los t rabajadores y los representantes de los 
t rabajadores reciban una inform ación adecuada sobre las m edidas de prevención y 
protección que hayan de adoptarse en aplicación del presente Real Decreto.
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2 .2.9- . Reial Decret 4 8 7 / 1 9 9 7 de 1 4 d abril.  

Real Decreto 487/ 1997, de 14 de abril, sobre disposiciones m ínim as de seguridad y 
salud relat ivas a la m anipulación m anual de cargas que ent rañe r iesgos, en part icular 
dorsolumbares, para los trabajadores.  

Artículo 4. Obligaciones en materia de formación e información. 
De conform idad con los art ículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, el em presar io deberá garant izar que los t rabajadores y los representantes 
de los t rabajadores reciban una form ación e inform ación adecuadas sobre los r iesgos 
der ivados de la m anipulación m anual de cargas, así com o sobre las m edidas de 
prevención y protección que hayan de adoptarse en aplicación del presente Real 
Decreto. 

En part icular, proporcionará a los t rabajadores una form ación e inform ación 
adecuada sobre la form a correcta de m anipular las cargas y sobre los r iesgos que 
corren de no hacer lo de dicha form a, teniendo en cuenta los factores de r iesgo que 
figuran en el anexo de este Real Decreto. La inform ación sum inist rada deberá incluir 
indicaciones generales y las precisiones que sean posibles sobre el peso de las cargas 
y, cuando el contenido de un embalaje esté descentrado, sobre su centro de gravedad 
o lado más pesado.

   

2 .2.10- . Reial Decret 4 8 8 / 1 9 9 7 de 1 4 d abril.  

Real Decreto 488/ 1997, de 14 de abril, sobre disposiciones m ínim as de seguridad y 
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.  

Artículo 5. Obligaciones en materia de información y formación. 
1. De conform idad con los art ículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, el em presar io deberá garant izar que los t rabajadores y los representantes 
de los t rabajadores reciban una form ación e inform ación adecuadas sobre los r iesgos 
der ivados de la ut ilización de los equipos que incluyan pantallas de visualización, así 
com o sobre las m edidas de prevención y protección que hayan de adoptarse en 
aplicación del presente Real Decreto. 

2. El em presario deberá inform ar a los t rabajadores sobre todos los aspectos 
relacionados con la segur idad y la salud en su puesto de t rabajo y sobre las m edidas 
llevadas a cabo de conform idad con lo dispuesto en los art ículos 3 y 4 de este Real 
Decreto. 

3. El em presar io deberá garant izar que cada t rabajador reciba una form ación 
adecuada sobre las m odalidades de uso de los equipos con pantallas de visualización, 
antes de com enzar este t ipo de t rabajo y cada vez que la organización del puesto de 
trabajo se modifique de manera apreciable.
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2 .2.11- . Reial Decret 664/1997 de 12 de maig.  

Real Decreto 664/ 1997, de 12 de m ayo, sobre la protección de los t rabajadores 
cont ra los r iesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo.  

Artículo 12. Información y formación de los trabajadores. 
1. Sin per juicio del art ículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el 

em presar io adoptará las m edidas adecuadas para que los t rabajadores y los 
representantes de los t rabajadores sean inform ados sobre cualquier m edida relat iva a 
la segur idad y la salud que se adopte en cum plim iento del presente Real Decreto. 
Asim ism o, el em presario tom ará las m edidas apropiadas para garant izar que los 
trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación suficiente 
y adecuada e inform ación precisa basada en todos los datos disponibles, en part icular 
en forma de instrucciones, en relación con: 

Los riesgos potenciales para la salud. 
Las precauciones que deberán tomar para prevenir la exposición. 
Las disposiciones en materia de higiene. 
La utilización y empleo de ropa y equipos de protección individual. 
Las m edidas que deberán adoptar los t rabajadores en el caso de incidentes y para 
la prevención de éstos. 
2. Dicha formación deberá: 
I m part irse cuando el t rabajador se incorpore a un t rabajo que suponga un contacto 
con agentes biológicos. 
Adaptarse a la aparición de nuevos riesgos y a su evolución. 
Repetirse periódicamente si fuera necesario. 
3. El em presario dará inst rucciones escritas en el lugar de t rabajo y, si procede, 
colocará avisos que contengan, com o m ínim o, el procedim iento que habrá de 
seguirse: 
En caso de accidente o incidente graves que im pliquen la m anipulación de un 
agente biológico. 
En caso de manipulación de un agente biológico del grupo 4.

   

2.2.12- . Reial Decret 665/1997 de 12 de maig.  

Real Decreto 665/ 1997, de 12 de m ayo, sobre la protección de los t rabajadores 
cont ra los r iesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo.  

Artículo 11. Información y formación de los trabajadores. 
1. De conform idad con los art ículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, el em presar io adoptará las m edidas adecuadas para que los t rabajadores y 
los representantes de los t rabajadores reciban form ación y sean inform ados sobre las 
medidas que hayan de adoptarse en aplicación del presente Real Decreto. 

Asim ism o, el em presario tom ará las m edidas apropiadas para garant izar que los 
t rabajadores reciban una form ación suficiente y adecuada e inform ación precisa 
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basada en todos los datos disponibles, en part icular en form a de inst rucciones, en 
relación con: 

Los r iesgos potenciales para la salud, incluidos los r iesgos adicionales debidos al 
consumo de tabaco. 
Las precauciones que se deberán tomar para prevenir la exposición. 
Las disposiciones en materia de higiene personal. 
La utilización y empleo de equipos y ropa de protección. 
Las consecuencias de la selección, de la ut ilización y del em pleo de equipos y ropa 
de protección. 
Las m edidas que deberán adoptar los t rabajadores, en part icular el personal de 
intervención, en caso de incidente y para la prevención de incidentes. 
2. Dicha formación deberá: 
Adaptarse a la evolución de los conocim ientos respecto a los r iesgos, así com o a la 
aparición de nuevos riesgos. 
Repetirse periódicamente si fuera necesario. 
3. El em presario deberá inform ar a los t rabajadores sobre las instalaciones y sus 
recipientes anexos que contengan agentes cancerígenos o mutágenos. 
4. Asim ism o, los representantes de los t rabajadores y los t rabajadores afectados 
deberán ser inform ados de las causas que hayan dado lugar a las exposiciones 
accidentales y a las exposiciones no regulares m encionadas en el art ículo 7 así 
com o de las m edidas adoptadas o que se deban adoptar para solucionar la 
situación. 
5. Los t rabajadores tendrán acceso a la inform ación contenida en la docum entación 
a que se refiere el artículo 9 cuando dicha información les concierna a ellos mismos. 
Asim ism o, los representantes de los t rabajadores o, en su defecto, los propios 
trabajadores tendrán acceso a cualquier información colectiva anónima.

   

2.2.13- . Reial Decret 773/1997 de 30 de maig.  

Real Decreto 773/ 1997, de 30 de m ayo, sobre disposiciones m ínim as de seguridad 
y salud relat ivas a la ut ilización por los t rabajadores de equipos de protección 
individual.  

Artículo 8. Obligaciones en materia de información y formación. 
1. De conform idad con los art ículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, el em presar io adoptará las m edidas adecuadas para que los t rabajadores y 
los representantes de los t rabajadores reciban form ación y sean inform ados sobre las 
medidas que hayan de adoptarse en aplicación del presente Real Decreto. 

2. El em presar io deberá inform ar a los t rabajadores, previam ente al uso de los 
equipos, de los r iesgos cont ra los que les protegen, así com o de las act iv idades u 
ocasiones en las que deben ut ilizarse. Asim ism o, deberá proporcionar les 
inst rucciones, preferentem ente por escr ito, sobre la form a correcta de ut ilizar los y 
mantenerlos. 

El m anual de inst rucciones o la docum entación inform at iva facilitados por el 
fabricante estarán a disposición de los trabajadores. 

La inform ación a que se refieren los párrafos anter iores deberá ser com prensible 
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para los trabajadores. 
3. El em presar io garant izará la form ación y organizará, en su caso, sesiones de 

ent renam iento para la ut ilización de equipos de protección individual, especialm ente 
cuando se requiera la ut ilización sim ultánea de varios equipos de protección individual 
que por su especial complejidad así lo haga necesario.

   

2 .2.14- . Reial Decret 1 6 2 7 / 1 9 9 7 de 2 4 d octubre.  

Real Decreto 1627/ 1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  

Artículo 15. Información a los trabajadores. 
1. De conform idad con el art ículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

los cont rat istas y subcont rat istas deberán garant izar que los t rabajadores reciban una 
inform ación adecuada de todas las m edidas que hayan de adoptarse en lo que se 
refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

2. La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados.

   

2 .2.15- .Reial Decret 216/1999 de 5 de febrer.  

Real Decreto 216/ 1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones m ínim as de seguridad 
y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.  

Artículo 3. Disposiciones relativas a la celebración del contrato de trabajo. 
1. Para la ejecución del cont rato de puesta de disposición, la em presa de t rabajo 

tem poral deberá cont ratar o asignar el servicio a un t rabajador que reúna, o pueda 
reunir, en su caso, previa la form ación a la que se refiere el apartado 3 de este 
art ículo, los requisitos previstos en el m ism o en m ater ia de prevención de r iesgos 
laborales, asegurándose de su idoneidad al respecto.

   

2 .2.16- .Reial Decret 3 7 4 / 2 0 0 1 de 6 d abril.  

Real Decreto 374/ 2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los t rabajadores cont ra los r iesgos relacionados con los agentes quím icos durante 
el trabajo.  

Artículo 9. Información y formación de los trabajadores. 
1. De conform idad con los art ículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, el em presar io deberá garant izar que los t rabajadores y los representantes 
de los t rabajadores reciban una form ación e inform ación adecuadas sobre los r iesgos 
der ivados de la presencia de agentes quím icos peligrosos en el lugar de t rabajo, así 
com o sobre las m edidas de prevención y protección que hayan de adoptarse en 
aplicación del presente Real Decreto. 

2. En part icular, el em presar io deberá facilitar a los t rabajadores o a sus 
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representantes, siguiendo el cr iter io establecido en el apartado 1 del art ículo 18 de la 
mencionada Ley: 

Los resultados de la evaluación de los r iesgos contem plada en el ar t ículo 3 del 
presente Real Decreto, así com o los cam bios en dichos resultados que se produzcan 
como consecuencia de alteraciones importantes de las condiciones de trabajo. 

Información sobre los agentes químicos peligrosos presentes en el lugar de trabajo, 
tales como su denominación, los riesgos para la seguridad y la salud, los valores límite 
de exposición profesional y otros requisitos legales que les sean de aplicación. 

Form ación e inform ación sobre las precauciones y m edidas adecuadas que deban 
adoptarse con objeto de protegerse a sí m ism os y a los dem ás t rabajadores en el 
lugar de trabajo. 

Acceso a toda ficha técnica facilitada por el proveedor, conform e lo dispuesto en la 
norm at iva sobre clasif icación, envasado y et iquetado de sustancias y preparados 
peligrosos. 

3. La información deberá ser facilitada en la forma adecuada, teniendo en cuenta su 
volumen, complejidad y frecuencia de ut ilización, así com o la naturaleza y nivel de los 
r iesgos que la evaluación haya puesto de m anifiesto; dependiendo de estos factores, 
podrá ser necesario proporcionar inst rucciones y form ación individuales respaldadas 
por inform ación escr ita, o podrá bastar la com unicación verbal. La inform ación deberá 
ser actualizada siempre que sea necesario tener en cuenta nuevas circunstancias.

   

2 .2.17- . Reial Decret 836/2003 de 27 de juny.  

Real Decreto 836/ 2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva 
I nst rucción técnica com plem entaria MI E-AEM-2 del Reglam ento de aparatos de 
elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones  

ANEXO VI. Carné de gruista u operador de grúa torre. 
1. Objeto y ámbito de aplicación. 
Este anexo t iene por objeto regular los requisitos y el procedim iento para la 
obtención del carné de operador de grúa torre (gruista). 
2. Carné de gruista u operador de grúa torre. 
El m anejo de las grúas torre a las que se refiere esta I TC requerirá la posesión del 
carné de operador de grúa torre, obtenido de acuerdo con lo señalado en este 
anexo. 
3. Requisitos para la obtención del carné. 
La obtención del carné requerirá la concurrencia de los siguientes requisitos: 
Ser mayor de edad. 
Estar en posesión de un certificado de estudios primarios. 
Superar un exam en m édico sobre agudeza visual, sent ido de la or ientación, 
equilibrio y agudeza auditiva y aptitudes psicológicas. 
La superación de un curso teórico-práctico impartido por una entidad acreditada por 
el órgano competente de la comunidad autónoma donde se realice el curso. 
La superación de un exam en realizado por el órgano com petente de la com unidad 
autónoma donde se ha realizado el curso indicado en el párrafo anterior. 
4. Curso teórico-práctico. 

Full 12 de 15

 



  
LEGISLACIÓ EN MATERIA DE 

PREVENCIÓ DE RISCOS   
CAPITOL: 2 NORMATIVA I ARTICULAT 

 

14 

4.1 El curso teór ico-práct ico a que se refiere el párrafo d del apartado anter ior 
tendrá, com o m ínim o, una duración total de 200 horas, repart idas en un m ódulo 
teór ico de 50 horas y en un m ódulo práct ico de 150 horas, con el siguiente 
programa: 
Formación teórica: 
Descripción de la grúa-torre y componentes (perfiles, cables, lastres, etc.). 
Definición de grúa torre desmontable. Clasificación. 
Composición estructural. Pluma. 
Lastres de estabilidad. Contrapesos de equilibrios. 
Condiciones que deben cumplir. Masa. 
Cables de acero. Manipulación. Engrase. Inspecciones. Sustitución. 
Emplazamiento de la grúa. Desniveles de base. Vía. 
Proxim idad de edificios y líneas eléct r icas. I nstalaciones con var ias grúas. Zona de 
seguridad. Puesta a tierra. 
Elem entos de segur idad en grúas. Lim itadores. Seguridad de m om ento de par. 
Seguridad de carga máxima. 
Puesta en veleta. 
Condiciones de estabilidad en servicio y fuera de servicio. 
Arriostramientos rígidos. Arriostramientos elásticos. 
Operación y m anipulación. Obligaciones y prohibiciones. Conocim iento y 
características. Diagrama de cargas. 
Cálculo de diagramas. 
Mantenimiento y conservación de la grúa torre. 
Regulación y puesta en servicio. 
Legislación básica: reglamentación y normas UNE. 
Formación práctica: 
Normas de manejo (maniobras permitidas y prohibidas). 
Normas de seguridad en el trabajo. 
Realización de las com probaciones diar ias y sem anales de segur idad y 
mantenimiento. 
Manejo de una grúa torre. 
Manejo de una grúa torre autodesplegable. 
4.2 Las personas que en el plazo de un año acrediten exper iencia profesional en el 
m anejo de grúa torre por la em presa en que la hubieran adquir ido quedarán 
exceptuadas de la realización del m ódulo práct ico ordinar io del curso. La 
exper iencia profesional será just if icada m ediante acreditación de la em presa y, en 
dicho supuesto, deberán, adem ás, realizar un m ódulo práct ico de 15 horas de 
duración. No será necesario justificar el apartado 3.b de este anexo. 
5. Entidades reconocidas para impartir cursos. 
Podrán ser reconocidas com o ent idad acreditada para im part ir el curso teór ico-
práct ico de operador de grúa torre las ent idades que reúnan los siguientes 
requisitos: 
Disponer de los m edios y recursos m ínim os necesar ios, personales y m ater iales 
(personal com petente, locales, elem entos de grúas, m otores, cables, rodam ientos, 
perfiles, m anuales de instalación y m antenim iento, aparatos de m edida eléct r icos y 
mecánicos y llaves dinamométricas). 
Disponer de grúas t ipo torre desm ontables y autodesplegables, en propiedad o 

Full 13 de 15

 



  
LEGISLACIÓ EN MATERIA DE 

PREVENCIÓ DE RISCOS   
CAPITOL: 2 NORMATIVA I ARTICULAT 

 

15 

alquiladas, por un período mínimo equivalente a la duración del curso a impartir, en 
correcto funcionamiento y para uso exclusivo de la entidad acreditada.

   

2.2.18- . Reial Decret 837/2003 de 27 de novembre.  

Real Decreto 837/ 2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto 
modificado y refundido de la I nst rucción técnica com plem entaria MI E-AEM-4 del 
Reglam ento de aparatos de elevación y m anutención, referente a grúas m óviles 
autopropulsadas  

ANEXO VII. Carné de operador de grúa móvil autopropulsada. 
1. Objeto y ámbito de aplicación. 
Este anexo t iene por objeto el regular los requisitos y el procedim iento para la 
obtención del carné de operador de grúa móvil autopropulsada. 
2. Carné de operador de grúa móvil autopropulsada. 
Para el montaje y manejo de las grúas móviles autopropulsadas a las que se refiere 
esta I TC, se exigirá la posesión del carné de operador de grúa m óvil 
autopropulsada de, al m enos, categoría igual o super ior a la correspondiente a su 
carga nominal, obtenido de acuerdo con lo señalado en este anexo. 
El carné que se establece se delimita en las siguientes categorías 
Categoría A: habilita a su t itular para el m ontaje y m anejo de grúas m óviles 
autopropulsadas de hasta 130 t de carga nominal, inclusive. 
Categoría B: habilita a su t itular para el m ontaje y m anejo de grúas móviles 
autopropulsadas de más de 130 t de carga nominal. 
3. Requisitos para la obtención del carné. 
La obtención del carné requerirá la concurrencia de los siguientes requisitos: 
Estar en posesión del título de estudios primarios. 
Tener cum plidos 18 años en el m om ento de realizar la solicitud del curso que se 
cita en el párrafo c. 
La superación de un curso teórico-práctico impartido por una entidad acreditada por 
el órgano competente de la comunidad autónoma. 
La superación de un examen teórico-práctico realizado por el órgano competente de 
la comunidad autónoma en la que radique la entidad que impartió el curso. 
Superar un exam en m édico, psicotécnico y físico, específico para este t ipo de 
act iv idades, que incluye exam en sobre agudeza visual, sent ido de la or ientación, 
equilibrio y agudeza auditiva.

      

Una vegada vistes les norm at ives m és signif icat ives que fan referència a la 
form ació dels t reballadors, s hauria de fer una prim era reflexió i aquesta es veu m olt 
clarament i és que hi ha en tota aquesta legislació una m ancança de concreció, i no 
nom és de concreció, si no el que és m és greu, d una alta interpretació. Es fa notar 
que l art iculat -que par la de form ació- de cadascuna de les lleis i norm at ives, m és a 
dalt exposades, dóna lloc a que s apliqui de form a m olt diversa, j a que no hi ha un 
criteri únic per que ningú ho ha definit-  sobre la necessitat i, sobre tot, la suficiència.  
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   Per que aquestes lleis i norm at ives es poguessin aplicar de form a m és 
homogènia, encara que no garantiria la seva aplicació igual en tots els llocs de treball, 
seria la determ inació dels nivells necessaris i suficients, donat que això si que 
propiciar ia a una m illora en la hom ogeneïtat en l aplicació.  

   Per tant , la pregunta que sorgeix és la següent : quin nivell és el suficient i 
necessari quan es par la de form ació? La resposta no és senzilla, donat que es pot 
considerar un nivell de suficiència que seguram ent no coincidiria am b els nivells sota 
un altre criteri.   

És obvi l existència sobre la dif icultat de hom ogeneïtzar un cr iter i de necessitat i 
suficiència en aquest àm bit de la form ació, però, per alt ra banda, sent una tasca 
dificultosa s haur ia de art icular algun m ecanism e per m arcar uns nivells m ínim s de 
formació, és a dir , m arcar en cada ofici o grup d oficis, la suficiència (m ínim s) ; 
d aquesta form a es podr ia garant ir , d alguna m anera, que tots els t reballadors han 
rebut la form ació i inform ació mínima necessària per desenvolupar la seva feina de 
forma segura.  

Talm ent que la norm at iva estatal el que busca es adaptar-se als cr iter is de tota la 
Com unitat Europea, donat que això fa possible la universalització de la legislació i per 
tant facilita la seva execució, s haurà d aplicar aquest mateix cr iter i d universalit zació 
en els plans form at ius, classificar i definir els object ius generals i els propis de cada 
especialització.     

Un d aquests m ecanism es podria ser m arcar un pet it pla de form ació i im part ir- lo 
abans de començar la feina. Pla de form ació que, repeteixo, per ser efect iu 
mínimament, hauria de ser diferenciat segons el ram o ofici al que el t reballador s hi 
dedica, ja que no tots els t reballadors realitzen la m ateixa feina i per tant no estan 
exposats als mateixos riscos.      
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En el sector de la Const rucció, qualsevol que hagi t ingut un m ínim d exper iència o 
nom és observant una obra en m arxa, se n pot adonar que en aquell lloc de t reball es 
poden t robar persones realit zant t reballs totalm ent diferents paral·lelament. Aquest 
fet provoca, respecte a la seguretat, una sèrie de problemes.  

En prim er lloc, per un m om ent fixem-nos en la indúst r ia metal·lúrgica. Allà 
certam ent es fan m oltes tasques alhora, talm ent com a la const rucció, però la 
diferència més evident entre els dos sectors és el mètode.  

En la indúst r ia existeix un m ètode de t reball sistematitzat; m ètode que es pot 
im plantar gràcies a la pròpia naturalesa del t reball. Què ens facilita aquesta 
sistem at ització? En pr im er lloc ens perm et detectar els r iscos m olt m és fàcil i 
ràpidam ent i determ inar un procés de t reball ben estudiat , respecte a la seguretat de 
la seva execució. Tot plegat beneficia a la seguretat en el t reball, ja que, l elim inació 
de r iscos o el cont rol d aquests són m és evidents.  

En la const rucció, t robem que al igual que la indúst r ia existeix un conjunt de 
t reballs sim ultanis, tal com s ha dit al pr incipi, però, el que ens diferencia és 
precisam ent el m ètode sistem at itzat de t reball. El que succeeix és, que, potser és 
im possible sistem at itzar els t reballs, al m ateix nivell que la indústria, però, la 
pregunta que ens hauríem de fer és la següent : és possible determ inar un m ètode en 
el procés const ruct iu mínimament sistem at itzat? i, és igualm ent possible planif icar les 
obres de forma que els treballs a realitzar estiguin més coordinats?  

En definit iva, una de les reflexions que es volen fer en aquest Capítol, ent re 
d alt res, és si en el nost re sector el m ètode de t reball ha de ser com és en l actualitat , 
o potser la coordinació és m olt m illorable? Donat que la bona coordinació dels t reballs 
provoca en el conjunt de la producció quelcom m olt sem blant a la sistem at ització que 
posseeix la industria.  

Un alt re problem a m olt part icular en el nostre sector, és la diversitat d oficis 
existents. La diversitat de t reballs, que de sem pre s han donat en la const rucció al 
llarg del tem ps, aquest fet , ha donat com a resultat una gran varietat d oficis i 
professions que fan m és difícil la coordinació ent re ells, am b la com plexitat que es 
dóna que en cadascun dels treballs que es realitzin no siguin m ot iu de r isc per a uns 
altres.   

Alt re aspecte important, en la Const rucció, m ot iu d anàlisi, es la càrrega de t reball, 
física i/o psicològica, fruit de diverses circum stàncies, una de les quals són els plaços 
d ent rega i la pròpia naturalesa de la feina. Aquesta càrrega de t reball, que pot 
sem blar que m anqui d im portància, en té i m olta, ja que de la fat iga, j a sigui física i/o 
m ental, en un t reballador se n poden der ivar accions negligents, descuits i d alt res 
accions que poden tenir com a conseqüència accidents de t reball. Això ens porta a 
preguntar-nos, és el procés product iu, en la const rucció, un procés que pensa en les 
persones que hi t reballen? Am b aquesta pregunta es vol fer referència a l ergonom ia, 
fent la següent pregunta, es fa el possible per alleugerar, m it jançant la tècnica, les 
càrregues de treball?  
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El perfil de t reballador de la const rucció que existeix avui en dia, tam bé es un punt 
digne d estudi, ja que d aquí se n deriven m oltes conseqüències. Ens t robem en un 
m om ent en que existeix una barreja signif icat iva de ètnies i cultures, diferents a la 
nostra, que com plica i fa m és difícil el poder realit zar una bona form ació i intentar 
redreçar els hàbits dels treballadors cap a un mètode de treball més segur. 
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3 .1 Taula de famílies i oficis en el sector de la construcció2. 
En aquest apartat es fa una relació d algunes de les diferents fam ílies i of icis 

existents en el sector de la construcció.  

                                                          

 

2 Extret del llibre Els oficis i especialitats del sector de la construcció. Ed.: Institut Gaudí de la Construcció. 
2005 

Família Ofici 
Titulació 
obligatòria 

Operadors de maquinària i 
vehicles de construcció 

Operadors de manipuladora 
telescòpica 

Cap 

 

Operador de Dúmper Cap 

 

Operador de Retroexcavadora Cap 

 

Operador d excavadora giratòr ia Cap 

 

Operador de martell picador 
hidràulic 

Cap 

 

Operador de pala carregadora 
damunt rodes 

Cap 

 

Operador de corró compactador Cap 

 

Operador de maquinària compacta

 

Cap 

 

Operador de maquinària de 
sondejos 

Cap 

 

Operador de cullera bivalva 
pantalladora 

Cap 

 

Operador de bomba de formigó Cap 

 

Conductor de camió grua Carnet C 

 

Conductor de camió autotrabuc Carnet C 

 

Conductor de camió formigonera Carnet C 

 

Pilot de grua torre Carnet gruista 

Operadors de planta de 
fabricació 

Operadors de planta de fabricació Cap 

Treballs d enderroc i 
manipulació de residus 

Enderrocador manual Cap 

 

Operador de residus d am iant Cap 
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Família Ofici 
Titulació 
obligatòria 

Oficis de ram de paleta Encofrador Cap 

 

Ferrallista Cap 

 

Muntador d est ructures Cap 

 

Manipulador de formigó Cap 

 

Pilonador Cap 

 

Pantallador Cap 

 

Paleta Cap 

 

Col·locador de fàbriques

 

Cap 

 

Col·locador de teules

 

Cap 

 

Enrajolador Cap 

 

Picapedrer Cap 

 

Marbrista Cap 

 

Pavimentador Cap 

 

Muntador d envans pluvials Cap 

 

Arrebossador Cap 

 

Estucador Cap 

 

Aplicador de productes 
químics 

Cap 
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Família Ofici 
Titulació 
obligatòria 

Guixaire Guixaire Cap 

Treballs de manipulació de 
metalls 

Ferrer Cap 

 

Soldador Cap 

 

Muntador de perfils d acer Cap 

 

Muntador de fusteria 
d alum ini 

Cap 

 

Muntador de mur cortina Cap 

Treballs de manipulació de 
fusta 

Fuster Cap 

 

Ebenista Cap 

Instal·ladors

 

Elect r icista. D alta tensió Carnet instal·lador

  

Electricista. Baixa tensió Carnet instal·lador

  

Instal·lador de 
telecomunicacions 

Carnet instal·lador

  

Llauner Carnet instal·lador

  

Instal·lador de xarxes 
d ext inció 

Carnet instal·lador

  

Instal·lador de calefacció i 
A.C.S. 

Carnet instal·lador

  

I nstal· ladors d aparells 
elevadors 

Cap 

 

Muntador de plaques solars

 

Cap 

Treballs de manipulació de 
vidre 

Vidrier Cap 

Treballs de pintura i afins Pintor Cap 

 

Envernissador Cap 
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3 .2 Breu descripció dels diferents oficis i els seus nivells formatius.  

3.2.1.-  Operadors de maquinària i vehicles de construcció.  

3.2.1.1.-  Operador de manipuladora telescòpica.  

Ofici especialitzat en el pilotatge, m anipulació i m antenim ent de la m anipuladora 
telescòpica, per tal de realitzar t reballs de m anipulació de palets i càrregues en obra, 
aixecam ent i elevació d elem ents const ruct ius i t rem uges autobasculants, pet it s 
desplaçam ents de terres, aixecam ent de personal m it jançant plataform es de t reball 
mòbil, etc.   

Els t reballs que realit za són el de la conducció i m anipulació de la m anipuladora de 
telescòpica per la realització de les següents tasques:  

Delim itació de l espai de seguretat . Desplaçam ents de terres. Manipulació de 
m aterials lleugers. Aixecam ent i m ovim ents de palets. Aixecam ent i elevació de 
càrregues i elem ents m it jançant braç telescòpic, fins a 7,60m d alçada i 4 tm . 
Aixecam ent de tremuges autobasculants. Manipulació de plaques. Aixecam ent de 
plataform es d accés i t reball. Muntatge i desm untatge dels diferents equips i 
accessoris de la màquina. Verificació, neteja i manteniment bàsic de la màquina.  

Coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest treball.  
-Major de 18 anys.  
-Mecànica i electricitat bàsica.  
-Habilitat en la conducció de vehicles. 

Titulació obligatòria:    

-Cap.   

Família Ofici 
Titulació 
obligatòria 

Treballs de jardineria  Jardiner Cap 

Altres 
Col·locador 
d im perm eabilitzacions 

Cap 

 

Muntador de plafons de 
cartro-guix 

Cap 

 

Muntador de bastides Cap 
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3.2.1.2- . Operador de Dúmper.  

Ofici consistent en el pilotatge, la m anipulació i el m antenim ent del dúm per r ígid o 
art iculat , per tal de realitzar t reballs de desplaçam ent de terres, runes o m ater ials 
dins el m ateix àm bit de l obra.  

Els treballs que realitza es la conducció i manipulació del dúmper rígid o articulat en 
l obra, per tal de realitzar les següents tasques:  

Determ inació de l àm bit de circulació segura. Transport de terres, roques, runes, 
etc., dins l àm bit de la m ateixa obra. Descàrrega de les terres. Reom plert am b terres 
de buits, rases, pous, etc. Verificació, neteja i manteniment bàsic de la màquina.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Major de 18 anys.  
-Mecànica i electricitat bàsica.  
-Habilitat en la conducció de vehicles.  

Titulació obligatòria:    

-Cap.   

3.2.1.3- . Operador de Retroexcavadora.  

Ofici especialitzat en el pilotatge, manipulació i manteniment de la retroexcavadora, 
per tal de realitzar t reballs d excavació, m ovim ent i desplaçam ent de terres, runes o 
materials, petits enderrocs, així com càrregues damunt vehicles de transport.  

Realitza bàsicam ent la conducció i m anipulació de la ret roexcavadora en l obra, 
excavació de terres a cel obert , rases i pous, m ovim ent i desplaçam ent de terres,  
càrrega de terres i runes en vehicles de t ransport , cintes t ransportadores, 
contenidors, m àquines m atxucadores, etc. Així com reom plert am b terres de buits, 
rases i pous. Neteja i anivellam ent de terrenys. Enderrocs. Movim ents de càrregues. 
Muntatge i desm untatge dels diferents equips i accessoris de la m àquina. Ver if icació, 
neteja i m antenim ent bàsica de la m àquina. Manipulació dels elem ents, eines, 
materials i mitjans auxiliars.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Major de 18 anys.  
-Mecànica i electricitat bàsica.  
-Habilitat en la conducció de vehicles.  
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Titulació obligatòria:    

-Cap.   

3.2.1.4- . Operador d excavadora giratòr ia.  

Ofici que consisteix en el pilotatge, la m anipulació i el m antenim ent de l excavadora 
giratòr ia, per tal de realitzar t reballs d excavació, m ovim ents i desplaçam ent de 
terres, runes o m ater ials, pet it s enderrocs, així com càrregues dam unt vehicles de 
t ransport . Es t racta d una m àquina am b les característ iques bàsiques de la 
ret roexcavadora però am b una m ajor capacitat i versat ilitat de t reball, donades les 
seves dimensions i condicions hidràuliques.  

El t reball que desenvolupa és la conducció i m anipulació de l excavadora giratòr ia 
en l obra per tal de realitzar delim itacions de l espai de seguretat , excavació a llarg 
abast de terres a cel obert , rases i pous. Movim ents i desplaçam ents de terres. 
Treballs de picapedrería i mineria. Càrrega de terres i runes en vehicles de t ransport , 
cintes t ransportadores, contenidors, m àquines m atxucadores, etc. També reom plert 
am b terres de buits, rases i pous. Neteja i anivellació de terrenys. Treballs de 
dem olició pr im ària. Enderrocs com plerts. Movim ent de càrregues. Processam ent de 
ferralla. Manipulació de m ater ials. Muntatge i desm untatge dels diferents equips i 
accessoris de la màquina. Verificació, neteja i manteniment bàsic de la màquina.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Major de 18 anys.  
-Mecànica i electricitat bàsica.  
-Habilitat en la conducció de vehicles.  

Titulació obligatòria:    

-Cap.   

3.2.1.5- . Operador de martell picador hidràulic.  

Ofici especialitzat en el pilotatge, la m anipulació i el m antenim ent del m artell 
picador hidràulic, per tal de realitzar grans t reballs de dem olició de terrenys rocosos, 
fonaments d edificacions, enderrocs, terra gelada, així com com pactació de sòls.  

El t reball es basa en la conducció i m anipulació del m artell picador hidràulic en 
l obra per tal de realitzat delim itacions de l espai de seguretat , dem olicions de fronts 
rocosos o de terrenys d alta duresa m it jançant cisell. Dem olició de fronts rocosos o de 
terrenys d alta duresa m it jançant pica. Arrencada de fonam ents i soleres. Esquinçat i 
t rencam ent de roques. Trencam ent de sòls gelats. Compactació, m it jançant planxa, 

Full 8 de 49

 



  
LA PROBLEMÀTICA DE LA FORMACIÓ 
EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ  

CAPITOL: 3 LA DIVISIÓ DEL TREBALL I EL PROCÉS FORMATIU 

 

25 

de sòls i reblerts. Muntatge i desm untatge dels diferents equips i accessoris de la 
màquina.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Major de 18 anys.  
-Mecànica i electricitat bàsica.  
-Habilitat en la conducció de vehicles.  

Titulació obligatòria:    

-Cap.   

3.2.1.6- . Operador de pala carregadora damunt rodes.  

Ofici basat en el pilotatge, la m anipulació i el m antenim ent de la pala carregadora, 
per tal de realitzar t reballs de m ovim ent i desplaçam ent de terres, runes o m ater ials, 
així com càrregues damunt vehicles de transport.  

Es t racta de la conducció i m anipulació de la pala carregadora en l obra per tal de 
realitzar delim itacions de l espai de seguretat , m ovim ent i desplaçam ent de terres. 
Càrrega de terres i runes en vehicles de t ransport , cintes t ransportadores, 
contenidors, m àquines m atxucadores, etc. Reom plert am b terres de buits, rases i 
pous. Muntatge i desm untatge dels diferents equips i accessoris de la m àquina. 
Ver if icació, neteja i m antenim ent bàsic de la m àquina. Manipulació dels elem ents, 
eines, materials i mitjans auxiliars.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Major de 18 anys.  
-Mecànica i electricitat bàsica.  
-Habilitat en la conducció de vehicles.  

Titulació obligatòria:    

-Cap.   

3.2.1.7- . Operador de corró compactador.  

Ofici especialitzat en el pilotatge, la m anipulació i el m antenim ent del corró 
com pactador de sòls, per tal de realitzar qualsevol t reball de com pactació de terres o 
pavim ents, m it jançant el seu pes de 2,30 tm fins a 35 tm , m it j ançant la com pactació 
vibrada o, j a m és específic, m it jançant la com pactació am b pneum àt ic per a 
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superfícies asfàltiques. 
Els t reballs que realit za són el de la delim itació del espai de seguretat , com pactació 

accelerada de terres, com pactació accelerada de reblerts, com pactació de bases i 
subbases, com pactació de pavim ents asfàlt ics, assentam ent accelerat de terrenys. 
També l enrasat de superfícies, m untatge i desmuntatge dels diferents equips i 
accessoris de la m àquina i la verificació, m antenim ent i neteja de les parts bàsiques 
de la màquina.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Major de 18 anys.  
-Mecànica i electricitat bàsica.  
-Habilitat en la conducció de vehicles.  

Titulació obligatòria:    

-Cap.   

3.2.1.8- . Operador de maquinària compacta.  

Aquest ofici consisteix en el pilotatge, la m anipulació i el m antenim ent de pet ita 
m aquinàr ia de const rucció com pacta, per tal de realitzar pet it s t reballs m ecànics que 
no dem anen la presència de m aquinàr ia m és potent , o bé t reballs en àm bits on no és 
fact ible la presència d aquestes.  

Els seus treballs són la conducció i manipulació de la maquinària compacta en l obra 
per tal de realitzar la delim itació de l espai de seguretat , manipulació de palets, 
execució de forats vert icals i pet its pous en terrenys, execució de rases est retes, 
m atxucat de soques, rastrillat de superfícies urbanitzades, escom brat de pavim ents i 
terres. Tam bé perfilat de pavim ents, pet ites dem olicions de roques i soleres, pet its 
t reballs de ret roexcavació. Desplaçam ent de terres, neu i m aterials. Muntatge i 
desmuntatge dels diferents equips i accessoris de la màquina.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Major de 18 anys.  
-Mecànica i electricitat bàsica.  
-Habilitat en la conducció de vehicles.  

Titulació obligatòria:    

-Cap.   
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3.2.1.9- . Operador de maquinària per sondejos.  

Ofici consistent en la m anipulació i m antenim ent de m aquinàr ia de sondejos i 
prospeccions ja sigui per la tècnica de percussió, per rotació o rotopercució, per tal de 
realitzar t reballs d ident if icació i coneixem ent geològic i resistent de les capes inferiors 
del sòl.  

Els seus t reballs són la m anipulació de la m àquina de sondejos a l obra per tal de 
realitzar les tasques de delim itació de l espai de seguretat , m untatge i desm untatge 
dels diferents equips i accessoris de la m àquina, com provació de la vert icalitat de la 
càbria de la m àquina o am idam ent de  la seva inclinació correcte m it j ançant l aparell 
necessari, col· locació de la canonada abans de com ençar el t reball. Tasques 
d engreixat de les rosques dels tubs, com provació de l alçada de caiguda de la m assa 
dam unt el cap de colpeig en cas de percussió- , com provació del nom bre de cops de 
penet ració en el sòl, per una determ inació de la m esura. Anotació dels resultats. 
També la recuperació dels tubs quan s ha finalitzat el t reball o quan s ha obt ingut el 
rebuig del sòl.   

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Major de 18 anys.  
-Mecànica i electricitat bàsica.  
-Habilitat en la conducció de vehicles.  

Titulació obligatòria:    

-Cap.   

3.2.1.10-. Operador de cullera bivalva i pantalladora.  

Ofici especialitzat en el pilotatge, m anipulació i m antenim ent de les m àquines 
d execució de pantalles i pilons per realitzat t reballs d excavació de terres que 
perm et in l execució de pilons soterrats o pantalles de fonam entació de totes les 
tipologies constructives.  

Els t reballs són la conducció i m anipulació de la m àquina pilonadora o pantalladora 
a l obra a fi de poder realitzat delim itacions de l espai de seguretat , m untatge i 
desmuntatge dels diferents equips i accessoris de la m àquina, com provació de la 
vert icalitat de la càbr ia o cullera de la m àquina, com provació del correcte acoblam ent 
de les helicoides o cullera per arr ibar a la profunditat sol· licitada. Verif icació de les 
dades de l estudi geotècnic. Excavació de les terres del piló o pantalla. Si s escau, 
cont rol del vessat de llots bentonít ics. Com provació de la pressió de la bom ba de 
form igonat . Correcte ext racció de l helicoide o pantalla en el procés de form igonat , per 
evitar l esfondram ent de les parets de perforació, cont rol de la disposició de 
l arm adura. Senyalització i protecció del piló o pantalla executada. Ver if icació, neteja i 
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manteniment bàsic de la màquina. 
Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest treball.  
-Major de 18 anys.  
-Mecànica i electricitat bàsica.  
-Habilitat en la conducció de vehicles.  

Titulació obligatòria:    

-Cap.   

3.2.1.11-. Operador de bomba de formigó.  

Ofici especialitzat en la manipulació de la maquinària i dels elements auxiliars de les 
bom bes d im pulsió, en totes les seves versions i m odels, ut ilit zades en el form igonat 
in situ de diferents elements constructius de formigó en massa o armat.  

Els t reballs que realitza són la delim itació de l espai de seguretat per al bom beig, 
estudi de les característ iques del form igó a bom bejar (dosif icació, granulometria, 
consistència, addició de fluïdificats...) i de la distància i desnivell a salvar. Calibrat de 
la pressió d im pulsió, en funció de les característ iques del form igó i de la distància i 
desnivell existents fins a l elem ent a form igonar. Cont rol de conductes d oli a pressió 
de la bom ba i portant a term e les alt res tasques de manteniment indicades a la f it xa 
tècnica. Com provació, col· locació, em boetat , desm untatge i neteja de la canonada de 
conducció. Muntatge i desm untatge dels diferents equips i accessoris de la m àquina. 
Realització de pet ites reparacions de l equip d im pulsió. Disposició i m antenim ent de la 
tremuja de recepció.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Mecànica i electricitat bàsica.  

Titulació obligatòria:    

-Cap.   

3.2.1.12-. Conductor de camió grua.  

L ofici consisteix en la conducció i m anipulació del cam ió grua en totes les seves 
versions i models.  

La tasca es basa en conèixer les característ iques i la per illositat de la càrrega a 
transportar. Custòdia de la docum entació. Cont rol de la càrrega perquè no excedeix i 
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el pes perm ès, cont rol de la disposició i f ixació de la càrrega, protecció de la càrrega, 
conducció del cam ió. Cont rol de ruta. Delim itació, acotació i senyalització de l espai de 
seguretat . Aferm am ent dels punts de recolzam ent dels peus. Anivellació de la grua, 
com provació dels lim itadors de càrrega i gir . Proves de posada en m arxa i 
funcionament. Cont rol dels correcte funcionam ent del cam ió, tant de la m ecànica 
general del t ransport com de l especif ica de la plom a o grua. Ver ificació, neteja i 
manteniment bàsic del vehicle.   

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Major de 18 anys.  
-Mecànica i electricitat bàsica aplicada als vehicles de transport.  
-Habilitat en la conducció de vehicles.  

Titulació obligatòria:    

-Permís de conducció: categoria C.   

3.2.1.13-. Conductor de camió autotrabuc.  

Ofici especialitzat en la conducció i m anipulació del cam ió autot rabuc en totes les 
seves versions i models.  

El t reball específic que desenvolupa es el cont rol de la càrrega perquè no excedeixi 
el pes perm ès, cont rol de la disposició i f ixació de la càrrega, protecció de la càrrega, 
custòdia de la docum entació, conducció del cam ió, cont rol de ruta. Delim itació de 
l espai de seguretat per la descàrrega. Descàrrega en els llocs prèviam ent designats 
vigilant la disposició de la càrrega. Cont rol del correcte funcionam ent del cam ió, tant 
de la m ecànica general dels t ransport com de l especifica de l autot rabuc. Ver if icació, 
neteja i m antenim ent bàsic del vehicle i m anipulació dels elem ents, eines i m it jans 
auxiliars necessàries per desenvolupar el treball.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Major de 18 anys.  
-Mecànica i electricitat bàsica aplicada als vehicles de transport.  
-Habilitat en la conducció de vehicles.  

Titulació obligatòria:    

-Permís de conducció: categoria C.    
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3.2.1.14-. Conductor de camió formigonera.  

Aquest ofici consisteix en el t ransport de les cubes de form igó fresc des de les 
plantes de fabricació fins als llocs de posada en obra.  

Els t reballs consisteixen en el cont rol de la càrrega de form igó a la cuba, custòdia i 
cont rol de la docum entació tècnica del form igó, cont rol del tem ps ent re la càrrega i la 
descàrrega, cont rol de l am asat , cont rol d addit ius, cont rol de ruta, t ransport del 
formigó. També el buidat del form igó en obra am b els elem ents auxiliars 
corresponents, neteja de la form igonera i m anipulació dels elem ents, eines, m ater ials 
i mitjans auxiliars per desenvolupar el treball.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Major de 18 anys.  
-Mecànica i electricitat bàsica aplicada als vehicles de transport.  
-Habilitat en la conducció de vehicles.  

Titulació obligatòria:    

-Permís de conducció: categoria C.   

3.2.1.15-. Pilot de grua torre.  

Ofici basat en el pilotatge, manipulació i manteniment bàsic de la grua torre, per tal 
de realitzar treballs de moviment de càrregues per enlairament a les obres.  

Especialm ent desenvolupa la com provació de l estat de la grua torre m untada, 
verificació de la documentació de legalització, comprovació dels limitadors de càrrega i 
gir , delim itació i acotació de l espai de seguretat . Proves de posada en m arxa i 
funcionam ent , m anipulació i custòdia del com andam ent , fixació de les càrregues, 
aixecam ent i m ovim ent de càrregues, m untatge i desm untatge dels diferents equips i 
accessoris de la grua. Ver ificació, neteja i m antenim ent bàsic de la grua. Manipulació 
d elem ents, eines, m aterials i m it jans auxiliars necessaris per desenvolupar el treball.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Major de 18 anys.  
-Alta responsabilitat.  
-Mecànica i electricitat bàsica aplicada als vehicles de transport.  
-Habilitat en la conducció de vehicles.    
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Titulació obligatòria:    

-Curs bàsic de pilot de grua: carnet de pilot de grua.  

3.2.2.-  Operadors de planta de fabricació.  

3.2.2.1- . Operador de planta de fabricació.  

Ofici especialitzat en la realització dels t reball de m anipulació dels com ponents del 
form igó (àr ids, sorres...) i de la m anipulació i m antenim ent de la m aquinàr ia 
especifica pels diferents t reballs, per tal d aconseguir la seva producció i classif icació 
industrialitzada.  

El treball específic que realitza ve en funció de la tasca que estigui desenvolupant ja 
sigui classificació, prefabr icats, etc., en tot cas es pot par lar de preparació de l àm bit 
de t reball i organització de l entorn, preparació, classificació i estoc de les diferents 
matèries pr im eres, com provació i cont rol dels sistem es de les m àquines, cont rol de 
qualitat dels productes i m antenim ent de les eines, m ater ials i m it j ans auxiliars 
necessaris pel desenvolupament de la feina.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d aptitud mèdica per poder desenvolupar aquest treball.  
-Major de 18 anys.  
-Mecànica i electricitat bàsica.  
-Capacitat d organització.  

Titulació obligatòria:    

-Cap.   

3.2.3.- Treballs d enderroc i m anipulació de residus.  

3.2.3.1- . Enderrocador manual.  

Ofici especialitzat en el desm untatge, dem olició o enderroc de pet ites const ruccions 
o part de const ruccions existents, o preparació d enderrocs realitzats am b alt res 
mitjans, fent servir eines manuals o petita maquinària.  

El t reball que realitza específicament és el de la preparació de l àm bit de t reball i 
organització de l entorn, desm untatge, ext racció i m anipulació dels elem ents 
recuperables de les const ruccions, desconst rucció per m it j ans m anuals, o fent servir 
pet ita m aquinàr ia, dels diferents elem ents arquitectònics que conform en l edifici. 
Repicat de pavim ents i soleres, assistència als enderrocs realitzats m ecànicam ent , 
m anipulació i càrrega puntual de la runa al vehicle de t ransport , cont rol de runa, 
neteja de solars, m antenim ent dels equips de t reball i m anipulació dels elem ents, 
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eines, materials, mitjans auxiliars per desenvolupar el treball.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Major de 18 anys.  
-Mecànica i electricitat bàsica.  
-Fortalesa física.  

Titulació obligatòria:    

-Cap.   

3.2.3.2- . Operador de residus d am iant .  

L ofici consisteix en la ident if icació, la segregació i el cont rol de tots els residus de 
la const rucció que porten fibres d am iant o asbest , vet llant pel poster ior t rasllat al 
corresponent abocador autoritzat en les estrictes condicions que determina la Llei.  

Específicament realit za la preparació de l àm bit de t reball i organització de l entorn, 
organització dels espais d abassegam ent i em paquetat , anàlisi del projecte d enderroc 
per tal de preveure els àm bits on es localit za el m ater ial, organització del procés de 
desm untatge, desm untatge i recollida del m ater ial, classificació i em m agatzem atge, 
em paquetat del m ater ial, cont rol de càrrega dels paquets, cont rol del t rasllat dels 
m aterials a l abocador autor it zat corresponent , m anipulació dels elem ents, eines, 
materials i mitjans auxiliars pel bon desenvolupament dels treballs.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest treball.  
-Major de 18 anys.  
-Preocupat pel medi ambient.  

Titulació obligatòria:    

-Cap.   

3.2.4- . Oficis de ram de paleta.  

3.2.4.1- . Encofrador.  

Ofici que consisteix en l elaboració, la const rucció, el m untatge i el desm untatge 
d encofrats m etàl· lics o de fusta, per tal d em m ot llar el form igó arm at o en m assa i 
const ruir elem ents est ructurals geom èt r ics d aquest m ater ial.  
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El t reball específic que desenvolupa es la preparació de l àm bit de t reball i 
organització de l entorn, realit zació d am idam ents de m aterial, sobre plànol o en 
l obra, replanteig dels elem ents, preparació dels panells i m òduls de fusta o planxa, 
aplicació de líquid desencofrant en els panells d encofrat . Apuntalam ent dels elem ents 
o de la superfície a encofrar, disposició de les bigues i carr ils de suport i t ravat , 
m untatge i encaix de les peces de m ot lle, disposició de reforços, desapuntalam ent 
dels elem ents. També el desencofrat , recuperació dels elem ents, m antenim ent de les 
eines, la maquinària i els equips de treball.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Fortalesa física.  
-Afany d aprenentatge.  

Titulació obligatòria:    

-Cap.   

3.2.4.2- . Ferrallista.  

Ofici especialitzat en la realit zació dels t reballs vinculats am b la preparació i 
m anipulació de les barres d acer corrugat pel m untatge dels diferents t ipus 
d arm adures que s incorporen als diferents elem ents est ructurals de form igó arm at de 
les obres de construcció, seguint les diferents tècniques constructives.  

El t reball específic que desenvolupa és el d un estudi previ, sobre projecte o 
docum entació gràfica, de l arm adura a realitzar, preparació de la zona de t reball i 
organització de l entorn, determ inació i preparació dels m ater ials, eines, m àquines, 
est r is i equips de t reball necessaris. També m untatge, ús, desm untatge i conservació 
de pet ites bast ides i ús de bast ides per a alçades super iors, interpretació dels plànols 
d arm at , especejam ent de les arm adures, tall, plegat i unió soldada o lligada dels 
rodons per a la form ació de les arm adures que s incorporen a les diferents arm adures 
i dels elem ents com plem entaris a dins dels elem ents a form igonar i supervisió de la 
correcta disposició i recobriment de les armadures.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Fortalesa física.  
-Destresa manual.  

Titulació obligatòria:    

-Cap. 
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3.2.4.3- . Muntador d est ructures prefabricades de form igó.  

Ofici basat en l execució dels t reballs necessaris per al m untatge, acoblam ent i unió 
d elem ents est ructurals prefabr icats de form igó arm at , per a la const rucció d edif icis, 
fonam ents, naus indust r ials, edif ici d aparcam ents, est ructures m ult iplanta, etc., 
seguint les tècniques constructives de les estructures isostàtiques o hiperestàtiques.  

Els t reballs consisteixen en la preparació del àm bit de t reball i organització de 
l entorn, estudi dels plànols de m untatge per fer l especejam ent dels elem ents, cont rol 
de descàrrega dels prefabr icats i organització de l apilam ent , codificació de les peces, 
com provació de les plaques d ancoratge de pilars o dels calzes de fonam ent . 
Anivellació del conjunt per tal de definir el pla de recolzam ent , disposició dels pilars 
m it j ançant una grua m òbil autopropulsada, anivellat i aplom at dels pilars, disposició 
de les deltes, disposició de les jàsseres pr incipals de t rava, form igonat dels nusos i 
m anipulació dels elem ents, eines, m ater ials, m it jans auxiliars necessàries per 
desenvolupar el treball.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Fortalesa física.  

Titulació obligatòria:    

-Cap.   

3.2.4.4- . Manipulador de formigó.  

Ofici consistent en la realització de t reballs d aplicació i m anipulació de formigó in 
situ per a l execució de diferents elem ents const ruct ius en obra civil i edif icació.  

El t reball específic que desenvolupa es l estudi previ dels t reballs de form igonat a 
realitzar, preparació de la zona de t reball i organització de l entorn, determ inació i 
preparació del m ater ial, eines, m àquines, est r is i equips de t reball necessar is, 
determ inació del volum de form igó necessari per a l elem ent a form igonar, 
com provació de la r igidesa i l estanquitat dels encofrats i apuntalam ents, recepció i 
transport del form igó fins a la zona de form igonat , cont rol de la tem peratura i la 
hum itat del form igó per tal d evitar dessecacions superficials i f issures. Abocam ent , 
estesa, com pactació i curat del form igó per a l execució dels diferents elem ents i 
realització de junts de form igonat , si és necessària la interrupció dels t reballs de 
formigó.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Fortalesa física. 
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Titulació obligatòria:    

-Cap.   

3.2.4.5- . Pilonador.  

Ofici especialitzat en la realització de fonam entacions profundes am b pilons, 
prefabr icats o executats in situ, per tal de t ransm etre les càrregues de les est ructures 
als est rats infer iors dels terrenys poc resistents, m it jançant la int roducció o la 
construcció en obra de elements fonamentalment cilíndrics de formigó i acer, utilitzant 
tècniques d execució.  

El seu t reball consisteix en preparar l àm bit de t reball i organització de l entorn, 
realització de m esuram ents de m ater ial, sobre plànol o a l obra, replanteig dels 
elem ents, supervisió dels t reballs de la m àquina pilotadora, ut ilit zació de llots 
bentonít ics, ext racció d aigua am b bom ba, disposició d arm at , form igonat del piló. 
Col· locació de tubs cònics, ext racció de la cam isa del piló, descapçat del piló i 
protecció de les esperes, m antenim ent de les eines, la m aquinàr ia i els equips de 
treball.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  

Titulació obligatòria:    

-Cap.   

3.2.4.6- . Pantallador.  

Ofici que consisteix en la realització dels t reballs necessaris per a l execució de 
murs pantalla autoportants o ancorats previs a la realització de buits en el terreny que 
no poden ser executats directam ent per raons tècniques, d estabilitat , de seguretat o 
d econom ia, seguint les tècniques constructives adequades.  

Els t reballs específics que desenvolupa és la preparació de l àm bit de t reball i 
organització de l entorn, replantejam ent del m uret guia, execució del m uret guia, 
disposició dels separadors de l arm adura, disposició de l arm adura de l excavació, 
aplicació de llots bentonít ics per a l estabilit zació del terreny, col· locació de tubs 
sònics, ext racció d aigües am b bom ba, form igonat de la dam a de la pantalla, execució 
dels junts de form igonat i de dilatació. Execució de la jàssera de coronació, neteja de 
l àm bit de t reball, m antenim ent de les eines, m aquinàr ia i equips de t reball, 
m anipulació dels elem ents, eines, m ater ials, m it jans auxiliars necessàries per 
desenvolupar el treball. 
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Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Fortalesa física.  
-Destresa manual.  

Titulació obligatòria:    

-Cap.   

3.2.4.7- . Paleta.  

Aquest ofici consisteix en la realització dels diferents t reballs i especialitats del ram 
de paleta en obres d edificació.  

Els seus t reballs consisteixen en l estudi previ, sobre projecte o docum entació 
gràfica, de l elem ent d obra a const ruir , preparació de la zona de t reball i organització 
de l entorn, determ inació i preparació dels m ater ials, eines, m àquines, est r is i equips 
de treball necessaris. Muntatge, ús, desmuntatge i conservació de petites bastides i ús 
de bast ides per a alçades superiors, replantejam ent de l elem ent a const ruir. 
Realització d est intolam ents i apuntalam ents i col· locació de cindris i alt res elem ents 
auxiliars, const rucció de m urs, parets, pilars, paredons, envans, arcs, voltes, etc., 
Esquerdejat , arrebossat , arrem olinat i lliscat de param ents vert icals i hor itzontals. 
Enguixat i lliscat de paraments interiors.   

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Destresa manual.  

Titulació obligatòria:    

-Cap.   

3.2.4.8- . Col·locador de fàbriques.

  

Ofici especialitzat en la realització de t reballs de const rucció, rehabilitació o 
restauració d elem ents const ruct ius (pilars, parets, m urs, etc.) d obra de fàbr ica 
ceràmica, tant en sistemes de tancament com estructurals.  

Els t reballs que realitza són l estudi previ, sobre projecte o docum entació gràfica, 
de l elem ent d obra de fàbr ica a cara vista i de la zona on s ha de const ruir , preparació 
de la zona de t reball i organització de l entorn, determ inació i preparació dels 
materials (simples i compostos), eines, màquines, estris i equips de treball necessaris. 
Muntatge, ús, desm untatge i conservació de pet ites bast ides i ús de bast ides per a 
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alçades superiors, replantejam ent de l elem ent a const ruir , realització 
d est intolam ents i apuntalam ents. Repàs i acabat de junts, acabat i neteja f inal del 
parament o paraments vistos, realització de treballs de reparació de paraments.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Fortalesa física.  
-Criteri estètic.  

Titulació obligatòria:    

-Cap.   

3.2.4.9- . Col·locador de teules.

  

Ofici basat en el cont rol i organització a peu d obra dels t reballs de col· locació dels 
diferents t ipus de teules en cobertes inclinades, fent servir totes les tècniques 
constructives adequades.  

El t reball que realitza és l estudi previ, sobre projecte o docum entació gràfica, de la 
teulada a const ruir , preparació de la zona de t reball i organització de l entorn, 
determ inació i preparació dels m ater ials (sim ples i com postos) , eines, m àquines, 
est r is i equips de t reball necessaris. Muntatge, ús, desm untatge i conservació de 
pet ites bast ides i ús de bast ides per a alçades superiors. Replantejam ent de la 
teulada, preparació del taulell o base de la coberta, form ació de ràfecs am b teules 
ceràm iques o  de form igó, const rucció de carener de coberta, form ació de canals 
d obra encastades per a cobertes inclinades, execució de desviacions dels r ius de la 
teulada que desem boquen a xem eneies i alt res obstacles vert icals i realització de 
treballs de reparació i manteniment.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Absència de vertigen.  
-Destresa manual.  

Titulació obligatòria:    

-Cap.   

3.2.4.10-. Enrajolador.  

Ofici especialitzat en la realització de t reballs vinculats am b la preparació, 
replanteig i execució de revestiments i aplacats dels paraments verticals amb rajoles o 
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plaquetes ceràmiques, fent servir les diferents tècniques constructives.  

El t reball específic que desenvolupa és l estudi previ de l elem ent a revest ir, 
preparació de la zona de t reball i organització de l entorn, determ inació dels m ater ials 
(sim ples i com postos) , eines, m àquines, est r is i equips de t reball necessaris, 
m untatge, ut ilit zació, desm untatge i conservació de pet ites bast ides, preparació del 
param ent a enrajolar: regular ització, arestat i arrebossat previ. Replantejam ent de 
l enrajolat o aplacat : m esuram ent i aplom at , localització de cotes, t raçat de línies, 
anivellam ent i aplom at , col· locació de regles, repart im ent . Col· locació de rajoles o 
plaquetes ceràm iques am b m orters adhesius per al revest im ent dels param ents, 
realització de biaixos de cartabó per a arestes, col· locació de caixes i caixet ins 
encastats per a la instal· lació elèct r ica, tall de peces per lliuram ents i realització 
d encastos per als obstacles de l enrajolat . Realització dels t reballs de reparació i 
m antenim ent de revest im ents. Acabat de l enrajolat o aplacat .  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest treball.  
-Fortalesa física. Destresa manual.  
-Criteri estètic.  

Titulació obligatòria:    

-Cap.   

3.2.4.11-. Picapedrer.  

Ofici que es basa en la realit zació de t reballs de tall, desbastat , llaurat , esculpit , 
m ot llurat , polit , col· locació, assentam ent i neteja d elem ents de tot t ipus de pedres 
naturals, granets, m arbres, etc., am b la precisió, seguretat i rendim ent requer its per 
la indústria  i la construcció.  

El seu t reball consisteix en la preparació de l àm bit de t reball i organització de 
l entorn, a obra o a taller, anàlisi de la docum entació tècnica del projecte a realitzar, 
preparació de plant illes, tall de la pedra, desdoblat de pedres de carreu, rebaix i 
elaboració d elem ents arquitectònics de pedra. Esculpit de grafism es, col· locació de 
cindris, polit de superfícies i elem ents de pedra, rejuntat de la pedra, t ractam ent 
superficial de l elem ent o el param ent , replanteig dels elem ents a aplacar, col· locació 
de pavim ents de pedra a junta cont ínua o a escaire, restauració de desperfectes, 
neteja de l àm bit de t reball, m untatge i desm untatge de bast ides, m antenim ent 
d eines, m aquinàr ia i equips de t reball.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Habilitat artística. 
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-Criteri estètic.   

Titulació obligatòria:    

-Cap.   

3.2.4.12-. Marbrista.  

El marbrista, a part ir de l ext racció de la pedra natural de la pedrera en grans blocs 
i de la seva elaboració en taulells de gruixos que oscil· len norm alm ent ent re el dos i 
t res cent ím et res, t reballa aquest m ater ial per elaborar i col· locar diferents elem ents 
d ornam entació d edificacions i const ruccions.  

Els t reballs que realitza són l estudi previ dels elem ents a realitzar: m esuram ent i 
realització de croquis i plant illes a peu d obra, estudi dels plànols de despeçam ent , 
etc., preparació de la zona de t reball i organització de l entorn, determ inació i 
preparació del m ater ial i de les eines, m àquines, est r is i equips de t reball necessaris. 
Muntatge i desm untatge de pet ites bast ides i ús de bast ides per alçades superiors, 
preparació de plant illes, replantejam ent dels producte a elaborar al taller i de 
l elem ent a realitzar en l obra, tall i perforació de les peces, unió de les peces de 
m arbre per a l elaboració dels elem ents, encolat de les peces, polit i abr illantat dels 
elem ents, disposició dels elem ents de subjecció i col· locació en obra de diferents 
elements de marbre.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Fortalesa física.  
-Destresa manual.  

Titulació obligatòria:    

-Cap.   

3.2.4.13-. Pavimentador.  

Ofici especialitzat en el cont rol i organització a peu d obra dels t reball consistents 
en la col· locació dels diferents t ipus de pavim ents que han de revest ir terres i 
paraments horitzontals, fent servir totes les tècniques constructives adequades.  

El t reball específic que desenvolupa es l organització i planif icació del procés i la 
m ecànica dels t reballs, organització dels espais de t reball, m aniobra, 
em m agatzem atge, càrrega, i accés a l àm bit de t reball, cont rol d interferència am b 
alt res t reballs, realit zació de m esuram ents de m ater ial, sobre plànol o a l obra. 
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Preparació del suport del pavim ent : neteja, hum itat , regular ització, disposició de la 
capa de base, repart ició i form ació de m est res, col· locació de les peces a l estesa am b 
m orters de cim ent pòrt land i m ixtos per a la form ació de pavim ents. Tall de peces 
d ent rega als param ents i a obstacles, col· locació del sòcols, disposició de la beurada, 
neteja de l àm bit de t reball.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Fortalesa física.  
-Destresa manual.  

Titulació obligatòria:    

-Cap.   

3.2.4.14- . Muntador d envans pluvials.  

Aquest ofici està especialitzat en la realització de t reballs consistents en el 
revest im ent o cobr im ent de les parets m itgeres dels edificis i tam bé de les façanes 
m olt exposades als elem ents m eteorològics, am b diferents sistem es i m ater ials 
(polietilè, fibrocim ent , alum ini, m ater ials acrílics, etc.) , per garant ir -ne la 
impermeabilització dels tancament i també millorar el seu aïllament tèrmic i acústic.  

El seu t reball específic consisteix en l estudi previ del projecte o docum entació 
gràfica, de l elem ent a const ruir i de la zona de t reball, determ inació i preparació dels 
materials (simples i compostos), eines, màquines, estris i equips de treball necessaris. 
Muntatge, ús i desm untatge de pet ites bast ides i ut ilit zació de bast ides per alçades 
superiors, replantejam ent de l envà pluvial, preparació de la base o suport de 
l elem ent a const ruir (arrebossat previ, ent ram at , col· locació de suports.. .) , 
amidaments i localització de cotes de referència, anivellam ent i aplom at de les regles, 
col· locació de les regels i les corretges, fixació m ecànica dels suports. Preparació de 
l arrencada de l envà, tall, perforació i f ixació dels elem ents per al m untatge dels 
elem ents que conform en l envà pluvial, form ació dels rem ats superiors i laterals am b 
peces especials o perfils metàl·lics. Formació de canals i col·locació de tubs de PVC per 
a l evacuació de les aigües pluvials o de condensació.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Fortalesa física.  
-Destresa manual.  

Titulació obligatòria:    

-Cap. 
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3.2.4.15-.Arrebossador.  

Aquest ofici consisteix en preparar i cobr ir el param ent d una paret , aplicant una 
capa d argam assa a base de m orter de calç o calç i cim ent pòrt land. L object iu és 
elim inar les irregular itats del param ent , unif icant - lo, i fer- lo m és im perm eable, o 
deixar- lo preparat per a d alt res revest im ents superficials.  

El t reball consisteix en l estudi previ de l elem ent a revest ir , preparació de la zona 
de t reball i organització de l entorn, determ inació i preparació dels m aterials (simples i 
com postos) , m untatge, ut ilit zació, desm untatge i conservació de pet ites bast ides i 
ut ilit zació de bast ides per alçades super iors, preparació del param ent a revest ir : 
neteja, hum itat , arestat previ. Replantejam ent del revest im ent : alineació, aplomat, 
anivellam ent , realització de tocs i m est res, esquerdejat previ al revest im ent , form ació 
d arestes i cantonades, arrebossat a sent im ent de param ents hor itzontals i vert icals, 
arrebossat m est rejat de param ents horitzontals i vert icals. Form ació de junts de 
m ovim ent , acabat arrem olinat del revest im ent , acabat lliscat del revest im ent , acabat 
esquerdejat del revestiment.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Fortalesa física.  
-Destresa manual.  

Titulació obligatòria:    

-Cap.   

3.2.4.16-. Estucador.  

Ofici que és especialista en la decoració de param ents o elem ents arquitectònics 
m it j ançant estucs realitzats am b m orters preparats, m orters de calç, de guix, de 
sorra, etc., fets amb tècniques d estucat en fred i en calent .  

El t reball que desenvolupa es la preparació de l àm bit de t reball i organització de 
l entorn, m untatge de bast ides, preparació de la pasta de l estuc, dosif icació, 
preparació (netejar, desengreixar, decapar, etc.) i polim ent de les superfícies i 
elem ents sobre els quals es t reballarà, m est rejat de la superfície, proves de color, 
aplicació de les diferents capes de l estuc en fred, realització de l estuc en calent o al 
foc de la darrera capa m it j ançant el planxat . Realització de l acabat de l estuc: 
lluïm ent , arrebossat , etc. Creació de m ot llures, cont rol d assecat , m antenim ent de les 
eines, la maquinària i els equips de treball.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest treball. 
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-Criteri estètic.  
-Destresa manual.  

Titulació obligatòria:    

-Cap.   

3.2.4.17-. Aplicador de productes químics.   

Ofici especialitzat en l aplicació de productes quím ics en obres de const rucció, com 
t ractam ents de consolidació i neteja, revest im ents de protecció i im perm eabilització, 
segellats, reforços, adhesius i rejuntats per a pavim ents i revest im ents, ancoratges, 
m assissats, reparacions, rehabilitacions, im prim acions i ponts d unió, pintures 
especials, etc.  

Els seus treballs consisteixen en la preparació de la zona de treball i organització de 
l entorn, preparació, revisió, aplicació i conservació dels equips o elem ents de 
protecció individual o col· lect iva necessaris per garant ir la seguretat en els t reballs, 
tall de possibles filt racions per a l aplicació dels productes quím ics de t ractam ent . 
Assecat i decapat de superfícies, preparació suports, aplicació de diferents productes 
quím ics en t ractam ents de consolidació i neteja, en revest im ents de protecció i 
im perm eabilització i en segellats, reforços, rejuntats, ancoratges, m assissats, etc., 
cont rol del com portam ent quím ic i react iu del producte, cont rol del com portam ent 
m ecànic de l elem ent t ractat , m antenim ent de les eines, m aquinària i equips de 
treball.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Precisió en la realització de treballs.  

Titulació obligatòria:    

-Cap.   

3.2.5- . Guixaire.  

3.2.5.1- . Guixaire.  

Aquest ofici és basa en l execució de revest im ents i acabats de param ents inter iors 
amb guarnits de guixos negres o blancs.  

Els t reballs que realitzen són la preparació de l àm bit de t reball i organització de 
l entorn, realització de m esuram ents de m ater ial, sobre plànol o en l obra, preparació 
del param ent , m untatge i desm untatge de bast ides, am assat del guix, execució de 
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regles i cantoneres, execució de les m est res. Guarnit am b guix a bona vista, 
col·locació de guardavius als angles, guarnit am b guix m est rejat , enlluït de superfícies 
corbes, rentat de la superfície enlluït, reparació de guixos, m antenim ent de les eines, 
maquinari i els equips de treball.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Fortalesa física.  

Titulació obligatòria:    

-Cap.   

3.2.6- . Treballs de manipulació de metalls.  

3.2.6.1- . Ferrer.  

El ferrer es caracter itza per la realització dels t reballs de fabr icació, m untatge i 
ajust d elem ents i peces m etàl· liques de ferro i acer per a la const rucció i la indúst r ia, 
utilitzant tècniques de tall, trempat i soldadura.  

El seu t reball és basa en la preparació de l àm bit de t reball al taller i a l obra, 
realització de m esuram ents de m ater ial, sobre plànol o a l obra, preparació del 
m aterial, m untatge i desm untatge de bast ides, preparació de plant illes, tall i doblegat 
de les peces, unió de xapes am b soldadura. Reparació d elem ents m etàl· lics, 
verif icació de soldadures, neteja, t ractam ent ant ioxidació i preservació dels elem ents. 
Manipulació d elem ents, eines, m aquinàr ia i equips de t reball.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Destresa manual.  

Titulació obligatòria:    

-Cap.   

3.2.6.2- . Soldador.  

Ofici especialitzat en la realit zació de t reballs d unió quím ica ent re dos m ater ials 
m etàl· lics m it j ançant un elem ent com plem entar i i l alta tem peratura.

  

El t reball que desenvolupa és la preparació de l àm bit de t reball a taller i a obra, 
selecció del t ipus de soldadura a ut ilit zar, càlcul dels cordons o dim ensions de la 
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soldadura, preparació del m ater ial, m untatge i desm untatge de bast ides, protecció de 
l entorn, unió de xapes i elem ents am b soldadura. Neteja, t ractam ent ant ioxidació i 
preservació de la soldadura.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest treball.  
-Destresa manual.  

Titulació obligatòria:    

-Cap.   

3.2.6.3- . Muntador de perfils d acer.  

Consisteix aquest ofici en la preparació i el m untatge en obra d elem ents i 
est ructures m etàl· liques d acer, m it jançant

 

la disposició de perfils, xapes, plaques, 
cartells i d alt res elem ents lam inats, ut ilit zant tècniques de tall, reblonat i soldadura.  

El t reball que desenvolupa és la preparació de l àm bit de t reball i organització de 
l entorn, realització de m esuram ents de m ater ial, sobre plànol o en l obra, replanteig 
dels elem ents, const rucció de les peces especials no lam inades, tall de les peces, 
apuntalam ent i acoblam ent dels elem ents m etàl· lics, fixació dels elem ents m it j ançant 
punts de soldadura o cargols d alta precisió. Soldadura dels cordons d unió, cargolat 
de les plaques, disposició dels elem ents de reforç, cont rol de la soldadura, const rucció 
d est intolam ents m etàl· lics.

  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest treball.  
-Fortalesa física.  

Titulació obligatòria:    

-Cap.   

3.2.6.4- . Muntador de fuster ia d alum ini.  

Ofici que es basa en la realització dels t reballs de m untatge i ajust de tancam ents 
pract icables i f ixes const ruïts am b perfiler ia d alum ini.  

El t reball específic que desenvolupa és el de la preparació de l àm bit de t reball a 
obra, desem balatge de les peces, com provació de les unitats rebudes, m untatge i 
desm untatge de bast ides, m untatge de les peces dam unt dels prem arcs m etàl· lics, 
disposició dels perfils auxiliars, fixació m ecànica de les peces, fixació am b escum a de 

Full 28 de 49

 



  
LA PROBLEMÀTICA DE LA FORMACIÓ 
EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ  

CAPITOL: 3 LA DIVISIÓ DEL TREBALL I EL PROCÉS FORMATIU 

 

45 

poliuretà, segellat perim et ral de les peces, rem at i siliconat exter ior, ver ificació de les 
obertures, verificació dels mecanismes.    

Aptituds i coneixements requerits:   

-Certificat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Destresa manual.  

Titulació obligatòria:    

-Cap.   

3.2.6.5- . Muntador mur cortina.  

Aquest ofici consisteix en la realització de t reballs de preparació, m untatge i 
conservació dels tancam ents exter iors cont inus que conform en el m ur ut ilit zant les 
diferents tècniques constructives.  

El t reball específ ic que desenvolupa és l estudi previ de la zona i l àm bit de t reball, 
preparació de la zona de t reball i organització de l entorn, interpretació de plànols i 
esquem es de m untatge, realitzar m esuram ents dels elem ents, sobre plànol o en 
l obra, determ inació i preparació de les eines, m àquines, est r is i equips de t reball 
necessaris. Muntatge, ús, desm untatge i conservació de pet ites bast ides i ut ilit zació 
de bast ides per alçades superiors, determ inació, com anda, descàrrega i dist r ibució 
dels m ater ials necessaris, replantejam ent dels diferents elem ents a m untar, 
col· locació de plaques ancorades als for jats, col· locació dels ancoratges am b punts de 
soldadura sobre plaques. Muntatge de la ret ícula (m untants i t ravessers) , anivellat 
final i soldat definit iu dels diferents elem ents de subjecció, col· locació, f ixació i 
segellat dels panells de vidre, disposició de les juntures de dilatació, col· locació i 
comprovació d elem ents pract icables, col· locació dels elem ents de rem atada i peces 
especials. Verificació del m untatge i proves d estanqueïtat .  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Destresa manual.  
-Fortalesa física.  

Titulació obligatòria:    

-Cap.     
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3.2.7- . Treballs de manipulació de fusta.  

3.2.7.1- . Fuster.  

Ofici especialitzat en la fabricació i const rucció en taller, i el m untatge i instal· lació 
en obra dels elem ents de fusta propis de les const ruccions, per a la qual cosa cal 
ésser coneixedor de totes les especialitats tècniques per a la t ransform ació i 
manipulació de la fusta.  

El seu t reball específic que desenvolupa és el de la preparació de l àm bit de t reball i 
organització de l entorn en el taller i en l obra, cont rol de la m atèr ia pr im era, 
realització de m esuram ents de m aterial, sobre plànol i en l obra, croquisar les 
diferents alternat ives en funció dels requer im ents, especejam ent dels elem ents a 
const ruir o m untar, selecció dels m ater ials bàsics i les peces auxiliars. Planejar i 
regruixar taulers, realització de les plant illes a escala natural, m ecanització de peces 
de fusta i taulers, acoblam ent dels com ponents que conform en el producte, ajustatge 
en obra els elem ents de fuster ia, elim inació dels desajustam ents, fixació dels 
elem ents accessoris, com plem ents i elem ents d acabam ent . Treballs de reparació, 
t ractam ents protectors de la fusta, m antenim ent de les eines, la m aquinàr ia i els 
equips de treball.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Destresa manual.  
-Criteri estètic.  

Titulació obligatòria:    

-Cap. (El Reial Decret 797/ 1995 regula el cert if icat de professionalitat 
corresponent a l ocupació de fuster, i conté les unitats de com petència que conform en 
el perfil professional).   

3.2.7.2- . Ebenista.  

L ofici d ebenista consisteix en el desenvolupam ent del projecte i la fabr icació i 
const rucció en taller i el m untatge i instal· lació en obra d elem ents de m obiliar i i 
accessoris de fusta, per a la qual cosa cal ésser coneixedor de totes les especialitats 
tècniques per a la transformació i manipulació de la fusta.  

El t reball específ ic que desenvolupa és el de la preparació de l àm bit de t reball i 
organització de l entorn tant en el taller com a l obra. Cont rol de la m atèr ia pr im era, 
desenvolupam ent del projecte a realitzar, especejam ent dels elem ents a const ruir o 
m untar, realització de m esuram ents de m ater ial sobre plànol, selecció dels m ater ials 
bàsics i les peces auxiliars, planejar i regruixar taulers, realització de les plant illes a 
escala natural, m ecanització de peces de fusta i taulers. Acoblam ent dels com ponents 
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que conform en el producte, elim inació dels desajustam ents, fixació dels elem ents 
accessoris, com plem ents i elem ents d acabam ent , polit de les superfícies, encadellat i 
m untatge dels elem ents que conform en la peça acabada. Treballs de reparació, 
tractaments protectors de la fusta, manteniment de les eines.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Destresa manual.  
-Criteri estètic.  

Titulació obligatòria:    

-Cap. (El Reial Decret 2566/ 1996 regula el cert if icat de professionalitat 
corresponent a l ocupació d ebenista, i conté les unitats de com petència que 
conformen el perfil professional).   

3.2.8- . Instal·ladors.

  

3.2.8.1- . Electricista. Alta tensió.  

Operar i tècnic que disposa de coneixem ents especialitzats en m atèr ia 
d instal· lacions elèct r iques, gràcies a la seva form ació acreditada professional, o la 
seva experiència cert if icada, per realitzar determ inats t reballs en la xarxa d alta i 
mitja tensió amb risc elèctric.  

El t reball específic que desenvolupa és l estudi previ de la zona o àm bit de t reball, 
preparació d aquest àm bit i organització de l entorn, interpretació de plànols i 
esquem es elèct r ics, com provació de les torres o elem ents de suport de les línies 
aèries, estesa i tensat de les línies, disposició dels proteccions i autom at ism es 
elèct r ics, connexió am b la xarxa elèct r ica existent , posada en m arxa de la xarxa, 
connexió d estacions t ransform adores, realització de t reballs de m illora i reparació de 
les xarxes, realització de t reballs de m antenim ent i cont rol de les xarxes, 
manteniment de les eines, maquinària i equips de treball.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Destresa manual.  
-Major de 18 anys.  

Titulació obligatòria:    

-Cap.    
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3.2.8.2- . Electricista. Baixa tensió.  

Operar i tècnic que realitza t reballs d instal· lació de línies i elem ents auxiliars de 
dist r ibució elèct r ica en baixa tensió per dotar els edif icis d escom esa d aquests servei.  

El t reballs específic que desenvolupa és l estudi previ de la zona o àm bit de t reball, 
preparació d aquest àm bit i organització de l entorn, interpretació de plànols i 
esquem es elèct r ics, com provació dels elem ents de suport de les línies aèr ies, estesa i 
tensat de les línies. Manipulació, corbat i col· locació dels diferents t ipus de 
canalitzacions per a les xarxes, preparació d escom eses, instal· lacions de quadres de 
com ptadors i equips elèct r ics, cablejat i connectat de circuits elèct r ics bàsics, 
disposició de proteccions i autom at ism es elèct r ics, connexió a la xarxa elèct r ica, 
posada en m arxa de la xarxa, connexió de estacions t ransform adores, t reballs de 
m illora i reparació de xarxes, t reballs de m antenim ent i cont rol de xarxes, 
manteniment de les eines, maquinària i equips de treball.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest treball.  
-Destresa manual.  
-Major de 18 anys.  

Titulació obligatòria:    

-Carnet d instal· lador autor itzat . (en cas de legalitzar la instal·lació).   

3.2.8.3- . Instal·lador de telecomunicacions.

  

Ofici especialit zat en t reballs d instal· lació, configuració i calibratge d equips i 
sistem es de com unicació i processam ent de dades de tecnologia analògica, digital o 
m ixta, sobre suport de línies elèct r iques, radioelèct r iques o de fibra òpt ica en els 
edificis.  

El t reball específic que desenvolupa es l estudi previ de la zona o àm bit de t reball, 
preparació d aquest àm bit i organització de l entorn, interpretació de plànols i 
esquem es de la instal· lació, especejam ent dels elem ents a instal· lar o m untar, 
realització de m esuram ents de m ater ial, sobre plànol o a l obra, selecció dels 
m aterials i equips bàsics, replanteig de les línies de servei fins als diferents punts 
finals de consum , estesa de línies elèct r iques, radioelèct r iques o de fibra òpt ica, 
configuració i calibratge de les línies, muntatge dels equips i sistemes de comunicació, 
instal· lació de quadres de m aniobra i cont rol. Ver if icació de les instal· lacions, posada 
en m arxa de la xarxa, realització de t reballs de m antenim ent i reparació de xarxes i 
equips.    
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Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Destresa manual.  

Titulació obligatòria:    

-Cap.    

3.2.8.4- . Llauner.  

Aquest ofici consisteix en la realització dels t reballs de m untatge, reparació i 
m antenim ent d instal· lacions d aigua freda i calenta, gas canalitzat i aparells sanitar is.

  

El t reball específica que desenvolupa es l estudi previ de la zona o àm bit de t reball i 
organització de l entorn, interpretació de plànols i esquem es de la instal· lació, 
especejament dels elem ents i xarxes a instal· lar o m untar, realització de 
m esuram ents de m ater ial, sobre plànol o a l obra, selecció dels m ater ials i equips 
bàsics, t raçat de xarxa, m untatge de xarxes d aigua freda i calenta, gas, calefacció 
per aigua, m untatge d acum uladors i calderes, aparells sanitar is, aixetes i valvuler ia, 
verif icació de les instal· lacions i proves d estanqueïtat , posada en m arxa de les xarxes.

  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Destresa manual.  

Titulació obligatòria:    

-Carnet d instal· lador autor itzat . (El Reial Decret 2008/1996 de 6 de 
setem bre estableix el Cert if icat de Professionalitat de l ocupació de lam pista BOE. 04-
10-1996).   

3.2.8.5- . I nstal· lador de xarxes d ext inció.  

Ofici basat en la realització de t reballs d instal· lació i m antenim ent d equips i 
sistem es d ext inció act iva i passiva d incendis.  

El t reball específic que desenvolupa és l estudi previ de la zona o àm bit de t reball, 
preparació d aquest àm bit i organització de l entorn, interpretació de plànols i 
esquem es de la instal· lació, desm untatge dels elem ents i xarxes a instal· lar o m untar, 
realització de m esuram ents de m ater ial, sobre plànol o a l obra, selecció dels 
m aterials i equips bàsics, realit zació de xarxes inter iors de subm inist ram ent d aigua 
per a l alim entació de la xarxa d incendi equipades, instal· lació i m untatge d equips de 
m ànega, m untatge d ext intors fixes i m òbils, execució de sistem es fixes d ext inció, 
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verif icació de les instal· lacions i proves d estanquitat , posada en m arxa de les xarxes, 
realització de treballs de manteniment i  reparació de xarxes i equips.   

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Destresa manual.  

Titulació obligatòria:    

-Carnet d instal· lador autor itzat . (El Reial Decret 2008/ 1996 de 6 de 
setem bre estableix el Cert if icat de Professionalitat de l ocupació de lam pista BOE. 04-
10-1996).   

3.2.8.6- . Instal·lador de calefacció i A.C.S.

  

Aquest ofici està especialitzat en la realització dels t reballs d instal· lació, 
m antenim ent i conservació de les instal· lacions de calefacció i aigua calenta sanitàr ia 
per a usos domèstics i industrials.  

El seu t reball consisteix en l estudi previ de la zona o àm bit de t reball, preparació 
d aquest àm bit i organització  de l entorn, interpretació de plànols i esquem es de la 
instal· lació, especejam ent dels elem ents i xarxes a instal· lar o m untar, realització de 
m esuram ents de m ater ial, sobre plànol o a l obra, selecció dels m ater ials i equips 
bàsics, em plaçar els radiadors o elem ents de difusió de calor, t raçat de la xarxa 
d alim entació, acoblam ent dels accessoris de la instal· lació, m untatge d acum uladors i 
calderes, m untatge d aixetes i vàlvules, m untatge dels aparells cont roladors i 
autom at ism es per a la regulació de la tem peratura, ver if icació de les instal· lacions i 
proves d estanquitat , posada en m arxa de les xarxes, realització de t reballs de 
manteniment, conservació i reparació de xarxes i equips.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Destresa manual.  

Titulació obligatòria:    

-Carnet d instal· lador autor itzat . (El Reial Decret 2008/ 1996 de 6 de 
setem bre estableix el Cert if icat de Professionalitat de l ocupació de lam pista BOE. 04-
10-1996).     
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3.2.8.7- . I nstal· ladors d aparells elevadors.

   
Ofici consistent en la realització dels t reballs d instal· lació i m untatge en els edif icis 

d aparells elevadors per a persones i càrregues.  

Els treballs específic que desenvolupa és l estudi previ de la zona o àm bit de t reball, 
preparació d aquest àm bit i organització de l entorn, interpretació de plànols i 
esquem es de m untatge, especejam ent dels elem ents a instal· lar o m untar, realització 
de m esuram ents a l obra am b un m arge de precisió d un m il· lím et re. Selecció dels 
m aterials bàsics i les peces auxiliars, t irar plom ades, disposar les plataform es de 
t reball, col· locar les guies, instal· lar la part m ecànica de l ascensor, arm adures, grup 
t ractor, cables d acer, etc. Muntar les portes de les plantes, instal· lació de 
m ecanism es, instal· lació de la part elèct r ica de la sala de m àquines i del forat , 
instal· lació de quadres de m aniobra i cont rol elèct r ic, m untatge i instal· lació de la 
cabina, instal· lació de la il· lum inació, les com unicacions telefòniques, els sistem es de 
seguretat , etc. Proves i posta en m arxa de la xarxa, realització de t reballs de 
manteniment de les eines, maquinària i equips de treball.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest treball.  
-Absència de vertigen.  

Titulació obligatòria:    

-Cap.   

3.2.8.8- . Muntador de plaques solars.  

Aquest ofici es basa en la realització dels t reballs d instal· lació d equips d energia 
solar fotovoltaica, m it j ançant la disposició d elem ents que perm et in l aprofitam ent de 
la radiació que prové del sol per t ransform ar- la en elect r icitat , per poder cobrir una 
part important de la demanda elèctrica pròpia sense emetre gasos contaminants.  

El treball que específic que desenvolupa és la preparació de l àm bit i organització de 
l entorn, realització de m esuram ents de m ater ial, sobre plànol o a l obra, interpretació 
de plànols i esquemes elèctrics i electrònics, especejament dels elements a instal·lar o 
m untar, ancoratge i f ixació d aquest elem ents, instal· lació de les bater ies 
acum uladores. Cablejat i connectat de circuits elèct r ics bàsics, instal· lació de 
proteccions i automatismes elèctrics, posada en marxa.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest treball.  
-Destresa manual.  
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Titulació obligatòria:    

-Carnet d instal· lador autor itzat . 

    

3 .2.9- . Treballs de manipulació de vidre.  

3.2.9.1- . Vidrier.  

Muntador en obra o en taller de peces o elem ents m odulars de vidre dam unt bases 
estructurals de suports o paraments a revestir.  

El t reball específic que desenvolupa és la preparació de l àm bit de t reball i 
organització de l entorn, càrrega i descàrrega de les peces, realit zar m esuram ents dels 
elem ents, sobre plànol o en l obra, classif icació, em m agatzem atge i protecció de les 
peces, m untatge, acoblam ent i segellat dels elem ents envidr iats, m antenim ent de les 
eines, la maquinària i els equips de treball.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest treball.  
-Destresa manual.  
-Fortalesa física.  

Titulació obligatòria:    

-Cap.   

3.2.10- . Treballs de pintura i afins.  

3.2.10.1- . Pintor.  

L ofici de pintor es caracter itza per la preparació, el t ractam ent i el revest im ent 
d alguna superfície o elem ent am b pintura, ut ilit zant diverses tècniques i m ater ials, 
am b l object iu d assegurar-ne la protecció i l em bellim ent .  

El t reball específic que desenvolupa es la preparació de l àm bit de t reball i 
l organització de l entorn, m untatge de bast ides, preparació i polim ent de les 
superfícies i els elem ents a t ractar, preparació de pintures i barreges de colors, pintat 
a m à dels param ents o elem ents fins a donar- los el grau de qualitat necessari, am b 
pintures plàst iques, sintèt iques, esm alts, a l aigua, bitum inoses, vernissos, laques, 
etc., pintura de param ents o elem ents am b pistola a com pressió, m antenim ent de les 
eines, maquinària i els equips de treball.   
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Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest treball.  
-Destresa manual.  
-Criteri estètic.  

Titulació obligatòria:    

-Cap. (El Reial Decret 797/ 1995 regula el cert if icat de professionalitat 
corresponent a l ocupació de pintor, i conté les unitats de com petència que conform en 
el perfil professional).   

3.2.10.2- . Envernissador.  

Ofici especialitzat en la preparació, el t ractam ent i el revest im ent am b vernís 
d alguna superfície o elem ent pr incipalm ent de fusta, encara que tam bé es realit za 
damunt metall, pedra, ceràmica, etc., utilitzant diverses tècniques.  

El t reball específic que desenvolupa és la preparació de l àm bit de t reball i 
organització de l entorn, realit zació de m esuram ents de m ater ial, sobre plànol o en 
l obra, preparació i polim entació de les superfícies i elem ents a t ractar, subst itució de 
nusos t rencadissos en superfícies de fusta, envernissat a m onyeca o a pistola 
compressora dels paraments o elements fins a donar- los el grau de qualitat necessari, 
protecció dels elem ents envernissats, com provació d absència d escorr iments, 
esquerdes, esvorancs, brosses, etc., elim inació de defectes, execució de t ractam ents 
reparadors, manteniment de les eines, la maquinària i els equips de treball.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest treball.  
-Destresa manual.  
-Criteri estètic.  

Titulació obligatòria:    

-Cap. (El Reial Decret 797/ 1995 regula el cert if icat de professionalitat 
corresponent a l ocupació de pintor, i conté les unitats de com petència que conform en 
el perfil professional).   

3.2.11- . Treballs de jardineria.  

3.2.11.1- . Jardiner.  

El jardiner està especialitat en el coneixem ent de les espècies botàniques per a la 
form ació i m antenim ent d espais verds m it jançant la plantació, la sem bra, el cont rol 
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fitosanitari i el manteniment dels elements vegetals.  

El t reball específic que desenvolupa es la preparació de l àm bit de t reball i 
organització de l entorn en obra, proposta de disseny i d espècies a plantar, selecció 
d arbres i plantes, preparació del terreny, sòl o subst rat , instal· lació del reg, barreja 
de terres, replanteig de les espècies, plantació, sem bra, t ransplantam ent , esporgar, 
abonar, regar. Manteniment de les eines, maquinària i els equips de treball.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud mèdica per poder desenvolupar aquest treball.  
-Sensibilitat mediambiental.  
-Fortalesa física.  
-Criteri estètic.  

Titulació obligatòria:    

-Cap.   

3.2.12-. Altres.  

3.2.12.1- . Col· locador d im perm eabilitzacions.

  

I nstal· lador en obra de revest im ents im perm eabilitzants a base de làm ines o 
m em branes asfàlt iques soldades, per tal de const ituir elem ents const ruct ius resistents 
a l aigua o protegir determ inades solucions const ruct ives cont ra aquest agent .  

El t reball que desenvolupa es l estudi previ de la zona de t reball o elem ent a 
im perm eabilitzar, realització de m esuram ents dels productes, sobre plànol o en l obra, 
preparació de l àm bit de t reball i organització de l entorn, descàrrega i 
em m agatzem atge dels m ater ials a ut ilit zar, regular ització de les superfícies i 
elim inació d irregular itats i elem ents est ranys, preparació dels suport a t reballar: 
m itges canyes, regates, reforços, elem ents singulars, etc., aplicació d im prim acions, 
presentació i tall del m ater ial, soldat i segellat de solapam ents, superfícies i 
ent regues, ancoratges m ecànics, reparacions de panys o elem ents 
im perm eabilitzants, proves d estanqueïtat , protecció de la im perm eabilització.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Major de 16 anys.  
-Destresa manual.  

Titulació obligatòria:    

-Cap. 
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3.2.12.2- . Muntador de plafons de cartro-guix.  

Ofici que const itueix en la const rucció d elem ents com envans, falsos sost res, 
ext radossats, div isions ent re habitatges, prestatges i m obiliar i am b plafons 
prefabricats de cartró-guix, utilitzant les diferents tècniques constructives.  

El t reball que desenvolupa es l estudi previ dels elem ents a const ruir , preparació de 
la zona de t reball i organització de l entorn, determ inació i preparació dels m ater ials, 
eines, m àquines, est r is i equips de t reball necessaris. Muntatge, ut ilit zació i 
desm untatge i conservació de pet ites bast ides, replantejam ent de l elem ent a 
const ruir . Muntatge de l est ructura m etàl· lica de suport per a l elem ent de cartró-guix, 
col· locació d aïllam ents, tall de plaques, col· locació i f ixació a l est ructura per a la 
const rucció de diferents elem ents de cart ró-guix. Col· locació de bast im ents per a 
finestres, portes, registres, etc.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Visió espaial.  
-Destresa manual.  

Titulació obligatòria:    

-Cap.   

3.2.12.3- . Muntador de bastides.  

Aquest ofici consisteix en la realització dels t reballs de preparació, m untatge, ajust, 
m antenim ent i desm untatge de bast ides tubulars i d alt res est ructures m etàl· liques 
provisionals que perm eten la realització d obres en alçada.  

El t reball que desenvolupa és l estudi previ de la zona o àm bit de t reball, preparació 
d aquest àm bit i organització de l entorn, interpretació de plànols i esquem es del 
m untatge, realització d am idam ents de m ater ial, sobre plànol o a l obra. Càrrega i 
descàrrega de les peces, replanteig dels elem ents de suport , m untatge bàsic dels 
elements de suport, travat de les peces, ancoratge am b l elem ent d obra, com provació 
dels ancoratges i suports, disposició de les proteccions de la bast ida, const rucció de 
passos protegits, ajust definit iu de l est ructura, desm untatge de la bast ida, 
m antenim ent dels elem ents, eines, m aterials, m it j ans auxiliars per desenvolupar la 
feina.  

Aptituds i coneixements requerits:   

-Cert if icat d apt itud m èdica per poder desenvolupar aquest t reball.  
-Fortalesa física.  
-Destresa manual. 
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-No tenir vertigen.  

Titulació obligatòria:    

-Cap.   

Tots aquests oficis i professions que s ha intentat esquem at itzar, ens dóna una idea 
de com pot arr ibar a com plicar-se la form ació en prevenció de t reballadors d aquest 
sector, sumant- li els problemes de la pròpia naturalesa del treball en la construcció.  

L acció form at iva, per que realm ent sigui ef icaç, ha de tenir en com pte m oltes 
variables, var iables pròpies del t ipus de t reball que realitza cada ofici o grem i. Ben 
cert és tam bé que hi ha alguns, donada la seva naturalesa, que es poden agrupar 
donat el t ipus de feina que realitza, però tot i així hi ha una gran diversitat d oficis i 
tasques que el que haur ien d obligar és a estudiar els plans de form ació en prevenció, 
per tal de formar veritablement en funció dels riscos de cada tasca.  

Un alt re punt d estudi és en la capacitació o form ació en l ofici. En la gran m ajor ia 
no es requereix cap capacitació oficial. Això suposa que els t reballadors en la seva 
m ajor ia, m olt probablem ent , no disposin d estudis, o com a m ínim fa m olt de tem ps 
que no cursen cap. Am b això és fa notar que no estan acostum ats, am b una alt ra 
paraula, ent renats a adquir ir coneixem ents com un alt re que si que ha cursat algun 
t ipus de curs. Per tant , potser, seria m olt interessant form ant - los reconduint o 
educant els hàbits que han adquirit al llarg de la seva vida professional.  

Tot això en conjunt ha de m oure a determ inar els plans de form ació en prevenció 
de r iscos laborals, tenint en com pte bàsicam ent dues var iables, una és la del t ipus de 
t reball que realitza i l alt re la form ació professional de que disposa el t reballador, j a 
que serà diferent el m ètode form at iu per un t reballador que ha realitzat estudis, que 
per un que no ho ha fet tenint m olt en com pte l exper iència del propi t reballador, j a 
que aquesta ens pot donar moltes facilitats.   

3 .3 - . La transmissió de la formació. 
    
Am b la form ació, l em presa no persegueix disposar d hom es erudits i uns 

professionals excepcionals, sinó el que persegueix, i això és el m és interessant , 
canviar l act itud dels operar is.   

 La formació, gràcies a el seu procés m etòdic, va canviant l act itud o així hauria de 
fer- dels t reballadors, sent així per la m odificació del seu m ode de ser, de pensar i 
d actuar.  

És de vital im portància que la form ació abraci tots els nivells laborals i durar tota la 
vida professional de l operar i. En conseqüència, si l operar i rep una form ació correcta 
en la seva capacitació, en aquesta, haurà de ser inclosa els mètodes de treball segur. 
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L avantatge de la form ació en l em presa és que ensenya al t reballador tot allò que 
precisa per realitzar bé  la seva tasca, els r iscos inherents a la seva feina, i tot això, 
am b una gran rapidesa, una pregunta feta al tècnic form at iu, una lectura apropiada 
del m anual de form ació... , pot resoldre en m olt poc tem ps el que potser no hagués 
pogut aprendre en la seva vida laboral.   

En aquest apartat , té la intenció de esbrinar, o com a m ínim espargir els possibles 
dubtes que versen sobre el lloc, el tem ps i el form at en el que s haur ia de rebre la 
formació.   

Tota em presa, al planif icar la seva act iv itat form at iva, ha de recordar que el 
t reballador, com elem ent act iu de l em presa, ha de rebre una form ació adequada 
durant tota la seva vida productiva, això ha de ser així per que:  

-Les tècniques i el mètodes de treball evolucionen ràpida i contínuament. 
-L hom e abandonat a sí m ateix tendeix a fer-se rutinari. 
-La formació facilita les possibilitats de promocionar-se i desenvolupar-se.     

A l hora de program ar la form ació és precís saber:   

-A quins operar is s ha de form ar, quan i en quines matèries.  
-Condicions que ha de reunir la formació.   

En el pr im er dels apartats s ha de realit zar, irrem ediablem ent , un pet it estudi de 
quines persones s han de form ar, tenint en com pte quines necessitats tenen. Això ens 
obligarà a agrupar- los; en el sector de la const rucció això es podr ia fer per grem is, j a 
que cada grem i té uns r iscos com uns als alt res, però tam bé té un r iscos que són 
propis de cadascuna de les tasques.  

 Algunes de les condicions que ha de reunir la formació:   

-Definir amb claredat els object ius que s esperen assolir.  
-Disposar de locals adequats.  
-Seleccionar els m ètodes didàct ics i els m it jans d aprenentatge.    

3.3.1- . El temps com a determinació dels objectius a assolir.   

En la f igura 1, es desenvolupa el cicle com plet d un program a que s inicia am b 
l estudi de les necessitats form at ives. A part ir d aquestes necessitats es defineixen els 
object ius de l act iv itat form at iva que serviran de guia pel disseny del program a que 
consisteix en seleccionar els cont inguts, m ètodes i m it j ans pedagògics, així com el 
temps.  
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Tot seguit , s inicia el 
desenvolupam ent de l acció 
form at iva i es va avaluant 
aquesta acció. A part ir d aquest 
punt el cicle torna a iniciar-se.   

Tenint en com pte la figura 1, 
podem ext reure que una vegada 
determinades les necessitats 
form at ives hem de definir uns 
object ius i uns tècnics que 
imparteixin aquesta formació.  

Una de les claus de l èxit de la 
m ajor ia de les act iv itats 
hum anes, i per suposat de la 
formació, és la programació3.  

Això no vol dir que no es pugi 
im provisar, però l exper iència de m olts form adors ho desaconsellen donat que no 
dóna bons resultats. Com el tem ps gairebé sem pre és escàs, la program ació intenta 
assegurar la consecució dels object ius de la form ació de la form a m és eficient 
possible.  

A part ir de la dist r ibució dels object ius i m icro-object ius per sessions ja es pot 
program ar m és correctam ent . Per a cada sessió se seleccionaran els m ètodes i els 
m it j ans pedagògics que assegurin de form a m és eficient la consecució dels object ius. 
Simultàniam ent es va concretant la dist r ibució del tem ps (minutada o t im ing) de la 
sessió.  

Els program es que es realitzen en les em preses, és el cas que ens ocupa, tam bé 
denom inats in com pany t raining , estan exper im entant una creixent popular itat . 
Independentment de la relació client -proveedor (const ructora-em presa de form ació) 
que s estableix ent re el professor i l alum ne, existeix una alt ra relació m és im portant 
client-proveedor, que és ent re la direcció de la const ructora (client ) i l inst itut que 
realitza la formació (proveïdor). Aquest fet té la seva importància ja que la direcció de 
l em presa té constància dels object ius i del tem ps que es dedicarà o s està dedicant a 
la formació dels seus treballadors i en quins àmbits.  

Per tant , com a resum , podríem dir que el tem ps que s ha de dedicar a cada sessió 
serà el suficient per garant ir que els t reballadors adquireixin els coneixem ents que el 
formador i l em presa s hagin posat prèviam ent .  

En el m ón de la const rucció l experiència ens diu que encara que les estadístiques 
ens confirm in l augm ent de les accions prevent ives que fan referència a la form ació, 

                                                          

 

3 Oriol Amat. Aprender a ensenyar . Ed.: Gestión 2000.com. Any 2002 

Figura 1. 
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sabem que s hi dedica poc tem ps, tem ps que a m és haurà de ser dint re del període de 
t reball, cosa que no haur ia de ser un problem a sinó un avantatge com m és endavant 
explicaré.  

Com s ha explicat anter iorm ent , la planif icació del program a de form ació en que 
estan inclosos els object ius o m icro-object ius i el tem ps d exposició, si aquest últ im 
esta ben program at la pèrdua de tem ps que pugi pat ir el t reballador no serà pèrdua 
sinó inversió, per que ha rebut aquella form ació necessària per que el seu t reball es 
realitzi am b seguretat i decreixi la possibilitat de que la feina en un futur es retardi a 
conseqüència d un accident fruit d una actuació insegura propiciada per una m anca de 
formació.   

3.3.2- . El lloc com entorn formatiu.  

Per poder explicar la im portància del lloc on s im parteix la form ació, és farà ús en 
aquest apartat i el següent de la estadíst ica tal com aquesta, referent a la inform ació 
que arriba al cervell4:    

1,00% a través del gust.   
1,50% a través del tacte.   
3,50% a t ravés de l olfacte.  

             11,00% a t ravés de l oïda.  
             83,00% a través de la vista.  

Tenint en com pte això quan es diu jo veig , el signif icat d aquesta afirm ació és 
m olt am ple. En realitat no nom és veiem , sinó que tam bé com prenem . La percepció 
dels colors i de les form es no nom és és capacitat de veure, sinó de com prendre. Am b 
això es poden deduir m oltes coses, però la m és im portant és que les classes de 
form ació s im parteixin en el m ateix entorn on es realitzen els t reballs, si això es fa 
am b freqüència (no cal fer-ho sem pre) , és convertiria l entorn de t reball am b un m it j à 
formatiu. 

    
El plantejar en les sessions situacions reals que han ocorregut és de m olta ajuda, 

m illor això que una situació totalm ent fict ícia, però posar com exem ple descobrint els 
r iscos i les m esures per elim inar- los o m inim itzar- los o les conseqüències d un 
hipotèt ic accident , en el m ateix lloc de t reball a on un grup de persones (operaris) 
realitzen la seva tasca durant vuit hores, és m olt m és eficaç que un munt d im atges 
de successos reals però, al cap i a la fi, aliens als que estan rebent- los. 

    
Per últ im quedar ia per resoldre allò que és m és im portant , quin lloc és m és adient 

per a la form ació? S han plantejat dues situacions, dint re o fora del lloc de t reball; la 
resposta a aquesta pregunta ser ia en els dos llocs, és a dir , dint re i fora del lloc de 
t reball, per que és m olt im portant que l alum ne com prengui els r iscos del seu treball, 
tant a nivell teòr ic com a nivell pràct ic i tant im portant és que els conegui com que en 

                                                          

 

4 Aurelio Abancens López. Organización empresarial vol.II. Ed.: Donostiarra, S.A. Any 1994. 
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cas d un dubte sigui capaç de raonar i prendre una decisió correcta i per tant això 
dugui a desenvolupar el seu treball de forma segura.  

Tal com diu Oriol Am at un dels problem es de la form ació em presarial és la 
t ransferència al lloc de t reball de el que s aprèn . Dit això s ha de com binar les dues 
m odalitats, dint re i fora del lloc de t reball, ja que l aprenentatge en el lloc de t reball 
serveix precisam ent per fer m és fàcil la t ransferència dels aprenentatges fets fora 
d aquest .  

     

3.3.3- . El format com a mitja de transmissió.  

  Aquest apartat no té la intenció de definir quin ha de ser el m illor m ètode per 
im part ir form ació en prevenció de r iscos laborals en el sector de la Const rucció, ara 
bé, que la var iable del form at , del com s ha de t ransm etre aquesta form ació, inf lueix 
m olt en els resultats que es volen assolir , que no són m és, que els t reballadors 
adquireixin els hàbits de treball segur.  

  Actualment el m ètode m és em prat és el que se n diu m agist ral, és un m ètode 
deductiu que complementat amb altres tècniques dóna un resultat molt eficaç. S ha de 
tenir en com pte que la im part ició de form ació en aquest sector, per part dels 
t reballadors, no hi haurà iniciat iva i per tant aquesta haurà de sort ir del propi 
formador.    

Existeix un m ètode que com binat am b l anter ior resultar ia de m ajor eficàcia, ser ia 
el dels casos reals, aquest es basa en plantejar al grup un cas pràct ic pres de la vida 
real intentant t robar la solució. En form ació en prevenció és m olt im portant la realitat 
de les exposicions, sigui quin sigui el m ètode ut ilit zat , ha d assim ilar-se al màxim amb 
la realitat de la tasca que realitza el treballador.    

Tenint en com pte que el t reballador, en m olts casos, per si m ateix no hi 
part icipar ia en l acció form at iva, és m olt convenient que la form ació s im parteixi 
freqüentm ent en el m ateix lloc de t reball, quin són el r iscos i com es poden evitar i 
quins són els mitjans de prevenció adients a cada treball.    

Per tant , am b l acció form at iva, s escollirà el form at , m ètode o conjunt de 
m ètodes a la m ida dels assistents, analit zar m olt especialm ent els grups. Es t indrà 
presents la diferent cultura, edat , ofici i form ació bàsica per tal de que allò que 
s imparteix doni el seu fruit i sigui assimilat pels treballadors de forma que ho portin a  
terme en el seu lloc de treball.    

Aquestes consideracions ens han de dur al cr iter i que la form ació ha de tenir com 
a object iu el de preparar al t reballador per a les situacions de r isc, però això, im plica 
no nom és adquir ir coneixem ents, sinó m és im portant encara, la de provocar un canvi 
actitudinal.    

Per tant , el m ètode que s ut ilit zi, sigui quin sigui, el seu object iu f inal ha de ser el 
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de canviar aquelles act ituds del t reballador que en una situació de r isc pugin 
desembocar en accident.   

3.3.4- . La importància de la avaluació.  

La avaluació te diferents  facetes, per una banda està la avaluació dels alum nes, 
però, a demés, tam bé s ha d avaluar els professors i al procés de form ació, per 
comprovar, ja sigui la seva efectivitat com les possibilitats de millora.  

La avaluació és, per tant , im prescindible per dictam inar els resultats de qualsevol 
program a de form ació. D aquesta form a s obté inform ació sobre els object ius que 
s han assolit i sobre els efectes dels procés desenvolupat .  

Per a la form ació en les em preses, aquests dos nivells a dalt esm entats 
s especifiquen en:  

- Augm entar les capacitats relacionades am b el que una persona fa en el      
seu lloc de treball.  

-  Aplicació del que s ha aprés en el lloc de treball.  
-  Millora de la qualitat o profunditat del coneixements del operari.  

Pel que respecta als alum nes, la avaluació perm et conèixer f ins a quin grau han 
assolit els objectius de saber i saber- fer.  

Am b tot això dit , es planteja una pregunta que sem bla senzilla la resposta, però 
que posats a respondre- la, no ho és tant , i aquesta pregunta és, ¿quin sistem a 
hauríem d ut ilit zar per avaluar a un t reballador del nost re sector?  

Difícil és la tasca d avaluar a un operari de la const rucció, donats els t ipus de 
t reballadors que existeixen en aquest sector, analit zat en l apartat següent , i difícil 
tam bé donat que l operar i pel que respecte a la form ació li resultar ia m és difícil un 
exam en t radicional .  

Potser la m illor m anera de fer una avaluació, la que ens perm et i conèixer 
l evolució del procés form at iu, seria que els propis operaris s exam inessin, és a dir , 
una autoavaluació.  

Aquesta tècnica és m olt em prada en l educació d adults. Perquè aquesta 
autoavaluació sigui efect iva, es fa im prescindible que els operar is coneguin els 
object ius que persegueixen am b el program a de form ació i ajudar- los a reflexionar 
entorn als object ius que s estan assolint .  

Una de les form es que seria interessant fer, és un qüest ionar i inicial del procés 
form at iu i un al f inalitzar el m ateix, d aquesta m anera, el form ador pot com provar els 
coneixements adquirits, i de la mateixa manera, el treballador.  

Full 45 de 49

 



  
LA PROBLEMÀTICA DE LA FORMACIÓ 
EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ  

CAPITOL: 3 LA DIVISIÓ DEL TREBALL I EL PROCÉS FORMATIU 

 

62 

Am b aquesta autoavaluació, s aconsegueix un doble object iu; l avaluació 
pròpiam ent dita i la m ot ivació del operari, necessàr ia, donades les ret icències, que 
moltes vegades presenten els treballadors al procés formatiu.    

3.4- . Perfil del treballador en el sector de la construcció.  

Se sap am b certa seguretat que en el sector de la const rucció existeixen diversos 
factors, a m és dels anter iorm ent analitzats, que fan que el seu t ractam ent form at iu 
adquireixi una especial dificultat.  

La càrrega de t reball en la que es t roba un operar i generalm ent és un factor que 
sense la deguda formació en els seus hàbits de treball pot derivar en accidents.  

Des de els últims anys hi ha un notable increment de les activitats preventives en el 
sector de la const rucció. Les dades ens donen una idea clara de que en el sector s ha 
produït un canvi important en aquest aspecte.  

La form ació en prevenció de r iscos laborals tam bé, dint re d aquesta pujada notòr ia, 
a sofert un increm ent en el sector, passant d un 18% en l any 1999 a un 47% en el 
20035, sí enguany podríem par lar d una m ica m és del 50% aquest increm ent , sent 
im portant no és sat isfactor i, ja que la form ació és una act iv itat pr im ordial i necessàr ia 
per reduir notablem ent m olts accidents. El resultat sat isfactor i seria d un 100% de 
treballadors que han rebut formació i informació.  

Les dades ens donen un valor signif icat iu, i és que en la const rucció l act iv itat 
prevent iva que m és freqüentment es realitza ha sigut el reconeixem ent m èdic i 
l adquisició i renovació dels EPI .  

És la const rucció un dels sectors on la m ajor ia de t reballadors són conscients de 
que en el seu lloc de t reball són suscept ibles de pat ir un accident de t reball. És a dir , 
l operar i de la const rucció percep el r isc de la seva feina. I la pregunta que hom es pot 
fer és: doncs així, cóm és que encara m olts treballadors s exposen a realitzar accions 
insegures? Doncs és aquí on es t roba uns dels problem es que ha de solucionar el 
procés form at iu; pr im er òbviament, la m anca de form ació real i en segon term e, no 
m enys im portant , l educació de l exper iència. S entén per educació de l experiència, el 
transformar els costums de riscs en costums preventius.  

 Què és vol dir am b això?, Doncs bé, tot t reball és un procés, en el que a part ir 
d unes ent rades material, informació- , es creen uns resultats productes i/o serveis- , 
mitjançant eines o coneixements6. Aquest concepte de procés fa referència a la 
cultura de l em presa i va m és enllà dels procedim ent escrit o docum ental. La cultura 
prevent iva de l em presa és el conjunt d usos, costum s i coneixem ents, a t ravés dels 

                                                          

 

5 Enquesta al sector de la Construcció. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 2003 
6 Article 2004/2 nº 2.106 de Foment del Treball Nacional. Catalina Martinez Vera.  

Full 46 de 49

 



  
LA PROBLEMÀTICA DE LA FORMACIÓ 
EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ  

CAPITOL: 3 LA DIVISIÓ DEL TREBALL I EL PROCÉS FORMATIU 

 

63 

quals s obtenen els productes o els serveis. El nostre servei és formar als treballadors, 
m it j ançant coneixem ents que el que haurien de produir és un canvi act itudinal, d aquí 
la im portància del concepte d educar l exper iència.   

Hi ha un alt re factor que s ha de tenir en com pte en aquest sector especialm ent : la 
immigració. En efecte, la presència d im m igrants estrangers en un terr itor i com el 
català genera una significat iva m odificació en el seu context laboral ent re d alt res.  

En la const rucció hi ha hagut en els últ im s anys un increment notori de la 
contractació d im m igrants ext racom unitar is especialm ent . Això suposa una adaptació 
per part dels form adors, ja que s int rodueixen noves cultures, noves form es de fer 
no han de ser totes necessàriam ent dolentes- , nous idiom es, etc., que vist fredam ent 
no són m és que noves barreres que s han de superar.   

Norm alm ent aquests immigrants vénen sense cap capacitació, cosa que com plica la 
feina ja que s ha de form ar tècnicam ent i en prevenció de r iscos laborals i tam bé, i 
m olt im portant pel que s ha fet referència abans, nous costums que en alguns casos 
s han de canviar.    

3.5- . La càrrega física.  

La càrrega física del t reball en aquest sector és un aspecte que s ha de tenir m olt 
en compte, ja que aquest és un factor que pot derivar en accident de treball.  

Els treballadors de la const rucció són els que m és es queixen d aspectes inadequats 
del seu lloc de t reball i la freqüència d aquests s ha increm entat en els últ im s anys. 
Quins problem es plantegen? Doncs, t reballar sobre superfícies inestables o ir regulars, 
disposar de m olt poc espai per t reballar am b com oditat , t reballar en zones de m olt 
difícil accés per les mans i tenir que agafar eines o objectes de treball situats o bé alts 
o molt baixos7.  

Des de la perspect iva de la càrrega física, els treballadors de la const rucció són els 
que en m ajor freqüència estan exposats a dem andes físiques de t reball, m és de la 
m eitat de la seva jornada laboral, sent algunes d aquestes: rom andre en postures 
doloroses o fat igants, aixecar o desplaçar càrregues pesades, realitzar una força 
important i realitzar moviments de mans o braços molt repetitius.    

3.6- . La càrrega mental.  

En aquest sector tam bé, cada vegada m és, s exigeix un nivell alt o m olt alt 
d atenció durant m és de la m eitat de la jornada. De la mateixa manera, es presenta al 

                                                          

 

7 Enquesta al sector de la Construcció. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 2003 
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t reballador un r itm e de t reball elevat . La gran m ajor ia de tasques són m olt repet it ives 
i de molt curta durada.  

Són també conscients molts treballadors de les conseqüències d un error en la seva 
feina, sent aquestes conseqüències greus, norm alm ent aquestes conseqüències greus 
fan referència a aspectes de la seva pròpia seguretat o dels altres.   

Per últ im existeix el problem a del desenvolupam ent de les tasques. En la m ajor ia 
d aquestes no hi ha possibilitat pel propi procés de l obra- escollir cap alt ra. Això 
determ ina que en cas de conflicte en tem es de seguretat - suposaria t reballar en 
condicions d inseguretat .  

A cont inuació, es m ost ra una taula com parat iva de diferents aspectes psicosocials 
en el sector de la construcció i en el conjunt dels sectors8:      

Càrrega mental i Factors psicosocials Construcció

 

Total sectors

 

Nivell d atenció alt o molt alt (+1/2 jorn.) 59,40 65,4 
Ritme de treball elevat (+1/2 jorn.) 33,40 40,10 
Tasques molt repetitives i de molt curta 
durada (+1/2 jorn) 

29,90 29,40 

Mai pot elegir o m odificar l ordre de les 
tasques. 

26,50 19,30 

Mai pot elegir o m odificar el m ètode de 
treball. 

37,40 29,40 

Mai pot elegir o m odificar el r itm e de 
treball. 

27,80 25,20 

Mai pot elegir o m odificar la dist r ibució 
i/o duració de les pauses de treball. 

41,40 25,70 

No pot parar la seva feina ni deixar- la 
quan ho necessita.  

14,90 10,10 

El seu treball no li permet o ho permet 
escassament, aplicar les capacitats. 

12,70 16,60 

Un error té conseqüències greus 31,20 27,90 
Dificultats per parlar amb els companys 
quan es treballa 

33,80 31,50 

Horari 

  

Treballa a torns 1,70 16,50 
Treball en horari nocturn 0,60 9,60 
Habitualment allarga la seva jornada 52,60 46,20 
                                                          

 

8 Extracto de la V Encuesta Nacional. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 2004 
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Habitualment sol allargar la seva jornada 
sense compensació econòmica. 

45,70 
23,70 

Triga 30 min. O més en el seu 
desplaçament al treball. 

39,30 25,20 
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Un sistem a de gest ió és un paquet com plet de responsabilitats, procedim ents i 
pràct iques dissenyat per a garant ir el com plim ent d una polít ica i l assolim ent dels 
object ius d una determ inada organització, const ituent un m ecanism e per racionalit zar 
i organitzar el treball i possibilitant la coordinació entre les diferents àrees afectades.  

Un dels pr incipis bàsics de tot Sistem a de Gest ió d una empresa o organisme és que 
sigui docum entat , això perm et que aquesta organització es vegi im m ersa en un 
procés de m illora cont inua, per poder assegurar les necessitats que la societat exigeix 
i assegurar així la supervivència en el mercat.  

La llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals en el seu article 23.1, estableix una 
docum entació obligatòr ia ( és a dir , m ínim a) en m atèr ia prevent iva que s ha de posar 
a disposició de l autor itat laboral; de form a genèr ica per a totes les em preses. 
Aquesta docum entació ha de ser: la avaluació de r iscos; la planif icació de l act iv itat 
prevent iva; les m esures i m ater ial de protecció i prevenció a adoptar; els resultats 
dels cont rols per iòdics de les condicions de t reball i de la act iv itat dels t reballadors; i 
la relació d accidents de t reball i m alalt ies professionals am b incapacitat laboral 
superior a un dia , així m ateix, és digne de m enció, la presència d alt res docum ents 
que no són citats en aquest art icle però que si són exigits legalm ent (docum ents 
específics bàsics).  

I ndependentm ent de la docum entació que ha d estar a disposició de l autor itat 
laboral i sanitàr ia, és m olt convenient que figur i per escrit , tota aquella docum entació 
relacionada am b la Prevenció de Riscos Laborals ( repart im ent dels EPI s, acceptació 
de la formació rebuda, etc.).  

En aquest apartat desenvoluparé els aspectes d aquest sistem a de gest ió que toca 
m és el tem a de la form ació, que és objecte d aquest estudi, Evidenciant la importància 
que té una bona gest ió de la prevenció, la qual influeix m olt en els com prom isos de 
formació i en la seva aplicació i eficàcia.                   
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4 .1- . El sistema de gestió de prevenció de riscos.  

El sistem a de gest ió per a la prevenció de Riscos Laborals és la part del sistem a 
general de gest ió d una em presa que defineix la política de prevenció i descr iu 
l est ructura organitzat iva, responsabilitats funcionals a nivell de departam ent i a nivell 
individual, norm es, procedim ents prevent ius, perm isos de t reball i recursos per a 
assolir la polít ica prevent iva. Quines raons ens han de portar a definir i crear un 
sistema de gestió de la prevenció de riscos? Aquestes poden ser9:  

- Millorar la prevenció. 
- Enfocar la atenció de la organització sobre la seguretat dels seus  

components. 
- Harmonitzar polít iques i pràct iques prevent ives a t raves de tots els 

departaments. 
- Millorar els m ètodes prevent ius, en les àrees de t reball d alta sinist ralitat . 
- Mantenir i superar els nivells de seguretat assolits.  

En aquests punts, el que ens interessa seria el de l harm onització de polit iques i 
pràct iques prevent ives a tots els departam ents així com el de m illorar els m ètodes 
preventius en el procés constructiu.  

Però per que això es t radueixi en un form ació efect iva en els t reballadors s ha de 
tenir molt clar quina és la política en prevenció de l em presa.   

La pr im era decisió de l em presa a l hora d im plantar un sistem a de gest ió de 
prevenció és definir la política preventiva, si aquest punt està clar, el pla formatiu i els 
resultats que es volen assolir quedaran talment clarificats, sent la acció formativa més 
efectiva.  

S entén per polít ica prevent iva la declaració pública i form alm ent docum entada, 
elaborada per la direcció, sobre intencions i direct r ius de la organització entorn a la 
seva actuació prevent iva i en la que destaquen els object ius prevent ius generals a 
assolir . Per tant si en aquests object ius a assolir , form alm ent docum entats es t roba, 
no el pla form at iu que vindrà després- , sinó quines són les intencions en m atèr ia 
form at iva que té l em presa const ructora vers els seus t reballadors, el form ador, que 
norm alm ent serà aliè a aquesta em presa, t indrà clar on, quan i quina és la form ació 
que han de rebre els treballadors per assolir aquests objectius o satisfer les intencions 
de l em presa.  

És part d aquesta polít ica d em presa en m atèr ia prevent iva- donar a conèixer als 
t reballadors, en form a escrita, les intencions i object ius de l em presa. Aquesta acció 
considero que és una eina m olt im portant a l hora d im part ir la form ació i veure les 
seves m ancances, ja que es crea una involucració recíproca ent re els t reballadors i el 
form adors, donat que  am bdós saben què és i què espera l em presa d ells i al m ateix 
tem ps els t reballadors coneixent aquesta polít ica poden ser consultats o ells m ateixos 

                                                          

 

9 Biblioteca técnica. Prevención de Riesgos Laborales. Gestión de la prevención. Ed.: CEAC. 2000 
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suggerir altres solucions a la ja propostes per l em presa.  

Considero que el t reballador ha de dir m olt en l aspecte form at iu, per que ell és el 
que ha de ser format i adquirir nous hàbits que facin més segura la seva actuació i per 
tant és m olt posit iu que en la definició de la polít ica en prevenció de l em presa això es 
t ingui en com pte i sigui m ot iu de negociació en base al sistem a establert per 
l em presa.    

4 .2 - .Disseny del sistema de gestió de prevenció de riscos laborals.  

En la figura 1 podem observar quin seria 
l esquem a d un sistem a de gestió.   

Am b l avaluació inicial de r iscos, l em presa 
disposa ja d inform ació sobre la situació de 
l em presa en tot allò referent a la seguretat i 
salut dels treballadors, i per tant , sobre les 
m illores que són necessàries a realitzar. Això 
és ben cert , però, ho podríem dir sense cap 
t ipus de problem a en el sector de la 
const rucció? Penso que no. Per que tenint en 
com pte que norm alm ent l ult im a avaluació de 
r iscos és la que es fa en el Pla de Seguretat i 
Salut de la Const ructora abans de com ençar 
els t reballs. Això ens perm et dubtar de quina és l eficàcia d aquesta avaluació per 
t robar els r iscos i per ills i donar solucions eficaces i reals als t reballadors en l acció 
formativa.  

Crec en la necessitat que existeix en el sector actualm ent d una o unes avaluacions 
contínues de riscos.  

Si aquestes avaluacions de r iscos es fan per iòdicam ent , tem a que hauria de estar 
inclòs en la polít ica prevent iva de l em presa, es pot dissenyar un sistem a de gest ió 
que ver itablem ent pot ser efect iu. Els elem ents que hauria d incloure un sistem a de 
gestió preventiva serien:  

-Definició i actualització segons les necessitats de la polít ica, object ius i 
programa preventiu a nivell de direcció. 
-Definició i docum entació de funcions, responsabilitats e interrelacions del 
personal que cont rolarà i farà efect ives les act iv itats que afect in a la 
prevenció de riscos.  
- I dent if icació, estudi i avaluació dels r iscos presents en els lloc de t reball, 
segons el procés const ruct iu que s est igui portant a term e. 
-Determ inació dels procedim ents per assegurar una com unicació eficaç, 
ident if icar les necessitats form at ives i facilitar la form ació adequada per tots 
el com ponents de l organització, assolint així la polít ica de form ació. 
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-Procedim ents per regist rar i actualitzar tots el requisits legals que en 
m atèria de prevenció afect in a l organització i siguin aplicables. 
-Els m ecanism es de cont rol de les operacions am b efectes en la seguretat i 
salut dels t reballadors, incloent els procedim ents de t reball, ver if icació i 
aprovació de procediments, equips i compres en general. 
-Procedim ents per ver if icar la conform itat dels sistem es de prevenció am b 
els requisits especificats. 
-Establir regist res per dem ost rar el grau de com plim ent dels requisits del 
sistema, deixant constància de les mesures que s han assolit. 
-Establir un program a d auditor ies i de les m esures correct ives que es 
der iven del incom plim ent de la polít ica, program a, norm es o object ius de 
prevenció.  

Tots aquests punts ens porten a una conclusió, i és que ha d exist ir , per que aquest 
sistem a sigui efect iu, unes responsabilitats de la direcció i dels t reballadors i a l hora 
una formació i informació sobre el sistema i sobre els mètodes de treballs segurs, és a 
dir, una formació integral.  

Pel desenvolupam ent i im plantació d un Sistem a de Gest ió per a la prevenció de 
riscos laborals, l em presa ha d establir uns procedim ents adequats a fi de conscienciar 
a tots els treballadors, amb independència dels seu nivell de qualificació o capacitació, 
en els aspectes següents:  

-La importància que tenen per a l em presa el com plim ent de la polít ica i dels 
object ius de prevenció de r iscos laborals donant com plim ent al 
procediments establerts. 
-Les conseqüències sobre la pròpia seguretat i salut dels t reballadors pels 
incompliments dels procediments definits. 
-Les responsabilitats de cadascun dels t reballadors en el com plim ent de la 
polít ica i object ius de prevenció i la necessària cooperació que s ha de 
prestar a l em presa per que aquesta pugui seguir garant itzant unes 
condicions de t reball segures que no perm et in cap r isc per a la seguretat i 
salut.  

A part de tot això, s ha de tenir en com pte a l hora de  dissenyar l acció prevent iva 
que aquesta ha de estar cent rada en les funcions pròpies i específ iques que 
const itueixen el lloc de t reball de cada t reballador, adaptant - lo a les necessitats de 
prevenir el r isc identificat en l avaluació de r iscos i la possibilitat de detectar am b 
anter ior itat l apar ició de nous r iscos. Tenint m olt cont rolat en el t reballador la 
possibilitat de que produeixi un canvi d act iv itat , cosa que succeeix, en la const rucció, 
am b relat iva facilitat i que per tant , s haurà de fer un canvi en l acció form at iva.   

4 .3 - . Els procediments. 
Són les diferents actuacions previstes en el sistem a de gest ió, en els que han de 

indicar-ne fonamentalment els seus objectius, els responsables que ha de realitzar- los 
o càrrecs implicats i la seva metodologia per que es porti a la fi aquest procediment. 
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En els esm entats procedim ents s inclouen els regist res que s han de com plim entar 
per portar un cont rol de les accions i gest ions de l em presa. Aquests docum ents en 
que es recullen els resultats de les activitats realitzades, són una de les peces clau per 
a l èxit del sistem a, per tant , s ha de tenir especial cura en la conservació i seguim ent 
de dita informació.  

Aquesta docum entació ha de ser ent regada als responsables de les unitats 
im plicades i estar a disposició d aquells que poden veure-se n afectats, en un lloc 
accessible i consultable. Es recom ana que els procedim ents est iguin ubicats en els 
diferents sectors de l em presa, en un lloc pròxim al lloc de t reball, per la facilitat de 
consulta quan sigui necessari.   

És fonam ental que el disseny dels procedim ents sigui senzill i am b inform acions 
bàsiques de m esuram ent , per poder ser revisats per iòdicam ent i facilitar l autocont rol 
i la pressa de decisions.   

A cont inuació es reflecteix l esquem a bàsic que s ha de repet ir en tots ells:  

L objecte. 
L abast  de les actuacions. 
Les referències. 
Les definicions. 
Les responsabilitats. 
El mètode operatiu. 
Els annexes del procedim ent ( regist res a com plim entar i alt res docum ents 
d ut ilitat .)  

És de gran im portància que la prevenció de r iscos laborals s integr i en el quefer 
quot idià de l em presa. Per que això sigui possible és fonam ental que en les tasques 
que realit zin les diferents persones es t ingui en com pte els aspectes prevent ius, 
tanm ateix han de ser contem plats els aspectes relat ius a la qualitat , m edi am bient , 
assolin-se així la integració de tot el que com porta la realització correcta d un t reball.  

Això es podr ia m ater ialitzar en la inst rucció m it jançant un paral·lelisme, per un 
costat definir la tasca i el seu procedim ent i per l alt re els m it jans de seguretat en 
aquell procediment per que es realitzi amb seguretat.   

4.4- . Instruccions de treball i preventives.  

Les inst ruccions és el tercer nivell docum ental. Aquestes descriuen de form a clara i 
precisa la m anera correcta de realitzar determ inades tasques crít iques que poden 
generar inconvenients o danys (accidents) de no realit zar-se de la m anera establerta. 
Talm ent s ha de tenir cura am b aquells t reballs en els que s ha de retallar aspectes 
que poden resultar im portants i que per sim ilitud am b alt res t ipus de t reball poden 
conduir fàcilm ent a l error. 
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En aquest apartat podem dist ingir dos com ponents que es relacionen ent re si: les 
inst ruccions de t reball i les inst ruccions prevent ives. S ha volgut fer aquesta dist inció 
pel fet de que alguns cont inguts de prevenció són m assa extensos i és precís que el 
t reballador pugui entendre la finalitat del que s està advert int en una inst rucció de 
t reball. A pesar de que els dos t ipus d inst rucció tenen la m ateixa intenció, existeixen 
diverses diferències:  

Una inst rucció de t reball pot contenir explicacions de tasques referents a qualsevol 
aspecte operacional del procés product iu de l em presa, en canvi, en un pr incipi les 
instruccions preventives, són exclusivament de  prevenció.  

Una instrucció de treball té en tots ells un esquema únic:   
Objecte   
Abast   
Implicacions i responsabilitats.   
Equips de treball   
Fases de treball i normes de seguretat   
Annexes  

En canvi, una inst rucció prevent iva, intenta ser un com pendi de la inst rucció de 
t reball, incloent tant nom es aquelles parts que es consideren de m àxim a im portància 
o que creguin facilitar l aprenentatge al t reballador, donat que, am b la inst rucció de 
t reball no nom és es persegueix regular internam ent la realització de les tasques, si no 
tam bé facilitar la form ació i l aprenentatge dels t reballadors en el desenvolupam ent de 
la seva feina.  

En les inst ruccions estan recollides int r ínsecam ent , com s indica en l esquem a, 
aquells aspectes de seguretat a tenir en com pte per les persones responsables de les 
tasques a realitzar ( norm at iva destacada dins del propi context de la inst rucció) , a f i 
de que coneguin com actuar correctam ent en les diferents fases o operacions i siguin 
conscients de les atencions especials que han d adoptar en m om ents claus per la seva 
seguretat personal, la dels seus companys i la de les instal·lacions.

  

La seva elaboració és funció dels responsables de les àrees de t reball i dels 
procediments product ius, sol· licitant col· laboració per la seva redacció als propis 
treballadors. 

    
S ent regaran personalm ent a tots aquells que hagin de com plir- les. Aquestes 

inst ruccions i procedim ents s haur ien d ut ilit zar per f ins form at ius, ja que m oltes 
vegades en el procés form at iu, és tant im portant la form ació pròpiam ent dita, que on 
t robar la inform ació necessària, que en cas de dubte, pugui ser consultada de tal 
form a que en el t reballador suposi la creació d un cr iter i adequat que el port i a 
realitzar un t reball segur. Am b això podríem aconseguir que una sim ple inform ació, 
que no és entregada, sinó consultada pel m ateix t reballador, es converteixi en una 
auto- form ació realitzada pel m ateix t reballador. Això és pot donar, com he fet 

referència abans, si aquests procedim ents o inst ruccions estan  redactades de form a 
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senzilla, pràct ica i est iguin a l abast de tots els t reballadors.    

4.5- . El pla formatiu i el seu seguiment.   

La detecció de necessitats form at ives és el pr im er pas indiscut ible de tot pla que es 
t robi dint re d un sistem a de gestió. Es necessita saber en tot m om ent sobre què i 
sobre quan ha d actuar l organització sem pre i quan t ingui definides les seves 
intencions i els seus object ius cont inguts en la seva polít ica prevent iva i dint re 
d aquesta la form at iva.  

A l hora de planif icar la form ació, es t racta de concretar com , quan i am b qui es 
realitzaran les accions, així com que han de costar. Els paràm etres que juguen en 
aquesta lliga són el cost , els recursos mater ials i hum ans, el disseny d una est ructura 
pedagògica i m etodològica de les accions i l assignació de tem ps dedicat a les 
mateixes.  

La fase d execució, si s ha atès i controlat el desenvolupament del que he dit abans, 
nom és se cent ra en ver if icar que tot sigui conform e al que s havia planif icat . És m olt 
posit iu assignar un responsable que s encarregui de tot això i que cont roli de prop el 
seu desenvolupament total, a més de concretar en una llista els possibles imprevistos, 
per tal que deixin de ser-ho.  

El seguim ent , en últ im a instància, dels efectes dels plans de form ació, ens m arca si 
han sigut o no eficaços i en quina mida. Es basa en mesurar:  

El nivell de satisfacció dels participants. 
L aprenentatge. 
La t ransferència, o nivell d aprofitam ent en el desenvolupam ent dels 
coneixements del que s'ha après.     

4.6- . La formació en els sistemes de gestió normalitzats.   

En els sistem es de gest ió norm alitzats es defineixen, docum enten i es com uniquen 
la docum entació, responsabilitats i autor itat del personal que gest iona, realitza i 
ver if ica act iv itats que t inguin efectes en la seguretat i prevenció de r iscos laborals, les 
instal· lacions i processos vers a facilitar la gest ió de la prevenció de r iscos en els llocs 
de treball.  

Segons la OIT (Organització I nternacional del Treball) l em presar i haurà de definir 
els requisits de com petència necessaris i haur ien d adoptar-ne i m antenir-se 
disposicions per que totes les persones en l organització siguin com petents en tots els 
aspectes dels seus deures i obligacions relatius a la seguretat i salut.  

L em presar i tam bé haurà de disposar de la suficient com petència, o tenir accés 
aquesta m ateixa, per ident if icar i elim inar o cont rolar els per ills i els r iscos relacionats 
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amb el treball, i per aplicar els sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball. 
Am b el que s ha dit en el paràgraf segon d aquest apartat , els program es de 

formació haurien de: 
- fer-se extensius a tots els m em bres de l organització, segons sigui 
pertinent.  

- ser impartits per persones competents.  

- Oferir quan escaigui i de m anera eficaç una form ació inicial i cursos de 
actualització a intervals adequats.  

- Com prendre una avaluació per part dels part icipants del seu grau de 
comprensió i retenció de la formació.  

- Ser revisats per iòdicam ent , am b la part icipació del comitè de seguretat i 
salut , quan existeixi, i ser m odif icats segons sigui necessari per garant ir la 
seva pertinença i eficàcia  

- Estar suficientm ent docum entats, i adequar-se a la dim ensió de 
l organització i la naturalesa de les seves activitats.  

Un alt re sistem a de gest ió norm alitzat és OHSAS 18001: 1999, en el que tam bé es 
defineixen les característ iques de la form ació en l em presa. Aquest sistem a estableix 
que el personal ha de ser competent per desenvolupar funcions que puguin im pactar 
en la seguretat i salut  en el lloc de t reball. Aquesta com petència haurà de definir-se 
en term es d educació apropiada, form ació i/ o exper iència.  

S ha d establir i m antenir procedim ents per assegurar que els t reballadors, 
treballant en cadascuna de les seves tasques, siguin conscients de:  

- La im portància de la conform itat de la polít ica i procedim ents de la 
seguretat i salut i amb els requeriments del sistema de gestió.  

- Les conseqüències de la seguretat i salut de llurs act iv itats de t reball, 
actuals o potencials i els beneficis de la seguretat d una m illora de la seva 
actuació personal.  

- La seva docum entació i responsabilitats per assolir la conform itat am b la 
política i procedim ents de la seguretat i salut en el t reball, així com els 
requer im ents del sistem a de gest ió, incloent els requerim ents de preparació 
i resposta davant d em ergències.  

- Les conseqüències potencials de no seguir procedim ents d operació 
específics.    
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Am b aquests dos sistemes de gest ió esm entats es pot veure com la form ació té un 
paper m olt im portant en la prevenció de r iscos laborals i com aquest sistem es 
normalitzats defineixen molt clarament quins són els objectius a assolir. 
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5.1- .Descripció de la mostra.  

Per com ençar a analitzar els resultats de les enquestes realit zades descriurem la 
m ost ra per tal de poder, m és endavant , analitzar els resultats obt inguts relacionats 
am b l objecte del present estudi. En aquest apartat es presenten una sèr ie de taules i 
gràfics am b les dades que classif iquen als t reballadors enquestats, així com el t ipus 
d em preses a les que hi pertanyen.  

En pr im er lloc s ha de dir que tant el t ipus 
d em presa com el t reballadors enquestats, no 
són fruit de cap selecció predeterm inada, si no 
que, les enquestes han estan repart ides 
aleatòr iam ent ent re els t reballadors de les 
diferents obres visitades.  

S han  visitat un total d onze obres de 
const rucció, la m ajor ia d aquestes es t robaven 
en el m om ent de la visita en fase d est ructura 
i/ o tancam ents. Cal dir que aquestes obres 
corresponen a una m ateixa t ipologia d edifici a 
excepció d una que es t ractava d una edificació 
de tipus ceretana (Puigcerdà).  

El gràfic 1 m ost ra la zona geogràfica on s han 
repart it les enquestes. Es dist r ibueix bàsicam ent 
per les com arques del Barcelonès, Baix Llobregat , Vallès Occidental, Gironès, 
Cerdanya i l Alt Penedès.  

La gran m ajor ia de les em preses que s han t robat en aquestes obres corresponen a 
pet ites o m it janes em preses que es t racten de les diferents subcont ractes i la resta 
corresponen a grans em preses. Entenc com a pet ita i m it jana em presa a aquella que 
disposa de 2 a 499 t reballadors en plant illa i com a gran em presa a una plant illa de 
500 o més treballadors. 

La dist r ibució de la m ost ra, tot i haver estat 
totalm ent aleatòr ia, el gènere dels enquestats ha 
estat en un 100% m asculí. Les pet ites i m it janes 
em preses són en la seva m ajor ia d àm bit terr itor ial i 
com arcal. Les grans em preses dels t reballadors 
enquestats eren d àm bit estatal.  

La dist r ibució dels t reballadors per edats es 
mostra en el gràfic 2. La majoria dels treballadors se 
situen en la zona dels 36 als 56 anys, la que segueix 
darrere és la franja dels 26 als 35 anys, després ve 
la de 18 als 25 i per últ im la que m enys freqüència 
té és la que comprèn dels 57 als 65 anys. La mitjana 
d edat dels t reballadors enquestats esta situada en 
els 36 anys.   
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En la taula 1 es presenten la dist r ibució dels t reballadors segons el seu nivell 
d estudis.   

                Taula 1. Nivell d estudis dels enquestats. 
Nivell d estudis Freqüència Percentatge 
Estudis primaris 52 78,79% 
Formació professional 11 16,67% 
Altres 1 1,52% 
NC 2 3,03% 

 

Com s observa en la gran m ajor ia dels enquestats pertanyen al grup que ha cursat 
estudis pr im aris, cal aclar ir que la pregunta s ha fet am b independència de si aquests 
estudis els han acabat o no.   

Tot seguit està el grup corresponent a la form ació professional, del que hi ha un 
nombre prou significatiu.  

En la taula 2 queda reflect ida la dist r ibució dels t reballadors segons l ofici que 
desenvolupen.    

                     Taula 2. Oficis.           

                                                                                                                                        
L ofici am b m és presència en les enquestes ha estat el de peó, cal dir , que aquest 

grup professional pertany a diferents especialitats. Tot seguit t robem encofradors. Els 
oficis en l enquesta s han dividit en vuit oficis i un novè grup (alt res) que dint re 
d aquest t robem gruistes, encarregats, capataços, ferralles. És im portant dir que els 
resultats de l enquesta en alguns aspectes seguirà una línia concreta donat l alt índex 
de peons enquestats, és a dir , el t ipus d eines ut ilit zades, la variabilitat, etc.             

Ofici Freqüència Percentatge 
Conductor de maquinaria 2 3,03% 
Ram de paleta 3 4,50% 
Peó 19 28,79% 
Encofrador 12 18,18% 
Guixaire  1 1,50% 
Instal·lador 6 9,09% 
Fuster  7 10,61% 
Pintor 7 10,61% 
Altres 9 13,64% 
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Taula 3. Temps en el sector de la Construcció.                  Taula 4. Temps en l empresa actual.            

En l enquesta, no es buscava ext reure inform ació sobre el cont racte de t reball del 
operar i, però el que si ens interessava era el tem ps que portaven els t reballadors tant 
al sector de la const rucció com a l em presa actual en la que desenvolupen el seu 
t reball. Si observem la taula 3 i 4 juntam ent am b els gràfics 3 i 4 am b la dist r ibució 
normal, ens podem adonar taula 3 i gràfic 3- , que l'interval de 0 a 4 anys és el que 
més presència té, seguint- lo de molt a prop el grup de 4 a 8 anys.                   

Podem observar una presència digne de m enció dels t reballadors que porten de 8 a 
12 anys am b una presència de m és del 10% , en tot cas, es pot observar una m it jana 
de tem ps en la const rucció d uns gairebé 12 anys, dada que és interessant a l hora 
d analitzar com és la form ació d aquests t reballadors.    

En la Taula 4 queden reflect its els intervals corresponents al tem ps que els operar is 
porten en la em presa actual. Es pot observar que hi ha un gran nom bre de 
t reballadors (42,42% ) que se situen en el interval de 0 a 2 anys. Aquesta dada em 
porta a pensar dues coses, - tenint en com pte que la m ajor ia d operar is se situen en la 
franja d edat com presa ent re els 36 i 56 anys- , o que es creen moltes noves empreses 
i això dona lloc a que hi hagi una gran m obilitat o que en la const rucció hi una gran 
m obilitat donat la poca m à d obra especialitzada que existeix i per tant aquests 
operaris es moguin en funció del contracte de treball que els ofereixen.  

Interval de temps Freqüència Percentatge 
0 a 4 19 28,78% 
4 a 8 17 25,75% 
8 a 12 7 10,60% 
12 a 16 3 4,54% 
16 a 20 3 4,54% 
20 a 24 6 9,09% 
24 a 28 4 6,06% 
28 a 32 2 3,03% 
32 a 36 3 4,54% 
més de 36 2 3,03% 

Interval de temps Freqüència Percentatge 
0 a 2 28 42,42% 
2 a 4 9 13,63% 
4 a 6  9 13,63% 
6 a 8 9 13,63% 
8 a 10 6 9,09% 
10 a 12 1 1,51% 
12 a 14 - -- 
14 a 16 3 3,03% 
16 a 18 1 1,51% 
més de 18  - -- 
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En el gràfic 5 podem observar la dist r ibució de les diferents nacionalitats dels 
treballadors enquestats. Com es pot observar una mica més de la meitat dels operaris 
són de nacionalitat espanyola am b un pes del 54,55% . Tot seguit t robem am b un 
22,73% els operar is de nacionalitat Marroquí, després ent re el 9% i el 6% t robem la 
resta de nacionalitats com la equatoriana, peruana, dominicana, argentina i nigeriana.               

Les dades resultants a la pregunta sobre quins són els coneixem ents que es 
requereixen per a realitzar la seva feina, han estat en la gran m ajor ia, com no podr ia 
ser d una alt ra m anera, cap coneixent , nom és la pràct ica, aquesta resposta ha t ingut 
un resultat del 87,88% , en front al 12,12% que responien que per realitzar la seva 
feina es requeria uns coneixements a nivell de la Formació Professional.   

Cont inuant en la m ateixa línia, es preguntava als t reballadors si el seu t reball els 
permetia aplicar els seus coneixement. Més de la meitat dels enquestats han contestat 
que si, segons m ost ra la taula 5, t robem que un 30% dels enquestats no estaven del 
tot convençuts que el seu treball pogués materialitzar les seves capacitats. 

     
                   Taula 5. Aplicació dels coneixements en la feina.        

La resposta poc satisfactòria o negativa ha ballat entre un 6% i 5% respectivament, 
de la qual cosa es pot concloure que els t reballadors enquestats, en general, estan 
satisfets amb la feina que realitzen.  

Existeix una relació ent re el nivell d estudis dels t reballadors i el nivell de 
coneixem ents que consideren que són necessaris per realitzar el propi t reball, les 
persones am b estudis de form ació professional són les que consideren necessar i 
aquest estudis (87,50% ), en canvi la resta considera que no són necessaris cap 
coneixement especial, només pràctica (91%)     

Aplicació de coneixements Freqüència Percentatge 
Molt 39 59,09% 
Regular 20 30,30% 
Poc 4 6,06% 
No 3 4,55% 

22,73%

9,09%

54,55%

4,55%
6,06%3,03%
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Gràfic 5. Percentatge de nacionalitats.. 

Full 4 de 13

 



 
ESTUDI DE CAMP SOBRE LA 
FORMACIÓ EN EL SECTOR  

CAPITOL: 5 DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA I ANÀLISI DE RESULTATS 

 

79 

5.2- .Anàlisi de resultats.  

5.2.1- . Mitjans emprats i organització del treball.  

En la pregunta form ulada sobre quins m it j ans m aterials o equips ut ilit zaven en el 
transcurs de la feina en el Gràfic 6 observem quins són els resultats obt inguts en 
referència als m it j ans m és em prats pels operar is enquestats, tot i haver una relat iva 
diversitat d oficis el m it jà m és ut ilit zat són les eines m anuals, li segueix la ut ilit zació 
d eines portàt ils. Aquesta dada no sorprèn donat que hi ha un alt tant per cent de 
enquestats que són peons.  

Després observem que les dades var ien ent re el 7,5% i el 1,5% am b els dem és 
m it j ans m ater ials que d alguna m anera pertanyen a oficis m és especialitzats i que, per 
tant , la proporció és m és reduïda, j a que,  així ho és tam bé am b els oficis 
especialitzats que s han enquestats ( taula 2) .                 

Les últ im es dues preguntes sobre els coneixem ents teòr ic adquir its sobre prevenció 
de r iscos estaven en relació am b els elem ents de protecció personal (EPI ) . Es 
preguntava en la pr im era quin EPI s consideraven obligator is en la feina que 
desenvolupaven, la resposta a aquesta pregunta ha estat m olt igualada, la única 
resposta m és m arcada és la del casc i botes. En el gràfic 7 és pot observar quin és el 
percentatge de les respostes.             
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La segona qüest ió en relació als EPI s era si consideraven la necessitat d ut ilit zar 
aquest elements, la resposta ha estat que un 98,48% afirmativa.  

En l anàlisi de les preguntes que feien referència a la organització del t reball, és 
poden observar les dades del gràfic 8, i com ençant per la pregunta sobre am b quina 
freqüència els t reballadors han de deixar la seva feina prevista per fer-ne unes alt res 
no previstes,t robem que un 30,30% afirm a fer-ho vàr ies vegades a la setm ana, un 
quasi 26% diu que això no li succeeix i una m ica m és del 16,50% afirm a que alguna 
vegada al dia es t roba en aquesta situació. Però de totes m aneres la dada que m és 
cr ida la atenció, per les conseqüències que 
això com porta, és que m és del 27% dels 
enquestats responen que aquesta situació de 
canviar de tasca per fer-ne una alt ra no 
prevista, s hi t roben var ies vegades al dia.   

Ara bé, aquestes dades obt ingudes en les 
enquestes del nost re estudi, cal dir que, i 
tornant una vegada m és, en les enquestes hi 
havia un tant per cent elevat de peons de la 
const rucció, dada que porta a la conclusió de 
la coherència de les dades obt ingudes, donat 
que és propi de la feina de peó la variabilitat i el canviar d act iv itat o tasca m olt 
sovint, inclús diria constantment.   

Seguint am b l aspecte organitzat iu, a la pregunta que feia referència a la capacitat 
organitzat iva del propi t reballador en el desenvolupam ent de la seva feina, t robem 
que la resposta, en general,  és força m oderada, en el sent it que en els t res aspectes 
en el que es form ulava la qüest ió, segons m ost ra el gràfic 9, la resposta m ajor itàr ia 
ha estat que en algunes vegades es poden escollir l ordre de les feines, el m ètode i 
ritme de treball.  

L aspecte m és equitat iu ha estat el de la elecció del m ètode de t reball, en el que la 
opció indeterm inada, és a dir , a vegades, està m olt igualada am b la possibilitat de 
escollir el mètode de treball sempre.                
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Una dada im portant a f ixar-se és que una m ica m és del 30% dels enquestats 
afirm en poder escollir sem pre l ordre dels seus t reballs, sense perdre de vista que 
aquesta circum stància es dona tam bé en els alt res dos aspectes de l organització del 
t reball. Això fa possible que es pugui intervenir per tal de poder coordinar m illor els 
t reballs, les act iv itats, per tal que no hi hagin interferències ent re t reballs que 
poguessin produir una situació de risc.    

5.2.2- . Percepció dels riscos.  

En taula 6 podem observar que els resultats obt inguts en aquest estudi, pel que fa 
a la percepció dels r iscos s aproxim en en la m ajor ia de casos als de la V Enquesta 
Nacional. Potser cal dir que on es produeix la m ajor dispar itat és en la caiguda 
d objectes, m ater ials o eines que d un 54,30% de l enquesta nacional, en aquest 
estudi resulta un 19,70% , tam bé s observa una caiguda en aquest estudi, els 
accidents de t rànsit durant la jornada, això és just if icable, donat que, no s han 
enquestat gaires conductors de m aquinàr ia, talm ent succeeix am b els at ropellam ents 
o cops amb vehicles.  

La resta de dades donen resultats prou equiparables, tenint en com pte la diferència 
de nom bre de qüest ionar is fets en aquest estudi i els fets en l enquesta nacional. A 
sota es m ost ra el gràfic 10 en el que s aprecia les diferències percentuals m és 
directament. 

   
  Taula 6. Comparativa de la percepció de riscos.                       

Com es pot observar en la com paració del gràfic 10, únicam ent dos dels r iscos que 
se ls proposà van obt indre una resposta superior que la V Enquesta Nacional: talls i 
punxades (2,89 punts de diferència) i caigudes de persones al m ateix nivell (1,75 
punts de diferència) , am bdues m olt lligades a l ordre i neteja dint re de les obres. S ha 
de fer referència, tam bé que els r iscos am b m enys incidència segons l apreciació dels 
propis t reballadors són els corresponents a caigudes d objectes, m ater ials o eines 
(34,6 punts de diferència).  

Riscos d accidents V Enquesta Nacional Qüestionari 
Caigudes de persones des de alçada 62,00% 40,91% 
Caigudes de persones al mateix nivell 43,70% 45,45% 
Caiguda d objectes, materials o eines. 54,30% 19,70% 
Desplomis o esfondraments 20,90% 15,15% 
Talls i punxades 56,20% 59,09% 
Cops 71,40% 60,61% 
Accidents de trànsit durant la jornada 13,90% 5,55% 
Atropellaments o cops amb vehicles 15,60% 3,03% 
Projecció de fragments o partícules  31,60% 25,76% 
Atrapaments 19,00% 4,55% 
Sobreesforços 30,60% 18,18% 
Cremades 11,80% 6,06% 
Contactes elèctrics 17,60% 13,64% 
Explosions 2,00% 1,52% 
Incendis 3,1% -- 
Altres 0,3% 1,52% 
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Per alt ra banda, als t reballadors que en l últ im any havien sofert un accident de 
treball se ls preguntava sobre quines consideren que són les t res pr incipals causes 
d accident que es poden donar en el seu lloc de t reball. El t reballadors la pr incipal 
causa en la que han coincidit un elevat tant per cent, ha estat la causa dels esforços o 
postures forçades tal com indica la taula 7.  

                            Taula 7. Comparativa de la percepció de riscos.                        

Causes d accident Percentatge 
El lloc de treball es troba en males condicions 37,88% 
Accessos en males condicions 7,58% 
Màquina insuficientment protegida 3,03% 
L àrea de treball o superfície insegura 12,12% 
Les instal·lacions son velles -- 
S ha de treure la producció com sigui 10,61% 
Falten mitjans o eines adequades 24,24% 
El treball obliga a realitzar operacions perilloses 25,76% 
Per esforços  o postures forçades 39,39% 
Falta o inadequacio de EPI s -- 
Per cansament o fatiga 36,36% 
Per excés de confiança o de costum 36,76% 
El lloc de treball esta malament dissenyat 4,55% 
Es treballa sense la formació suficient 6,06% 
El ritme de treball és molt elevat 25,76% 
Falta espai 9,09% 
Falta experiència en el treball 9,09% 
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Gràfic 10. Comparativa de riscos.

 



 
ESTUDI DE CAMP SOBRE LA 
FORMACIÓ EN EL SECTOR  

CAPITOL: 5 DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA I ANÀLISI DE RESULTATS 

 

83 

Una alt ra dada, que cr ida l atenció, és sobre la causa d accident provocada pel 
elevat r itm e de t reball am b un 
quasi 26%.  

A la pregunta que feia 
referència a la percepció del r isc 
del t reballador en la seva feina, 
un 31,82% dels enquestats 
consideren, independentm ent 
del seu ofici, que hi ha una 
probabilitat m it ja, segons es pot observar en el gràfic 11. Nom és una m ica m és del 
9% consideren la seva feina de m olt alt r isc, un 22,73% consideren la seva feina d alt 
r isc. Després les dades ens donen que aproxim adam ent un 59% dels t reballadors 
enquestats consideren la probabilitat d accident en la seva feina m it ja o baixa, i 
només un 9% la consideren molt baixa.  

Un anàlisi est rat if icat de cada ofici perm et observar certes tendències col· lect ives 
(veure gràfic 12) : per exem ple, els t reballadors que pertanyen als oficis de peó i 
encofrador m ost ren una certa tendència a considerar la probabilitat de pat ir un 
accident en la zona m it ja-alta de la escala, m ent re que el col· lect iu de pintors m ost ra 
una tendència inversa.    

5.2.3- . Formació i informació.  

Com encem  a analitzar la pregunta  sobre quins t reballadors ha rebut algun curs 
sobre form ació i quin han rebut tam bé inform ació. En el gràfic 13 és representa una 
doble gràfica en el que apareixen els que sí han rebut form ació i inform ació, i els que 
no per tal de veure quines sem blances es poden t robar. Es veu claram ent que és la 
inform ació la resposta m és m arcada i que hi ha un tant per cent considerable dels 
enquestats que no han rebut en el últ im any cap t ipus de curs sobre prevenció de 
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Gràfic 12. Valoració de la probabilitat d accident segons col·lectius de treballadors.
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r iscos laborals, de fet gairebé la m eitat dels enquestats. No sent així la inform ació, 
nom és un 27,27% no l ha rebuda en el últ im any. Aquesta com parat iva posa en 
evidència el que, com és fàcil d intuir , és m és rapit donar un paper ( inform ació) , que 
oferir un curs de prevenció (formació).  

En el gràfic 14 es m ost ren 
els tem ps dedicats als cursos 
de form ació, és a dir , del 
56,06% de enquestats que 
han rebut en el últ im any un 
curs de form ació el 13,64% 
aquest curs a t ingut una 
durada de 4h., el 10,61% 
dues hores, talm ent és dona 
aquest proporció en els que el 
curs que han rebut ha estat 
de 5h. Després un 1,52% el 
curs ha estat de 4h i els que 
el curs de form ació ha estat 
de més 5h.  

Les xifres, com és poden observar, són m olt baixes, per que dues hores de 
formació, el cas am b m és percentatge- , en un any és m olt insuficient , tenint en 
com pte, a m és, que nom és una m ica m és de la m eitat dels t reballadors enquestats 
han rebut un curs de formació.  

Tot seguit a la pregunta anter ior, es consultava als t reballadors si el tem a del curs 
era de seguretat en general o especifica del sector. Am b les xifres resultants és veu 
claram ent que la form ació que es dona és de seguretat sense cap especialització. El 
89,19% dels enquestats, que han rebut algun curs en l últ im any, afirm a haver rebut 
form ació de seguretat i salut en general, nom és el 10,81% de seguretat i salut 
especifica del seu ofici.   

La següent pregunta va directam ent a saber si el t reballador ha considerat út il el 
curs que ha rebut aquest últ im any. Un 94,54% contesta afirm at ivam ent , el 13,51% 
diuen que no, dada gens despreciable ja que aquests treballadors no consideren útil el 
curs rebut.   

56,06%

43,94%

72,73%

27,27%

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00

Curs sobre
Seguridad

Informació

No

Si

Gràfic 13. Formació i informació rebudes.
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Als t reballadors que havien rebut un curs de form ació en l últ im any se ls 
preguntava si els cont inguts d aquest j a els havien rebut o si pel cont rar i havien rebut 
nous tem aris form at ius, la resposta ha estat m olt aclar idora, el 81,08% afirm a que la 
form ació rebuda s ha repet it i nom és el 18,92% han rebut cont inguts nous.  

Am b això es posa en evidència que la form ació que reben els t reballadors, sent 
aquest un cicle que es repeteix al llarg de la seva vida professional, provocant així una 
incapacitat de m illora cont inua, propiciada per la generalitat de cont inguts i la 
repetició dels mateixos.  

Entorn a la pregunta sobre si per realit zar el seu t reball havia rebut algun t ipus 
d inform ació ( taula 8) per desenvolupar la seva tasca correctam ent el 84,85% dels 
enquestats han respost afirm at ivam ent i consideren que la inform ació rebuda és 
suficient . Un 6,06% consideren que havent rebut inform ació sobre la seva feina la 
consideren insuficient . Per alt ra banda els t reballadors que han respost negat ivam ent 
un 7,58% consideren que enfront a aquesta m anca d inform ació es veuen capaços de 
realitzar- la correctam ent i nom és un 1,52% afirm en tenir problem es en el 
desenvolupament de la seva tasca.    

                 Taula 8. Informació rebuda. 
Resposta Freqüència Percentatge 
Si, suficient 56 84,85% 
Si, insuficient 4 6,06% 
No, però realitzo la feina 5 7,58% 
No i tinc dificultats 1 1,52% 

 

Tot seguit a la pregunta anter ior sobre la inform ació, als t reballadors se ls 
consultava sobre si tenien coneixem ent de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (RD 
1627/ 97) la resposta ha estat quasi unànim e en sent it posit iu, nom és un 1,52% 
responia negativament.   

Com parant els resultats per nacionalitats es com provà que el nivell d incidència de 
les act iv itats tant de form ació com d inform ació sobre els t reballadors espanyols va 
ser m és gran que sobre els t reballadors estrangers. En el cas de la formació 
pràct icam ent s inverteixen els percentatges: han rebut form ació el 79% dels 
espanyols i la resta de nacionalitats només han rebut formació en un 30%, un resultat 
estadíst ic altam ent signif icat iu ( 2= 15,16, <0,001). El que ens perm et afirm ar que al 
treballador estranger que s està incorporant al sector de la const rucció disposa d un 
nivell de coneixem ents en matèria de seguretat i salut laboral infer ior al t reballador 
espanyol.  

En l enquesta hi havia un bloc de preguntes am b la intenció de com provar quin es 
el grau de coneixem ent teòr ic, en prevenció de r iscos laborals, que tenien els 
t reballadors. La pr im era pregunta que se ls form ulava feia referència a que entenien 
els t reballadors per accident , la resposta m és m arcada ha estat que, per que una 
acció t ingui la consideració d accident ha de haver un dany físic, aquesta resposta ha 
estat contestada per un 74,24% , cal dir que la resposta correcte, d aquest concepte, 
ha estat la segona resposta més marcada amb un 19,70%, segons mostra la taula 9.     
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   Taula 9. Concepte d accident del treballador. 
Concepte d accident Freqüència Percentatge 
Un accident és una acció que produeix un dany físic. 49 74,24% 
Un accident és una acció que produeix un dany físic o 
mental. 

3 4,55% 

Un accident és una acció o omissió que pot produir, o no 
produir un dany físic. 

13 19,70% 

No ho se. 1 1,52% 

 

Tot seguit venia la pregunta sobre si coneixien o havien sent it par lar de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, la resposta ha estat força posit iva am b un 77,27% , 
encara que un 22,73% no sabien del que se ls par lava. Després hi havia una alt re 
pregunta en aquest sent it en el que es preguntava als t reballadors si sabien qui era el 
seu delegat de prevenció, aquesta resposta ha estat m olt igualada, segons m ost ra la 
taula 10. D aquests resultats es deriven les consideracions que es t roba un alt índex 
de t reballadors que desconeixen la f igura del delegat de prevenció i la seva funció, 
altres potser tan sols no saben qui és.  

                      Taula 10. Coneixement del Delegat de Prevenció.      

Resta una últ im a pregunta en relació am b la form ació en prevenció de r iscos 
laborals, la pregunta que es form ulava als t reballadors era si en cas que haguessin de 
consultar quelcom de seguretat , sabien a qui acudir. Un 56,06% diu que si, però 
nom és un 7,58% responen afirm at ivam ent especificant que és el delegat de 
prevenció. Considero força signif icat iu el que pocs sàpiguen ver itablem ent qui ha de 
ser, en assumptes de prevenció, el receptor de les seves preguntes.   

5.2.4- . Accidents.  

En la últ im a part del qüest ionar i es preguntava als t reballadors si havien pat it en 
aquest últ im any algun accident de t reball en el gràfic 15 queden reflect ides aquestes 
dades. Una m ica m és del 65% dels enquestats no han pat it en el últ im any cap 
accident , hi ha un 21,21% que si que l han pat it però sense ocasionar baixa i un 
13,65% a sofert un accident amb baixa.             

Resposta Nombre de respostes Tant per cent 
Si 30 45,45% 
Si, sóc jo mateix 7 10,61% 
No 29 43,94% 

21,21%

13,64%

65,15%

Sense baixa

Amb baixa

No
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ESTUDI DE CAMP SOBRE LA 
FORMACIÓ EN EL SECTOR  

CAPITOL: 5 DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA I ANÀLISI DE RESULTATS 

 

87 

Una dada interessant d aquest t reball és que no s ha obt ingut una relació 
signif icat iva ent re la valoració subject iva de probabilitat d accident per part del 
treballador i el fet de que hagués patit o no un accident laboral durant l últ im  any ( 2= 
0,031, =0,86). Per poder com plem entar aquesta inform ació s han realitzat alt res 
anàlisis:  

Am b  l edat : No es t roba una relació estadíst icam ent signif icat iva ent re l edat del 
t reballador i la seva percepció del r isc ( 2= 1,67, = 0,533) , tam poc ent re l edat del 
treballador i haver patit un accident en l últ im any, encara que en aquest cas si es pot 
observar una tendència, a m és edat increm enta el percentatge de t reballadors que 
afirma haver pat it un accident (28% els t reballadors de m enys de 40 anys i un 48% 
els treballadors de més de 40 anys) ( 2= 2,62, =0,106).  

Ant iguitat en l em presa i en el sector: El tem ps que el t reballador portava 
cont ractat en l em presa actual no va tenir influència signif icat iva sobre la percepció 
del r isc ( 2= 1,25, = 0,264) , encara que els t reballadors am b m és de 2 anys 
d ant iguitat tenen una m enor percepció de probabilitat d accident (26% ) , que els de 
m enor ant iguitat (40% ) . I respecte a l ant iguitat en el sector, tam bé són els de m és 
ant iguitat , am b m és de 5 anys en el sector, els que tenen una m enor percepció de 
probabilitat de r isc (24,40% vers un 44% ) ( 2= 2,73, = 0,097) , am b la problem àt ica 
que tot això comporta.  

Haver rebut formació o informació sobre seguretat i salut i la percepció del risc: Les 
persones que afirm en haver rebut inform ació sobre seguretat en el t reball no 
m anifesten una m ajor percepció de probabilitat d accident que les que no han sigut 
inform ades (31% vers 33% ) ( 2= 0,026, =0,871). En el cas dels que m anifesten 
haver rebut algun curs sobre seguretat i els que no, els percentatges són un poc m és 
diferents (38% vers 24% ) tot i no ser estadísticament signif icat ius ( 2= 1,40, 
=0,236).     
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Una vegada com provada les dades i resultats exposats en el capítol anter ior, 
juntam ent am b l exposició teòr ica inicial d aquest t reball, hom pot com provar que sent 
la const rucció el sector d act iv itat en que m és form ació i inform ació, percentualm ent 
par lant , es facilita als t reballadors segons m ost ren les dades de la Vª Enquesta 
Nacional de Condicions de Treball, l eficàcia d aquesta es discut ible.  

Un aspecte inicial previ és la diferència que sem bla exist ir ent re la població 
t reballadora espanyola i estrangera respecte als cursos de form ació en seguretat i 
salut rebuts, sent signif icat ivam ent infer ior en el cas d aquests últ im s.  

Respecte als continguts formatius que s estan impartint, semblen evidenciar-ne tres 
característ iques clares: són m ajor itàr iam ent de curta duració ( igual o infer ior a 3 
hores) , en m atèr ia de Prevenció de Riscos Laborals genèr ics m és que específics del 
lloc de t reball i repet it ius. Això provoca que nom és un 53% dels t reballadors 
m anifest in que, aquests cursos, els hi ha sem blat d alguna ut ilitat . No obstant , el 
nivell d inform ació sobre aspectes de seguretat i salut de que disposen (coneixem ent 
de l existència de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, quin són els seus delegats i 
a qui han d acudir en cas de dubte) són generalm ent elevats.  

No existeix relació ent re la valoració subject iva de probabilitat d accident i el fet de 
que hagués sofert o no un accident durant l últ im any; encara que sem bla que els 
t reballadors de m ajor edat han pat it m és accidents en el m ateix període i, per alt ra 
banda, el nivell de percepció del r isc és m enor a m ida que augm enta l ant iguitat dels 
treballadors en aquest sector.      

Full 1 de 1

 



 
BIBLIOGRAFÍA I PÀGINES WEB 

CONSULTADES   

CAPÍTOL 7 BIBLIOGRAFÍA  

 

89 

- Els Oficis i especialitats del Sector de la const rucció. Ed. I nst itut Gaudí de la 
Construcció. 2005  

- Manual de la Construcción. Ed. CISS. Gestión. 1999.  

- Prevención de Riesgos Laborales. José Mª Cortés Diaz. Ed. Tébar. 2004.  

- Prevención de Riesgos Laborales. Factbook. Ed. Thomson. Aranzadi. 2003.  

- La form ació en la prevenció d accidents laborals. Marta Díaz Boladeras. Ed. 
UPC. 2000.  

- Organización Em presarial Vol. I I . Álvaro Albacens López. Ed. Donost iarra, 
S.A. 1998.  

- Aprender a enseñar. Oriol Amat. Ed. Gestión 2000.com. 2000.  

- Pedadogía de la formación de adultos. Rolf Arnold. 2004.  

- Evaluat ing Training Effet ivenes. Benchm arking your t raining Act iv it y Against 
Practice. London. Ed. McGraw-Hill. 1996.  

- Gest ión de la Prevención de Riesgos Laborales. Una visión em presar ial. Juan 
Carlos Bajo Albarracín. Ed. Estudios financieros. 2001.  

- Cam bios de act itud en la Prevención de Riesgos Laborales I . NTP-492. Anna 
Prades. Centro Nacional de condiciones de trabajo.  

- Gestión de la Prevención. Prevención de Riesgos Laborales. Ed. CEAC. 2000.  

- Técnicos afines a la prevención. Prevención de Riesgos Laborales. Ed. CEAC. 
2000.  

- Foment del Treball Nacional. Revista 2004/2 nº 2.106.  

- Las palabras construyen la realidad. Jaime Llacuna Morena. INSHT.  

- Manual para la form ación de técnicos de Prevención de Riesgos Laborales. 
Ed. Lex Nova. 2004.  

- Auditor ias de segur idad-prevención de r iesgos laborales. Ed. Fundación Luis 
Fernández Velasco. 1999.  

- Manual de Form ación en Prevención de Riesgos Laborales en la const rucción. 
Luis Macià, Juan Manuel Fernández. Ed. Cám ara Oficial de Com ercio e 
Industria. Córdoba. 2000.  

- Form ación General de Seguridad e Higiene del t rabajo. Aspectos teór icos, 
práct icos y legales de la salud laboral. Jesús Bernal Herrer. Ed. TECNOS, S.A. 
1996.

Full 1 de 2 

 



 
BIBLIOGRAFÍA I PÀGINES WEB 

CONSULTADES  

CAPÍTOL 7 PÀGINES WEB  

 

90 

- www.prevencionintegral.com  
Portal de Seguretat i Prevenció de Riscos Laborals.  

- www.mtas.es  
Ministerio de trabajo y asuntos sociales.  

- www.miliarum.com  
Portal de jurisprudència.  

- www.apabcn.es  
Col· legi d Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.

  

- www.jurisweb.com  
Portal de jurisprudència.  

- www.noticias.juridicas.com  
Portal de jurisprudència.  

- http.//legislaciones.iespana.es  
Portal de legislació.  

- www.riesgolaboral.net  
Portal de Seguretat i Prevenció de Riscos Laborals.  

- www.fundaciontripartita.org  
Fundació.  

- www.ilo.org  
Organització Internacional del Treball.  

- www.cdc.gov/elcosh/  
Bibliotèca Electrònica de Seguretat i Salut ocupacional en la Construcció.  

- www.ami- ts.org  
Associació de Mestres Industrials i Tècnics Superiors.  

- www.prevencion-world.com  
Portal de Seguretat i Prevenció de Riscos Laborals.  

- www.gencat.net  
Generalitat de Catalunya.  

- www.idescat.net  
I nst itut Català d Estadist ica.  

- www.togas.biz  
Portal de jurisprudència. 

Full 2 de 2 

 

http://www.prevencionintegral.com
http://www.mtas.es
http://www.miliarum.com
http://www.apabcn.es
http://www.jurisweb.com
http://www.noticias.juridicas.com
http://www.riesgolaboral.net
http://www.fundaciontripartita.org
http://www.ilo.org
http://www.cdc.gov/elcosh/
http://www.ami-ts.org
http://www.prevencion-world.com
http://www.gencat.net
http://www.idescat.net


 
ANNEX I   

 
MODEL DE QÜESTIONARI 

 

91 

DATOS PERSONALES                                                         

1- . ¿Qué edad tiene?                                                             

años.

                                                      

2-. Sexo:

                                                                 

Hombre     Mujer

                                                   

3-. Nacionalidad:                                                              

Española       Peruano                 

                                    

Marroquí       Dominicano                

                                    

Ecuatoriano      Otra:

                                                       

4-. Nivel de estudios:                                                             

Estudios primarios                      

                                    

Formación profesional                     

                                    

Universitario                        

                                    

Otros:                                 

                               

TIPO DE TRABAJO                                                         

5- . Su oficio principal:                                                             

Conductor maquinária     Instalador              

                                    

Paleta         Carpintero              

                                    

Peón          Pintor

                                                    

Encofrador        Otro:

                                                          

Enyesador                        

                               

6-. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en su empresa actual?                                                  

años.

                                                      

7-. ¿Cuánto tiempo lleva en el sector de la Construcción?                                                  

años.
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8- . Señale los instrumentos o medios materiales que utiliza?                                                 

Herramientas manuales                    

                                    

Herramientas portátiles                    

                                    

Vehículos de transporte a motor                  

                                    

Medios sin motor para el traslado o movimiento de material          

                                    

Máquinas y equipos (amasadoras, silos...)               

                                    

Ningún instrumento o medio material                

                               

9-. Su empresa actual. ¿Le ha proporcionado información para realizar su trabajo?                                           

Sí, suficiente       No, pero me arreglo           

                                    

Si, pero insuficiente     No y tengo dificultades          

                               

10-. ¿Conoce que riesgos laborales tiene su trabajo?                                                    

Si       No

                                                    

CONDICIONES DE SEGURIDAD                                                      

11- . En caso afirmativo, ¿Cuáles son?                                                        

Caídas de personas desde altura                  

                                    

Caídas de personas al mismo nivel                 

                                    

Caídas de objetos, materiales o herramientas              

                                    

Desplomes o derrumbamientos                  

                                    

Cortes o pinchazos                      

                                    

Golpes                         

                                    

Accidentes de tráfico durante la jornada de trabajo            

                                    

Atropellos , vuelcos o golpes con vehículos en el centro de trabajo       

                                    

Proyección de fragmentos o partículas                

                                    

Atrapamientos                       

                                    

Sobreesfuerzos por manipulación manual de cargas pesadas         

                                    

Quemaduras                        
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Contactos eléctricos                     

                                    
Explosiones                        

                                    

Incendios                        

                                    

Otros                          

                               

12-. De la siguiente relación, ¿cuáles considera las tres principales causas de estos riesgos de accidente?                                     

El lugar de trabajo está en malas condiciones              

                                    

Los accesos al lugar de trabajo están en malas condiciones         

                                    

La máquina esta insuficientemente protegidas              

                                    

El área de trabajo o superfície es insegura               

                                    

Las instalaciones son viejas                   

                                    

Hay que sacar la producción por encima de todo             

                                    

Por falta de medios o herramientas adecuadas             

                                    

El trabajo obliga a realizar operaciones peligrosas             

                                    

Por esfuerzos o posturas forzadas                 

                                    

Falta o inadecuación de equipos de protección individual          

                                    

Por cansancio o fatiga                     

                                    

Por exceso de confianza o de costumbre               

                                    

El puesto de trabajo está mal diseñado                

                                    

Se trabaja sin la formación suficiente                

                                    

El ritmo de trabajo es muy elevado                 

                                    

Falta espacio                       

                                    

Falta experiencia en el trabajo                  

                               

13-. Para realizar su trabajo necesita:                                                        

Ningún conocimiento especial, sólo práctica              

                                    

Conocimientos a nivel de formación profesional             
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Conocimientos a nivel de formación universitaria             

                               
14-. Su trabajo, ¿le da oportunidad de aplicar sus capacidades o conocimientos?                                           

Si, mucho                        

                                    

Si, regular                        

                                    

Sí, pero poco                       

                                    

No                           

                                                              

15-. ¿Con qué frecuencia tiene necesidad de interrumpir la tarea que esta haciendo para realizar otra  
no prevista?                                                               

Varias veces al día                      

                                    

Alguna vez al día                      

                                    

Varias veces a la semana                    

                                    

Casi nunca                        

                               

16-. En su trabajo, puede elegir o modificar...?                                                   

El orden de los trabajos        El método de trabajo                    
Si, siempre             Si, siempre  

                                           

A veces              A veces   

                                           

Nunca              Nunca

                                     

El ritmo de trabajo                                    
Si, siempre                 

                                           

A veces                  

                                           

Nunca                  

                               

17-. ¿Qué probabilidad de accidente considera que existe en su trabajo?                                              

Muy alta      Baja                   

                                    

Alta       
Muy 
baja                  

                                    

Media                          
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18- . ¿Qué diría que es un accidente?                                                         

Un accidente es una acción que produce un daño físico.          

                                    

Un accidente es una acción que produce un daño físico o mental        

                                    

Un accidente es una acción u omisión que puede producir, o no producir un daño fisico 

                                    

No lo sé                         

                               

19-. ¿Le han hablado alguna vez de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales?                                            

Si        No

                                                    

20-. ¿Sabe quien es su delegado de prevención de riesgos laborales a pie de obra?                                           

Si                           

                                    

Si, soy yo mismo                      

                                    

No                           

                               

21-. ¿Cuál de estos Equipos de Protección Individual tiene obligación de utilizar?                                            

Casco     Guantes                   

                                    

Gafas      Otros                           

                               

22-. ¿Cree que es necesario utilizar Equipos de Protección Individual para el desarrollo de su trabajo?                                     

Si       No

                                                    

23-. Cuándo tiene duda sobre algún aspecto de seguridad, ¿sabe a quien debe consultar?                                         

Si       No consulto a nadie               

                                    

No       Si acudo a mi delegado de prevención          

                               

24-. En el último año, ¿ha tenido algún accidente?                                                     

Si, pero sin baja                      

                                    

Si, con baja                        

                                    

No                           

                               

FORMACIÓN                                                           

25- . Durante el último año, ¿ha recibido algún tipo de curso sobre seguridad en el trabajo?                                         

Si       No
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26- . Durante el último año, ¿ha recibido algún tipo de información sobre seguridad en el trabajo?                                       

Si       No

                                                    

27-. En el caso de que haya recibido algún curso, ¿cuánto tiempo ha durado?                                            

      

horas.                                                     

28- . ¿Recuerda de que se le habló en ese curso o charla?                                                  

de seguridad y prevención en general                

                                    

de seguridad y prevención especifica de mi trabajo            

                                    

No me acuerdo                       

                               

29-. Este curso, ¿cree que ha sido útil?                                                        

Si       No

                                                    

30-. En este curso, ¿había recibido esta formación en otro curso anterior?                                             

Si                           

                                    

No                           

                                    

No lo me acuerdo                      

                               

31-. ¿Recomendaría este curso a algún compañero?                                                    

Si       No
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En aquest annex es presenten una còpia dels qüest ionar is em plenats pels 
treballadors.  

Al f inal de tots ells es m ost ra la taula resum de les dades obt ingudes dels 
qüestionaris. 
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