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NOVETATS EN MATERIA DE FORMACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PELS 

TREBALLADORS/RES DEL SECTOR DEL METALL 

El II Conveni Col.lectiu Estatal de la Indústria, Tecnologia i Serveis del Sector del Metall (CEM) 

publicat el passat 9 de juny de 2017, estableix una formació mínima obligatoria en materia de 

Prevenció de Riscos Laborals per a tots els treballadors/res del sector, depenent de l’activitat i les 

funcions realitzades per aquests professionals. 

Amb la publicació d’aquest conveni s’ha creat en un sistema de formació específica i obligatòria en 

Prevenció de Riscos Laborals, així com un sistema d’acreditació per a tots/es els treballadors/es del 

sector, la targeta professional del metall. Aquesta acreditació representa un avanç significatiu en les 

relacions que s’establiran entre les empreses i els seus treballadors/es. 

 

Quines àrees funcionals, durades i modalitats de formació regula aquest conveni? 

COL.LECTIU DURADA MODALITAT 

Directius 6 hores Presencial o Teleformació 

Professionals d'oficina 6 hores Presencial o Teleformació 

Professionals de l'àrea de manteniment i/o producció 20* hores Presencial 

Professionals amb tasques preventives de nivell bàsic 50 hores Presencial 

   *12h part troncal comú del sector + 8h part específica del lloc de treball 

 

A banda, el mateix conveni estableix una formació de reciclatge d’una durada mínima de 4 hores 

presencials a impartir periòdicament cada 3 anys. Cal tenir en compte que el treballador/a ha de 

realitzar aquesta formació abans de la seva incorporació al lloc de treball, sempre i quan, aquest no 

hagi desenvolupat la seva activitat professional en el sector al menys un any de manera continuada. 

Altres aspectes a tenir en compte: 
     

 El termini per adaptar les plantilles de les empreses del sector és de 3 anys a partir de l’1 

d’octubre de 2017. S’hauran de formar com a mínim el 16,66% de la plantilla per semestre. 

 Si un treballador/a desenvolupa dins de l’empresa, diverses tasques haurà d’acreditar la 

formació de 20h. en l’ocupació que més temps hi dediqui i, durant els següents 3 anys haurà 

d’acreditar la part especifica de les altres ocupacions que dugui a terme. 


