
Per a qualsevol dubte, ampliar la informació, o bé començar a planificar la formació: 
Cecot Formació, C/ Sant Pau, 6 de Terrassa 

Telf.: 937361110, Sra. Mercè Vila 

FORMACIÓ OBLIGATÒRIA EN PRL DEL SECTOR DEL METALL (BOE 145, 19 de JUNY de 2017) 

• L’obligatorietat de formar els professionals del sector va entrar en vigor el passat dia 1 d’octubre
de 2017 amb la publicació del II Conveni Col.lectiu Estatal de la Indústria, Tecnologia i Serveis del
Sector del Metall (CEM).

• La data límit per a formar a tots/es els treballadors/es és, com a màxim, de 3 anys a comptar des
de l’1/10/2017, i a raó de com a mínim una 1/6 de la plantilla cada semestre.

• Cecot és entitat acreditada per impartir els continguts en materia de Prevenció de Riscos Laborals
en els cursos específics del sector amb número d’expedient M0305180245.

Amb la publicació d’aquest conveni s’ha creat 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. 

La formació es podrà realitzar a les instal.lacions de Cecot, o bé adaptada a les necessitats de cada empresa i 
realitzant-la a mida a les pròpies instal.lacions de l’empresa.  

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

COL.LECTIU DURADA MODALITAT 

Directius 6 hores 
Presencial/E-

learning 

Professionals d'oficina 6 hores Presencial/E-
learning 

Professionals de l'àrea de manteniment i/o producció (professionals que 
NO hagin realitzat prèviament el curs de 20h 20 hores (*) Pres. 

Professionals de l'àrea de manteniment i/o producció (professionals amb 
la part truncal de 12h convalidades i/o realitzen més d'un ofici) 8 hores Pres. 

Formació de reciclatge (professionals que hagin realitzat prèviament la 
formació de 20h. i abans dels 3 anys) (**) 

4 hores Pres. 

Professionals amb tasques preventives de nivell bàsic (***) 50 hores Presencial/E-
learning 

*12h part comuna + 8h part específica
** El conveni estableix una acció de reciclatge amb una durada mínima de 4h en modalitat presencial a 
impartir cada 3 anys  (directius i personal d’oficina en modalitat presencial o e-learning. Si el treballador/a 
ha estat fora del sector durant un any de manera de manera continuada aquesta formació s’haurà d’impartir 
abans de la seva incorporació. 
***20h modalitat presencial + 30h en modalitat e-learning 

Si un treballador/a desenvolupa diverses activitats dins de l’empresa, Inicialment haurà d’acreditar la 
formació de 20 hores en la seva ocupació principal i durant els següents tres anys acreditar la part específica 
(8 hores) de les altres ocupacions que desenvolupi. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-7009


Per a qualsevol dubte, ampliar la informació, o bé començar a planificar la formació: 
Cecot Formació, C/ Sant Pau, 6 de Terrassa 

Telf.: 937361110, Sra. Mercè Vila 

Relació d’accions formatives II conveni del metall: 

CODI DENOMINACIÓ ESPECIALITAT FORMATIVA MOD. HORES 
1 Nivell bàsic P 50 
3 Delegats/ades de prevenció P 50 
4 Personal d'oficina P 6 
6 Directius/ves P 6 

C.1
CNAE 24: Treballs de fabricació, producció i transformació de ferro, de l’acer i dels metalls no ferris, i 
primera transformació (fabricació acer fundició de metalls, fabricació de motlles, fabricació de tubs i 
similars) 

P 20 

C.2 CNAE 30.1 Y 33.15: Treballs de construcció , reparació i manteniment naval en drassanes i molls P 20 
C.3 Treballs de forja P 20 
C.4 Operaris/es en treballs de soldadura i oxitall P 20 
C.5 Operaris/es de màquines de mecanitzat per arranc de virutes P 20 
C.6 Operaris/es de màquines de mecanitzat per abrasió P 20 
C.7 Operaris/es de màquines de mecanitzat per deformació i tall del metall P 20 

C.8 Operaris/es en activitats de tractaments superficials de les peces del metall: desengreixat, neteja, 
decapat, recobriment i pintura P 20 

C.9 Operaris/es en activitats de premuntatge, muntatge, canvi de format i acoblament en fàbriques P 20 
C.10 Treballs en carpinteria metàl·lica P 20 
C.11 Operaris/es en treballs de joieria P 20 

C.12 Treballs de mecànica, manteniment i reparació de màquines, equips industrials i/o equips 
electromecànics (industria aeroespacial, etc.) P 20 

C.13 Treballs en tallers de reparació de vehicles P 20 

C.14
Treballs d’instal·lació, manteniment i reparació d'equips informàtics, automatismes i la seva programació, 
ordinadors i els seus perifèrics o dispositius auxiliars; equips i tecnologies de telecomunicacions i de la 
informació, xarxes d'informació i dades (TICs) 

P 20 

C.15 Instal·ladors i reparadors de línies i equips elèctrics P 20 

C.16 Treballs de lampista, instal·lacions de calefacció-climatització, instal·lacions d'aigua calenta sanitària i 
instal·lacions solars tèrmiques P 20 

C.17 Treballs de manteniment, reparació i instal·lacions d'ascensors P 20 
C.18 Treballs d'aïllament i impermeabilització P 20 
C.19 Treballs de muntatge i estructures tubulars P 20 
C.20 Treballs de construcció i manteniment de vies fèrries P 20 

C.21 Treballs d’instal·lació, manteniment i reparació d'infraestructures de telecomunicacions (TIC i 
digitalització) P 20 

C.22 Treballs en gasoductes i xarxes de distribució de gasos combustibles P 20 
C.23 Treballs en instal·lacions solars fotovoltaiques o instal·lacions eòliques P 20 
C.24 Treballs de recuperació i reciclatge de matèries secundaries metàl·liques P 20 

C.25 Treballs de control de qualitat, verificació i inspecció de matèries en curs de fabricació i en productes 
acabats del sector P 20 

C.26 Conductors/es i transportistes P 20 
C.27 Conductors/es de carretons elevadors P 20 
C.28 Operadors de pont-grua P 20 
C.29 Operadors/es de plataformes elevadores P 20 

C.30
Operaris/es en magatzem i logística i aprovisionament en els processos de fabricació (incloent 
l'empaquetat, preparació de productes, reprocessat, amb l'ajut o no d'elements mecànics i altres tasques 
d'aprovisionament i subministrament de materials i components) 

P 20 

C.31 Conductors/s de grues mòbils autopropulsades P 20 
C.32 Activitats que no es trobin expressament regulades en aquest conveni P 20 

REALITZA LA INSCRIPCIÓ DELS TEUS TREBALLADORS AQUÍ

https://goo.gl/forms/9Ou7iiM7XYmeqm1A3



