
 
 

CAPATÀS 

 

Inici de jornada 

 Registrar control de presencia al iniciar la jornada laboral amb l’uniforme de treball. 

 Indicar al personal el lloc de treball que ocupen a la jornada que comença. 

 Distribució amb vehicle del personal (peons) a la seva zona de treball 

Descripció del treball 

 Seguiment físic diari de les rutes de neteja i recollida 

 Proposta millores de rutes 

 Entrega d’Epi’s als treballadors que ho sol·licitin i necessitin 

 Compliment i seguiment de les normes de seguretat i ús d’EPI’s per part pròpia i 

dels treballadors 

 Revisió a fons diària i aleatòria de diferents rutes concretes i anotar a la fulla de 

incidències 

 Repassar diàriament els partes de treball dels treballadors 

 Programar la Neteja setmanal del la teulada de la guixeta dels vestidors 

 Programar la Neteja setmanal del interior de la nau (aparcament vehicles) 

 Control mensual d’hores/Qm de la maquinaria 

 Reportar diàriament al cap de serveis qualsevol incidència. 

 Mantenir cohesió entre l’equip de treball 

 Mantenir equitat en les hores extraordinàries entre els treballadors 

 Realitzar 2 OPS mensuals 

 Seguiment Farmacioles als vehicles anual 

 Seguiment instal·lacions incendis trimestral 

 Seguiment preventiu legionel·la periòdicament segons instrucció de treball 

Fi de jornada 

 Registrar a control de presència el fi de la jornada. 

 Controlar que cap treballador estigui pendent davant del control de presència 

abans de finalitzar la jornada. 

 Anotar al parte de treball la feina realitzada i les incidències 

 Reportar diàriament al software de taller les incidències dels vehicles. 

EPI’S necessaris: 

 Calçat de seguretat amb sola antilliscant i puntera reforçada 

 Guants de protecció contra agressions mecàniques 

 Utilització de roba d’alta visibilitat amb elements reflectants 

 Arnés si es treballa a més de dos metres d’alçada 

 Ulleres de seguretat en les feines que es puguin produir projecció de partícules 

 Pantalles de seguretat (en tasques puntuals que ho requereixin) 

 Mascaretes (en tasques puntuals que ho requereixin) 

 

 



 
 

 

Formació necessària: 

 Formació d’acollida 
 Formació bàsica de prevenció de riscos laborals 
 Software taller de Ferrovial 
 formació PRL bàsic 

Documentació necessària: 

 Parte de treball 

 

 

 

 

  

La present definició de lloc de treball no és una llista tancada 

de funcions, havent de realitzar també el treballador totes les 

tasques que d’acord amb la seva qualificació professional li 

siguin encarregades per el seu immediat superior. Qualsevol 

canvi puntual de categoria, es pot consultar al taulell 

d’anuncis o sol·licitar a l’empresa 


