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L’any 2006, va entrar en vigor la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la sub-
contractació en el sector de la construcció, que exigeix que les empreses que vulguin 
contractar o ser contractades han d’acreditar la formació en matèria de prevenció de 
riscos laborals dels treballadors que prestin serveis a les obres i dels que exerceixin 
funcions directives. Aquesta formació, per a les empreses del sector de la construcció, 
serà la contemplada al VI Conveni Col·lectiu del Sector de la Construcció.
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Formació 
exigida en el 
sector de la 
construcció 
(TPC)  

Adreçat a:

Tots els treballadors d’empreses de l’àmbit d’aplicació 
del VI Conveni Col·lectiu del Sector de la Construcció.

Objectius:

Cobrir les necessitats formatives, en els diferents oficis,  
del personal que realitza activitats en obres de construc-
ció.

CURS



GROUP

Tran

Continguts
Segons el VI Conveni Col·lectiu del Sector de la Construcció, 
existeixen dos tipus de formacions per als treballadors: una de pri-
mer cicle i una altra de segon, específica per a cada ofici.

Així mateix, també s’hi inclouen les formacions de segon cicle per 
a treballadors amb càrrecs directius, treballadors amb funcions de 
nivell bàsic, responsables d’obra i tècnics d’execució, delegats de 
prevenció, comandaments intermedis i administratius. 

Totes aquestes formacions són validables i necessàries per tramitar 
la TPC.

Els contiguts són els que contempla el VI Conveni Col·lectiu del 
Sector de la Construcció per a cada un dels diferents oficis.

La modalitat i la durada variaran en funció del curs:

• Primer cicle, “Aula permanent”  (8 h) (presencial).   
 

• Segon cicle, “Personal directiu d’empresa“ (10 h) (teleformació). 
 

• Segon cicle, “Comandaments intermedis“ (20 h) (presencial). 
 

• Segon cicle, “Responsables d’obra i tècnics d’execució“ (20 h)  
(presencial).       
 

• Segon cicle, “Delegats de prevenció“ (70 h) (presencial). 
 

• Segon cicle, “Administratius“ (20 h) (presencial).  
 

• Segon cicle, “Nivell bàsic“ (60 h) (teleformació).  
 

• Segon cicle, “Oficis” (20 h) (presencial).   
 

• Segon cicle, “Oficis” (6 h) (presencial).   
 

• Segon cicle, “Administratius“ (5 h) (presencial).

Beneficis 
del curs
Donar resposta a les obliga-
cions en matèria de forma-
ció contemplades al VI Con-
veni Col·lectiu del Sector de 
la Construcció per part d’un 
centre acreditat per la Funda-
ció Laboral de la Construcció.   

Previntegral és centre homologat per la FLC (Fundació 
Laboral de la Construcció) amb el núm. 0505080031.
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