L’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (ESCRBCC) i la
Fundación Laboral de la Construcción (FLC), manifesten la voluntat mútua de col·laboració en
els temes referits a la formació necessària dels alumnes de l’ESCRBCC, en matèria de Prevenció
de Riscos laborals.
L’activitat de Conservació i Restauració de Béns Culturals no es troba inclosa en cap Conveni
Col·lectiu, per tant els continguts de la formació en matèria de Prevenció de Riscos s’han de
adequar a allò que estableix la legislació general que regula aquesta matèria, en concret en
l’article 19 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, on es diu que, cada treballador rebrà una
formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria de preventiva.
Per tal d’oferir als alumnes de l’ESCRBCC els coneixements complementaris suficients per
realitzar la seva activitat professional amb seguretat, ambdues parts hem confeccionat, de
manera conjunta, el contingut d’una acció formativa de 20 hores de durada presencial amb la
denominació de PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER A TREBALLS DE CONSERVACIÓ I
RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS, que considerem suficient i adequada, en matèria de
Prevenció de Riscos Laborals.
Per la confecció dels continguts d’aquesta acció formativa s’ha tingut en compte l’activitat
específica dels llocs de treball professionals que hauran de desenvolupar els alumnes en el seu
futur laboral.
En concret els continguts són:

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER A TREBALLS DE
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE BÉNS CULTURALS
UNITAT DIDÀCTICA 1. DEFINICIÓ DELS TREBALLS
1.1 Conservació i restauració.
1.2 La conservació i restauració com a professió especialitzada
1.3 El conservador-restaurador d'obres d'art
UNITAT DIDÀCTICA 2. TÈCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES
2.1 Projecte. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
2.2 Avaluació de riscos. Planificació preventiva. Pla de Seguretat i Salut en el Treball aplicat a la
tasca concreta.
2.3 Avaluació de riscos laborals i planificació preventiva, en el cas que no existeixi Pla.
Obres de construcció sense projecte.
Obres d'emergència.
2.4 Procediments de treball segurs.
2.5 Proteccions col·lectives (Col·locació, ús, obligacions i manteniment).
2.6 Equips de Protecció individual (Col·locació, ús, obligacions i manteniment).
2.7 Ergonomia.
2.8 Senyalització.
2.9 Formació necessària per als treballadors dedicats a aquests treballs.

UNITAT DIDÀCTICA 3. EQUIPS DE TREBALL, MITJANS AUXILIARS I EINES.
3.1 Equips d'accionament elèctric i pneumàtic.
3.2 Eines manuals.
3.3 Mitjans auxiliars (bastides tubulars recolzades, esbiaixats, etc.).
3.4 Treballs verticals (línies d'ancoratge, síndrome de l‘arnés, sistemes d'evacuació d'alçada,
instal·lació, ús i manteniment).
UNITAT DIDÀCTICA 4. VERIFICACIÓ, IDENTIFICACIÓ I VIGILÀNCIA DEL LLOC DE TREBALL I EL
SEU ENTORN.
4.1 Coneixement de l'entorn del lloc de treball. Planificació dels treballs des del punt de vista
preventiu.
4.2 Riscos i mesures preventives necessàries.
4.3 Productes químics.
UNITAT DIDÀCTICA 5. INTERFERÈNCIES ENTRE ACTIVITATS.
5.1 Interferències d'activitats.
5.2 Treballs executats simultàniament.
5.3 Organització del treball des del punt de vista preventiu.
UNITAT DIDÀCTICA 6. DRETS I OBLIGACIONS EN MATÈRIA PREVENTIVA.
6.1 Marc normatiu general i específic.
6.2 Organització de la prevenció.
6.3 Foment de la presa de consciència sobre la importància d'involucrar-se en la prevenció de
riscos laborals.
6.4 Participació, informació, consulta i participació.

