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COST TPC

INFORMA-TE'N A:

El pagament de la TPC anirà a
càrrec de l'empresa on presti serveis el seu beneficiari i es farà en
el compte bancari facilitat amb
caràcter previ a l'expedició de la
Targeta i com a requisit per formalitzar-ne la seva sol·licitud.

Gremi de Fusters, Ebenistes i similars de Barcelona: 93 3233200
Associació Empresarial de la Fusta (AEF): 973 232166 ext. 322
Associació Autònoma d’Empresaris de la Fusta de les Comarques Gironines: 972 215534
Centre de Difusió de la Fusta i el Moble de Catalunya (CENFIM): 977 570122

FORMACIÓ,
CAPACITACIÓ,
PROFESSIONALITZACIÓ,
SALUT LABORAL,
PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS,
DESENVOLUPAMENT
DE L'OCUPACIÓ...

MILLORA DE LA
COMPETITIVITAT
FES-TE ARA AMB LA TEVA
TARGETA PROFESSIONAL DE
LA CONSTRUCCIÓ PER AL
SECTOR DE LA FUSTA I EL
MOBLE

TARGETA PROFESSIONAL DE LA
CONSTRUCCIÓ PER AL SECTOR
DE LA FUSTA I EL MOBLE

TARGETA PROFESSIONAL DE LA FUSTA I EL MOBLE
El 5 de gener de 2012 va publicar-se al BOE l'acord sobre la Targeta
Professional de la Construcció per al sector de la Fusta i el Moble que recull
la fixació dels programes formatius i continguts específics sobre seguretat
i salut per a les activitats de fusta i el moble realitzades en obres de construcció. L'acord fixa els continguts formatius de cicle inicial i per lloc de treball i ofici (Instal·lador d'elements de fusteria i moble i Muntador d'estructures de fusta) i el sistema d'acreditació d'aquesta formació a través de la
Targeta Professional de la Construcció (TPC).

FUNDACIÓN LABORAL DE
LA MADERA Y EL MUEBLE
Com a entitat privada sense
ànim de lucre, la Fundación
Laboral de la Madera y el
Mueble (FLMM) sorgeix a l'empara del Conveni Estatal de la
Fusta per iniciativa de les entitats més representatives del
sector: Confederación Española
de Empresarios de la Madera,
(CONFEMADERA), Federación
Estatal de la Construcción,
Madera y Afines de CCOO
(FECOMA-CCOO) i Metal,
Construcción
y
Afines,
Federación de Industria de UGT
(MCA-UGT).
La Fundación Laboral de la
Madera y el Mueble neix amb
l'objectiu clar de dotar de més i
millors nivells de formació,
capacitació i professionalització
al sector. Així mateix, la preocupació per la salut laboral i la
prevenció de riscos laborals en
aquesta indústria, i també el
desenvolupament de l'ocupació i la millora de la competitivitat fan d'aquesta Fundació l'
instrument adequat per a la
consecució d'aquesta finalitat.

00

NIVELLS DE FORMACIÓ
DE LA FLMM
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QUINES ORGANITZACIONS
TRAMITARAN LES TARGETES?

04

QUINA DOCUMENTACIÓ
ÉS NECESSÀRIA PER
SOL·LICITAR LA TPC?

La formació constarà de diferents nivells en matèria de prevenció de riscos
laborals per a les activitats de la fusta i el moble que treballen en obres de
construcció:
_Formació Inicial (8 hores presencials)
_Formació Específica: instal·lació de fusteria de fusta i moble (20 hores
presencials); muntador d'estrucures de fusta (20 hores presencials)
_Formació per a Directius (10 hores), Responsables i Tècnics d'execució de
l'activitat (20 hores), Comandaments Intermedis (20 hores) i Delegats de
Prevenció (50 hores). Modalitat presencial en tots els casos.
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1_ Sol·licitud complimentada.
2_ Certificat que acrediti que el sol·licitant ha
rebut la formació inicial mínima.
3_ Fotografia mida carnet.
4_ Fotocòpia del DNI o Targeta de residència.
5_ Informe de la vida laboral emès per la
Tresoreria General de la Seguretat Social dins
dels seixanta dies immediatament anteriors a
la sol·licitud.
6_ Certificat d'empresa per a la FLMM emès
d'acord al model (en el seu defecte, certificat
d'empresa per al Servei Públic d'Ocupació,
rebuts de salaris o contracte de treball).
7_ Comprovant de pagament del cost de la
Targeta.
8_ Amb caràcter opcional, podran aportar-se
certificats acadèmics emesos per organismes
o entitats legalment habilitats.

QUI POT SOL·LICITAR
LA TPC PER A LA
FUSTA I EL MOBLE?
Treballadors de les empreses del sector de la fusta i el moble que prestin
els seus serveis en obres de construcció (CNAE 1610, 1621, 1622, 1623,
1624, 1629, 3101, 3102 i 310) i aquelles activitats del sector que comportin instal·lació, reparació o manteniment en obres de construcció (CNAE
4613, 4615, 4647, 4665, 4332, 4333, 4339, 4391 i 4399).
També podran ser beneficiaris de la Targeta els treballadors en situació
d'atur si acrediten, almenys, trenta dies d'alta en empreses dels sectors
assenyalats en el període de 60 mesos immediatament anteriors a la seva
sol·licitud.
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COM S' OBTÈ?
És requisit indispensable per a l'obtenció de la Targeta haver rebut com a
mínim la formació inicial en matèria de prevenció de riscos laborals (8 h).

La Targeta pot sol·licitar-se a les delegacions
territorials de les organitzacions signants del
Conveni Estatal de la Fusta que col·labora amb
la FLMM, on el treballador hagi rebut la formació o bé allà on farà la seva activitat.
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CONVALIDACIÓ
DE LA FORMACIÓ REBUDA
EN MATÈRIA DE PRL
Es convalidarà la formació rebuda pel treballador amb anterioritat a l'establiment dels itineraris formatius de l'acord publicat el 5 de
gener de 2012 al BOE sobre la Targeta
Professional de la Construcció per al sector de
la Fusta i el Moble, sempre que es compleixin
els continguts de l'Annex II d'aquest acord i es
sol·liciti abans del 30 de maig de 2013.

