
 

 

 
“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Ministerio de Trabajo y Economia 
Social-Servicio Público de Empleo Estatal en el marc de la línia de subvenció extraordinària i urgent: Mesures 
Urgents d’Ocupació pel Tancament Perimetral (SOC-MUTP), regulat per el Decret Llei 49/2020, d'1 de desembre”. 
 

PERFIL PROFESSIONAL 

Muntador/a i instal·lador/a de construccions de fusta 
 

Possibles llocs de feina: Muntadors i instal·ladors de construccions de fusta, 
Operari de muntatge en construccions de fusta, Aplicador d’acabats, 
Rehabilitador de construccions de Manteniment de construccions de fusta 

Àmbit d’actuació: Sector construcció i edificació 

Descripció: Aquest/a professional desenvolupa la seva feina en fusteries, 
tallers, indústries d'instal·lació de muntatges i obres en construcció en 
grans, mitjanes i petites empreses, per compte aliè o de forma autònoma, 
dedicades tant a la fabricació com a la instal·lació i muntatge d'estructures 
de fusta d'entramat lleuger, pesat, de gran escaire, fusta laminada, troncs i 
panells. 

 

FUNCIONS 
 Interpretar documentació i preparar equips i 

material 
 Realitzar les processos de muntatge i instal·lació 
 Controlar a nivell bàsic els riscos en construcció 
 Aplicar productes d’acabat superficial de fusteria 

i moble 
 

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES 
- Coneixements de la fusta com a material 

constructiu sostenible 
- Coneixements de construcció en alçada 
- Coneixements d’eines i equips de la 

construcció en fusta 
- Coneixements i/o experiència en construcció 

tradicional. 
 

   

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

 Disposició a   
l’aprenentatge 

 Relació interpersonal 
 Planificació i organització 
 Adaptabilitat 
 Orientació als resultats 
 Responsabilitat 

 

LES EMPRESES VALOREN 

 Carnet B1 
 Carnet de plataformes 

elevadores 
 Curs manipulació d’amiant 
 Formació de 8 hores en PRL 

construcció 
 Coneixements de soldadura 
 Destresa manual, sentit 

estètic i habilitat pel càlcul 
numèric. 
 

EMPRESES QUE CONTRACTEN 
 Antoni Camarasa. 
 BEDAINE (Inkub) 
 Cases Eficients Bhabitat  
 Cober-ponent  
 COECO COOP 
 Fustes Borniquel 
 Teulades Lleida  

 


