
 

 

 
“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 

Encarregat/da de planta de gestió de 
residus 
Possibles llocs de feina: encarregat/da de residus 

Àmbit d’actuació: Sector medi ambient 

Descripció de l’ocupació: Aquest/a professional té com a objectiu 
recuperar i classificar el màxim nombre de residus dipositats per la 
ciutadania i les empreses. La planta funciona com un lloc de pas dels 
residus on es classifiquen pel seu reciclatghe, reutilització o disposició. 
La persona encarregada de la instal·lació per la gestió de residus és la 
responsable del seu funcionament i s’ocupa de la recepció i emmagatzematge selectiu dels residus de tot 
tipus (orgànic, paper, plàstic, rebuig, perillosos, sanitari, etc) i de l’obtenció de bons resultat per donar-
los’hi un segon ús. 

Desenvolupa aquesta activitat en l’admiistració, en empreses gestores de residus, en plantes de tractament 
químic de residus i en estacions de recuperació i tractament de residus, tant industrials com urbans. Així, 
aquesta ocupació s’ubica tant en sectors industrials, com la química, la indústria alimentària, la tèxtil i altres 
sectors productius associats al tractament de materials susceptibles de reutilització i reciclatge. 

FUNCIONS 
 
 Conèixer la normativa i la maquinària de la 

planta de manipulació de residus 
 Supervisar la classificació de residus 
 Coordinar l’equip d’operaris/es 
 Quantificar diàriament els residus generats, 

segons tipologia 

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES 
 
- Coneixements i/o experiència en plantes de 

producció 
- Coneixements de la normativa en matèria de 

residus 
 

   

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

 Disposició a   
l’aprenentatge 

 Treball en equip 
 Comunicació 
 Lideratge 
 Planificació i organització 
 Responsabilitat 
 Iniciativa i autonomia 
 Orientació als resultats 

 

LES EMPRESES VALOREN 

 Carnet B1 
 Disponibilitat de vehicle 

propi 
 Coneixements en sistemes de 

sostenibilitat ambiental 
 Carnet de carretoner 
 Carnet de maquinista 

EMPRESES QUE CONTRACTEN 
 Vilella Recicla 
 UTE Reciclatge del Segrià 
 Alier 
 Griñó Ecològic 

 


