
 

 

 

“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 

PALETA DE REHABILITACIÓ 
D’EDIFICIS I CONSTRUCCIÓ 
SOSTENIBLE 

Possibles llocs de feina: Tècnic/a en obres 
de rehabilitació i reforma d'edificis; 
Rejuntador/a de placa de guix laminat; 
Col·locador/a de prefabricats lleugers a la 
construcció, aplicador/a de revestiments; 
Enrajolador/a; Instal·lador/a de sistemes 
d'impermeabilització en edificis i obra civil.  

Àmbit d’actuació: Sector Construcció  

Descripció de l’ocupació: Aquest/a 
professional treballa en empreses de construcció que es dediquen a la rehabilitació i la 
construcció nova d’edificis sostenibles. Les funcions i tasques d’aquest/a professional tenen com 
a finalitat la de millorar la seguretat tant de les estructures dels edificis com la seva resistència 
mecànica però també treballar sobre els aïllaments tèrmics i acústics sense oblidar reforçar els 
sistemes d’aigua i contra la humitat. Tot això encaminat a aconseguir una major eficiència 
energètica 

FUNCIONS 
 Estudiar la documentació gràfica, l’element d’obra 

a construir o rehabilitar. 
 Realitzar estintolaments i apuntalaments i 

col·loca cindris i altres elements auxiliars 
 Instal·lar sistemes d’aïllament tèrmic, acústic. 
 Esquerdejar, arrebossar, remolinar i lliscar 

paraments verticals i horitzontals 

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES 

 - Coneixements per a la correcta interpretació 
de plans  

 - Coneixements dels materials de construcció 
 - Coneixements per a la correcta selecció, ús i 

manteniment de les màquines, eines, útils i 
equips auxiliars utilitzats en l'ofici 

 - Coneixements en tecnologia constructiva: 
elements i sistemes constructius (aplicacions 
específiques) 

   

COMPETÈNCIES 

TRANSVERSALS 

 Disposició a   
l’aprenentatge 

 Treball en equip 
 Planificació i organització 
 Adaptabilitat 
 Orientació als resultats 
 Orientació a la qualitat 
 Iniciativa i autonomia 
 Responsabilitat 

 

LES EMPRESES VALOREN 

 Carnet de plataformes 
elevadores 

 Carnet B1 
 Coneixements de soldadura 
 Capacitat de seguit i 

interpretar plànols 
 Destresa manual 

 

EMPRESES QUE 
CONTRACTEN 
 Transformats i sistemes 

eficients, S.L 
 Bosch Batlle Construccions  


