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TREBALLS EN ALÇADA 

 

 
 

Introducció 

 

Aquest curs de 6h forma als treballadors que han de realitzar treballs en alçada, per 

prevenir i minimitzar els riscos, així com utilitzar els equips de protecció individual i/o 

col·lectiu, així com el seu manteniment. Tot mitjançant la participació activa combinant 

amb l’exposició teòrica dels conceptes essencials i exposant situacions reals de la 

realitat actual. 

 

Per què com empresa has d’informar als teus treballadors?  

Com empresa has de complir amb la normativa vigent (RD 2177/2004, que modifica el 

RD 1215/1997) i complir amb les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 

utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs en alçada. 

 

Per què com a treballador has de formar-te en PRL? 

Com a treballador has de conèixer com protegir-te en el teu dia a dia laboral i córrer cap 

risc. Fer treballs en alçada, utilitzant baranes i altres dispositius col·lectius, així com 

l’arnés contra caigudes de forma correcte i segura per prevenir o minimitzar els riscos 

existents. 

 

Objectius 

 

 Proporcionar al treballador els coneixements necessaris preventius per dur a 

terme de manera segura les seves tasques laborals.  

 Informar dels riscos existents en treballs en alçada i com evitar-los o bé, 

minimitzar-lo, així com demostrar com s’utilitzen els equips de protecció 

individual i/o col·lectiu i el seu manteniment. 
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Contingut del curs 
 

1. INTRODUCCIÓ                                    

a. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut. 

b. Marc normatiu i legislació. 

2. EQUIPS DE PROTECCIÓ  

a. Introducció dels diferents equips de protecció individual. 

b. EPI per a treballadors en alçada. 

c. Diferents classes d’EPI. 

d. Marcatge CE. 

3. SISTEMES DE SUBJECCIÓ 

a. Cinturó de subjecció. 

b. Sistema anti-caigudes. 

c. Arnés. 

4. SISTEMES ANTI-CAIGUDES 

a. Correcta instal·lació d’un sistema anti-caigudes. 

b. Instruccions de col·locació d’un arnés. 

c. Arnés anti-caigudes. 

d. Anti-caigudes retràctils. 

e. Dispositius de descens. 

f. Línies de vida horitzontal i verticals.  

5. RISCOS PER A TREBALLADORS EN ALÇADA 

a. Maquinària utilitzada. 

b. Personal amb riscos específics. 


