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ITC 02.1.02 TRONCAL - 15h 

 

 
 

Introducció 

 

Aquest curs troncal de 15 hores pretén formar i informar els treballadors del sector de 

la mineria a la prevenció de riscos laborals generals del seu lloc de treball 

 

Per què com a empresa has de formar als teus treballadors? Com ja sabràs la 

instrucció tècnica complementària 02.1.02 o formació preventiva per a l'exercici del lloc 

de treball, del Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera, obliga a 

formar mínimament als professionals que desenvolupen la seva activitat en centres 

adscrits a l'activitat minera a matèria de seguretat i salut laboral. Nosaltres 

t'acompanyem en aquest camí de la mà d'un equip de professionals, format per 

enginyers de mines i prevencionistes de nivell superior, especialitzats en la gestió 

preventiva de mines i pedreres; garantint que els continguts estan actualitzats. 

 

Per què com a treballador has formar-te en la ITC 02.1.02? Com a treballador has 

garantir la teva seguretat i salut laboral dins d'un sector tant específic com el de la 

mineria i per això has de conèixer i aplicar tot el que has de tenir en compte nivell de 

prevenció de riscos laborals en el dia a dia a la feina.  

 

 

Objectius 

 

● Transmetre coneixements i normes específiques en relació amb el seu lloc de 

treball o ofici. 

● Assimilar les mesures preventives corresponents als riscos específics del 

treball en mineria.  

 

Contingut del curs 

 

Aquest curs presencial de la part troncal de la ITC 02.1.02, que està composta dels 

següents continguts: 

 



 

St Joan Baptista de la Salle 4-6 1er - 08241 Manresa - T. 93 872 05 55 F. 93 872 7055 - iefe.es 
 

1. INTRODUCCIÓ A LA PRL 
a. Treball. 
b. Risc Laboral. 
c. Avaluació de riscos. 
d. Els danys derivats del treball (accident laboral, incident i malaltia 

professional). 
e. Especialitats preventives. 
f. Organització de la prevenció.                                    

 
2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ 

a. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (LRPL). 
Capítol III: drets i obligacions. 

b. Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera (RGNBSM). 
c. Disposicions de Seguretat i Salut (DIS). ITC 02.0.01. 
d. Document de Seguretat i Salut. ITC 02.1.01. 
e. Instruccions de treball. 
f. Òrgans de consulta i participació: comitè de seguretat i higiene, delegat miner 

de seguretat, delegats de prevenció i comitè de seguretat i salut. 
g. Necessitat de la formació. 

 
3.  EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I INDIVIDUAL 

a. Equips de protecció individual (EPI). 
■ Tipus d'equips de protecció individual. 
■ Responsabilitats i obligacions. 
■ Elecció dels equips de protecció individual. 
■ Utilització i manteniment dels EPI. 

b. Equips de protecció col·lectiva. 
■ Senyalització de seguretat i salut (senyals en forma de panell, acústiques 

i verbals). 
 
4. EQUIPS, EINES I MITJANS AUXILIARS 
 
5. INTERFERÈNCIES AMB ALTRES ACTIVITATS 

a. Pla d'Emergència i Evacuació (extinció d'incendis i primers auxilis). 
 

 


