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INTRODUCCIÓ 

 

El present Manual està destinat a avaluar els diferents Llocs de Treball enquadrats en els Grups 
Professionals de les Empreses Industrials en general. 
 
Es basa en el sistema conegut per Valoració per Escales Discontínues, reconegut per l'Oficina 
Internacional del Treball de Ginebra, i per a la seva utilització és convenient tenir presents les 
consideracions següents: 

 

1a 
És precís haver efectuat les descripcions, en detall, de cada una de les 
tasques a valorar. 

  

2a 
Per a valorar correctament, ha de tenir-se present que es valora el Lloc de 
Treball i no a la persona que ho ocupa. 

  

3a 

Durant totes les sessions de valoració és necessari mantenir un únic criteri 
d'avaluació. Per a això haurà de tenir-se en compte que per a l'assignació 
d'un Grau en qualsevol Factor de Valoració, no és indispensable que la 
tasca que es valora s'ajusti a la totalitat de les definicions del mateix, 
encara que en conjunt donen una idea de nivell que ajuda a l'adjudicació 

  

4a 
Quan en un Grau de qualsevol Factor de Valoració no es fa referència 
expressa d'un determinat concepte, se suposa que es manté allò que s'ha 
expressat respecte al mateix en graus anteriors. 

  

5a 
Si al valorar un factor persisteix el dubte entre l'adjudicació entre dos 
graus consecutius, excepcionalment, i sempre que es demostri com 
absolutament justificat, podrà ésser assignat un grau intermedi.  
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ÍNDEX DE FACTORS 

 
En aquest Manual figuren 6 Factors Generals i 11 Subfactors, i per a cada Lloc de Treball han 
de valorar-se un total de 3 Factors Generals i 8 Subfactors. 

 

FACTORS GENERALS 

A CONEIXEMENTS 

B INICIATIVA 

C AUTONOMIA 

D RESPONSABILITATS 

E COMANDAMENT 

F COMPLEXITAT 

 

SUBFACTORS: 

DE CONEIXEMENTS: 

A.1 Formació Bàsica 

A.2 Coneixement d'idiomes 

A.3.a Experiència 

A.3.b Aprenentatge 

DE RESPONSABILITATS: 

D.1.a Sobre Dades Confidencials 

D.1.b Sobre l'Equip de Treball 

D.2.a Sobre Errors    

D.2.b Sobre Manipulació de Materials / Procés de Treball   

D.3.a Sobre contactes amb altres  

D.3.b Sobre seguretat d'altres 

DE COMPLEXITAT: 

F.1 Dificultat del Treball 

F.2 Condicions de Treball 
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Tal com pot observar-se en l'anterior relació, els Factors Generals de Coneixements i de 
Responsabilitats es fraccionen en diversos Subfactors, i d'aquests, al seu torn, els designats amb 
els números A.2, D.1, D.2, i D.3 es desdoblen, sent els que s'identifiquen amb la lletra a per a Llocs 
de Treball coneguts generalment com a Indirectes (Administració, Tècnics, Comercials, etc.), i els 
que es marquen amb la lletra b per a Llocs de Treball Directes de Producció. Pot donar-se el cas 
d'estar valorant un Lloc de Treball enquadrat entre els que es defineixen com “directes” i 
considerar que seria millor valorar per al mateix certs factors dels identificats amb la lletra a (per a 
llocs “indirectes”), o viceversa. En aquest cas es procedirà a valorar els dos factors del mateix 
número (i lletra a i b), i incloure en la valoració del lloc aquell que quedi valorat en major grau. 
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FACTOR A CONEIXEMENTS 

 

SUBFACTOR A.1 FORMACIÓ BÀSICA 

Definició: 

Aquest factor mesura el nivell inicial de coneixements teòrics que ha de posseir una persona 
de capacitat mitjana per a poder exercir satisfactòriament les funcions del Lloc de Treball que 
es valora. 

 
Assignació: 

Grau 1 

a.-Realitzar sempre un mateix treball, simple i repetitiu. 

b.-Coneixements teòrics específics mínims. 

 Exemples: 
 

-Llegir i escriure lletres i números. 

-Llegir i anotar valors d'indicadors d'aparells de control. 

-Conèixer i interpretar els símbols de dispositius informatius visuals o auditius. 

-Dur a terme ordres verbals estrictes. 

-Expressar-se verbalment utilitzant un vocabulari usual. 

-Realitzar operacions de càrrega i descàrrega. 

 

Grau 2 

a.-Realitzar més d'un treball, però tots simples i repetitius. 

b.-Coneixements teòrics a nivell de cultura general. 

 Exemples: 
 

-Saber interpretar documents simples o instruccions elementals escrites, senzilles. 

-Fer petites anotacions en targetes, fitxes o semblants. 

-Omplir quadres resum numèrics impresos. 

-Sumar i restar. Numerar o fer recomptes simples. 

-Executar treballs de transport de materials o productes, valent-se d'elements de 

transport senzills (carretons de mà, muntacàrregues, etc.). 
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Grau 3 

a.-La tasca consisteix a utilitzar més d'un procediment de treball senzill o manejar diverses 
instal·lacions elementals. 

b.-Coneixements a nivell d'Ensenyament Secundari Obligatòria o semblant. 

 Exemples: 
 

-Interpretar escrits redactats amb llenguatge o expressions habituals de treball. 

-Informar sobre el treball realitzat, utilitzant un vocabulari adequat (nombre molt limitat 

de paraules o d'expressions). 

-Realitzar càlculs elementals amb decimals. 

-Conduir i regular una instal·lació de maneig senzill amb poques variables en el procés 

(trepants, transpalets, etc.). 

-Maneig limitat de màquines d'escriure, calculadores, fotocopiadores, etc. 

-Interpretar dibuixos senzills (fins a 3 vistes en general). 

 
 

Grau 4 

a.-La tasca consisteix a utilitzar un procediment de treball una mica complex o manejar una 
instal·lació normal. 

b.-Coneixements a nivell d'Ensenyament Secundari Obligatòria o semblant, més cursets 
complementaris d'especialització per al Lloc de Treball. 

c.-Supervisió de Llocs de Treball valorats en  els graus inferiors d'aquest Factor. 

 Exemples: 
 

-Conducció de carretons elevadores dins del recinte de l'empresa. 

-Redactar informes del treball realitzat, incidències del mateix, etc., utilitzant un 

vocabulari limitat sense precaucions ortogràfiques. 

-Utilització normal de la regla de tres i de fórmules simples; càlcul de percentatges, 

fraccions i proporcions. 

-Lectura d'aparells de control, interpretant les seves indicacions. 

-Interpretar dibuixos d'especejament o fitxes tècniques i conjunts senzills. 

-Mecanografiar escrits senzills o introduir dades a l'ordinador a través del seu teclat. 
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Grau 5 

a.-Realitzar un sol treball, que per ser relativament complex, requereix certs coneixements 
teòrics específics en la seva execució. 
 

b.-Accionar una instal·lació de maneig senzill amb poques variables en el procés. 

c.-Coneixements a nivell de Batxillerat, Formació Professional de Grau Mitjà, Cicle Formatiu de 
Grau Mig o equivalent. 

d.-Supervisió de Llocs de Treball valorats en els graus inferiors d'aquest Factor. 

 Exemples: 
 

-Interpretar escrits relativament complicats, redactats amb llenguatge o expressions 

habituals del treball. 

-Redactar escrits interns, interpretant les instruccions donades per a això. 

-Vigilar la marxa de motors elèctrics, bombes, compressors, calderes de vapor o 

semblants regulant els seus comandaments, sense càlcul. 

-Nocions de matemàtiques aplicades a treballs tècnics. 

-Conduir un automòbil, furgoneta o motocicleta. 

-Maneig de màquines de calcular en operacions variades. 

-Mecanografiar escrits usuals o utilitzar un programa a l'ordinador que requereix una 

formació específica per a saber emprar-ho. 

-Interpretació de croquis d'instal·lacions o esquemes elèctrics normals. 

 

Grau 6 

a.-Realitzar diversos treballs, que per ser relativament complexos, requereixen certs 
coneixements teòrics específics en la seva execució. 

b.-Conducció de diverses instal·lacions o equips que no exigeixen grans exactituds. 

c.-Coneixements a nivell de Formació Professional de Grau Mitjà, Cicle Formatiu de Grau Mig 
o semblant, més cursets d'especialització. 

d.-Supervisió de Llocs de Treball valorats en els graus inferiors d'aquest Factor. 

 Exemples: 
 

-Redactar correspondència senzilla i rutinària per a clients o proveïdors (comandes, 

justificants de recepció, etc.), segons indicacions donades per un superior. 

-Utilització de taules i formularis. 

-Interpretació de dibuixos d'especejament complicats (conjunts, instal·lacions, esquemes 

elèctrics complicats). 

-Usar suports informàtics tipus Full de Càlcul, Base de Dades, Gràfics, etc. En totes les 

seves possibilitats. 

-Verificar, mesurar o controlar, decidint sobre posteriors acceptacions o rebuigs. 
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Grau 7 

a.-Llocs de Treball que requereixen el domini d'una especialitat, en els que han de realitzar-se 
tasques de les comunament conegudes com “d'ofici”. 

b.-Coneixements a nivell de Formació Professional de Grau Superior, Cicle Formatiu de Grau 
Superior o semblant.  

c.-Supervisió de Llocs de Treball valorats en els graus inferiors d'aquest Factor. 

 Exemples: 
 

-Coneixements característics d'utilització de materials. 

-Fer croquis de peces, elements d'instal·lacions, esquemes elèctrics, etc. 

-Efectuar mesuraments de dimensions, alineacions, perpendicularitats, etc., en 

mecanismes o estructures. 

-Realització de càlculs senzills. 

-Redactar informes, escrits i correspondència, amb breus comentaris, explicacions o 

raonaments propis, i un bon nivell d'ortografia. 

-Interpretar texts escrits amb llenguatge o expressions normals, però que poden ser 

estranyes a qui habitualment s'utilitzen per al treball. 

-Maneig de màquines de calcular o programes informàtics científics o financers bàsics. 

  
 

Grau 8 

a.-Llocs de treball que requereixen els coneixements teòrics/pràctics d'una professió suficients 
per al desenvolupament de totes les tasques que se li encomanen, amb les limitacions lògiques 
de la falta d'experiència o de coneixements complementaris. 

b.-Coneixements a nivell de Formació Professional de Grau Superior, Cicle Formatiu de Grau 
Superior més cursets d'especialització o generals, o semblant. 

c.-Supervisió de Llocs de Treball valorats en els graus inferiors d'aquest Factor. 

 Exemples: 
 

-Execució de dibuixos d'especejament, esquemes d'instal·lacions, projeccions. 

-Projecte de distribucions en planta, elements simples d'instal·lacions, etc. 

-Coneixements matemàtics que permeten executar de forma autònoma i seguint 

processos establerts, una sèrie d'operacions de determinació i anàlisi de dades. 

-Interpretar texts complicats, escrits amb llenguatge o expressions habituals, peculiars 

d'una especialitat diferent de la pròpia. 

-Redacció de correspondència molt diversificada, que requereix àmplia informació, ja 

sigui a partir dels propis coneixements, ja per indicacions sumàries d'un superior. 

-Dibuix industrial. 
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Grau 9 

a.-Tasques que requereixen coneixements tant teòrics com pràctics d'una professió, podent 
realitzar qualsevol tasca que se li encomani, resolent tots els problemes que se li presentin. 

b.-Coneixements a nivell de Carrera Universitària de Grau Mitjà o semblant. 

c.-Supervisió de Llocs de Treball valorats en els graus inferiors d'aquest Factor. 

d.-Coneixements amplis de dibuix i disseny industrial. 

 Exemples: 
 

-Redacció de texts complexos, que requereixen un ampli domini de la professió. 

-Càlcul de resistència de materials, estructures, mecanismes, etc. 

    

Grau 10 

a.-Realitzar treballs que exigeixen profunds coneixements especialitzats en un camp 
professional que inclou àrees diverses interrelacionades, que permeten establir o modificar 
seqüències operacionals per a aconseguir els objectius establerts per al propi Lloc de Treball. 

b.-Coneixements a nivell de Carrera Universitària de Grau Mitjà, Grau Universitari o semblant, 
més cursos d'especialització, o Carrera Universitària de Grau Superior o Màster. 

c.-Supervisió de Llocs de Treball valorats en els graus inferiors d'aquest Factor. 

 Exemples: 
 

-Redacció de texts molt complexos que requereixen un ampli domini de la professió. 

-Confecció i redacció d'informes destinats a la seva publicació en revistes especialitzades 

tant nacionals com internacionals. 

-Implantació de sistemes d'investigació i anàlisi seguint procediments coneguts. 
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SUBFACTOR A.2 CONEIXEMENT D'IDIOMES 

Definició: 

Aquest subfactor mesura els coneixements d'idiomes estrangers que són necessaris per a 
desenvolupar les funcions del Lloc de Treball. 

 
Assignació: 

Grau 1 No cal l'ús de cap idioma estranger. 

Grau 2 Coneixements d'un idioma estranger 

Grau 3 Domini d'un idioma estranger o coneixements de mes de u. 

Grau 4 Domini d'un idioma estranger i coneixement d'un altre o altres. 

Grau 5 Domini de més d'un idioma estranger. 

NOTA: 

S'entén per coneixement d'un idioma, el posseir els suficients coneixements per a mantenir una 
conversa simple o per a interpretar texts senzills. 

S'entén per domini d'un idioma, el posseir suficients coneixements per a mantenir una conversa 
amb total soltesa, així com per a poder llegir i escriure de forma correcta i àmplia. 
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SUBFACTOR A.3.a EXPERIÈNCIA 

Definició: 

Aquest subfactor determina el període de temps requerit perquè una persona de capacitat 
mitjana i posseint la formació especificada anteriorment, pugui experimentar totes les 
funcions habituals inherents al lloc de treball, adquirint l'habilitat i pràctica necessàries per a 
exercir-les, obtenint un rendiment suficient en qualitat i quantitat.  

 
Assignació: 

Grau 
1 

Menys d'un mes d'experiència. 

Grau 
2 

Fins a tres mesos d'experiència. 

Grau 
3 

Fins a nou mesos d'experiència. 

Grau 
4 

Fins a divuit mesos d'experiència. 

Grau 
5 

Fins a tres anys d'experiència. 

Grau 
6 

Més de tres anys d'experiència. 

 
  



 -14-

SUBFACTOR A.3.b APRENENTATGE 

Definició:  

Aquest subfactor mesura el temps necessari perquè mitjançant un pla de Formació ordenada, 
es puguin realitzar correctament les funcions o tasques específiques assignades per 
l'Empresa al Lloc de Treball, per part d'una persona de capacitat mitjana que posseeixi la 
Formació valorada en el subfactor  Formació Bàsica. 

 
Assignació: 

Grau 
1 

Treballs que necessiten com a màxim un període d'aprenentatge ordenat i continu d'1 
setmana de durada. 

Grau 
2 

Preparació adquirida per un període d'aprenentatge ordenat i continu d'un màxim de 
2 setmanes. 

Grau 
3 

Preparació adquirida per un període d'aprenentatge ordenat i continu d'un màxim de 
4 setmanes. 

Grau 
4 

Preparació adquirida per un període d'aprenentatge ordenat i continu d'un màxim de 
8 setmanes. 

Grau 
5 

Preparació adquirida per un període d'aprenentatge ordenat i continu d'un màxim de 
12 setmanes. 

Grau 
6 

Preparació adquirida per un període d'aprenentatge ordenat i continu de més de 12 
setmanes. 
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FACTOR B INICIATIVA 

Definició: 

Aquest factor valora la capacitat requerida a la persona que ocupa un Lloc de Treball per obrar 
amb major o menor independència al prendre determinacions, planejar, analitzar o triar entre 
diverses alternatives, considerant el major o menor grau de dependència a les directrius o normes 
per a l'execució de les seves funcions. 

 
Assignació: 

Grau 
1 

a.-Tasques simples repetitives o de rutina. 
 

b.-Actuació segons instruccions verbals o escrites exactes i concretes. 
 

c.-Treballs la iniciativa del qual l'assumeix el comandament directe de la persona que 
ocupa el Lloc de Treball. 
 

d.-Tasques que pràcticament no requereixen prendre determinacions ni planificacions 
per estar tot això minuciosament estipulat. 

Grau 
2 

a.-Realitzar treballs variats simples dins de la seva especialitat. 
 

b.-Treballar amb instruccions detallades que requereixen l'ús de certa capacitat de 
discerniment. 
 

c.-Determinar quan un treball simple està satisfactòriament acabat. 

Grau 
3 

a.-Realitzar treballs de certa complexitat dins de la seva especialitat. 
 

b.-Treballar sense instruccions, amb iniciativa normal en un treball conegut. 
 

c.-Determinar quan un treball normal està satisfactòriament acabat. 

Grau 
4 

a.-Planejar l'execució d'un treball complicat o inhabitual, del que només es disposa del 
mètode general. 
 

b.-Prendre decisions que requereixen considerable iniciativa sobre treballs coneguts. 
 

c.-Planejar, abans de posar en marxa, operacions complexes que encara no tenen 
procediment establert. 

Grau 
5 

a.-Treballar independentment per a aconseguir resultats d'aplicació general. 
 

b.-Organitzar treballs complexos i no repetitius. 
 

c.-Prendre determinacions sobre situacions noves de tasques complexes que 
requereixen un elevat grau d'iniciativa. 
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FACTOR C AUTONOMIA 

Definició: 

Aquest factor mesura el major o menor grau de dependència jeràrquica a la què està subjecte 
la persona que  ocupa un Lloc de Treball en l'exercici de les seves funcions, depenent 
simultàniament de més d'un comandament jeràrquic. 

Assignació: 

Grau 
1 

a.-Lloc de Treball sotmès a estreta supervisió. 
 

b.-Lloc de Treball a les ordres d'un sol superior, a través de qui es reben totes les 
ordres de treball. 

Grau 
2 

a.-Lloc de Treball que rep una supervisió final per a assegurar la correcta execució del 
treball. 
 

b.-Lloc de Treball a les ordres d'un sol comandament jeràrquic, però que s’han 
d'atendre peticions d'altres persones esporàdicament. 

Grau 
3 

a.-Lloc de Treball que rep supervisió ocasional, realitzada de forma aleatòria a criteri 
del comandament jeràrquic, o sol·licitada expressament per la persona que ocupa el 
Lloc de Treball. 
 

b.-Lloc de Treball que estant a les ordres d'un sol comandament jeràrquic, s’han 
d'atendre peticions d'altres persones ocupant amb això aproximadament la meitat de 
la seva jornada de treball. 

Grau 
4 

a.-Les tasques d'aquest Lloc de Treball no reben supervisió. La persona que l’ocupa és 
responsable total de les mateixes, sobre les quals ha de prendre resolucions àmplies. 

Grau 
5 

a.-Lloc de Treball en el qual la persona que l’ocupa actua de forma totalment autònoma 
a l'hora de planificar les seves tasques, a fi d'obtenir els requeriments de les mateixes. 
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FACTOR D RESPONSABILITATS 

 

SUBFACTOR D.1.a RESPONSABILITAT SOBRE DADES CONFIDENCIALS 

Definició: 

Aquest subfactor mesura la responsabilitat exigida a la persona que ocupa un Lloc de Treball 
de no divulgar informació sobre dades que conegui per raó de la seva tasca. S'ha de considerar 
el tipus d'informació que conegui i el perjudici econòmic o el conflicte tant intern com extern 
que la seva difusió pot causar a l'Empresa. 

 
El tipus de danys que es poden ocasionar, es qualifiquen a continuació: 

Dany escassament greu. Quan la divulgació d’una informació suposi: 
 

-Una pèrdua econòmica d'escassa quantia o molt poca importància per a la marxa de 
l'Empresa. 
 

-Un conflicte de característiques anàlogues. 

 
Dany menys greu. Quan la divulgació d’una informació suposi: 
 

-Una pèrdua econòmica, recuperable immediatament amb accions correctores posteriors. 
 

-Un conflicte de característiques anàlogues. 
 

 
Dany greu. Quan la divulgació d’una informació suposi: 
 

-Una pèrdua econòmica important però que es pot recuperar amb el temps. 
 

-Un conflicte de característiques anàlogues. 

 
Dany molt greu. Quan la divulgació d’una informació suposi: 
 

-Una pèrdua econòmica (dinerària, de contractes, impossibilitat d'obtenir subvencions, 
etc.) que influeixi en el futur de les activitats de l'Empresa. 
 

-Un conflicte de característiques anàlogues. 
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Assignació: 

Grau 
1 

No es té accés autoritzat a cap informació confidencial. 

Grau 
2 

Es té accés ocasional a informació confidencial, la revelació de la qual podria ocasionar 
danys escassament greus. 

Grau 
3 

Es té accés freqüent o es treballa normalment amb dades confidencials, la revelació de 
la qual podria causar danys menys greus per a l'Empresa. 

Grau 
4 

Es té accés ocasional a informació confidencial, la revelació de la qual pot causar danys 
greus a l'Empresa. 

Grau 
5 

Es treballa normalment amb informació confidencial, la revelació de la qual causaria 
amb seguretat danys greus a l'Empresa. 
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SUBFACTOR D.1.b RESPONSABILITAT SOBRE L'EQUIP DE TREBALL 

Definició: 

Aquest subfactor mesura la responsabilitat assumida per la persona que ocupa el Lloc de 
Treball per prevenir els danys que podria causar a màquines, ferramentes o instal·lacions que 
utilitza per a exercir el seu treball. 
 
Quan la persona que ocupa un Lloc de Treball actua per a la instal·lació o reparació de màquines 
o equips que s'utilitzen en altres llocs de treball, el resultat de la seva actuació ha de valorar-
se en el sub-factor D.2.b,  Responsabilitat sobre Manipulació de Materials/Procés de Treball. 

Assignació: 

Grau 
1 

Per usar elements de tipus manual, els deterioraments són els normals al desgast per 
ús, i fàcilment reposables. 

Grau 
2 

Operar amb elements mecànics simples, com ara màquines auxiliars; de l'ús de les 
mateixes en bon o mal estat de conservació poden resultar deficiències ràpidament 
observables i esmenables. 

Grau 
3 

Realitzar treballs amb màquines, equips i instal·lacions fonamentals, que del seu 
correcte muntatge o conducció depèn el seu bon estat de conservació. Es pot 
normalitzar el seu ús amb una despesa important. 

Grau 
4 

Executar treballs per mitjà de màquines especials o equips d'assenyalada complexitat o 
precisió de funcionament, que de la seva incorrecta conducció es desprenen seriosos 
perjudicis per a la seva conservació i ús. 

Grau 
5 

Operar amb instal·lacions de gran complexitat, que exigeixen cures especials, o per les 
grans precisions  exigides, o pel seu alt valor. L'ús incorrecte produeix copioses despeses 
fins a normalitzar la seva posada al punt. 
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SUBFACTOR D.2.a RESPONSABILITAT SOBRE ERRORS 

Definició: 

Aquest factor contempla l'obligació de la persona que ocupa un Lloc de Treball per posar tota 
la seva atenció i discerniment en no cometre errors en la seva tasca. 

Assignació: 

Grau 
1 

Els errors es poden descobrir fàcilment i la seva correcció és fàcil i implica poques 
pèrdues. 

Grau 
2 

La majoria de les tasques estan subjectes a comprovacions o són revisades en controls 
posteriors pels responsables de l'àrea de treball. Els errors poden causar pèrdues de 
temps o dificultats en les comprovacions.   

Grau 
3 

Si no es descobreixen els errors, poden afectar altres àrees de treball, produint pèrdues 
de temps. En general es descobreixen quan ja han produït algunes pèrdues.  

Grau 
4 

Errors difícils de detectar que poden ocasionar retards, pèrdues d'informació, 
d'experiències, de materials, d'instal·lacions, rescissió de contractes amb empreses o 
entitats, denegació de subvencions, etc.   

Grau 
5 

Els errors poden provocar retards seriosos o falta de materials vitals. Errors en treballs 
d'investigació que donen lloc a inversions desaprofitades, pèrdues greus d'informació 
que suposen repetició d'experiències. Poden, també, ser causa de pèrdues de prestigi, 
penalitats importants per a l'empresa, o pèrdues financeres que afecten directament la 
continuïtat de les seves activitats. 
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SUBFACTOR D.2.b 
RESPONSABILITAT SOBRE MANIPULACIÓ DE MATERIALS / PROCÉS DE 

TREBALL. 

Definició: 

Aquest subfactor mesura la responsabilitat de la persona que ocupa el Lloc de Treball sobre la 
manipulació dels materials o productes que manipula, tenint en compte l'atenció requerida per 
a evitar una disminució qualitativa o quantitativa dels resultats del treball, així com la 
repercussió que actuacions deficients poden tenir sobre la seva activitat. 

 
Assignació: 

Grau 
1 

a.-Maneig directe de materials. Per exemple: operacions de càrrega i descàrrega, 
magatzematge de materials, alimentació d'instal·lacions, transport intern de peces o 
mecanismes. 

 

b.-Els resultats del treball no intervenen de forma directa en el marxa global de l'activitat 
i no produeixen alteracions en la mateixa. 

Grau 
2 

a.-Realitzar operacions de manipulació o transformació de peces, materials o mecanismes 
normals, de baix cost. 
 

b.-Les operacions que realitza poden produir lleugeres alteracions en el marxa de 
l'activitat. Tals alteracions es consideren normals del propi fet de realitzar un treball. 

Grau 
3 

a.-De la seva intervenció poden resultar deficiències en el procés de treball o en l'avanç de 
l'activitat superiors a les considerades com normals. 
 

b.-Realitzar operacions de manipulació o transformació de peces, materials o mecanismes 
fràgils o delicats, de baix cost. 

Grau 
4 

a.-Per la quantitat i qualitat exigides, la seva actuació ha de ser especialment acurada; en 
cas contrari podrien derivar-se copioses pèrdues per errors en els processos de treball o 
retards importants en l'avanç de l'activitat. 
 

b.-Realitzar operacions de manipulació o transformació de peces, materials o mecanismes 
normals, de cost elevat. 

Grau 
5 

a.-Tant per la gran precisió del treball com per l'elevat cost de les tasques en què té 
intervenció, l'actuació ha de ser altament acurada, en cas contrari es perjudicaria 
greument la marxa de l'activitat. 
 

b.-Realitzar operacions de manipulació o transformació de peces, materials o mecanismes 
fràgils o delicats, de cost elevat. 
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SUBFACTOR D.3.a RESPONSABILITAT SOBRE CONTACTES AMB ALTRES 

Definició: 

Aquest factor contempla l'habilitat que un Lloc de Treball exigeix a la persona que l’ocupa per 
a mantenir eficaçment les relacions que oficialment i en representació de l'Empresa ha 
d'assumir, tant amb persones de la pròpia organització com amb persones externes a la 
mateixa. 

 
Assignació: 

Grau 
1 

a.-Llocs de Treball en els que la persona que l'ocupa està només en contacte amb els seus 
Comandaments i altres persones de la seva secció. 
 

b.-La persona que ocupa el Lloc de Treball pot tenir contactes responsables amb 
persones d'altres grups de treball, àrees, departaments, etc. 

Grau 
2 

a.-La persona que ocupa el Lloc de Treball ha de tenir contactes responsables amb 
persones d'altres grups de treball, àrees, departaments, etc. 
 

b.- La persona que ocupa el Lloc de Treball ha de tenir contactes rutinaris amb persones 
alienes a l'Empresa (recepció de visites, tramitació de telefonades, entrega de 
documents, etc.). 

Grau 
3 

a.- La persona que ocupa el Lloc de Treball pot tenir contactes responsables amb 
persones alienes a l'Empresa. Els contactes que originen compromís per a l'Empresa, 
estan subjectes a revisió. 

Grau 
4 

a.- La persona que ocupa el Lloc de Treball ha de tenir contactes responsables amb 
persones alienes a l'Empresa. Els contactes que originen compromís per a l'Empresa, 
estan subjectes a revisió. 

Grau 
5 

a.-Contactes freqüents o regulars, sense supervisió, amb persones d'altres centres de 
l'Empresa o entitats externes, que requereixen tacte i coneixements considerables. 
L'objectiu d'aquests contactes pot ser l'aconseguir recursos o obtenir contractes. 
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SUBFACTOR D.3.b RESPONSABILITAT SOBRE SEGURETAT D'ALTRES 

Definició: 

Aquest factor mesura l'obligació de prevenir els danys o accidents que per causa de la 
realització d'una tasca podrien derivar-se a altres persones que se suposa respecten les regles 
de seguretat establertes. També es parteix del supòsit que tots els dispositius de seguretat, 
del funcionament dels quals no és responsable la persona que ocupa el Lloc, funcionen 
correctament. 

 

Assignació: 

Grau 
1 

a.-Per a Llocs de Treball aïllats o no perillosos. 
 

b.-És totalment impossible que els altres pateixin danys per causa de la inadvertència de 
la persona que ocupa el lloc. 
 

c.-Comandament directe sobre Llocs de Treball aïllats o no perillosos. 

Grau 
2 

a.-Per a Llocs de Treball en què s'ha d'actuar amb un atenció normal per a evitar 
accidents a altres persones que estan dins de l'àrea de la seva activitat. 
 

b.-La persona que ocupa el Lloc de Treball és responsable de fer actuar amb un atenció 
normal al personal que depèn d'ell directament, per a evitar eventuals accidents que 
puguin ocasionar-se a si mateixos o a altres persones que estan dins de l'àrea de la seva 
activitat. 

Grau 
3 

a.-Han d'observar-se les regles de seguretat dictades per al Lloc de Treball, a fi d'evitar 
accidents a altres. 
 

b.-La persona que ocupa el Lloc de Treball és responsable de fer observar les regles de 
seguretat dictades per les persones que ocupen els Llocs de Treball sobre els quals 
exerceix comandament directe, per a evitar accidents que puguin ocasionar-se a si 
mateixos o a altres persones que estiguin dins de l'àrea de la seva activitat. 

Grau 
4 

a.-Ha de mantenir-se un atenció constant per a evitar accidents a altres per la perillositat 
pròpia del Lloc. 
 

b.- La persona que ocupa el Lloc de Treball és responsable de fer mantenir un atenció 
constant al personal que depèn d'ell directament, per a evitar accidents que poden 
ocasionar-se a si mateixos o a altres persones que estiguin dins de l'àrea de la seva 
activitat. 

Grau 
5 

a.-La seguretat dels altres depèn exclusivament de la persona que ocupa el Lloc de Treball 
actuï, vigili o sigui eficaç en fer que els seus subordinats treballin de forma adequada, tot 
això per a evitar accidents als altres. La seva negligència en qualsevol d'aquestes comeses 
pot provocar accidents fatals a altres, fins i tot amb caràcter col·lectiu. 

 



 -24-

FACTOR E COMANDAMENT 

Definició: 

Aquest factor valora la responsabilitat d'organitzar, ensenyar i dirigir el treball de Llocs 
subordinats o col·laboradors, obtenint amb això un bon rendiment global i un bon clima de 
treball. 
 
S'han de considerar la personalitat i la preparació necessàries per a aconseguir els resultats 
desitjats, la forma i la freqüència dels contactes i si aquests estan destinats a donar o rebre 
informació. 

 

Assignació: 

Grau 
1 

a.-La persona que ocupa el Lloc és responsable només del seu propi treball. 

Grau 
2 

a.-Situacions de comandament delegat o supervisió funcional. 
 

b.-Seguir el curs del treball d'un equip de persones, aportant-los informació o idees per 
a la consecució d'un objectiu. 
 

c.-Instruir o dirigir el treball d'una o dues persones. 

Grau 
3 

a.-Responsabilitat d'instruir, coordinar i dirigir el treball de fins a 3 persones. 

Grau 
4 

a.-Responsabilitat d'instruir, coordinar i dirigir el treball de fins a 10 persones. 
 

b.-Responsable de coordinar el treball de personal amb comandament de Grau 3 
d'aquest factor. 

Grau 
5 

a.-Responsabilitat d'instruir, coordinar i dirigir el treball de fins a 25 persones. 
 

b.-Responsable de coordinar el treball de personal amb comandament de Grau 4 
d'aquest factor. 

Grau 
6 

a.-Responsabilitat d'instruir, coordinar i dirigir el treball de fins a 50 persones. 
 

b.-Responsable de coordinar el treball de personal amb comandament de Grau 5 
d'aquest factor. 

Grau 
7 

a.-Responsabilitat d'instruir, coordinar i dirigir el treball de més de 50 persones. 
 

b.-Responsable de coordinar el treball de personal amb comandament de Grau 6 
d'aquest factor.  

Grau 
8 

a.-Responsable de coordinar el treball de personal amb comandament de Grau 7 
d'aquest factor. 
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FACTOR F COMPLEXITAT 

 
  SUBFACTOR F.1 DIFICULTAT DEL TREBALL 

Definició: 

Aquest subfactor mesura la capacitat requerida a la persona que ocupa un Lloc de Treball per 
a atendre correlativa o simultàniament un major o menor nombre de tasques, integrades 
entre si en major o menor grau, sense pèrdua d'eficàcia, o per a ser eficaç en un determinat 
nombre d'estacions de treball de la unitat productiva. 

 

Grau 
1 

a.-Fer una sola tasca fàcil, sense interrupcions de cap tipus. 
 

b.-Necessitat de dominar la tasca d'una sola estació de treball de la unitat productiva. 

Grau 
2 

a.-Fer una sola tasca difícil, sense interrupcions de cap tipus. 
 

b.-El Lloc de Treball comprèn fins a tres tasques fàcils, realitzades de forma correlativa 
i sense interrupcions. 
 

c.-Necessitat de dominar la tasca d'un mínim de dues estacions de treball, i tenir un 
coneixement elemental de com a mínim una altra. 

Grau 
3 

a.-Fer fins a tres tasques difícils, realitzades de forma correlativa i sense interrupcions. 
 

b.-El Lloc de Treball comprèn fins a tres tasques fàcils que obliguen a algunes 
interrupcions per a atendre interferències. 
 

c.-Necessitat de dominar la tasca d'un mínim de tres estacions de treball, i tenir un 
coneixement elemental de com a mínim una altra. 

Grau 
4 

a.-El Lloc de Treball comprèn de quatre a sis tasques fàcils, realitzades de forma 
correlativa i sense interrupcions. 
 

b.-El Lloc de Treball comprèn fins a tres tasques difícils que obliguen a freqüents 
interrupcions per a atendre interferències. 
 

c.-Necessitat de dominar la tasca d'un mínim de quatre estacions de treball, i tenir un 
coneixement elemental de com a mínim una altra. 
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Grau 
5 

a.-El Lloc de Treball comprèn de quatre a sis tasques difícils, realitzades de forma 
correlativa i sense interrupcions. 
 

b.-El Lloc de Treball comprèn de quatre a sis tasques fàcils que obliguen a freqüents 
interrupcions per a atendre interferències. 
 

c.-Necessitat de dominar la tasca d'un mínim de cinc estacions de treball i tenir un 
coneixement elemental de com a mínim una altra. 

Grau 
6 

a.-El Lloc de Treball comprèn més de sis tasques fàcils realitzades de forma correlativa 
i sense interrupcions. 
 

b.-El Lloc de Treball comprèn de quatre a sis tasques difícils que obliguen a freqüents 
interrupcions per a atendre interferències. 
 

c.-Necessitat de dominar la tasca d'un mínim de sis estacions de treball, i tenir un 
coneixement elemental de com a mínim una altra. 

Grau 
7 

a.-El Lloc de Treball comprèn més sis tasques fàcils que obliguen a freqüents 
interrupcions per a atendre interferències. 
 

b.-El Lloc de Treball comprèn més de sis tasques difícils, realitzades de forma correlativa 
i sense interrupcions. 
 

c.-Necessitat de dominar la tasca d'un mínim de set estacions de treball, i tenir un 
coneixement elemental de com a mínim una altra. 

Grau 
8 

a.-El Lloc de Treball comprèn més de sis tasques difícils que obliguen a freqüents 
interrupcions per a atendre interferències. 
 

b.-Necessitat de dominar la tasca de més de set estacions de treball de la unitat 
productiva. 
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SUBFACTOR F.2 CONDICIONS DE TREBALL 

Definició: 

Aquest subfactor valora les condicions (en total 13) de penositat i/o de perillositat estructurals 
d'un lloc de treball. És a dir, les que persisteixen després d'aplicades totes les mesures 
correctores reglamentàries per a eliminar-les i que, per tant, poden considerar-se inherents al 
lloc. A més, és menester que estiguin presents en el mateix de forma habitual i no ocasional o 
esporàdicament. 

 

Criteris: 
 

A. AMBIENT DE TREBALL 
 

• Proximitat a calor radiant (forns, etc.). 
• Partícules nocives en suspensió i/o vapors. 
• Condicions lumíniques desfavorables per exigència tècnica. 
• Intempèrie o semi-intempèrie. 
• Soroll superior a 80 db i/o vibracions. 
• Fred intens (cambres frigorífiques). 

 
B. SEGURETAT 
 

• Treballs en altura. 
• Maneig de líquids corrosius o metalls fosos. 
• Mitja i alta tensió. 
• Proximitat a focus calent. 
• Circular amb vehicles en vies públiques. 

 
C. CÀRREGA FÍSICA 
 

• Maneig permanent de càrregues i/o esforços superiors a 10 Kg. 
• Posicions penoses: ajupit, de genolls, a la gatzoneta, estirat, etc. 

 

Assignació: 

Grau 
1 

El Lloc de Treball no exigeix treballar amb cap de les condicions de penositat i/o perillositat 
estructurals de les anteriorment enumerades. 

Grau 
2 

El Lloc de Treball exigeix treballar amb una de les condicions de penositat i/o perillositat 
estructurals de les anteriorment enumerades. 

Grau 
3 

El Lloc de Treball exigeix treballar amb dos de les condicions de penositat i/o perillositat 
estructurals de les anteriorment enumerades. 

Grau 
4 

El Lloc de Treball exigeix treballar amb tres de les condicions de penositat i/o perillositat 
estructurals de les anteriorment enumerades. 

Grau 
5 

El Lloc de Treball exigeix treballar amb més de tres de les condicions de penositat i/o perillositat 
estructurals de les anteriorment enumerades. 
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A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A 1 Formació bàsica 20 29 38 47 56 64 73 82 91 100

A 2 Coneixements d'idiomes 5 10 15 20 25

A 3.a Experiència 15 27 39 51 63 75

A 3.b Aprenentatge 15 27 39 51 63 75

B 15 30 45 60 75

C 10 20 30 40 50

D 1 2 3 4 5 6 7 8

D 1.a Sobre dades confidencials 5 10 15 20 25

D 1.b Sobre equip de treball 5 10 15 20 25

D 2.a Sobre errors 5 10 15 20 25

D 2.b Sobre manipulació de materials/procés de treball 5 10 15 20 25

D 3.a Sobre contactes amb altres 5 10 15 20 25

D 3.b Sobre seguretat d'altres 5 10 15 20 25

E 8 3 17 22 26 31 35 40

F 1 2 3 4 5 6 7 8

F 1 Dificultat del Treball 6 9 13 16 20 23 27 30

F 2 Condicions de Treball 6 12 18 24 30

Puntuacions s/Grau de Valoració

VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

Barem de puntuacions

CONEIXEMENTS:

INICIATIVA

RESPONSABILITATS

COMANDAMENT

COMPLEXITAT

MANUAL PER A LA INDÚSTRIA EN 

GENERAL

FACTORS

AUTONOMIA
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EQUIVALÈNCIA PUNTS QUALIFICACIÓ / GRUPS PROFESSIONALS 

Per a les empreses adscrites a Convenis Col·lectius amb 6 grups professionals 

S’ha de tenir en compte que, en alguns Convenis, el Grup 1  és l’últim grup,  
o el més baix en lloc del més alt. 

      

GRUP 
PROFESSIONAL 

LÍMITS  DE  PUNTUACIÓ 

6 Fins 156 punts 

5 De 157 a 221 punts 

4 De 222 a 286 punts 

3 De 287 a 351 punts 

2 De 352 a 416 punts 

1 Més de 416 punts 

 

EQUIVALÈNCIA PUNTS QUALIFICACIÓ / GRUPS PROFESSIONALS 

Per a les empreses adscrites a Convenis Col·lectius amb 7 grups professionals 

S’ha de tenir en compte que, en alguns Convenis, el Grup 1  és l’últim grup,  
o el més baix en lloc del més alt. 

 

GRUP 
PROFESSIONAL 

LÍMITS  DE  PUNTUACIÓ 

7 Menys de 148 punts 

6 De 149 a 204 punts 

5 De 205 a 260 punts 

4 De 261 a 316 punts 

3 De 317 a 372 punts 

2 De 373 a 428 punts 

1 Més de 428 punts 
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EQUIVALÈNCIA PUNTS QUALIFICACIÓ / GRUPS PROFESSIONALS 

Per a les empreses adscrites a Convenis Col·lectius amb 8 grups professionals 

S’ha de tenir en compte que, en alguns Convenis, el Grup 1  és l’últim grup,  
o el més baix en lloc del més alt. 

 

GRUP 
PROFESSIONAL 

LÍMITS  DE  PUNTUACIÓ 

8 Fins 142 punts 

7 De 143 a 191 punts 

6 De 192 a 240 punts 

5 De 241 a 289 punts 

4 De 290 a 338 punts 

3 De 339 a 387 punts 

2 De 388 a 436 punts 

1 Més de 436 punts 
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FUNDACIÓ PRIVADA 
TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA 

 
València,  1 subsòl 
08015 BARCELONA 

 
 

Telèfon Fax 

93 412 28 87 93 412 05 93 

 
Web Mail 

www.tribulab.cat tlcinfo@tribulab.cat 

 
 


