
  
 
 

   
 

 

 

 

 

  



  
 
 

   
 

MAPA OCUPACIÓ Conductor/a recollida residus urbans 
 

Ocupació Conductor/a recollida RSU 

Família 
Recollida, tractament i eliminació de residus / Recollida residus no 

perillosos 
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1. Descripció del lloc de treball 

Es tracta de la recollida de contenidors de Residus Sòlids Urbans de forma mecànica dels 
diferents contenidors de residus, selecció de vidre, envasos, cartró, trastos, etc. 

 

2. Formació 
Formació reglada 

 Obligatori Certificat d’estudis primaris. 

Formació complementària 

 Formació bàsica en riscos laborals, es realitza a la mateixa empresa. 

 Valorable formació en mecanismes de recollida. 

 Valorable formació en processos i operacions de recollida de residus sòlids urbans i 

manteniment mediambiental en zones urbanes. 

 Carnet de conduir categoria C i Certificat d’Aptitud Professional (CAP). 

Interessos de l’empresa 

 Valorable experiència en conducció de vehicles pesats, en especial vehicles recol·lectors 
i/o experiència en ocupacions similars. 

 Valorable coneixements bàsics de mecànica aplicada a la automoció. 

 Valorable coneixements del municipi. 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

   
 

3. Tasques i funcions 

 L’operari conductor rep el full de ruta diària on realitzarà la recollida establerta a la jornada, 
realitza itineraris segons indicacions o dies de la setmana. 

 Revisa i prepara totes les eines i útils que té a la seva disposició per poder realitzar les tasques 
de recollida, aquest es compromet a fer un ús responsable de les eines, ja siguin estris o el 
mateix camió de recollida. 

 Utilitza els EPIs i el vestuari apropiat que l’empresa li proporciona, amb caràcter obligatori. 

 Un cop iniciada la ruta, el conductor compleix les normes de circulació establertes, 
estacionant el vehicle en els llocs que correspongui, respectant els límits de velocitat, no 
sobrecarregant el vehicle i no portant objectes que sobrepassin les mesures del vehicle, 
tindrà especial cura en sortir el vehicle al trànsit existent i portar a cabina el número de 
persones establertes, etc. 

 El conductor, un cop situat en la zona de càrrega, apropa el camió (lateral o posterior, segons 
les característiques del camió) als contenidors corresponents, segons la recollida selectiva 
que realitzi a la ruta. 

 Un cop està correctament situat, acciona els sistemes d’aixecament dels contenidors i 
aquests són buidats al camió. 

 Realitza el retorn del contenidor al seu lloc d’origen i continua la ruta. 

 L’acció de pujar o baixar del camió sempre es realitza mirant cap a la cabina, utilitzant els 
esglaons i l’agafador disposats per aquesta finalitat, no saltarà del camió ni baixarà en marxa. 

 Quan el camió està ple o s’ha finalitzat el recorregut, es dirigeix al punt d’abocament assignat 
on diposita els residus a la zona que sigui indicada. 

 Si troba residus fora dels contenidors, els dipositarà ell mateix al contenidor o al camió. Si 
aquesta situació es repeteix de forma continuada, dóna part a l’empresa per considerar la 
necessitat de suport amb equip auxiliar. 

 Si en el decurs observa alguna incidència a la via pública, ja sigui contenidors trencats o altres 
elements en pèssimes condicions, pren nota per notificar-ho al responsable. 

 Al finalitzar la jornada, torna al centre de treball, desa les eines i aparca el camió en el lloc 
corresponent. El conductor comprova que l’estat del vehicle sigui el correcte, si hi ha hagut 
algun contratemps ho comunicarà al responsable de planta. 

 El vehicle i altres estris es netegen amb la periodicitat estimada per l’empresa. 

 En tot moment, posa en pràctica les mesures de manteniment i de seguretat segons les 
indicacions establertes per l’empresa. 

 

 

 



  
 
 

   
 

4. Competències del lloc de treball  
 

Competència transversal Nivell òptim Exemple de tasca 

Iniciativa 
Reacciona davant d’oportunitats o de 

problemes presents. 
Saber sortir-se’n de situacions que es poden 
plantejar al dia a dia en el seu lloc de treball. 

Iniciativa es refereix a: 

1) Identificar un problema, obstacle o oportunitat. 
2) Portar a terme accions per donar-los resposta. 
Per tant, la Iniciativa és la predisposició a actuar 
de forma proactiva i no només limitar-se a pensar 
en allò que s'ha de fer en el futur. El marc 
temporal d'aquesta escala va des de finalitzar 
projectes passats o actuals  fins a la recerca de 
noves oportunitats. 

 Reconeix les oportunitats i actua en 
conseqüència o supera obstacles per resoldre 
problemes presents, actuant en el termini d'1 o 
2 dies.  

 Mostra predisposició a participar i aportar 
idees.  

 No traspassa el problema, l'assumeix i proposa 
solucions.  

 S'involucra activament a les tasques que 
realitza. Reacciona davant oportunitats o 
problemes presents.  

 El conductor pren la iniciativa en casos com per 
exemple, no recollir materials que no siguin 
originaris de la RSU, ja siguin per dimensions o 
naturalesa. 

 Prendrà la decisió pròpia de classificar materials 
i ajudar en els centres d’abocament, donant un 
cop de mà als operaris de les plantes on 
descarrega. 

 És responsable del camió i de les maniobres 
realitzades en el decurs de la ruta. 

 Si hi ha incidències en la ruta que no pot 
resoldre per ell mateix donarà avís al 
responsable. 

 Es responsabilitza de la neteja i manteniment 
(dins dels seus coneixements) de la maquinària 
que manipula. 

 Té un cert grau de confiança per part del 
responsable. 

 



  
 
 

   
 

Competència transversal Nivell òptim Exemple de tasca 

Orientació a l’assoliment Vol fer bé el treball 
Fer les tasques quan toca i acabar-les en el 

temps donat per fer-les 

Orientació a l'assoliment és la preocupació per 
realitzar bé el treball o sobrepassar un estàndard. 
Els estàndards poden ser el propi rendiment en el 
passat (esforçar-se per superar-lo), una mesura 
objectiva (orientació a resultats), superar els 
altres (competitivitat), metes personals que un 
mateix s'ha marcat o coses que ningú ha realitzat 
abans (innovació). 

 Intenta realitzar el treball bé o correctament. 

 Expressa frustració davant la ineficàcia o la 
pèrdua de temps (per exemple: lamenta haver 
perdut el temps i vol fer-ho millor), tot i que no 
realitza millores concretes. 

 No perd de vista els objectius a assolir al seu 
àmbit de responsabilitat. 

 Expressa el desig de fer millor les coses. 

 L’operari conductor finalitza la ruta establerta 
en el temps considerat per l’empresa. 

 En el cas que sigui necessari, avisarà al 
responsable la necessitat de tenir un suport per 
part d’un/a company/a, sempre per poder 
finalitzar la ruta en el temps determinat. 

 Té certa agilitat i destresa per fer les tasques de 
forma ràpida i eficient. 

 Realitza les tasques seguint els processos i 
protocols establerts. 

 Mostra interès, pregunta  el què no entén. 

 No es distreu ni perd  el temps. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

   
 

Competència transversal Nivell òptim Exemple de tasca 

Preocupació per l’ordre i la qualitat Comprova el seu propi treball Treballar pel bé comú amb l’empresa 

Preocupació per l'ordre i la qualitat es reflecteix 
en la preocupació contínua per reduir la incertesa 
del medi que ens envolta. S'expressa en formes 
com el seguiment i la revisió del treball i la 
informació, així com en la insistència en la claredat 
dels rols i funcions assignades. 

 Repassa i comprova l'exactitud de la informació 
o el treball. 

 Comprova i repassa la seva feina per assegurar-
se que no té errors. 

 És detallista i treballa amb rigor perquè el 
resultat sigui de qualitat i fiable. 

 Comprova la qualitat i l’exactitud de la seva 
feina. 

 Té especial cura a l’hora de realitzar les 
maniobres amb el camió, desant els 
contenidors en els llocs indicats i correctament 
posicionats. 

 Realitza les tasques amb qualitat i rigor, per 
donar un servei òptim al municipi. 

 Es preocupa de realitzar totes les funcions 
seguint els protocols establerts per l’entitat 
segons el que s’hagi pactat amb l’Ajuntament. 

 Dóna la seva opinió amb actitud constructiva 
per ajudar a prendre decisions i així poder oferir 
un millor servei. 

 

 

 



  
 
 

   
 

5. Entrevista de selecció 

 Entrevista per competències: Conductor/a recollida 
residus urbans 

1 molt malament/5 molt bé 

IN
IC

IA
TI

V
A

 

Explica alguna situació en una feina anterior on hagis vist 
que hi havia una oportunitat de millora o estalvi nova i 
hagis proposat de dur-la a terme. 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Explica alguna situació laboral on hagis pres la iniciativa, 
què vas fer? Amb quines dificultats et vas trobar? Quins 
riscos vas assumir? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 
 

Explica una situació professional on hagis demostrat tenir 
iniciativa i una altra on no l’hagis posat en marxa. 

1 2 3 4 5 

Observacions: 
 

O
R

IE
N

TA
C

IÓ
 A

 

L’
A

SS
O

LI
M

EN
T 

Què implica per a tu ser una persona responsable? Valora 
el teu grau de compromís de l´1 al 10. Justifica la resposta. 

1 2 3 4 5 

Observacions: 
 

Quins van ser el motius per a què deixessis la feina anterior? 1 2 3 4 5 

Observacions: 

Explica’m algun exemple de feina on hagis treballat com a 
conductor i en què t’esforcessis per aconseguir fer millor 
alguna tasca. Vas assolir-ho? Per què? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 
 

O
R

D
R

E 
I 

Q
U

A
LI

TA
T 

Creus que ets una persona que es preocupa pels detalls? 
Explica alguna situació d’exemple. 

1 2 3 4 5 

Observacions: 
 

Hi ha persones que, tot i ser ordenades en la seva feina, no 

ho són a casa, és el teu cas? Per què creus que es dóna 

aquesta situació? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 



  
 
 

   
 

Seguiment desenvolupament 
.competencial 

Conductor RSU 
Nom treballador Data 

 

 Nivells competencials 1a revisió 2a revisió 3a revisió 

IN
IC

IA
TI

V
A

 

Reacciona davant d’oportunitats i de problemes presents, reconeix les oportunitats i actua de forma immediata o 
en un termini relativament curt de temps. 

   

És decisiu/va en situacions de crisi i actua ràpid i amb decisió, no espera a que els problemes es solucionin sols o 
que altres se’n facin càrrec. 

   

S’anticipa als problemes i crea oportunitats en el curt termini mitjançant un esforç extra i actuant ràpidament, 
obté informació i l’analitza, per desenvolupar un pla d’acció efectiu. 

   

S’anticipa i crea oportunitats que no són evidents pels altres en els moments actuals. Duu a terme accions per 
crear oportunitats que es concretaran en un futur pròxim o per evitar futures crisis. 

   

 

 

 

 

 

 



  
 
 

   
 

 Nivells competencials 1a revisió 2a revisió 3a revisió 
A

SS
O

LI
M

EN
T 

Vol fer bé i correctament la feina, sent frustració davant la ineficàcia o la pèrdua de temps, utilitza els estàndards 
disponibles per mesurar i comparar els seus resultats.   

   

Crea els seus propis estàndards en el treball per mesurar els seus resultats, fa canvis específics en el sistema o en 
els seus propis mètodes per aconseguir millores en el rendiment, més ràpides, menys cares o més eficients. 

   

Es fixa objectius ambiciosos i s’esforça per aconseguir-los, constantment realitza comparacions amb rendiments 
del passat.   

   

Realitza anàlisis de cost-benefici, pren decisions i estableix prioritats i objectius tenint en compte “recursos 
utilitzats i resultats obtinguts”. Assumeix riscos calculats, compromet recursos importants per millorar els resultats 
i aconseguir objectius ambiciosos. 

   

 

 Nivells competencials 1a revisió 2a revisió 3a revisió 

O
R

D
R

E 
I Q

U
A

LI
TA

T Mostra preocupació per l’ordre i la higiene del lloc de treball i la bona definició dels procediments a seguir en el 
procés productiu. 

   

Comprova el seu propi treball abans d’entregar-lo. Repassa la qualitat d’aquest de forma sistemàtica per tal 
d’acomplir els estàndards de qualitat.  

   

Realitza un seguiment del treball dels altres, vigila la qualitat de la feina dels altres per assegurar-se que es 
segueixen els processos establerts. Porta un registre de les activitats pròpies o dels altres. 

   

Realitza un seguiment de dades o projectes; vigila constantment el progrés d’un projecte respecte de les seves 
fases i terminis: realitza un seguiment de la informació amb la finalitat de detectar errors. 

   

 


