
  
 
 

   
 

 

 

 

 

  



  
 
 

   
 

MAPA OCUPACIÓ Operari/ària de neteja viària 
 

Ocupació Operari/a neteja viària 

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

perillosos. 

 

Índex 
1 Descripció del lloc de treball 

2 Formació 

3 Tasques i funcions del lloc de treball 
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1. Descripció del lloc de treball 

Realitza el conjunt de tractaments que s’efectuen a la via pública pel manteniment d’un estat 

adequat de la neteja i la higiene. Recull residus que es generen i que es depositen a la via 

pública, la quantitat i natura són variables. 

 

 

2. Formació 
Formació reglada 

 Obligatori Certificat d’estudis primaris. 

Formació complementària 

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

 Valorable formació relacionada amb neteja viària o mediambiental.  

Interessos de l’empresa 

 Valorable experiència en ocupacions similars o relacionades amb el sector químic. 

 Valorable carnet conducció B. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

   
 

3. Tasques i funcions 

 Rep la planificació de la ruta que ha de realitzar durant la jornada per part del responsable 
de planta, depenent dels dies de la setmana realitza un itinerari o un altre. 

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

 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 
manuals o maquinària elèctrica (escombra elèctrica, bufadora, etc.). 

 Realitza la neteja de carrers, places i camins, amb escombra, escombra elèctrica, bufadora, 
etc., en funció de les necessitats de cada servei. 

 Respecte les escombraries i/o residus de la via pública, els classifica i recull segons el sistema 
que correspongui. 

 Respecte els residus o escombraries depositats fora de lloc o fora dels contenidors, els recull, 
classifica i deposita convenientment al contenidor, neteja l’entorn o avisa a l’empresa per a 
la seva recollida. 

 Assumeix la responsabilitat de l’estat de neteja del municipi i del seu manteniment, 
especialment de la zona de recollida diària que correspongui. 

 Realitza la neteja de jardins i parcs, recollint la brutícia existent. 

 Realitza la neteja del clavegueram, reixes i arquetes si és necessari o si li han encomanat. 

 Col·loca les bosses a les papereres, en buidar-les adopta les mesures necessàries pel seu 
tractament i classificació, atenent sempre les indicacions del responsable o com s’hagi 
acordat amb el client (Ajuntament) que es durà a terme. 

 Treu les herbes i matolls en el cas que sigui indispensable fer aquest servei. 

 Realitza la retirada de cartells i pancartes col·locats fora de les zones lliures d’expressió, 
mantenint les mateixes d’acord com el responsable indiqui, utilitzant els sistemes, 
instruments i materials de neteja precisos. 

 Realitza la neteja de punts per a gossos. 

 Executa la retirada d’animals morts de la via. 

 En algunes ocasions, realitza serveis extraordinaris de recollida de mobles cada 15 dies, 
depenent de cada municipi. 

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

 En finalitzar la jornada, torna al centre de treball, neteja, si escau, i desa les eines al seu lloc 
corresponent. 

 Els estris i la maquinaria es netegen amb la periodicitat establerta 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: Operari/ària de neteja viària 
 

Competència transversal Nivell òptim Exemple de tasca 

Planificació i organització 
Organitza el seu propi treball i tracta de 

prioritzar les seves activitats 
Ha de fer el servei en tot l’itinerari corresponent 

al seu full de ruta. 

Planificació i organització és la capacitat per 
prioritzar i establir línies d'actuació, optimitzant 
els recursos que garanteixin l'acompliment dels 
resultats esperats mitjançant una gestió eficaç del 
propi treball i del dels seus col·laboradors/es. 

 Organitza les diferents activitats a realitzar 
establint un ordre lògic en la seva execució. 

 Manté l'ordre físic de la documentació del seu 
entorn de treball per ser més operatiu, seguint 
una sistemàtica de treball. 

 Treballa amb els recursos que té a la seva 
disposició de manera eficaç. 

 Prioritza de forma adequada les diferents 
tasques a realitzar en funció de la seva 
importància i urgència. 

 Planifica i organitza l’itinerari que ha de 
realitzar, tenint en compte que ha de fer el 
servei en tota la ruta establerta. Seguirà les 
indicacions del responsable. 

 Si finalitza la feina, no es queda aturat i busca 
altres tasques per realitzar, com la neteja de la 
zona de treball. No espera a rebre indicacions.  

 Desa les eines i estris en els llocs corresponents, 
per a què puguin ser fàcilment localitzables per 
altres companys/es o per a la propera jornada 
de feina. 

 

 

 

 

 



  
 
 

   
 

Competència transversal Nivell òptim Exemple de tasca 

Preocupació per l’ordre i la qualitat Comprova el seu propi treball. 
Realitza una feina perfecte en el que correspon 

a la neteja viària. 

La 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 tasques 
de neteja en tot l’itinerari, és important donar 
un bon servei de neteja. 

 Realitza les tasques amb qualitat i rigor, per 
donar un servei òptim al municipi, revisant la 
feina que ha realitzat. 

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

 Realitza una classificació correcta dels residus. 

 S’assegura que totes les papereres tinguin 
bossa i neteja els voltants d’aquestes. 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

   
 

Competència transversal Nivell òptim Exemple de tasca 

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

temps estimat per fer-les. 

L’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/a 
mateix/a 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. 

 Realitza  tot l’itinerari, no pot quedar cap carrer, 
jardí, parc, etc. sense netejar. 

 No pot perdre el temps, ha d’acabar totes les 
tasques relatives a cadascuna de les zones de 
neteja. 

 Planifica la forma més ràpida i eficient de 
realitzar totes les funcions a cada zona, per 
optimitzar el temps. 

 Dóna suport a companys/es si cal, per poder 
continuar amb l’itinerari. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

   
 

Competència transversal Nivell òptim Exemple de tasca 

Aprenentatge i utilització de coneixements Ofereix coneixements 
Utilitza les eines i maquinària segons la 

necessitat del servei. 

L’aprenentatge i utilització de coneixements 
implica la inquietud i curiositat constant per 
aprendre o saber-ne més. Contempla l'afany de 
posar en pràctica i ampliar els coneixements 
tècnics, professionals o de gestió, així com 
transferir aquells coneixements relacionats amb 
el treball. La persona continua desenvolupant-se i 
adquirint nous coneixements per iniciativa pròpia. 

 No es limita a ser un expert en el seu àmbit, sinó 
que busca informació, es documenta i indaga en 
altres matèries que no coneix. 

 Divulga i posa en pràctica els coneixements que 
va adquirint en el seu lloc de treball. 

 Com expert/a en la seva matèria, actua com a 
suport, oferint i transmetent els seus 
coneixements als altres. 

 Pregunta a persones expertes per aprofundir i 
millorar els seus coneixements. 

 Realitzar les tasques seguint els processos i 
protocols  establerts. 

 Identifica el tipus de servei que s’ha de realitzar 
i utilitza els estris necessaris. 

 Coneix i posa en pràctica la manipulació de la 
maquinària, escombres elèctriques o 
bufadores, escombres manuals, etc. 

 Mostra interès, pregunta el que no entén i, si es 
necessari, li explica als companys/es, traspassa 
el seu coneixement. 

 Posa en pràctica els coneixements apresos 
respecte a la forma i el detall del tipus de neteja. 

 

 

 

 

 



  
 
 

   
 

5. Entrevista de selecció 
 Entrevista per competències: Operari/ària neteja viària 1 molt malament/5 molt bé 

P
LA

N
IT

IF
A

IÓ
 O

R
G

A
N

IT
ZA

C
IÓ

 

Com prioritzes quan tens diferents activitats importants 

per realitzar? Per on comences? Com t’assegures que tot 

es fa? Quina sensació tens quan tens un excés de feina? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Pensa en una persona que consideris molt organitzada. 

Què fa exactament? En comparació amb aquesta persona, 

on et situes, tu? Què hauries de millorar per arribar al seu 

nivell? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Com organitzes el teu dia a dia? Posa’m un exemple de la 
teva planificació setmanal. 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Descriu una situació en què no vas complir amb el termini 
previst. Què va succeir? Fins a quin punt va ser la teva 
responsabilitat? Què vas fer per superar el problema? 

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: 

O
R

IE
TA

C
IÓ

 
A

SS
O

LI
M

EN
T 

Què implica per 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: 

Explica’m algun exemple de feina on hagis treballat com a 
auxiliar industrial i un altre en el qual et vas esforçar per 
aconseguir fer millor alguna tasca. Vas assolir-ho? Per què? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

A
P

R
EN

EN
TA

TG
E,

 

C
O

N
EI

X
EM

EN
T 

I 
C

A
N

V
I 

Explica’m els aprenentatges més ràpids que hagis fet mai a 

la teva vida. 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Descriu alguna situació laboral en què t’hagi costat 

aprendre alguna cosa. On estava la dificultat? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 



  
 
 

   
 

Seguiment desenvolupament 
competencial 

Neteja viària 
Nom treballador: Data: 

 

 Nivells competencials 1a revisió 2a revisió 3a revisió 

O
R

G
A

N
IT

ZA
C

IÓ
 I 

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

 

Organitza les diferents activitats a realitzar establint un ordre lògic en la seva execució. Treballa amb els recursos 
que té a la seva disposició de manera eficaç. Prioritza de forma adequada les diferents tasques. 

   

Realitza una programació d'activitats establint terminis per treure el millor profit del seu temps. Organitza la 

informació i documentació de forma òptima per garantir la seva accessibilitat i la seva qualitat. 

   

Programa i coordina les tasques a realitzar, assignant feines i establint temps, a efectes d'optimitzar el rendiment 
i donar la millor resposta possible als requeriments de la situació. Clarifica els rols, objectius i responsabilitats 
amb els seus companys/es, col·laboradors/es i superiors/es per garantir l'acompliment de la planificació. 

   

Planifica un conjunt de projectes o plans, on coordina de manera adequada els diferents recursos, sense perdre 
la visió global i de conjunt. Avalua de forma global i coherent les implicacions que suposa la seva planificació per 
altres àrees i departaments. Integra de manera eficient recursos de diferents àrees o departaments en la seva 
planificació. 

   

 

 

 

 

 



  
 
 

   
 

 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, així com per 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 les seves fases 

i terminis: realitza un seguiment de la informació amb la finalitat de detectar errors. 

   

 

 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 el recursos 

utilitzats i els resultats obtinguts. Assumeix riscos calculats, compromet recursos importants per millorar els 

resultats i aconseguir objectius ambiciosos. 

   



  
 
 

   
 

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

P
R

EN
EN

TA
TG

E 

Està disposat a fer esforços per adquirir nous coneixements. Reconeix i accepta l’experiència dels altres i sol·licita 

opinions i idees en enfrontar-se a nous desafiaments. 

   

Participa activament en activitats d’aprenentatge sistemàtic. Presenta una actitud de curiositat davant dels nous 

coneixements. 

   

Consulta constantment sobre noves fonts d’informació per l’adquisició de nous coneixements, com llibres, 

publicacions, internet, etc. Busca informació més enllà de les preguntes rutinàries. 

   

Es caracteritza per desenvolupar una actitud constant i sistemàtica d´autoaprenentatge, esdevé una persona a la 

qual els altres recorren per obtenir coneixements i informació científico-tècnica. Està constantment 

actualitzat/da. 

   

 

 

 

 


