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Departament 

• Àrea de Prevenció. 

Funcions 

• Assessorament als clients que se li adjudiquin en tots els requisits legals com a Servei de 
Prevenció Aliè. 

• Elaboració de la documentació necessària per al compliment d’aquests requisits. 
• Col·laboració amb el departament de Prevenció i Salut amb altres tasques on es requereixi la 

participació d’una tècnica intermèdia en PRL (Visites d’assessorament, visites d’inspecció 
d’obra, ...) 

Formació bàsica necessària 

• Titulació de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Professionals  (Cicle Formatiu de Grau 
Superior)  

• A data 21 de novembre de 2001, l’autoritat educativa publica el Reial Decret 1161/2001, de 26 
d’octubre, que estableix, com a títol corresponent a estudis de formació professional, el títol 
de Tècnic superior de prevenció de riscos Professionals, amb caràcter oficial i validesa per a tot 
el territori nacional i que faculta per exercir les funcions de nivell intermedi definides al Reial 
Decret 39/1997, de 17 de gener, que  aprova el Reglament de serveis de prevenció de riscos 
laborals (BOE núm. 27 publicat el 31/01/1977) 

• Formació de nivell intermedi impartida en un centre acreditat abans de l’any 2009. 

Coneixements específics necessaris 

• No es requereix  

Experiència necessària  

• No es requereix experiència. De manera excepcional, es pot sol·licitar una experiència en algun 
àmbit 
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Observacions (com ara qualitats personals o si determinada experiència pot ser substitutiva 
de la formació bàsica o específica requerida) 

• És imprescindible disposar de carnet de conduir i de vehicle propi 

Competències (habilitats i qualitats) que es requereixen per al lloc de 
treball. 

• Capacitat d’organització del propi treball. 

• Capacitat per sistematitzar les diferents activitats i executar-les segons una programació 
prevista. 

• Capacitat d’expressar-se correctament oralment. Habilitat oral. 

• Capacitat de persuasió. 

• Capacitat per utilitzar les principals eines pedagògiques. 

• Capacitat per la resolució de problemes i conflictes. 

• Atenció i amabilitat. 


