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Unitat 12.11 Funcions i nivells de qualificació

Article 34. Classificació de les funcions. 

A l'efecte de determinació de les capacitats i aptituds necessàries per a 
l'avaluació dels riscos i el desenvolupament de l'activitat preventiva, les 
funcions a realitzar es classifiquen en els següents grups: 

a) Funcions de nivell bàsic. 
b) Funcions de nivell intermedi. 
c) Funcions de nivell superior

Article 35. Funcions de nivell bàsic. 
1. Integren el nivell bàsic de l'activitat preventiva les funcions següents: 

a) Promoure els comportaments segurs i la correcta utilització dels equips 
de treball i protecció, i fomentar l'interès i cooperació de les 
treballadores i treballadors en l'acció preventiva. 
b) Promoure, en particular, les actuacions preventives bàsiques, tals com 
l'ordre, la neteja, la senyalització i el manteniment general, i efectuar el 
seu seguiment i control. 
c) Realitzar avaluacions elementals de riscos i, si escau, establir mesures 
preventives del mateix caràcter compatibles amb el seu grau de 
formació. 
d) Col·laborar en l'avaluació i el control dels riscos generals i específics de 
l'empresa, efectuant visites a aquest efecte, atenció a queixes i 
suggeriments, registre de dades, i quantes funcions anàlogues siguin 
necessàries. 
e) Actuar en cas d'emergència i primers auxilis gestionant les primeres 
intervencions a aquest efecte. 
f) Cooperar amb els serveis de prevenció, si escau. 

2. Per a ocupar les funcions referides en l'apartat anterior, caldrà: 
a) Posseir una formació mínima de 30 hores 
b) Posseir una formació professional o acadèmica que capaciti per a 
portar a terme responsabilitats professionals equivalents o similars a les 
quals precisen les activitats assenyalades en l'apartat anterior, o
c) Acreditar una experiència no inferior a dos anys en una empresa

Article 36. Funcions de nivell intermedi. 
1. Les funcions corresponents al nivell intermedi són les següents: 

a) Promoure, amb caràcter general, la prevenció en l'empresa. 
b) Realitzar avaluacions de riscos, excepte les específicament reservades 
al nivell superior. 
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c) Proposar mesures per al control i reducció dels riscos o plantejar la 
necessitat de recórrer al nivell superior, a la vista dels resultats de 
l'avaluació. 
d) Realitzar activitats d'informació i formació bàsica de treballadores i 
treballadors. 
e) Vigilar el compliment del programa de control i reducció de riscos i 
efectuar personalment les activitats de control de les condicions de treball 
que tingui assignades. 
f) Participar en la planificació de l'activitat preventiva i dirigir les 
actuacions a desenvolupar en casos d'emergència i primers auxilis. 
g) Col·laborar amb els serveis de prevenció, si escau. 
h) Qualsevol altra funció assignada com auxiliar, complementària o de 
col·laboració del nivell superior. 

2. Per a ocupar les funcions referides en l'apartat anterior, caldrà posseir una 
formació mínima amb el contingut especificat en el programa que es refereix 
l'annex V i el desenvolupament del qual tindrà una durada no inferior a 300 
hores . 

Article 37. Funcions de nivell superior. 
1. Les funcions corresponents al nivell superior són les següents: 

a) Les funcions assenyalades en l'apartat 1 de l'article anterior, amb 
excepció de la indicada en el paràgraf h). 
b) La realització d'aquelles avaluacions de riscos el desenvolupament dels 
quals exigeixi: 

1r L'establiment d'una estratègia de mesura per a assegurar que els 
resultats obtinguts caracteritzen efectivament la situació que es 
valora, o 
2n Una interpretació o aplicació no mecànica dels criteris d'avaluació. 

c) La formació i informació de caràcter general, a tots els nivells, i en les 
matèries pròpies de la seva àrea d'especialització. 
d) La planificació de l'acció preventiva a desenvolupar en les situacions en 
les quals el control o reducció dels riscos suposa la realització d'activitats 
diferents, que impliquen la intervenció de distints especialistes. 
e) La vigilància i control de la salut de les  treballadores i treballadors en 
els termes assenyalats en l'apartat 3 d'aquest article. 

2. Per a ocupar les funcions relacionades en l'apartat anterior caldrà contar 
amb una titulació universitària i posseir una formació mínima amb el contingut 
especificat en el programa que es refereix l'annex VI i el desenvolupament del 
qual tindrà una durada no inferior a 600 hores. 
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