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DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL 
 
I. Dades d’identificació 
 
 Nom del lloc de treball       Codi de lloc:       
 
 
 Nom del lloc superior immediat       Codi de lloc:       
 
 
Lloc:       
 
 
DADES BÀSIQUES DLT 
 
Grup/s:       
 
Localitat:       
 
Centre de treball:       
 
Jornada:       
 
Horari:       
 
Observacions:       
 
Col.lectiu SAFP:       
 
Àrea funcional:  
      
 
Subàrea funcional: 
      
 
DADES RLT 
 
Cos, escala, especialitat:       
 
Mobilitat:        
 
Titulació específica:        
 
Nivell de català requerit:        
 
Tipologia bàsica:        
 
Forma de provisió:        
 
Nivell de destinació:        
 
Complement específic:        
 
Formació :                                                  
 

Carles Mendez Bota
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II. Missió 
 
 
 
      
 
 
 

III.  Funcions 
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IV. Activitats 
 
Activitats (per passar de casella, premeu  el tabulador) Codi de temps  

 
1.                 
 
 

Comentari [C1]:  
A: Activitat que ocupa una part 
important del temps de treball 
B: Activitat significativa en 
termes de temps 
C: Activitat ocasional o poc 
freqüent 
D: Activitat molt ocasional o 
esporàdica, no relacionada 
amb la missió del lloc de treball 
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V.  Indicadors sobre l’entorn del lloc de treball 

 
 
 

Indicadors Dada 
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VI.  Dimensions 
 
 

1. Personal a càrrec SI  [     ]          NO  [    ] 
 
2. Nombre de persones que depenen del lloc de treball: (si es contesta si al punt VI.1) 

Dependència directa:      Dependència indirecta:       
 
3. Estructura del lloc: (si es contesta si al punt VI.1) 
 

Llocs de dependència directa Tasques assignades 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
4. Pressupost de despeses afectat pel lloc 

Concepte Valor (en euros) 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
5. Altres xifres de pressupost relacionades amb l’activitat del lloc 

Concepte Valor (en euros) 
            
            
            
            
            

 
6. Equip, maquinària o instrumental que es fa servir en el lloc de treball: ordinador, aparell de soldadura, calculadora, etc. 
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VII.  Organigrama 
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VIII.  Context del lloc de treball 
 
 

1. Relacions amb el/la cap o superior del lloc (marqueu amb una x on correspongui) 
 
 
Guiatge que es rep del cap  Forma de supervisió 
   

  Normes escrites     En el desenvolupament de les activitats 
  Ordres verbals    Demanant informació 
  Instruccions 

escrites 
   En acabar l’encàrrec 

  Instruccions verbals    
  Directrius    Altres (especificar) :  

          
 
Periodicitat amb la que el cap o superior exerceix la supervisió (marqueu amb una x on correspongui) 

  Diàriament 
 Setmanalment 
  Mensualment 
 En acabar l’encàrrec 

 
 
2. Problemes més complexos 
 

      
 
 
3. Relacions externes del lloc 
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IX.  Impacte de l’activitat 

 
 
 
 
Tipus d’error Efecte de l’error 
  Errors de fàcil observació   Poc cost 
  Errors que suposen dificultat per observar-los i corregir-

los 
  Pèrdua de temps, de material i cost mitjà 

  Errors de difícil observació i correcció   Pèrdua de temps, de material i cost elevat 
  Errors de molt difícil observació i conseqüències 

greus/molt greus 
  Endarreriments forts, minves en la tramitació, preparació i 

costos molt elevats 
(marqueu amb una x on correspongui) 
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X.  Perfil professional del lloc de treball 
 
 
Coneixements i experiència convenients (en eines, procediments o matèria): (en llocs de tipologia bàsica C o 
S) 
 
Coneixements previs convenients:  
 
 Amplis Profunds 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
 
Experiència convenient: 
 
 Prèvia 
 2 anys 1 Any 6 mesos 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 
Titulació acadèmica convenient:  
 

      
 
Coneixements de llengua catalana valorable: (En llocs de tipologia bàsica C o S) 
 
[       ] Nivell de català (A elemental, A bàsic, B ,C ,D). 
[         Nivell d’aranés (obligatori a la Vall d’Aran codi). 
 
Coneixements d’idiomes estrangers: 
 

Parlat Escrit Llegit Atenció públic Redacció documents Altres 
Idioma 

Baix Mitjà Alt Baix Mitjà Alt Baix Mitjà Alt Telefònic
a Personal Tècnics Administ. (indicar) 

                            
                            
                            
                            
                            
                            

 
 
Rodatge:     [    ]  6 mesos       [     ] 3 mesos      [     ] 1 mes  
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Perfil competencial:  
 
Altres coneixements:  
      

  
 
Aptituds:  
 

      
 
Habilitats: 
 

      
 
Sistema d’acreditació no documental: (en llocs de tipologia bàsica C o S) 
 
! [     ] Cas pràctic 
 
! [    ] Memòria 
 
! [      ] Test d’aptitud 
 
! [      ] Qüestionari de personalitat laboral 
 
! [       ] Altres: 
 

  
 
 

 
Competències avaluables: 
 
Factor  Rellevància 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
  
 ______________________ 
 Total:           
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XI.  Observacions del superior immediat 
 
 
 
Quins són els objectius més importants d’aquest lloc de treball? 
(De dos a cinc paràgrafs) 
 
      
 

Data: 
 
  
      

 


