CATEGORIA PROFESSIONAL: TREBALLADOR/A FORESTAL/BIODIVERSITAT
LLOC DE TREBALL
TREBALLADOR/A CATEGORIA ESPECIALISTA 1ª/SOTSCAP
FUNCIONS:














Realització de tasques sota les ordres del superior immediat, i la supervisió d’un
tècnic facultatiu de l’IBANAT, en funció del departament al qual estigui assignat.
Tasques forestals (silvicultura, reforestació, ...) adequació de cursos d’aigua, lluita
contra plagues i extinció i/o prevenció d’incendis, realització de treballs de
silvicultura per a la prevenció d’incendis forestals i millores a zones forestals o
realització de tasques polivalents bàsiques sota les ordres d’un capatàs i la supervisió
d’un tècnic facultatiu de l’IBANAT en espais naturals i finques públiques, de
construcció, manteniment i millora d’infraestructures, així com feines de conservació
d’espècies vegetals i animals, en funció del departament al qual estigui assignat.
Tasques de manteniment bàsic d’infraestructures que suposin l’ús d’eines mecàniques
o manuals.
Realització de tasques bàsiques de picapedrer, electricista, llanterner i/o fuster.
Maneig, en el seu cas de caixa de cobraments i pagaments efectuant les anotacions
corresponents, en funció del departament al qual estigui assignat.
Responsable del transport de personal assignat al lloc de feina per a donar cobertura
a les absències ordinàries del capatàs.
Executar treballs de vigilància i detecció d’incendis forestals, manteniment
d’infraestructures de prevenció i extinció d’incendis forestals.
Actuar en emergències, catàstrofes, fenòmens meteorològics adversos i calamitats
públiques, quan la conselleria competent ho requereixi.
Complir i fer complir la normativa vigent en prevenció de riscos laborals, així com les
recomanacions del coordinador, em matèria de seguretat i prevenció de riscos
laborals
Desenvolupar qualsevol altre responsabilitat no contemplada, però que sigui pròpia
de la seva titulació i de les competències generals del seu àmbit profesional, en
particular assumir les tasques pròpies del capatàs en cas d’absències ordinàries.
Coordinar i supervisar tasques pròpies de la seva categoria i de fins a 3 components
de categories inferiors.
Formar part de la brigada heli-transportada o qualsevol altre servei relacionat amb
mitjans aeris.

Per a la realització de les seves funcions podrà ésser transportat ocasionalment mitjançant
medis aeris o nàutics, propis o externs.

CATEGORIA PROFESSIONAL: TREBALLADOR/A FORESTAL/BIODIVERSITAT
LLOC DE TREBALL
TREBALLADOR/A CATEGORIA ESPECIALISTA NIVELL 1
FUNCIONS











Realització de tasques sota les ordres del superior immediat, i la supervisió d’un
tècnic facultatiu de l’IBANAT, en funció del departament al qual estigui assignat, en
treballs forestals, de silvicultura o extinció d’incendis i de manteniment
d’infraestructures o realització de tasques bàsiques de construcció, manteniment i
millora d’infraestructures, així com feines de conservació d’espècies vegetals i animals
en funció del departament al qual estigui assignat i que suposin l’ús d’eines
mecàniques o manuals, en espais naturals i finques públiques ,
Desenvolupar qualsevol altre responsabilitat no contemplada, però que sigui pròpia
de la seva titulació i de les competències generals del seu àmbit professional.
Realització de tasques bàsiques de picapedrer, electricista, llanterner i/o fuster
Maneig, en el seu cas de caixa de cobraments i pagaments efectuant les anotacions
corresponents, en funció del departament al qual estigui assignat.
Donar suport a les operacions auxiliars dels treballs amb mitjans aeris.
Executar treballs de vigilància i detecció d’incendis forestals, manteniment
d’infraestructures de prevenció i extinció d’incendis forestals.
Actuar en emergències, catàstrofes, fenòmens meteorològics adversos i calamitats
públiques, quan la conselleria competent ho requereixi.
Complir la normativa vigent en prevenció de riscos laborals, així com les
recomanacions del coordinador, em matèria de seguretat i prevenció de riscos
laborals
Formar part de la brigada heli-transportada o qualsevol altre servei relacionat amb
mitjans aeris.

Per a la realització de les seves funcions podrà ésser transportat ocasionalment mitjançant
medis aeris o nàutics, propis o externs.

CATEGORIA PROFESSIONAL: TREBALLADOR/A FORESTAL/BIODIVERSITAT
LLOC DE TREBALL
TREBALLADOR/A CATEGORIA ESPECIALISTA NIVELL 2
FUNCIONS










Realització de tasques sota les ordres del superior immediat, i la supervisió d’un
tècnic facultatiu de l’IBANAT, en funció del departament al qual estigui assignat, en
treballs forestals, de silvicultura o extinció d’incendis i de manteniment
d’infraestructures o realització de tasques bàsiques de construcció, manteniment i
millora d’infraestructures, així com feines de conservació d’espècies vegetals i animals
en funció del departament al qual estigui assignat i que suposin l’ús d’eines manuals,
en espais naturals i finques públiques
Executar treballs de vigilància i detecció d’incendis forestals, manteniment
d’infraestructures de prevenció i extinció d’incendis forestals.
Actuar en emergències, catàstrofes, fenòmens meteorològics adversos i calamitats
públiques, quan la conselleria competent ho requereixi.
Desenvolupar qualsevol altre responsabilitat no contemplada, però que sigui pròpia
de la seva titulació i de les competències generals del seu àmbit professional.
Maneig, en el seu cas, de caixa de cobraments i pagaments efectuant les anotacions
corresponents, en funció del departament al qual estigui assignat.
Donar suport a les operacions auxiliars dels treballs amb mitjans aeris.
Complir la normativa vigent en prevenció de riscos laborals, així com les
recomanacions del coordinador, em matèria de seguretat i prevenció de riscos
laborals
Formar part de la brigada heli-transportada o qualsevol altre servei relacionat amb
mitjans aeris.

Per a la realització de les seves funcions podrà ésser transportat ocasionalment mitjançant
medis aeris o nàutics, propis o externs.

CATEGORIA PROFESSIONAL: VIGILANTS
LLOC DE TREBALL
VIGILANT FORESTAL/BIODIVERSITAT
FUNCIONS
















Realització de tasques sota les ordres del superior immediat, i la supervisió d’un
tècnic facultatiu de l’IBANAT
Vigilància fixa, des de qualsevol punt de la xarxa de vigilància, o mòbil en itineraris
prefixats.
Transmissió d’informació pels sistemes de comunicació corresponents.
Detecció i localització d’incendis agrícoles i forestals emprant cartografia.
Vigilància, control i informació de la normativa d’Espais Naturals, Parcs Nacionals,
Parcs Naturals i finques públiques sota la direcció tècnica corresponent.
Treballs de suport logístic en projectes de conservació de flora i fauna.
Executar treballs de vigilància i detecció d’incendis forestals.
Actuar en emergències, catàstrofes, fenòmens meteorològics adversos i calamitats
públiques, quan la conselleria competent ho requereixi.
Col·laboració amb personal de la Conselleria competent en la matèria.
Recollida de mostres i presa de dades de camp en determinants equips.
Obertura i tancament d’instal·lacions i equips relacionats.
Desenvolupar qualsevol altre responsabilitat no contemplada, però que sigui pròpia
de la seva titulació i de les competències generals del seu àmbit professional.
Complir la normativa vigent en prevenció de riscos laborals, així com les
recomanacions del coordinador, em matèria de seguretat i prevenció de riscos
laborals
Realització de les tasques puntuals en treballs forestals, de silvicultura i de
manteniment d’infraestructures i d’extinció d’incendis forestals.
Per la realització de les seves funcions podrà ésser transportat mitjançant medis aeris
o nàutics propis o externs.

