
 
Per a ocupar llocs en l'àrea de treball de Medicina Nuclear i en aquells en què s’estarà en contacte amb materials 
radioactius, es requerirà tindre actualitzada la corresponent llicència del Consell de Seguretat Nuclear. 

ANNEX III REQUISITS DE TITULACIÓ 

Els candidats hauran de complir els requisits generals del grup de titulació i els específics 
de la categoria professional 

CATEGORIES PROFESSIONALS SANITÀRIES 

Grup de titulació A1 

REQUISITS GENERALS DE TITULACIÓ DEL GRUP: TÍTOL DE LLICENCIAT/ADA O EQUIVALENT 
O BÉ TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL DE GRAU 

Categoria professional REQUISITS ESPECÍFICS 

Facultatiu/iva especialista 
Títol de grau, llicenciat/ada o doctor/a i títol d'especialista 
expedit pel ministeri competent, en l'especialitat a la qual es 
pretén accedir. 

Facultatiu/iva especialista en medicina del 
treball 

Graduat/ada o llicenciat/ada en Medicina i Cirurgia i a més 
especialista en Medicina del Treball o diplomat/a en 
Medicina d'Empresa. 

Farmacèutic/a d'àrea Graduat/ada o llicenciat/ada en Farmàcia. 

Farmacèutic/a inspector (A1-S02-02) Graduat/ada o llicenciat/ada en Farmàcia. 

Metge/essa conctes addictives 

Graduat/ada, llicenciat/ada o doctor/a en Medicina i títol de 
Metge/essa especialista, expedit pel ministeri competent, en 
qualsevol especialitat, o bé el certificat previst en l'article 3 
del Reial decret 853/1993, de 4 de juny. 

Metge/essa de família d’E AP 

Títol de Metge/essa especialista en Medicina Familiar i 
Comunitària o el certificat previst en l'article 3 del Reial 
decret 853/1993, de 4 de juny. Així mateix hi poden 
concórrer els que posseïsquen algun dels títols, certificats o 
diplomes als quals fa referència l'article 30 de la Directiva 
93/16/CEE. 

Metge/essa de documentació clínica i 
admissió 

Graduat/ada, llicenciat/ada o doctor/a en Medicina. 

Metge/essa equip mòbil 

Graduat/ada, llicenciat/ada o doctor/a en Medicina i títol de 
Metge/essa especialista, expedit pel ministeri competent, en 
qualsevol especialitat, o bé el certificat previst en l'article 3 
del Reial decret 853/1993, de 4 de juny. 

Metge/essa planificació familiar 

Graduat/ada, llicenciat/ada o doctor/a en Medicina i títol de 
Metge/essa especialista, expedit pel ministeri competent, en 
qualsevol especialitat, o bé el certificat previst en l'article 3 
del Reial decret 853/1993, de 4 de juny. 

Metge/essa SAMU 

Graduat/ada, llicenciat/ada o doctor/a en Medicina i títol de 
Metge/essa especialista, expedit pel ministeri competent, en 
qualsevol especialitat, o bé el certificat previst en l'article 3 
del Reial decret 853/1993, de 4 de juny, i certificat d’haver 



 
realitzat algun d'aquests cursos: “curs d'actualització en 
transport sanitari medicalitzat terrestre o aeri”, realitzat o 
homologat per l’IVESP o diploma de Transport Sanitari 
Medicalitzat“ realitzat o homologat per l’IVESP i/o l’EVES. 

Metge/essa unitat de curta estada 

Graduat/ada, llicenciat/ada o doctor/a en Medicina i títol de 
Metge/essa especialista, expedit pel ministeri competent, en 
qualsevol especialitat, o bé el certificat previst en l'article 3 
del Reial decret 853/1993, de 4 de juny. 

Metge/essa unitat prevenció càncer mama 

Graduat/ada, llicenciat/ada o doctor/a en Medicina i títol de 
Metge/essa especialista, expedit pel ministeri competent, en 
qualsevol especialitat, o bé el certificat previst en l'article 3 
del Reial decret 853/1993, de 4 de juny. 

Metge/essa unitat hospitalització a domicili 

Graduat/ada, llicenciat/ada o doctor/a en Medicina i títol de 
Metge/essa especialista, expedit pel ministeri competent, en 
qualsevol especialitat, o bé el certificat previst en l'article 3 
del Reial decret 853/1993, de 4 de juny. 

Metge/essa urgència hospitalària 

Graduat/ada, llicenciat/ada o doctor/a en Medicina i títol de 
Metge/essa especialista, expedit pel ministeri competent, en 
qualsevol especialitat, o bé el certificat previst en l'article 3 
del Reial decret 853/1993, de 4 de juny. 

Odontòlegs/gues de primària 
Graduat/ada, títol de llicenciat/ada en Odontologia o títol de 
llicenciat/ada o doctor/a en Medicina i títol d'especialista en 
Estomatologia, expedit pel ministeri competent. 

Metge/essa inspector (A1-S02-01) Graduat/ada o llicenciat/ada en Medicina. 

Pediatre/a Ap 
Posseir el títol de graduat/ada, llicenciat/ada o doctor/a en 
Medicina i el títol de Metge/essa especialista en Pediatria, 
expedit pel ministeri competent. 

Farmacèutic/a d’administració sanitaria i i 
salut pública(A1-S03-02) 

Graduat/ada o llicenciat/ada en Farmàcia 

Metge/essa d’administració sanitaria i salut 
pública (A1-S03-01) 

Graduat/ada o llicenciat/ada en Medicina. 

 

Seguretat alimentària.(A1-S03-03) 

Llicenciat/ada en Farmàcia, Veterinària, Biologia, 
Biotecnologia, Ciències Ambientals, Química, Bioquímica, 
Ciència i Tecnologia dels Aliments, grado en Nutrición 
Humana i Dietética, o els corresponents títols universitaris 
oficials que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite 
per a exercir les activitats de caràcter professional 
relacionades amb les funcions assignades a l'escala del 
cos. 



 

 

Laboratori d'anàlisis microbiològiques  

(A1-S03-05) 

Llicenciat/ada en Medicina, Farmàcia, Veterinària, Biologia, 
Ciències Ambientals, Química, Bioquímica, Ciència i 
Tecnologia dels Aliments, o els corresponents títols 
universitaris oficials que, d'acord amb els plans d'estudi 
vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter 
professional relacionades amb les funcions assignades a 
l'escala del cos. 

 

Laboratori d'anàlisis químiques 

 (A1-S03-06) 

Llicenciat/ada en Farmàcia, Veterinària, Biologia, Ciències 
Ambientals, Química, Bioquímica, Ciència i Tecnologia dels 
Aliments, o els corresponents títols universitaris oficials que, 
d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir 
les activitats de caràcter professional relacionades amb les 
funcions assignades a l'escala del cos. 

 

Anàlisis epidemiològiques i estadístiques 
sanitàries (A1-S03-08) 

Llicenciat/ada en Ciències i Tècniques Estadístiques i en 
Matemàtiques, o els corresponents títols universitaris 
oficials que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite 
per a exercir les activitats de caràcter professional 
relacionades amb les funcions assignades a l'escala del 
cos. 

Sanitat ambiental (A1-S03-04) 

Llicenciat/ada en Farmàcia, Medicina, Veterinària, Biologia, 
Ciències Ambientals, Química, Física, 
Bioquímica,.Enginyeria Agrònoma, Industrial, Química i en 
Telecomunicacions. Els corresponents títols universitaris 
oficials que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite 
per a exercir les activitats de caràcter professional 
relacionades amb les funcions assignades a l'escala del 
cos.. 

Veterinari/ària de salut pública 

(A1-S03-07) 

Graduat/ada o llicenciat/ada en veterinària. 

Per a exercir funcions en escorxadors es necessitaran els 

requisits següents: 

 Haver realitzat i superat una activitat formativa 

“INSPECCIÓ VETERINÀRIA EN ESCORXADORS 

D'UNGULATS, AUS, RATITES I LAGOMORFS”, amb una 

càrrega lectiva de com a mínim 50 hores, acreditat pel 

sistema d'acreditació de la formació continuada dels 

professionals sanitaris i conveniat entre la Conselleria de 

Sanitat Universal i Salut Pública i l'entitat formadora”  

Haver realitzat i superat El “Curs de detecció de triquines” 

per a realitzar el control parasitològic en un sistema de 

qualitat acreditat per la norma UNE-EN ISO/IEC 1725.  

Acreditar haver rebut formació pràctica sota la supervisió de 

veterinaris oficials de com a mínim doscientas hores  
 

 



 
 

Grup de titulació A2 

REQUISITS GENERALS DE TITULACIÓ DEL GRUP: DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI O 
EQUIVALENT O BÉ, TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL DE GRAU CORRESPONENT A LA 
CATEGORIA 

Categoria professional REQUISITS ESPECÍFICS 

Infermer/a especialista en infermeria 
obstetricoginecològica (matrona) 

Graduat/ada o diplomat/ada en Infermeria o Ajudant/a 
Tècnic/a Sanitari/ària i títol d'especialista en Infermeria 
Obstetricoginecològica. 

Dietista-nutricionista 
Graduat/ada o diplomat/ada universitari equivalent o grau 
universitari en Dietètica-Nutrició. 

Infermer/a especialista en infermeria del 
treball 

Graduat/ada o diplomat/ada universitari en Infermeria o 
Ajudant/a Tècnic/a Sanitari/ària o grau universitari que, 
d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir 
les activitats de caràcter professional relacionades amb les 
funcions assignades a la categoria i títol d'especialista en 
Infermeria del Treball, expedit pel Ministeri d'Educació i 
Ciència i regulat per la normativa vigent. 

Infermer/a especialista en infermeria 
familiar i comunitària 

Graduat/ada o diplomat/ada universitari en infermeria o 
Ajudant/a Tècnic/a Sanitari/ària i títol d'especialista en 
Infermeria Familiar i Comunitària, expedit pel Ministeri 
d'Educació i Ciència i regulat per la normativa vigent. 

Infermer/a 
Graduat/ada o diplomat/ada universitari en Infermeria o 
Ajudant/a Tècnic/a Sanitari/ària. 

Infermer/a especialista en salut mental 

Graduat/ada o diplomat/ada universitari en Infermeria o 
Ajudant/a Tècnic/a Sanitari/ària i títol d'especialista en 
Infermeria de Salut Mental expedit pel Ministeri d'Educació i 
Ciència i regulat per la normativa vigent. 

 

Infermer/a inspector de serveis sanitaris 
 

Graduat/ada o diplomat/ada universitari en Infermeria  

Infermer/a especialista en pediatria 

Graduat/ada o diplomat/ada universitari en Infermeria o 
Ajudant/a Tècnic/a Sanitari/ària i títol d'especialista en 
Pediatria expedit pel Ministeri d'Educació i Ciència i regulat 
per la normativa vigent. 

Infermer/a especialista en geriatria 

Graduat/ada o diplomat/ada universitari en Infermeria o 
Ajudant/a Tècnic/a Sanitari/ària i títol d'especialista en 
Geriatria expedit pel Ministeri d'Educació i Ciència i regulat 
per la normativa vigent. 

Infermer/a de gestió sanitària i salut 
pública (A2-S03-01) 

Graduat/ada o diplomat/ada universitari en Infermeria 

Seguretat alimentària i laboratori 

 (A2-S03-02) 

Infermeria, o títol universitari oficial de grau que, d'acord amb 
els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats 



 
de caràcter professional relacionades amb les funcions 
assignades a l'escala del cos. 

Superior gestió sanitat ambiental (A2-S03-
03) 

Infermeria, enginyerias tècnicas o títol universitari oficial de 
grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per 
a exercir les activitats de caràcter professional relacionades 
amb les funcions assignades a l'escala del cos. 

 

Inferner/a SAMU 

 

 
 

Graduat/ada o diplomat/ada universitari en Infermeria o 
Ajudant/a Tècnic/a Sanitari/ària i realització d'algun dels 
següents cursos: Curs d'actualització en transport sanitari 
medicalitzat terrestre o aeri, realitzat per l’IVESP o diploma 
de Transport Sanitari Medicalitzat realitzat per l’IVESP i/o 
l’EVES. 

Fisioterapeuta 

Graduat/ada o diplomat/ada universitari en Fisioteràpia o 
equivalent o títol oficial de grau que, d'acord amb els plans 
d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de 
caràcter professional relacionades amb les funcions 
assignades a la categoria. 

Logopeda 

Graduat/ada o diplomat/ada universitari en Logopèdia o títol 
oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, 
habilite per a exercir les activitats de caràcter professional 
relacionades amb les funcions assignades a la categoria. 

Òptic i optometrista 
Graduat/ada o diplomatura universitària en Òptica i 
Optometria. 

Podòleg/a Graduat/ada o diplomat/ada universitari en Podologia. 

Terapeuta ocupacional 
Graduat/ada o diplomat/ada universitari en Teràpia 
Ocupacional. 

Grup de titulació C1 

REQUISITS GENERALS DE TITULACIÓ DEL GRUP: BATXILLER, FP II, FORMACIÓ 
PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR (TÍTOL DE TÈCNIC/A SUPERIOR) O EQUIVALENT ACCÉS 
A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25 ANYS SI S'ACREDITA ESTAR EN POSSESSIÓ DEL 
TÍTOL DE GRADUAT/ADA EN ESO O EQUIVALENT A EFECTES PROFESSIONALS, O BÉ HAVER 
SUPERAT ALMENYS 15 CRÈDITS ECTS DELS ESTUDIS UNIVERSITARIS 

Categoria professional REQUISITS ESPECÍFICS 

Higienista dental 

Títol de Formació Professional de segon grau -Higienista 
Dental- o el títol de tècnic/a superior en Higiene Bucodental 
o certificat acreditatiu d'habilitació professional expedit per 
l'òrgan competent de la comunitat autònoma. 

TE Anatomia patològica 
Títol de tècnic/a superior en Anatomia Patològica i Citologia 
o títol d'FP de grau superior branca Sanitària, especialitat en 
Anatomia Patològica. 

TE documentació sanitària 
Títol de tècnic/a superior branca Sanitària, especialitat 
Documentació Sanitària o equivalent. 



 

TE laboratori 
Títol de tècnic/a superior en Laboratori de Diagnòstic clínic o 
títol d'FP de grau superior branca Sanitària, especialitat en 
Laboratori. 

TE medicina nuclear 

Títol de tècnic/a especialista en Medicina Nuclear (FP de 
segon grau branca Sanitària) o tècnic/a superior en Imatge 
per al Diagnòstic; títol de tècnic/a especialista en 
Radioteràpia (FP de segon grau branca Sanitària) o 
equivalent. 

TE radiodiagnòstic 

Títol de tècnic/a superior en Imatge per al Diagnòstic; títol de 
tècnic/a especialista en Radiodiagnòstic (FP de segon grau 
branca Sanitària) o títol de tècnic/a especialista en Medicina 
Nuclear (FP de segon grau branca Sanitària). 

TE radioteràpia 

Títol de tècnic/a superior en Radioteràpia, títol de tècnic/a 
especialista en Radioteràpia (FP de segon grau, branca 
Sanitària) o títol de tècnic/a especialista en Medicina 
Nuclear (FP de segon grau, branca Sanitària). 

TE en audiologia protèsica  
Títol de tècnic/a superior en Audiologia Protètica. 



 
Grup de titulació C2 

REQUISITS GENERALS DE TITULACIÓ: GRADUAT/ADA ESCOLAR, FP I, FORMACIÓ 
PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ (TÍTOL DE TÈCNIC/A) O EQUIVALENT 

Categoria professional REQUISITS ESPECÍFICS 

Tècnic/a en cures auxiliars 
d'infermeria 

Títol de Formació Professional de tècnic/a en Cures Auxiliars 
d'Infermeria o Formació Professional de primer grau en la seua 
branca Sanitària o el seu equivalent per a l’exercici de la 
categoria. 

Auxiliar de farmàcia 
Títol de tècnic/a en Farmàcia i Parafarmàcia, establit en l'RD 
1689/2007, de 14 de desembre. 

Operador/a de cambra 
hiperbàrica 

Formació Professional de grau mitjà, tècnic/a de Busseig de 
Mitjana Profunditat o Cicle Formatiu de grau mitjà, tècnic/a en 
Operacions Subaquàtiques i Hiperbàriques, o acreditació de la 
qualificació professional Operacions en Instal·lacions i Plantes 
Hiperbàriques. 

CATEGORIES PROFESSIONALS DE GESTIÓ I SERVEIS 

Grup de titulació A1 

REQUISITS GENERALS DE TITULACIÓ DEL GRUP: TÍTOL DE DOCTOR/A, 
LLICENCIAT/ADA, ENGINYER/A, ARQUITECTE/A O EQUIVALENT O BÉ TÍTOL 

UNIVERSITARI OFICIAL DE GRAU 

Categoria professional REQUISITS ESPECÍFICS 

Cos superior de 
l'administració general 
sanitària de l'Administració 
de la Generalitat (A1-S01) 

Títol universitari de doctorat, llicenciatura, enginyeria 
arquitectura o equivalent¸ o bé títol universitari oficial de grau.   

  

Enginyer/a d'aplicacions i 
sistemes 

Llicenciat/ada en Informàtica o enginyeria en Informàtica o títol 
oficial de grau en Enginyeria Informàtica. 

Tècnic/a de funció 
administrativa 

Títol de doctor/a, llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte o 
equivalent o bé títol universitari oficial de grau. No exigeix 
requisits específics. 

Enginyer/a Superior 

 

Títol d’enginyer/a Industrial o títol de grau mes màster 
universitari de Enginyeria Industrial que habilita per al ejercici de 
la professió regulada d’enginyer industrial 

Tècnic/a superior en higiene 
del treball 

Llicenciatura universitària o títol universitari oficial de grau, a 
més d'un títol de màster (o curs específic) de tècnic/a superior 
de Riscos Laborals – especialitat en Higiene Industrial de 
durada no inferior a 600 hores. 

Tècnic/a superior en 
psicosociologia i ergonomia 
del treball 

Llicenciatura universitària, o títol universitari oficial de grau, a 
més d'un títol de màster (o curs específic) de tècnic/a superior 



 
de Riscos Laborals – especialitat en Ergonomia i 
Psicosociologia Aplicada de durada no inferior a 600 hores. 

Tècnic/a superior en 
seguretat en el treball 

Llicenciatura universitària o títol universitari oficial de grau, a 
més d'un títol de màster (o curs específic) de tècnic/a superior 
de Riscos Laborals – especialitat en Seguretat en el Treball de 
durada no inferior a 600 hores. 

Periodista 
Llicenciatura en Periodisme, llicenciatura en Ciències de la 
Informació, especialitat Periodisme, grau en Periodisme. 

Grup de Titulació A2 

REQUISITS GENERALS DE TITULACIÓ DEL GRUP: DIPLOMAT/ADA UNIVERSITARI, 
TÍTOL D'ENGINYER/A TÈCNIC/A, ARQUITECTE/A TÈCNIC/A O EQUIVALENT O BÉ, 
TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL DE GRAU 

Categoria professional REQUISITS ESPECÍFICS 

Cos de gestió administració 
general sanitària de 
l'Administració de la 
Generalitat.  

(A2-S01) 

Títol universitari d’enginyeria tècnica, diplomatura universitària, 
títol d’arquitectura tècnica o equivalent, o be, títol universitari 
oficial de grau 

Analista programador/a i de 
sistemes 

Diplomat/ada en Informàtica o enginyer/a tècnic/a en Informàtica 
o títol oficial de grau universitari en Enginyeria Informàtica que, 
d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les 
activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions 
assignades a la categoria. 

Ingeniero/a Tècnic 

Enginyeria tècnica industrial o equivalent, o títol oficial de grau 
que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir 
les activitats de caràcter professional relacionades amb les 
funcions assignades a la categoria. 

Assistent/a treballador/a 
social 

Diplomat/ada en Treball Social o Assistent Social o títol oficial 
de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per 
a exercir les activitats de caràcter professional relacionades 
amb les funcions assignades a la categoria. 

Gestió funció administrativa 
Diplomat/ada universitari, títol d'enginyer/a tècnic/a, arquitecte 
tècnic/a o equivalent o títol universitari oficial de grau. No 
exigeix requisits específics. 

Tècnic/a superior en higiene 
del treball 

Diplomatura universitària, o títol oficial de grau a més d'un títol 
de màster (o curs específic) de tècnic/a superior de Riscos 
Laborals – especialitat en Higiene Industrial de durada no 
inferior a 600 hores. 

Tècnic/a superior en 
psicosociologia i ergonomia 
del treball 

Diplomatura universitària, o títol oficial de grau a més d'un títol 
de màster (o curs específic) de tècnic/a superior de Riscos 
Laborals – especialitat en Ergonomia i Psicosociologia Aplicada 
de durada no inferior a 600 hores. 



 

Tècnic/a superior en 
seguretat en el treball 

Diplomatura universitària, o títol oficial de grau a més d'un títol 
de màster (o curs específic) de tècnic/a superior de Riscos 
Laborals – especialitat en Seguretat en el Treball de durada no 
inferior a 600 hores. 

 

Grup de titulació C1 

REQUISITS GENERALS DE TITULACIÓ DEL GRUP: BATXILLER, FP II, FORMACIÓ 
PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR (TÍTOL DE TÈCNIC/A SUPERIOR) O 
EQUIVALENT, ACCÉS A la UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25 ANYS SI S'ACREDITA 
ESTAR EN POSSESSIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT/ADA EN ESO O EQUIVALENT A 
EFECTES PROFESSIONALS, O BÉ HAVER SUPERAT ALMENYS 15 CRÈDITS ECTS 
DELS ESTUDIS UNIVERSITARIS 

Categoria professional REQUISITS ESPECÍFICS 

Especialista en salut pública 
de l'Administració de la 
Generalitat (C1-S02) 

Batxiller o Cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional. 

Administratiu/iva 

Títol de Batxiller, tècnic/a de Formació Professional o el seu 
equivalent per a l'exircici de la categoria, accés a la universitat 
per a majors de 25 anys si s'acredita estar en possessió del títol 
de graduat/ada en ESO o equivalent a efectes professionals o 
haver superat almenys 15 crèdits ECTS dels estudis 
universitaris. No s'exigeixen requisits específics. 

Tècnic/a de manteniment 

Batxiller, FP II, Formació Professional de grau superior (títol de 
tècnic/a superior) o equivalent, accés a la universitat per a 
majors de 25 anys si s'acredita estar en possessió del títol de 
graduat/ada en ESO o equivalent a efectes professionals o 
haver superat almenys 15 crèdits ECTS dels estudis 
universitaris. No s'exigeixen requisits específics. 

Tècnic/a d'informàtica 
Cicle formatiu de grau mitjà de Formació Professional de la 
família d'Informàtica i Telecomunicació o equivalent. 

Tècnic/a intermedi en 
prevenció de riscos laborals 

Batxiller, FP II, Formació Professional de grau superior (títol de 
tècnic/a superior) o equivalent, accés a la universitat per a 
majors de 25 anys si s'acredita estar en possessió del títol de 
graduat/ada en ESO o equivalent a efectes professionals o 
haver superat almenys 15 crèdits ECTS dels estudis 
universitaris a més d'un curs específic de Tècnic/a Intermedi en 
Prevenció de Riscos Laborals, d'una durada no inferior a 300 
hores i un programa d'acord amb el contingut de l'annex V del 
Reglament del desenvolupament de la Llei de prevenció de 
riscos laborals. 

 



 
Grup de titulació C2 

REQUISITS GENERALS DE TITULACIÓ DEL GRUP: GRADUAT/ADA ESCOLAR, FP 
I, FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ (TÍTOL DE TÈCNIC/A) O 
EQUIVALENT 

Categoria professional REQUISITS ESPECÍFICS 

Auxiliar administratiu/iva 
Títol de graduat/ada escolar, Formació Professional de 
primer grau o el seu equivalent per a l'exercici de la 
categoria. No s'exigeixen requisits específics. 

Conductor/a 
Graduat/ada Escolar, FP I, Formació Professional de grau 
mitjà (títol de tècnic/a) o equivalent, a més s'exigeix estar 
en possessió del permís de conduir B. 

Conductor/a D sense 
limitació del radi d’acció 

Graduat/ada Escolar, FP I, Formació Professional de grau 
mitjà (títol de tècnic/a) o equivalent, a més s'exigeix estar 
en possessió del permís de conduir D sense limitació del 
radi d'acció. 

Tècnic/a en emergències 
sanitàries 

Títol de tècnic/a en Emergències Sanitàries establit en 
l'RD 1397/2007, de 29 d'octubre o habilitació prevista en 
la disposició transitòria segona de l’RD 836/2012, de 25 
de maig i permís de conduir C o C1 

Governant/a 
Graduat/ada Escolar, FP I, Formació Professional de grau 
mitjà (títol de tècnic/a) o equivalent. No s'exigeixen 
requisits específics. 

Locutor/a CICU 
Graduat/ada Escolar, FP I, Formació Professional de grau 
mitjà (títol de tècnic/a) o equivalent. No s'exigeixen 
requisits específics. 

Agrupació professional 

REQUISITS GENERALS DE TITULACIÓ: CERTIFICAT D'ESCOLARITAT, 
GRADUAT/ADA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA O EQUIVALENT O 
PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL 

Categoria professional REQUISITS ESPECÍFICS 

Zelador/a 
Certificat d'escolaritat, graduat/ada en ESO o equivalent o 
programa de qualificació professional inicial. No s'exigeixen 
requisits específics. 

 


