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L'INVASSAT, com a òrgan cientificotècnic en matèria
de prevenció de riscos laborals de l'Administració de
la Generalitat, manca de competències per a realitzar
interpretacions de caràcter vinculant en matèria
laboral, que corresponen en exclusiva als òrgans
jurisdiccionals de l'ordre social. Per consegüent, tot
l'exposat en aquest document es correspon amb el
criteri que sobre el particular té aquest institut i
s'emet a títol merament informatiu i no vinculant.
Tota la legislació referida pot ser consultada en els
llocs web de l'INVASSAT (http://invassat.gva.es), i de
l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball
(https://www.insst.es) en els quals, a més, poden
tindre accés a documentació elaborada pels mateixos
instituts així com a enllaços d'institucions i
organismes europeus i d'altres països que, sens dubte,
podran resultar-li de gran interés.

Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball
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FORMACIÓ PREVENTIVA QUE POT IMPARTIR UN TÈCNIC O UNA TÈCNICA DE
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DE NIVELL INTERMEDI
Data: febrer 2021
Ref.: CRT_INVASSAT_01FOR_02_21
L’INVASSAT, com a òrgan cientificotècnic en matèria de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat, manca de
competències per a realitzar interpretacions de caràcter vinculant en matèria laboral, que corresponen en exclusiva als òrgans
jurisdiccionals de l'ordre social. Per consegüent, tot l'exposat en aquest document es correspon amb el criteri que sobre el
particular té aquest institut i s'emet a títol merament informatiu i no vinculant.
Tota la legislació referida pot ser consultada en els llocs web de l’INVASSAT (http://invassat.gva.es), i de l'Institut Nacional de
Seguretat i Salut en el Treball (https://www.insst.es) en els quals, a més, poden tindre accés a documentació elaborada pels
mateixos instituts, així com enllaços d'institucions i organismes europeus i d'altres països que, sens dubte, podran resultar-li de
gran interés.

QÜESTIÓ PLANTEJADA
Aquest criteri pretén aclarir si una tècnica o un tècnic de nivell intermedi pot impartir qualsevol
tipus de formació a què es refereix l'article 19 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995,
de prevenció de riscos laborals.

REFERÈNCIA NORMATIVA
•

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, d'ara en avant LPRL.

•

Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de
prevenció.

•

Informe de referència DGE-SGON-943AV-CRA II, emés per la Direcció General de Treball
del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, el 23 de juliol de 2018, relatiu a
una consulta sobre formació en el sector de la construcció.
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CRITERI DE L’INVASSAT
De la lectura de l'article 36 (“Funcions de nivell intermedi”), del Reial decret 39/97, pel qual
s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció (RSP), en l’apartat d) s'indica expressament
que una d'aquestes funcions és “realitzar activitats d'informació i formació bàsica de
treballadors”. Conseqüentment, entenem que un tècnic o una tècnica de prevenció de riscos
laborals de nivell intermedi pot impartir la formació de les persones treballadores a què es
refereix l'article 19 de la Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL) que es dirigeix als
treballadors, sempre que aquesta puga considerar-se “bàsica”, ja que és precisament aquesta
la limitació que imposa el mencionat apartat.
Sembla raonable pensar que si qui va legislar no haguera volgut imposar aquesta limitació,
simplement s'hauria referit a la “formació de treballadors” sense més qualificatius. En introduir
el terme o qualificatiu “bàsica” ha d'entendre's que és perquè pot existir formació “NO bàsica”
del personal i vol distingir-la d'aquesta última.
Com a conseqüència, entenem que no s’ha de col·legir que el terme “bàsica” es refereix o és
equivalent a la formació a la qual fa referència l'article 19 de l’LPRL sense més, ja que d'altra
banda, en aquest article 19 no s'utilitza aquest terme per a descriure la formació que ha
d'impartir-se a les persones treballadores, per tant, no sembla desficaciat entendre que una
tècnica o un tècnic de nivell intermedi puga impartir la formació d'aquest article 19 de l’LPRL,
però únicament aquella que puga considerar-se com a bàsica.
Lamentablement qui legisla no defineix o indica en cap moment què s'entén per formació
bàsica de treballadors i, per tant, hem d'entrar en el terreny de les interpretacions. En aquest
terreny, sembla raonable pensar que un tècnic de nivell intermedi puga impartir a les
treballadores i els treballadors aquella formació a la qual li capacita haver superat les matèries
preventives que preveu l'annex V del Reial decret 39/1997 (“Contingut mínim del programa de
formació, per al desenvolupament de les funcions de nivell intermedi”), de manera que
únicament no puga impartir aquelles que sobrepassen, per especialització o aprofundiment,
aquest contingut i que només podrien impartir els tècnics de prevenció de riscos laborals de
nivell superior.
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D'altra banda, en l'informe de referència DGE-SGON-943AV-CRA II emés per la Direcció General
de Treball del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, el 23 de juliol de 2018, es
recull expressament:
En relació amb l'article 19 de l’LPRL, aquest centre directiu ha expressat de
manera reiterada, en diversos informes, que donaven resposta a consultes
plantejades, quant a qui pot impartir la formació preventiva a què es refereix
aquest precepte, el següent:
Per mitjans propis, s'entenen tots els treballadors de l'empresa que reuneixen
els requisits per a impartir aquesta formació, no sols els integrants del servei de
prevenció propi o treballadors designats per a activitats preventives, encara que
aquesta siga en la pràctica l'opció més emprada, tenint en compte, en tot cas, el
que estableixen els articles 36 i 37 del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel
qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció, que estableixen les
funcions dels tècnics intermedis i superiors i assenyalen que els tècnics
intermedis únicament poden impartir formació bàsica.

A conseqüència de l'anterior, sembla que aquesta Direcció General de Treball del Ministeri
també distingeix, quan es refereix a la impartició de la formació de l'article 19, entre formació
que poden impartir tècnics intermedis i superiors en assenyalar que es tindrà en compte el que
preveuen els articles 36 i 37 del RSP i recorda que els tècnics intermedis “únicament poden impartir formació bàsica”.
Deixem constància que aquest criteri s'emet a títol merament informatiu i amb l'únic objectiu
d'orientar en la informació continguda, manca, per tant, de cap caràcter vinculant.
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