
 

 

 
“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Ministerio de Trabajo y Economia 
Social-Servicio Público de Empleo Estatal en el marc de la línia de subvenció extraordinària i urgent: Mesures 
Urgents d’Ocupació pel Tancament Perimetral (SOC-MUTP), regulat per el Decret Llei 49/2020, d'1 de desembre”. 
 

PERFIL PROFESSIONAL 

Electromecànic/a d’automoció 

Possibles llocs de feina: electronicistes de vehicles, 
electricistes electrònics de manteniment i reparació 
d’automoció, mecànic/a d’automòbils, electricistes 
d’automòbils, electromecànic/a de vehicles,  mecànic/a 
de motors, reparador/a de sistemes penumàtics i 
hidràulics, de transmissió i frens i de direcció i 
suspensió, instal·ladors/es d’accessoris, 
electromecànic/a de motocicletes, venedor/a de 
recanvis, responsable d’equip en taller electromecànic. 

Àmbit d’actuació: sector transport i manteniment de vehicles. 

Descripció de l’ocupació: aquest professional realitza operacions de manteniment, muntatge d’accessoris i 
transformacions a les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat del sector d’automoció de 
grans, mitjanes o petites empreses, ajustant-se a procediments i temps establerts, complint amb les 
especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental. Exerceix la seva activitat en el sector de la 
construcció i manteniment de vehicles, en els subsectors d’automòbils, motcicletes i vehicles pesants. 

FUNCIONS 
 Fer el manteniment i reparació de l’automòbil a 

l’àrea mecànica 
 Fer el manteniment i reparació de l’automòbil a 

l’àrea d’electricitat i electrònica 
 Verificar els resultats de les intervencions 

comparant-los amb els estàndards de qualitat 
establert. 

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES 
- Coneixements de tècniques i procediments 

que impliquin el maneig d’equips pel 
diagnòsitc, control i verificació dels vehicles 

- Coneixements de materials metàl·lics i 
aliatges, components elèctrics i electrònics, 
pneumàtics i hidràulics. 
 

   

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

 Disposició a   
l’aprenentatge 

 Pensament analític i 
crític 

 Situació en el context 
 Treball en equip 
 Comunicació 
 Planificació i organització 
 Adaptabilitat i Iniciativa 
 Orientació a resultats 

 

LES EMPRESES VALOREN 

 Carnet B1 
 Formacions específiques 

d’interacció entre les 
tecnologies mecànica, 
elèctrica, electrònica i 
d’automatització 
 

EMPRESES QUE CONTRACTEN 
 Autansa 3000 
 Taller Solucions Nova 

Generació  
 Nayper Motor  
 Rodi Metro 
 Grupparcmotor 
 Lleida Car 
 Garatge Dalmau 

 


