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ANNEX III 
 

I.  IDENTIFICACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

Denominació: EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D'EDIFICIS 

Codi: ENAC0108 

Família professional: Energia i aigua 

Àrea professional: Eficiència energètica 

Nivell de qualificació professional: 3 

Qualificació professional de referència: 
ENA358_3 Eficiència energètica d'edificis (RD 1698/2007, de 14 de desembre de 2007) 

 
Relació d'unitats de competència que configuren el certificat de 
professionalitat: 

 
UC1194_3: Avaluar l'eficiència energètica de les instal·lacions d'edificis. 
UC1195_3: Col·laborar en el procés de certificació energètica d'edificis. 
UC1196_3: Gestionar l'ús eficient de l'aigua en edificació. 
UC0842_3: Determinar la viabilitat de projectes d'instal·lacions solars. 
UC1197_3: Promoure l'ús eficient de l'energia. 

 
Competència general: 

 
Gestionar l'ús eficient de l'energia i avaluar l'eficiència de les instal·lacions d'energia i 
aigua en edificis, col·laborar en el procés de certificació energètica d'edificis, 
determinar la viabilitat d'implantació d'instal·lacions solars, promoure l'ús eficient de 
l'energia i elaborar propostes de millora, amb la qualitat exigida, d'acord amb la 
reglamentació vigent i en condicions de seguretat. 

 
Entorn professional: 

 
Àmbit professional: 
Desenvolupa la seva activitat professional tant per compte propi com de manera 
integrada en empreses, públiques o privades, dedicades a elaborar estudis de 
viabilitat, promoció, implantació i manteniment d'instal·lacions d'energia en edificis, 
així com auditories i certificacions energètiques. 

 
Sectors productius: 
Se situa en el sector energètic, tant en les activitats productives en què es du a terme 
la promoció, el muntatge, l'explotació i el manteniment d'instal·lacions per al 
subministrament energètic d'edificis d'ús residencial i no residencial de tipus 
administratiu, comercial, docent, sanitari i d'altres, com en empreses especialitzades 
en auditories energètiques, organismes de control, estudis d'arquitectura, enginyeries 
i promotores d'edificació. 

 
Ocupacions o llocs de treball relacionats: Gestor energètic. 
Promotor/a de programes d'eficiència energètica. 
Ajudant/a de processos de certificació energètica d'edificis. 
Tècnic/a d'eficiència energètica d'edificis. 
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Durada de la formació associada: 920 hores 
 

Relació de mòduls formatius i unitats formatives: 
 

MF1194_3: Avaluació de l'eficiència energètica de les instal·lacions als edificis 
(300 hores). 
•  UF0565: Eficiència energètica en les instal·lacions de calefacció i ACS als edificis 

(90 hores). 
•  UF0566: Eficiència energètica en les instal·lacions de climatització als edificis 

(90 hores). 
•  UF0567: Eficiència energètica en les instal·lacions d'il·luminació interior i 

enllumenat exterior (60 hores). 
•  UF0568: Manteniment i millora de les instal·lacions als edificis (60 hores). 
MF1195_3: Certificació energètica d'edificis (240 hores). 
•  UF0569: Edificació i eficiència energètica als edificis (90 hores).  
•  UF0570: Qualificació energètica dels edificis (60 hores).  
•  UF0571: Programes informàtics per a l'eficiència energètica als edificis (90 hores). 
MF1196_3: Eficiència en l'ús de l'aigua als edificis (100 hores). 
•  UF0572: Instal·lacions eficients de subministrament d'aigua i sanejament als 

edificis (60 hores). 
•  UF0573: Manteniment eficient de les instal·lacions de subministrament d'aigua i 

sanejament als edificis (40 hores). 
MF0842_3 (Transversal): Estudis de viabilitat d'instal·lacions solars (120 hores). 
•  UF0212: Determinació del potencial solar (40 hores). 
•  UF0213: Necessitats energètiques i propostes d'instal·lacions solars (80 hores). 
MF1197_3: Promoció de l'ús eficient de l'energia als edificis (40 hores). 
 
MP0122: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'eficiència energètica dels 
edificis (120 hores). 

 
 

II.  PERFIL PROFESSIONAL DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

El perfil professional del certificat de professionalitat es defineix per la qualificació 
professional i/o per les unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions 
Professionals que aquest tingui de referència. Inclou les realitzacions professionals 
(RP) i els criteris de realització (CR) de cadascuna de les unitats de competència que 
conformen el certificat de professionalitat.  

Aquesta informació es pot consultar, en català, al Catàleg de Qualificacions 
Professionals de Catalunya publicat al web de l’Institut Català de Qualificacions 
Professionals, a http://aplitic.xtec.cat/e13_cfp_icqp/menuInici.do. 

 
III.  FORMACIÓ DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

MÒDUL FORMATIU 1 
 
Denominació: AVALUACIÓ DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES 
INSTAL·LACIONS ALS EDIFICIS 

 
Codi: MF1194_3 

 
Nivell de qualificació professional: 3 
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Associat a la unitat de competència: 

 
MF1194_3: Avaluar l'eficiència energètica de les instal·lacions als edificis. 

 
Durada: 300 hores 

 
UNITAT FORMATIVA 1 

 
Denominació: EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN LES INSTAL·LACIONS DE 
CALEFACCIÓ I ACS ALS EDIFICIS 

 
Codi: UF0565 

 
Durada: 90 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1, l'RP2 i 
l'RP4 pel que fa al compliment de l'eficiència energètica i a l'ús de les energies 
renovables, segons la normativa vigent per a les instal·lacions de calefacció i ACS als 
edificis. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Calcular l'eficiència energètica dels generadors de calor, circuladors i xarxes de 
canonades de distribució mitjançant l'anàlisi de la seva constitució i el seu 
funcionament d'acord amb la normativa vigent. 

CE1.1  Descriure el funcionament d'una instal·lació energètica de generació de 
calor a partir de la documentació tècnica corresponent i identificar-ne les parts, els 
equips i els components per determinar-ne les característiques tècniques i 
comprovar-ne les exigències normatives. 
CE1.2  En una instal·lació tèrmica dotada almenys d'un generador de calor i en 
què hi hagi xarxes de canonades de distribució de calor: 
-  Identificar els principals elements i circuits que constitueixen la instal·lació, 

localitzar-ne l'emplaçament i especificar les principals característiques de 
cadascun. 

-  Determinar els guanys o les pèrdues de calor a través de les xarxes de 
distribució mitjançant el càlcul (a partir de taules i àbacs), instruments de 
mesura o assaigs experimentals reglamentaris. 

-  Dur a terme la lectura dels diferents instruments de mesura de cabal, pressió i 
temperatura, entre d'altres, i processar les dades obtingudes per poder 
determinar si el funcionament és eficient. 

-  Determinar el rendiment de cadascun dels generadors, equips de propulsió 
dels fluids portadors i unitats terminals, i comprovar si es compleix la 
normativa vigent. 

-  Comprovar l'estat, les característiques tècniques i la idoneïtat de l'aïllament 
tèrmic de les xarxes de canonades de distribució de calor segons la normativa 
vigent. 

-  Avaluar l'eficiència energètica del conjunt de la instal·lació. 
 

C2: Analitzar el funcionament dels sistemes de control, telegestió i aparells de 
mesura i comprovar que contribueixin a l'eficiència energètica de la instal·lació de 
calefacció i ACS d'acord amb la normativa vigent. 

CE2.1  Classificar els diferents sistemes de control i recuperació d'energia des 
del punt de vista de l'eficiència energètica i el compliment de la normativa vigent. 
CE2.2  Classificar els diferents sistemes de telegestió des del punt de vista de 
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l'eficiència energètica i el compliment de la normativa vigent. 
CE2.3  Llegir els diferents instruments de mesura de cabal, pressió i temperatura, 
entre d'altres, i processar les dades obtingudes per poder determinar si el 
funcionament és eficient. 
CE2.4  Comprovar que els diferents subsistemes de control interactuen 
adequadament sobre el subsistema de generació de calor. 
CE2.5  En una instal·lació tèrmica dotada almenys d'un generador de calor i en 
què hi hagi xarxes de canonades de distribució de calor amb els sistemes de 
control i aparells de mesura corresponents: 
-  Identificar els sistemes de control.  
-  Interpretar les dades obtingudes dels instruments de mesura de la 

instal·lació. 
-  Comprovar el funcionament correcte del sistema de control.  

 
C3: Determinar l'exigència d'ús d'energies renovables i la limitació d'ús d'energia 
elèctrica en les instal·lacions de calefacció i ACS segons la normativa vigent. 

CE3.1  Descriure els requeriments normatius referents a l'ús d'energies 
renovables als edificis. 
CE3.2  Examinar, en diferents tipus d'instal·lacions de calefacció i ACS, la part de 
la demanda energètica total que s'ha de cobrir amb l'aportació d'energies 
renovables i relacionar-la amb la normativa vigent. 
CE3.3  En una instal·lació tèrmica d'un edifici dotada almenys d'un sistema de 
producció d'aigua calenta sanitària i piscina: 
-  Determinar la part de demanda energètica coberta amb energia elèctrica.  
-  Determinar la demanda energètica mínima que cal cobrir amb energies 

renovables.  
-  Comprovar el compliment de la normativa vigent pel que fa a eficiència 

energètica. 
 

Sumari 
 

1.   Termodinàmica i transmissió de calor. 
- Conceptes bàsics de termodinàmica: 

▫  Unitats i conversió. 
▫  Concepte d'energia i calor. 
▫  Escales termomètriques. 

- Transmissió de calor: 
▫  Mecanismes de transmissió de calor. 
▫  Conducció. Llei de Fourier. 

 
2.  Combustió i combustibles. 

- Combustió: 
▫  Conceptes bàsics de combustió. 
▫  Tipus de combustió. 
▫  Excés d'aire. 
▫  Diagrames de combustió. 

- Combustibles: 
▫  Combustibles sòlids. Tipus d'instal·lacions: biomassa. 
▫  Combustibles líquids. Tipus d'instal·lacions: gasoil. 
▫  Combustibles gasosos. Tipus d'instal·lacions: gas natural i gas propà. 

 
3.  Instal·lacions de calefacció i producció d'ACS. 

- Definicions i classificació de les instal·lacions. 
- Parts i elements constituents. 
- Anàlisi funcional. 
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- Calderes. Classificació i funcionament. 
- Cremadors: 

▫  Cremadors de combustibles sòlids. 
▫  Cremadors de combustibles líquids 
▫  Cremadors de combustibles gasosos. 

- Acumuladors i interacumuladors d'aigua calenta sanitària. 
- Dipòsits d'expansió. 
- Xemeneies. 

 
4.  Xarxes de transport. 

- Bombes. Tipus i característiques: 
▫  Bombes de rotor humit. 
▫  Bombes de rotor sec. 
▫  Corbes de treball. 

- Xarxes de canonades: 
▫  Instal·lacions monotub. 
▫  Instal·lacions bitub de retorn directe. 
▫  Instal·lacions bitub de retorn invertit. 
▫  Instal·lacions mitjançant col·lectors. 
▫  Aïllament tèrmic de canonades. 
▫  Vàlvules. Tipus i característiques. 
▫  Tractament d'aigua. 

 
5.  Equips terminals de calefacció.  

- Radiadors: 
▫  Classificació: materials i diferencial constructiu. 
▫  Emissió de calor. 

- Ventiloconvectors i aerotermos: 
▫  Classificació: materials i diferencial constructiu. 
▫  Emissió de calor. 

- Sòl radiant: 
▫  Principis de funcionament. 
▫  Tipus de distribució. 
▫  Elements d'aïllament i subjecció. 
▫  Tipus de canonades. 
▫  Armaris i col·lectors. 
▫  Fluïdificants i formigons especials. 

 
6.  Regulació i control d'instal·lacions de calor.  

- Control d'instal·lacions de calefacció i ACS: 
▫  Conceptes bàsics de control. 
▫  Tipus de controladors. 
▫  Sensors. 
▫  Vàlvules de regulació. 
▫  Variació de freqüència en bombes. 

- Telegestió. 
 

7.  Disseny eficient de les instal·lacions de calefacció i ACS.  
- Eficiència en la generació de calor. 
- Eficiència en la distribució: xarxes de canonades. 
- Eficiència en el control d'instal·lacions. 
- Comptabilització de consums. 
- Limitacions en l'ús de l'energia convencional. 
- Qualitat tèrmica de l'ambient. 
- Qualitat i higiene de l'aire interior. 
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- Qualitat de l'ambient acústic. 
 

8.  Contribució solar per a aigua calenta sanitària i piscines.  
- Condicions generals. 
- Percentatge de contribució solar mínima. 
- Pèrdues límit per orientació, inclinació o ombres. 
- Rendiment mínim anual. 
- Condicions aplicables a les connexions de captadors solars. 
- Condicions dels acumuladors en aplicacions d'ACS. 
- Potència mínima d'intercanviadors de calor independents. 
- Especificacions en la col·locació de canonades. 
- Cabals recomanats en primari. 
- Condicions que han de complir els grups de bombament. 
- Condicions que han de complir els sistemes de purga d'aire. 
- Sistemes auxiliars de suport mitjançant energia convencional. 
- Condicions que han de complir els sistemes de control. 

 
9.  Rendiment i eficiència energètica dels elements de les instal·lacions 

tèrmiques.  
- Aparells de mesura. 
- Mesuraments energètics. 
- Rendiment dels generadors de calor: 

▫  Càlcul del rendiment: mètode directe i indirecte. 
▫  Condicions de presa de mesures. 
▫  Valors admissibles. 

- Rendiment i eficiència energètica de les bombes. 
- Rendiment i eficiència energètica de les unitats terminals. 
- Registre de consums. 

 
UNITAT FORMATIVA 2 

 
Denominació: EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN LES INSTAL·LACIONS DE 
CLIMATITZACIÓ ALS EDIFICIS 

 
Codi: UF0566 

 
Durada: 90 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1, l'RP2 i 
l'RP4 pel que fa al compliment de l'eficiència energètica i a l'ús de les energies 
renovables, segons la normativa vigent per a les instal·lacions de climatització als 
edificis. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Calcular l'eficiència energètica dels generadors de fred, ventiladors i xarxes de 
conductes de distribució mitjançant l'anàlisi de la seva constitució i el seu 
funcionament d'acord amb la normativa vigent. 

CE1.1  Descriure el funcionament d'una instal·lació energètica de generació de 
fred a partir de la documentació tècnica corresponent i identificar-ne les parts, els 
equips i els components per determinar-ne les característiques tècniques i 
comprovar les exigències normatives. 
CE1.2  En una instal·lació tèrmica dotada almenys d'un generador de calor i un 
altre de fred i en què hi hagi xarxes de canonades i conductes de distribució de 
calor i fred: 
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-  Identificar els principals elements i circuits que constitueixen la instal·lació, 
localitzar-ne l'emplaçament i especificar les principals característiques de 
cadascun. 

-  Determinar els guanys o les pèrdues de calor a través de les xarxes de 
distribució mitjançant el càlcul (a partir de taules i àbacs), instruments de 
mesura o assaigs experimentals reglamentaris. 

-  Dur a terme la lectura dels diferents instruments de mesura de cabal, pressió i 
temperatura, entre d'altres, i processar les dades obtingudes per poder 
determinar si el funcionament és eficient. 

-  Determinar el rendiment de cadascun dels generadors, equips de propulsió 
dels fluids portadors i unitats terminals, i comprovar si es compleix la 
normativa vigent. 

-  Comprovar l'estat, les característiques tècniques i la idoneïtat de l'aïllament 
tèrmic de les xarxes de conductes de distribució de calor i fred segons la 
normativa vigent. 

-  Avaluar l'eficiència energètica del conjunt de la instal·lació. 
 

C2: Analitzar el funcionament dels sistemes de control, telegestió i aparells de 
mesura i els sistemes de recuperació d'energia, i comprovar que contribueixen a 
l'eficiència energètica de la instal·lació de climatització d'acord amb la normativa 
vigent. 

CE2.1  Classificar els diferents sistemes de control i recuperació d'energia des 
del punt de vista de l'eficiència energètica i el compliment de la normativa vigent. 
CE2.2  Classificar els diferents sistemes de telegestió des del punt de vista de 
l'eficiència energètica i el compliment de la normativa vigent. 
CE2.3  Llegir els diferents instruments de mesura de cabal, pressió i temperatura, 
entre d'altres, i processar les dades obtingudes per poder determinar si el 
funcionament és eficient. 
CE2.4  Comprovar que els diferents subsistemes de control interactuen 
adequadament sobre el subsistema de generació de calor o fred. 
CE2.5  Classificar els sistemes de recuperació d'energia segons la normativa 
vigent i fixar el procés que cal seguir per determinar-ne l'eficiència. 
CE2.6  En una instal·lació tèrmica dotada almenys d'un generador de calor i un 
altre de fred, i en què hi hagi xarxes de canonades i conductes de distribució de 
calor i fred amb els sistemes de control, aparells de mesura i sistemes de 
recuperació d'energia corresponents: 
-  Identificar els sistemes de control i recuperació d'energia.  
-  Interpretar les dades obtingudes dels instruments de mesura de la 

instal·lació.  
-  Comprovar el funcionament correcte del sistema de control.  
-  Determinar l'eficiència dels sistemes de recuperació d'energia.  

 
C3: Determinar l'exigència d'ús d'energies renovables i limitació d'ús d'energia 
elèctrica en les instal·lacions de climatització segons la normativa vigent. 

CE3.1  Descriure els requeriments normatius referents a l'ús d'energies 
renovables als edificis. 
CE3.2  Examinar, en diferents tipus d'instal·lacions de climatització, la part de la 
demanda energètica total que s'ha de cobrir amb l'aportació d'energies 
renovables i relacionar-la amb la normativa vigent. 
CE3.3  En una instal·lació tèrmica d'un edifici dotada almenys d'un sistema de 
producció de calor i un altre de fred per a climatització: 
-  Determinar la part de demanda energètica coberta amb energia elèctrica.  
-  Determinar la demanda energètica mínima que cal cobrir amb energies 

renovables.  
-  Comprovar el compliment de la normativa vigent pel que fa a eficiència 
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energètica.  
 

Sumari 
 

1.   Fonaments termodinàmics de la refrigeració. 
- Termodinàmica dels cicles de refrigeració. 
- Higrometria. 
- Diagrama psicromètric. 

 
2.   Instal·lacions de climatització. 

- Definicions i classificació de les instal·lacions. 
- Parts i elements constituents. 
- Anàlisi funcional. 
- Equips de generació de calor i fred: 

▫  Refrigeradors i bombes de calor. 
▫  Equips aire-aire. 
▫  Equips aire-aigua. 
▫  Equips aigua-aigua. 

- Elements constituents d'una bomba de calor: 
▫  Compressor. 
▫  Evaporador. 
▫  Condensador. 
▫  Vàlvula d'expansió. 

- Grups autònoms de tractament d'aire. 
- Torres de refrigeració. 
- Dipòsits d'inèrcia. 
- Equips d'absorció. 
- Bombes de calor geotèrmiques. 

 
3.  Xarxes de transport. 

- Ventiladors. Tipus i característiques: 
▫  Ventiladors centrífugs. 
▫  Ventiladors helicoïdals. 
▫  Corbes de treball. 

- Xarxes de conductes. 
- Aïllament tèrmic de conductes. 
- Comportes. Tipus i característiques. 

 
4.  Equips terminals de climatització.  

- Unitats de tractament d'aire. 
- Unitats terminals: 

▫  Ventiloconvectors. 
▫  Inductors. 
▫  Sostre radiant. 

- Reixetes i difusors. 
 

5.  Regulació i control d'instal·lacions de calor i fred. 
- Control d'instal·lacions de climatització: 

▫  Tipus de controladors. 
▫  Sensors. 
▫  Comportes de regulació. 
▫  Variació de freqüència dels ventiladors. 

- Telegestió. 
 

6.  Disseny eficient de les instal·lacions de climatització. 
- Eficiència en la generació de fred. 
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- Eficiència en la distribució: xarxes de conductes. 
- Eficiència en el control d'instal·lacions. 
- Comptabilització de consums. 
- Refredament gratuït. 
- Recuperació d'energia. 
- Limitacions en l'ús de l'energia convencional. 
- Qualitat tèrmica de l'ambient. 
- Qualitat i higiene de l'aire interior. 
- Qualitat de l'ambient acústic. 

 
7.  Rendiment i eficiència energètica dels elements de les instal·lacions de 

climatització. 
- Aparells de mesura. 
- Mesuraments energètics. 
- Rendiment dels generadors de fred: 

▫  Càlcul del rendiment: mètode directe i indirecte. 
▫  Condicions de presa de mesures. 
▫  Valors admissibles. 

- Rendiment i eficiència energètica dels ventiladors. 
- Rendiment i eficiència energètica de les unitats terminals. 
- Equip de recuperació d'energia: 

▫  Tipus i característiques. 
▫  Eficiència mínima exigida. 

- Registre de consums. 
 

UNITAT FORMATIVA 3 
 

Denominació: EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN LES INSTAL·LACIONS 
D'IL·LUMINACIÓ INTERIOR I ENLLUMENAT EXTERIOR 

 
Codi: UF0567 

 
Durada: 60 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP3 i l'RP4 
pel que fa al compliment de l'eficiència energètica i a l'ús de les energies renovables, 
segons la normativa vigent per a les instal·lacions d'il·luminació interior i enllumenat 
exterior. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1:  Calcular l'eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació interior i 
enllumenat exterior, i comprovar que compleixen les exigències d'eficiència 
energètica indicades en la normativa vigent. 

CE1.1  Classificar els diferents tipus de lluminàries i sistemes de regulació i 
control corresponents segons l'eficiència energètica, i interpretar els catàlegs i 
certificats dels fabricants. 
CE1.2  Determinar l'eficiència energètica de diferents tipus d'instal·lacions 
d'il·luminació, valorant-ne el factor de potència, les característiques de la font 
lluminosa i altres condicionants. 
CE1.3  En una instal·lació d'il·luminació d'un edifici: 
-  Identificar els principals elements que constitueixen la instal·lació, localitzar-

ne l'emplaçament i especificar les principals característiques de cadascun. 
-  Comprovar el rendiment de cadascun dels tipus de lluminàries instal·lades 

d'acord amb la normativa vigent. 



 

10/39 

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

-  Comprovar que els sistemes de regulació i control de lluminàries existents 
optimitzen l'aprofitament de la llum natural i compleixen la normativa vigent. 

-  Calcular el valor de l'eficiència energètica de les diferents zones de la 
instal·lació d'il·luminació i comprovar que compleix els valors límits que 
exigeix la normativa vigent. 

 
C2: Determinar l'exigència d'ús d'energies renovables i limitació d'ús d'energia 
elèctrica en les instal·lacions d'il·luminació segons la normativa vigent. 

CE2.1  Descriure els requeriments normatius referents a l'ús d'energies 
renovables als edificis. 
CE2.2  Examinar, en diferents tipus d'instal·lacions d'il·luminació interior, la part 
de la demanda energètica total que s'ha de cobrir amb l'aportació d'energies 
renovables i relacionar-la amb la normativa vigent. 
CE2.3  En una instal·lació d'il·luminació d'un edifici: 
-  Determinar la demanda total d'energia elèctrica.  
-  Determinar la demanda energètica mínima que cal cobrir amb energies 

renovables.  
-  Comprovar el compliment de la normativa vigent pel que fa a eficiència 

energètica. 
 

Sumari 
 

1.  Instal·lacions d'il·luminació interior. 
- Conceptes bàsics d'il·luminació. Unitats. 
- Parts i elements constituents: 

▫  Quadres elèctrics de comandament i control. 
▫  Línies de distribució. 
▫  Disposició de punts de llum. 
▫  Tipus de lluminàries i làmpades. 
▫  Equips d'encesa. 
▫  Elements de protecció. 

- Anàlisi funcional. 
- Temperatura de color. 
- Enlluernament. 
- Sistemes i mètodes d'enllumenat. 
- Nivells d'il·luminació. 
- Control d'instal·lacions d'enllumenat. 
- Telegestió. 

 
2.  Instal·lacions d'enllumenat exterior. 

- Paràmetres i unitats d'il·luminació: 
▫  Enlluernament, índex d'enlluernament. 
▫  Eficàcia lluminosa d'una làmpada i rendiment. 
▫  Flux lluminós i flux hemisfèric superior. 
▫  Il·luminació horitzontal i vertical en un punt d'una superfície. 
▫  Il·luminació mitjana i mínima horitzontal. 
▫  Intensitat lluminosa. 
▫  Luminància de vel i luminància de vel equivalent produïda per l'entorn. 
▫  Luminància mitjana d'una superfície. 
▫  Llum intrusa o molesta. 
▫  Relació entorn. 
▫  Resplendor lluminosa nocturna, llum intrusa o molesta. 
▫  Uniformitat global, longitudinal, mitjana i general d'il·luminacions. 

- Tipus d'enllumenat exterior: 
▫  Vial (funcional i ambiental). 
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▫  Festiu i nadalenc. 
▫  Altres instal·lacions d'enllumenat. 

- Qualificació energètica de les instal·lacions. 
- Nivells d'il·luminació. 
- Règim de funcionament. 
- Parts i elements constituents d'enllumenat exterior: 

▫  Quadres elèctrics de comandament i control. 
▫  Línies de distribució i escomesa. 
▫  Disposició de punts de llum. 
▫  Tipus de lluminàries i làmpades. 
▫  Equips d'encesa. 
▫  Elements de protecció. 
▫  Control d'instal·lacions d'enllumenat. 
▫  Telegestió. 

- Projecte o memòria tècnica de disseny. 
 

3.  Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació interior. 
- Aparells de mesura. 
- Mesuraments d'il·luminació. 
- Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació interior: 

▫  Quantificació de l'eficiència energètica de la instal·lació. 
▫  Càlcul de la il·luminació mitjana horitzontal mantinguda. 
▫  Valors d'eficiència energètica límit. 
▫  Limitació de pèrdues d'equips auxiliars. 
▫  Factor de manteniment. 
▫  Factor d'ús. 
▫  Nivells d'il·luminació. 

- Sistemes d'aprofitament de la llum natural. 
- Factor de potència. 
- Simultaneïtat. 
- Eficiència dels sistemes d'automatització. 

 
4.   Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació exterior. 

- Aparells de mesura. 
- Mesuraments d'il·luminació. 
- Eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació exterior: 

▫  Quantificació de l'eficiència energètica de la instal·lació. 
▫  Càlcul de la il·luminació mitjana horitzontal mantinguda. 
▫  Valors d'eficiència energètica límit. 
▫  Limitació de pèrdues d'equips auxiliars. 
▫  Factor de manteniment. 
▫  Factor d'ús. 
▫  Nivells d'il·luminació. 

- Qualificació energètica de les instal·lacions. 
- Factor de potència. 
- Simultaneïtat. 
- Eficiència dels sistemes d'automatització. 
- Manteniment de l'eficiència energètica de les instal·lacions. 

 
UNITAT FORMATIVA 4 

 
Denominació: MANTENIMENT I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS ALS 
EDIFICIS 

 
Codi: UF0568 
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Durada: 60 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1, l'RP2, 
l'RP3, l'RP5 i l'RP6 pel que fa al compliment del manteniment segons la normativa 
vigent. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Comprovar que les operacions periòdiques de manteniment de les instal·lacions 
tèrmiques i enllumenat als edificis s'han fet i registrat segons els procediments 
reglamentaris i amb el nivell requerit des del punt de vista de l'eficiència energètica. 

CE1.1  Interpretar plans de manteniment i conservació establerts per a diferents 
tipus d'instal·lacions de calefacció i ACS als edificis. 
CE1.2  Interpretar plans de manteniment i conservació establerts per a diferents 
tipus d'instal·lacions de climatització als edificis. 
CE1.3  Interpretar plans de manteniment i conservació establerts per a diferents 
tipus d'instal·lacions d'il·luminació als edificis. 
CE1.4  En una instal·lació tèrmica d'un edifici dotada almenys d'un generador de 
calor i un altre de fred i en què hi hagi xarxes de canonades i conductors de 
distribució de calor i fred: 
-  Determinar les operacions de manteniment que s'han d'efectuar i registrar per 

garantir al llarg del temps el manteniment de l'eficiència energètica de la 
instal·lació. 

-  Emplenar els documents de registre de les operacions de manteniment. 
-  Interpretar els documents de registre d'operacions de manteniment i 

comprovar que s'hagin dut a terme les operacions necessàries amb les 
especificacions i la freqüència adequades. 

CE1.5  En una instal·lació d'il·luminació d'un edifici: 
-  Determinar les operacions de manteniment que s'han d'efectuar i registrar per 

garantir al llarg del temps el manteniment de l'eficiència energètica de la 
instal·lació. 

-  Emplenar els documents de registre de les operacions de manteniment. 
-  Interpretar els documents de registre d'operacions de manteniment i 

comprovar que s'hagin dut a terme les operacions necessàries amb les 
especificacions i la freqüència adequades. 

 
C2: Redactar informes i memòries amb propostes de millora d'instal·lacions tèrmiques 
des del punt de vista de la millora en eficiència i estalvi energètic. 

CE2.1  Interpretar les diferents factures de despesa energètica que hi poden 
haver en un edifici. 
CE2.2  Interpretar els valors de mesura dels aparells de comptabilització de 
consums i comptadors horaris, i registrar i processar els resultats obtinguts per tal 
de fonamentar la proposta de millora. 
CE2.3  Enumerar els punts d'estalvi i eficiència en el consum energètic d'una 
instal·lació energètica d'un edifici, i calcular els marges possibles de millora en els 
vessants tecnològic i de comportament dels usuaris. 
CE2.4  Justificar l'elecció de determinades propostes tècniques per millorar 
l'eficiència en el consum energètic d'instal·lacions en edificació. 
CE2.5  Justificar la viabilitat de les solucions proposades, fent un estudi 
aproximat dels costos. 
CE2.6  Formalitzar informes i memòries d'adaptació i millora d'instal·lacions 
energètiques d'un edifici utilitzant els programes informàtics de propòsit general. 
CE2.7  Explicar les diferents alternatives en el consum i estalvi d'energia des del 
punt de vista del consumidor. 
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C3: Analitzar les normes i mesures de prevenció de riscos, de seguretat, de salut i 
mediambientals en les operacions d'inspecció de l'eficiència energètica 
d'instal·lacions. 

CE3.1  Identificar els riscos professionals i mediambientals derivats de la 
intervenció d'inspecció de l'eficiència energètica d'instal·lacions. 
CE3.2  Determinar les mesures de control i seguretat per implantar-les. 
CE3.3  Descriure les característiques d'ús i conservació dels equips de seguretat 
utilitzats en les tasques d'inspecció d'instal·lacions energètiques d'edificis. 
CE3.4  Conèixer els plans de seguretat i d'emergències relatius a les 
instal·lacions energètiques d'edificis, i relacionar-los amb les operacions 
d'avaluació i inspecció de la seva eficiència. 

 
Sumari 

 
1.  Organització del manteniment eficient de les instal·lacions energètiques als 

edificis. 
- Tipus de manteniment. Funció i objectius. 
- Manteniment preventiu. Tasques de manteniment preventiu: 

▫  Programa de manteniment preventiu en instal·lacions de calefacció. 
▫  Programa de manteniment preventiu en instal·lacions d'ACS. 
▫  Programa de manteniment preventiu en instal·lacions de climatització. 
▫  Comptabilització de consums. 
▫  Avaluació de rendiments. 
▫  Operacions mecàniques en el manteniment de les instal·lacions. 
▫  Operacions elèctriques en el manteniment de les instal·lacions. 
▫  Equips i eines. 
▫  Neteja i desinfecció de les instal·lacions. 
▫  Manteniment preventiu per al control de la legionel·la. 
▫  Mesures de paràmetres físics. 

- Manteniment de gestió energètica. Tasques de manteniment: 
▫  Programa de gestió energètica. 
▫  Cerca de punts crítics. 
▫  Identificació de despeses excessives. 

- Manteniment correctiu. Tasques de manteniment correctiu: 
▫  Diagnòstic d'avaries. 
▫  Procediment per aïllar hidràulicament i elèctricament els diferents 

components. 
▫  Mètodes de reparació dels components. 

 
2.  Planificació, programació i registre del manteniment. 

- Manteniment tècnic legal. 
- Manteniment tècnic legal recomanat. 
- Càlcul de necessitats. 
- Planificació de càrregues. 
- Determinació de temps. 
- Documentació per a la planificació i programació. 
- Ordre de treball. 
- Sistemes automàtics de telemesura i telecontrol. 

 
3.  Gestió del manteniment d'instal·lacions assistit per ordinador. 

- Bases de dades. 
- Generació d'històrics. 
- Programari de manteniment correctiu. 
- Programari de manteniment preventiu. 
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- Manteniment predictiu. 
 

4.  Informes de millora d'eficiència energètica. 
- Tècniques de comunicació escrita. 
- Tècniques de redacció i presentació. 
- Informes tècnics. Tipus d'informes. 
- Memòries justificatives. 
- Mesuraments i valoracions. Pressupostos. 
- Aplicacions ofimàtiques per elaborar informes. 

 
5.  Prevenció de riscos i seguretat. 

- Tipus de riscos pel que fa a l'operació: 
▫  Transport i desplaçament de càrregues. 
▫  Manipulació i hissat de càrregues. 
▫  Treball en alçada i verticals. 
▫  Mecànics. 
▫  Elèctrics (tensions elevades, defectes d'aïllament). 
▫  Químics (acumuladors electroquímics, presència d'àcid, gasos inflamables). 
▫  Maneig d'eines, etc. 

- Altres tipus de riscos: 
▫  Climatològics. 
▫  Sonors, etc. 

- Delimitació i senyalització d'àrees de treball que comportin riscos laborals. 
- Mesures preventives i correctores davant dels riscos detectats. 
- Protocols d'actuació pel que fa a emergències sorgides durant el muntatge 

d'instal·lacions. 
- Primers auxilis pel que fa al muntatge d'instal·lacions en diferents supòsits 

d'accident.  
- Tipus i característiques dels elements de protecció individual. 
- Identificació, ús i maneig dels equips de protecció individual. 
- Selecció dels equips de protecció segons el tipus de risc. 
- Manteniment dels equips de protecció. 

 
6.  Normativa i recomanacions sobre l'ús eficient de l'energia als edificis. 

- Codi tècnic d'edificació. 
- Reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE) i instruccions tècniques 

complementàries. 
- Reglament electrotècnic de baixa tensió i instruccions tècniques 

complementàries. 
- Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i 

instruccions tècniques complementàries. 
- Legislació autonòmica i ordenances municipals. 
- Plecs de prescripcions tècniques. 

 
Orientacions metodològiques 

 
Formació a distància: 

 
 

Unitats formatives Durada total de les 
unitats formatives en 

hores

Nombre màxim d'hores 
susceptibles de formació a 

distància 

Unitat formativa 1 – UF0565  90  60 
Unitat formativa 2 – UF0566  90  60 
Unitat formativa 3 – UF0567  60  40 
Unitat formativa 4 – UF0568  60  40 



 

15/39 

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

 

Seqüència: 
 

Les unitats formatives 1, 2 i 3 es poden programar de manera independent. 
Per accedir a la unitat formativa 4 s'han d'haver superat les unitats formatives 1, 2 i 3. 

 
Criteris d'accés per als alumnes 

 
Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 
 

MÒDUL FORMATIU 2 
 

Denominació: CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICIS 
 

Codi: MF1195_3 
 

Nivell de qualificació professional: 3 
 

Associat a la unitat de competència: 
 

UC1195_3: Col·laborar en el procés de certificació energètica d'edificis. 
 

Durada: 240 hores 
 

UNITAT FORMATIVA 1 
 

Denominació: EDIFICACIÓ I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ALS EDIFICIS 
 

Codi: UF0569 
 

Durada: 90 hores 
 

Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1. 
 

Capacitats i criteris d'avaluació 
 

C1: Analitzar els paràmetres de les estructures, les fonamentacions, els tancaments i 
les particions interiors dels edificis i altres característiques constructives, i comprovar 
que compleixen les condicions establertes per limitar la demanda energètica de 
l'edifici. 

CE1.1  Classificar la informació continguda en el projecte per determinar els 
factors que intervenen en el consum energètic. 
CE1.2  Classificar els diferents tipus d'estructures i fonamentacions segons el seu 
comportament energètic. 
CE1.3  Classificar els diferents tipus de tancaments, cobertes i particions segons 
el seu comportament energètic. 
CE1.4  Explicar com influeix la disposició i l'orientació dels edificis en la demanda 
energètica. 
CE1.5  Explicar les aportacions energètiques derivades dels sistemes solars 
passius i de protecció solar. 

 
C2: Analitzar la influència de les condensacions, la permeabilitat i l'aïllament tèrmic 
dels materials utilitzats en la construcció dels edificis, i comprovar que compleixen les 
condicions establertes per limitar la demanda energètica de l'edifici. 
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CE2.1  Determinar la influència de les condensacions en la demanda energètica 
de l'edifici. 
CE2.2  Determinar la permeabilitat a l'aire dels tancaments en buits i claraboies i 
la seva influència en la demanda d'energia de l'edifici. 
CE2.3  Determinar l'aïllament tèrmic dels materials i la seva influència en la 
demanda d'energia de l'edifici. 
CE2.4  En un edifici d'ús residencial, caracteritzat pels plànols i la documentació 
tècnica corresponent, i amb demanda d'energia elèctrica i tèrmica per a aigua 
calenta sanitària i climatització: 
-  Identificar i definir les característiques constructives de l'edifici. 
-  Identificar i definir les característiques de les instal·lacions energètiques 

convencionals de l'edifici. 
-  Identificar i definir les característiques de les instal·lacions energètiques 

renovables de l'edifici. 
CE2.5  En un edifici d'ús administratiu, docent, sanitari, esportiu, comercial, 
cultural o religiós, caracteritzat pels plànols i la documentació tècnica 
corresponent, i amb demanda d'energia elèctrica i tèrmica per a aigua calenta 
sanitària i climatització: 
-  Identificar i definir les característiques constructives de l'edifici. 
-  Identificar i definir les característiques de les instal·lacions energètiques 

convencionals de l'edifici. 
-  Identificar i definir les característiques de les instal·lacions energètiques 

renovables de l'edifici. 
 

Sumari 
 

1.  Fonaments de l'edificació i eficiència energètica. 
- Tipologia d'edificis segons l'ús. 
- Estructures en l'edificació: 
▫  Estructures de formigó. 
▫  Estructures d'acer. 
▫  Estructures de fusta. 

- Nocions bàsiques de fonamentació en l'edificació. 
- Descripció i comportament energètic dels materials en l'edificació: 
▫  Soleres en contacte amb el terreny. 
▫  Sòls amb cambra sanitària. 
▫  Forjats. 
▫  Cobertes. 
▫  Cobertes enterrades. 
▫  Parets exteriors. 
▫  Murs en contacte amb el terreny: gravetat, flexoresistent i pantalla. 
▫  Particions interiors. 
▫  Buits i claraboies. 
▫  Cambres d'aire. 

- Resistència tèrmica total d'una edificació. 
- Factor de solar modificat de buits i claraboies. 
- Construcció bioclimàtica. 
- Sostenibilitat i anàlisi del cicle de vida. 

 
2.  Condensacions en l'edificació. 

- Condicions exteriors. 
- Condicions interiors. 
- Condensacions superficials: 
▫  Factor de temperatura de la superfície interior. 
▫  Humitat relativa interior. 
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- Condensacions intersticials: 
▫  Distribució de la temperatura. 
▫  Distribució de la pressió de vapor de saturació. 

- Fitxa justificativa del compliment de la limitació de condensacions. 
- Impacte de la humitat en l'edifici. 
- Tipus d'humitats i patologies associades. 

 
3.  Permeabilitat dels materials en l'edificació.  

- Grau d'impermeabilitat. 
- Condicions de les solucions constructives de murs: 
▫  Solucions acceptades. 
▫  Trobades amb façanes. 
▫  Trobades amb cobertes enterrades. 
▫  Trobada amb particions interiors. 
▫  Juntes de dilatació. 

- Condicions de les solucions constructives de sòls: 
▫  Solucions acceptades. 
▫  Determinació de la zona pluviomètrica de mitjanes. 
▫  Grau d'exposició al vent. 
▫  Trobades amb murs. 
▫  Trobades amb particions interiors. 

- Condicions de les solucions constructives de façanes: 
▫  Solucions acceptades. 
▫  Juntes de dilatació. 
▫  Arrencada de la façana des de la fonamentació. 
▫  Trobades amb forjats. 
▫  Trobades amb pilars. 
▫  Trobades de la cambra d'aire ventilada. 
▫  Trobades amb la fusteria. 
▫  Ampits i acabaments. 

- Condicions de les solucions constructives de cobertes: 
▫  Sistema de formació de pendents en cobertes planes i inclinades. 
▫  Capes d'impermeabilització. Materials utilitzats. 
▫  Cambres d'aire. 
▫  Capes de protecció. 
▫  Solucions de punts singulars. 

- Característiques dels revestiments d'impermeabilització. 
- Permeabilitat a l'aire de buits i claraboies. 

 
4. Aïllament tèrmic a l'edificació.  

- Concepte de transmitància i resistència tèrmica. 
- Tipus de solucions d'aïllament tèrmic. 
- Transmitàncies tèrmiques de les solucions constructives. 
- Coeficients de convecció en la superfície exterior i interior. 
- Propietats radiants dels materials de construcció. 
- Resistència tèrmica global. Coeficient global de transferència i calor. 
- Elements singulars: 
▫  Cambres d'aire. 
▫  Ponts tèrmics. 

- Estimació del gruix de l'aïllament. 
- Distribució de temperatures i flux de calor en estat estacionari. 
- Condensacions interiors. Temperatura de rosada. 

 
5.  Solucions energètiques per a l'edificació.  

- Solucions d'instal·lacions de climatització i enllumenat per a cada tipus 
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d'edificació: 
▫  Edificis d'habitatges. 
▫  Edificis d'oficines. 
▫  Edificis de centres docents. 
▫  Edificis d'hospitals i centres sanitaris. 

- Instal·lacions d'alta eficiència energètica. 
- Integració d'instal·lacions d'energies renovables en l'edificació: 
▫  Energia solar tèrmica. 
▫  Energia solar fotovoltaica. 

 
 

UNITAT FORMATIVA 2 
 

Denominació: QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DELS EDIFICIS 
 

Codi: UF0570 
 

Durada: 60 hores 
 

Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP2 i l'RP3 
pel que fa a la identificació i definició de les característiques constructives de l'edifici i 
de les seves instal·lacions energètiques per a la qualificació energètica. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Aplicar la metodologia establerta en el procés d'obtenció de la qualificació 
energètica d'edificis. 

CE1.1  Identificar i definir les característiques constructives dels edificis que són 
necessàries en el procés de qualificació energètica. 
CE1.2  Definir les característiques de les instal·lacions de calefacció i aigua 
calenta sanitària en relació amb la demanda energètica que satisfan. 
CE1.3  Determinar les característiques de les instal·lacions d'aire condicionat i 
ventilació en relació amb la demanda energètica que satisfan. 
CE1.4  Determinar les característiques de les instal·lacions d'il·luminació en 
relació amb la demanda energètica que satisfan. 
CE1.5  Identificar i definir les característiques de les instal·lacions energètiques 
renovables dels edificis que són necessàries en el procés de qualificació 
energètica. 
CE1.6  Determinar les característiques de diferents edificis de referència per a 
diferents zones climàtiques. 
CE1.7  Determinar els índexs de qualificació energètica derivats del procés 
seguit. 
CE1.8  Explicar les especificacions tècniques que requereix l'etiqueta o 
acreditació legal de la qualificació i la seva relació amb la normativa vigent. 
CE1.9  En un edifici d'ús residencial, caracteritzat pels plànols i la documentació 
tècnica corresponent, i amb demanda d'energia elèctrica i tèrmica per a aigua 
calenta sanitària i calefacció: 
-  Determinar les característiques de l'edifici de referència que s'ha d'utilitzar en 

la qualificació energètica. 
-  Calcular l'índex de qualificació energètica que li correspon. 
-  Emplenar l'etiqueta o acreditació legal de la qualificació energètica. 
CE1.10 En un edifici d'ús administratiu, docent, sanitari, esportiu, comercial, 
cultural o religiós caracteritzat pels plànols i la documentació tècnica 
corresponent, en el qual hi ha demanda d'energia elèctrica i tèrmica per a aigua 
calenta sanitària i calefacció: 
-  Determinar les característiques de l'edifici de referència que s'ha d'utilitzar en 
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la qualificació energètica. 
-  Calcular l'índex de qualificació energètica que li correspon. 
-  Emplenar l'etiqueta o acreditació legal de la qualificació energètica. 

 
C2: Elaborar la documentació exigida per obtenir, actualitzar i renovar la certificació 
energètica. 

CE2.1  Descriure el procés administratiu que cal seguir per obtenir, actualitzar, 
renovar o millorar la certificació energètica. 
CE2.2  Recopilar, classificar i emplenar els documents de tipus administratiu 
necessaris per al procés d'obtenció de la certificació energètica d'edificis. 
CE2.3  Recopilar, classificar i emplenar els documents de tipus administratiu 
necessaris per al procés d'actualització, renovació o millora de la certificació 
energètica d'edificis. 
CE2.4  Elaborar documents amb recomanacions relacionades amb l'aïllament de 
l'envolupant, els paràmetres d'envidrament, el rendiment de les instal·lacions de 
generació tèrmica, l'elecció del tipus d'energia i altres mesures per obtenir una 
qualificació energètica millor. 

 
Sumari 

 
1.  Limitació de la demanda energètica. 

- Àmbits d'aplicació. 
- Fonaments tècnics de la limitació de demanda energètica. 
- Determinació de la zona climàtica. 
- Procediment de verificació: 
▫  Opció simplificada. Paràmetres característics mitjans: 
▫  Opció general. Especificacions del mètode: 
▫  Documentació justificativa. 

- Aplicació pràctica de l'opció simplificada. 
 

2.  Certificació energètica dels edificis. 
- Concepte de qualificació d'eficiència energètica. 
- Opcions per obtenir la qualificació energètica: 
▫  Opció general (prestacional). 
▫  Opció simplificada (prescriptiva). 

- Tipus de certificació energètica: 
▫  Certificació energètica d'un edifici. 
▫  Certificat d'eficiència energètica del projecte. 
▫  Certificat d'eficiència energètica de l'edifici acabat. 

- Control extern i inspecció. 
- Validesa, renovació i actualització del certificat d'eficiència energètica. 
- Etiqueta d'eficiència energètica. 
- Aplicació pràctica de l'opció simplificada: 
▫  Àmbit d'aplicació. 
▫  Taules de solucions tècniques. 

 
3.  Normativa d'eficiència energètica. 

- Codi tècnic d'edificació. 
- Directrius europees i recomanacions relatives a l'eficiència energètica dels 

edificis. 
- Qualificació i certificació energètica dels edificis. Ordenances municipals i altres 

legislacions en el sector de l'energia solar. 
 

 
UNITAT FORMATIVA 3 
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Denominació: PROGRAMES INFORMÀTICS PER A L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
ALS EDIFICIS 

 
Codi: UF0571 

 
Durada: 90 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP2 i l'RP3 
pel que fa a la qualificació energètica d'edificis mitjançant l'ús de programes 
informàtics. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Utilitzar programes informàtics oficials o homologats per calcular la limitació de la 
demanda energètica d'edificis. 

CE1.1  Definir les funcions i característiques generals dels programes informàtics 
utilitzats per calcular la limitació de la demanda energètica. 
CE1.2  Seleccionar i introduir les dades necessàries per al funcionament dels 
programes informàtics utilitzats per calcular la limitació de la demanda energètica. 
CE1.3  Utilitzar les eines disponibles en el programa per calcular la limitació de la 
demanda energètica. 
CE1.4  Obtenir els documents de resultats dels programes informàtics utilitzats 
per calcular la limitació de la demanda energètica. 

 
C2: Utilitzar programes informàtics oficials o homologats per al procés de qualificació 
energètica d'edificis. 

CE2.1  Definir les funcions i característiques generals dels programes informàtics 
emprats en el procés de qualificació energètica d'edificis. 
CE2.2  Seleccionar i introduir les dades necessàries per al funcionament dels 
programes informàtics emprats en el procés de qualificació energètica d'edificis. 
CE2.3  Utilitzar les eines disponibles en els programes informàtics utilitzats per al 
procés de qualificació energètica d'edificis. 
CE2.4  Obtenir els documents de resultats dels programes informàtics emprats 
en el procés de qualificació energètica d'edificis. 

 
Sumari 

 
1.   Simulació energètica d'edificis. 

- Modelatge de transferència tèrmica i de massa d'edificis: 
▫  Processos de transferència de calor i de massa en edificis. 
▫  Transferència de calor en murs exteriors i sostres (mètode numèric). 
▫  Transferència de calor en envidraments. 
▫  Permeabilitat i infiltració d'aire. 

- Comportament dinàmic dels edificis: 
▫  Condicions de contorn en les superfícies externes. 
▫  Condicions de contorn en les superfícies internes. 
▫  Fonts de calor interna. 
▫  Balanç d'energia en les superfícies externes i internes. 
▫  Balanç d'energia de l'aire interior. 

- Tipus de sistemes d'equacions per a sistemes d'edifici. 
- Programari de simulació energètica: 
▫  Estructura de programes de simulació energètica. 
▫  Paràmetres característics. 
▫  Passos de modelització. 
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▫  Programes de simulació energètica d'edificis. 
▫  Precisió en la simulació energètica d'edificis. 
▫  Aplicació pràctica. 

 
2.  Càlcul de la limitació de la demanda energètica mitjançant programes 

informàtics. 
- Creació i descripció d'un projecte. 
- Bases de dades de materials, productes i elements constructius. 
- Definició de l'edifici. 
- Càlcul, resultats i generació de l'informe de verificació. 
- Aplicació pràctica de l'opció general. 

 
3.  Qualificació energètica mitjançant programes informàtics. 

- Limitacions de l'aplicació. 
- Sistemes energètics inclosos. 
- Consum i emissions. 
- Resultats. Indicadors d'etiquetatge. 
- Aplicació pràctica de l'opció general en habitatge i petit terciari. 
- Aplicació pràctica de l'opció general en gran terciari. 

 
Orientacions meteorològiques 

 
Formació a distància: 

 
 

Unitats formatives Durada total de les 
unitats formatives en 

hores 

Nombre màxim d'hores 
susceptibles de formació a 

distància 

Unitat formativa 1 – UF0569 
Unitat formativa 2 – UF0570 
Unitat formativa 3 – UF0571 

90 
60 
90 

40 
30 
60 

 

Seqüència: 
 

Per accedir a la unitat formativa 2 s'ha d'haver superat la unitat formativa 1. 
Per accedir a la unitat formativa 3 s'ha d'haver superat la unitat formativa 2. 

 
Criteris d'accés per als alumnes 

 
Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 
MÒDUL FORMATIU 3 

 
Denominació: EFICIÈNCIA EN L'ÚS DE L'AIGUA ALS EDIFICIS 

 
Codi: MF1196_3 

 
Nivell de qualificació professional: 3 

 
Associat a la unitat de competència: 

 
UC1196_3: Gestionar l'ús eficient de l'aigua en edificació. 

 
Durada: 100 hores 

 



 

22/39 

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

UNITAT FORMATIVA 1 
 

Denominació: INSTAL·LACIONS EFICIENTS DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA I 
SANEJAMENT ALS EDIFICIS 

 
Codi: UF0572 

 
Durada: 60 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1 i l'RP2. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Analitzar la constitució i el funcionament global de les instal·lacions d'aigua, i 
determinar el compliment de la normativa i les recomanacions relacionades amb 
l'eficiència del consum. 

CE1.1  Enunciar els diferents tipus d'instal·lacions de subministrament d'aigua als 
edificis segons els usos que se'n facin i la seva naturalesa. 
CE1.2  Enunciar els diferents tipus d'instal·lacions d'evacuació d'aigües residuals 
als edificis segons els usos que se'n facin i la seva naturalesa. 
CE1.3  Descriure les característiques dels diferents tipus d'instal·lacions d'aigua i 
relacionar-les amb la normativa aplicable a l'ús eficient de l'aigua. 
CE1.4  Descriure les característiques dels diferents tipus d'instal·lacions 
d'evacuació d'aigües residuals i relacionar-les amb la normativa aplicable. 
CE1.5  En una instal·lació de subministrament d'aigua i sanejament d'un edifici 
d'habitatges, determinar a partir dels plànols i les dades de la instal·lació: 
-  Les normes aplicables a la instal·lació de subministrament d'aigua que 

estiguin relacionades amb l'estalvi d'aigua, i classificar-les segons el tipus i 
nivell normatiu. 

-  Les normes aplicables a la instal·lació de sanejament que estiguin 
relacionades camb l'eficiència i la qualitat mediambiental, i classificar-les 
segons el tipus i nivell normatiu. 

-  Les recomanacions dels organismes i altres entitats especialitzades en 
l'eficiència i estalvi d'aigua que puguin servir de referència en l'anàlisi de la 
instal·lació. 

-  El compliment de les normes i recomanacions aplicables. 
 

C2: Determinar els paràmetres de funcionament i el consum d'aigua dels aparells 
receptors i sistemes de control existents en xarxes de distribució d'aigua, des d'una 
òptica de l'eficiència en l'ús de l'aigua. 

CE2.1  Interpretar, a partir de les dades obtingudes en un catàleg de productes, 
els paràmetres de funcionament i consum dels diferents receptors hidràulics 
empleats. 
CE2.2  Dissenyar i dur a terme petites proves i mètodes experimentals per 
determinar paràmetres de funcionament i consum d'aigua dels diferents receptors 
usuals en instal·lacions en edificació. 
CE2.3  Interpretar les variables hidràuliques mesurades i registrades pels 
instruments existents en les instal·lacions. 
CE2.4  Determinar les característiques de funcionament dels sistemes de control 
emprats per al consum eficient d'aigua als edificis. 
CE2.5  En una instal·lació de subministrament d'aigua i sanejament d'un edifici 
d'habitatges, determinar a partir dels plànols i les dades de la instal·lació: 
-  Les característiques dels receptors d'aigua, i classificar-les en categories 

relacionades amb la seva eficiència en el consum d'aigua. 
-  Les característiques dels sistemes i dispositius de control, i valorar-les d'acord 
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amb el seu nivell d'eficiència en el consum d'aigua. 
-  El consum dels receptors d'aigua. 
-  Els paràmetres generals i el funcionament dels sistemes i dispositius de 

control. 
 

C3: Analitzar i determinar l'adequació d'una instal·lació a les demandes i els usos dels 
usuaris. 

CE3.1  Identificar i localitzar els diferents elements de la instal·lació hidràulica a 
partir dels plànols o la documentació tècnica existent. 
CE3.2  Determinar les característiques del consum d'aigua a partir de factures, 
dades d'aparells registradors i dades aportades per l'usuari. 
CE3.3  Determinar les característiques del consum d'aigua mitjançant proves 
empíriques dutes a terme a la mateixa instal·lació. 
CE3.4  Enumerar els punts crítics d'índole tècnica que repercuteixen més 
clarament en el consum d'aigua als edificis. 
CE3.5  Enumerar els punts crítics relacionats amb els hàbits i comportaments 
dels usuaris que repercuteixen en el consum excessiu d'aigua als edificis. 
CE3.6  En una instal·lació de subministrament d'aigua i sanejament d'un edifici 
d'habitatges, a partir dels plànols i les dades de la instal·lació: 
-  Analitzar i determinar la demanda d'aigua segons un ús adequat dels usuaris. 
-  Redactar un informe de diagnòstic de les instal·lacions de subministrament 

d'aigua. 
-  Valorar-ne el grau d'eficiència. 

 
Sumari 

 
1.  Instal·lacions de subministrament d'aigua. 

- Definicions i classificació de les instal·lacions. 
- Parts i elements constituents: 
▫  Connexions. 
▫  Filtres. 
▫  Armaris i arquetes del comptador general. 
▫  Ascendents o muntants. 
▫  Comptadors divisionaris. 
▫  Instal·lacions particulars. 

- Anàlisi funcional. 
- Sistemes de control i regulació de la pressió: 
▫  Grups de pressió. 
▫  Reductores de pressió. 

- Sistemes i equips de tractament d'aigua: 
▫  Aparells dosificadors. 
▫  Equips de descalcificació. 

- Instal·lacions d'aigua calenta sanitària. 
- Protecció contra retorns. 
- Anàlisi de la demanda de subministrament d'aigua. 

 
2.  Instal·lacions de sanejament. 

- Definicions i classificació de les instal·lacions. 
- Parts i elements constituents: 
▫  Xarxes de petita evacuació. 
▫  Baixants i canalons. 
▫  Col·lectors. 
▫  Tancaments hidràulics. 

- Sistema de ventilació de les instal·lacions de sanejament. 
- Elements especials: 
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▫  Sistemes de bombament i elevació.  
▫  Vàlvules antiretorn de seguretat.  

 
3.   Eficiència energètica de les instal·lacions de subministrament d'aigua i 

sanejament. 
- Anàlisi de l'eficiència energètica d'aparells receptors. 
- Sistemes de regulació i control. 
- Aprofitament d'aigües pluvials. 
- Paràmetres en les instal·lacions de subministrament d'aigua i sanejament.  
- Proves i comprovacions. 

 

 
UNITAT FORMATIVA 2 

 
Denominació: MANTENIMENT EFICIENT DE LES INSTAL·LACIONS DE 
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA I SANEJAMENT ALS EDIFICIS 

 
Codi: UF0573 

 
Durada: 40 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP3 i l'RP4. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Identificar les diferents intervencions de manteniment de la xarxa hidràulica de 
l'edifici i comprovar que es registren en el manual d'ús i manteniment o, si s'escau, en 
el llibre de l'edifici. 

CE1.1  Identificar i localitzar en un pla d'instal·lació de subministrament d'aigua i 
sanejament els diferents elements de la instal·lació sobre els quals cal fer un 
manteniment preventiu. 
CE1.2  Caracteritzar les operacions de manteniment relacionades amb l'eficiència 
i estalvi en el consum d'aigua, i descriure'n les tasques i la freqüència. 
CE1.3  En una instal·lació de subministrament d'aigua i sanejament d'un edifici 
d'habitatges: 
-  Identificar les intervencions de manteniment que cal dur a terme a la xarxa 

hidràulica de l'edifici. 
-  Localitzar els diferents elements de la instal·lació que cal mantenir. 
-  Interpretar els documents de registre de manteniment i comprovar que s'hi 

han fet les operacions necessàries amb les especificacions i la freqüència 
necessàries. 

 
C2: Redactar informes i memòries tècniques amb propostes de millora de les 
instal·lacions d'aigua des del punt de vista d'eficiència i estalvi. 

CE2.1  Enumerar els punts d'estalvi i eficiència en el consum d'aigua d'una 
instal·lació, i calcular els marges possibles de millora en els vessants tecnològic i 
de comportament dels usuaris. 
CE2.2  Justificar la selecció de determinades propostes tècniques per millorar 
l'eficiència en el consum d'aigua d'instal·lacions en edificació. 
CE2.3  Justificar la viabilitat de les solucions proposades i fer un estudi aproximat 
dels costos. 
CE2.4  Redactar informes i memòries tècniques per adaptar i millorar les 
instal·lacions de subministrament d'aigua. 
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Sumari 

 
1.  Manteniment eficient de les instal·lacions de subministrament d'aigua als 

edificis. 
- Tipus de manteniment. Funció i objectius. 
- Manteniment preventiu. Tasques de manteniment preventiu: 
▫  Programa de manteniment preventiu. 
▫  Comptabilització de consums. 
▫  Operacions de manteniment de les instal·lacions. 
▫  Equips i eines. 
▫  Neteja i desinfecció de les instal·lacions. 
▫  Manteniment preventiu per al control de la legionel·la. 
▫  Mesures de paràmetres físics. 

- Manteniment de gestió energètica. Tasques de manteniment: 
▫  Programa de gestió energètica. 
▫  Cerca de punts crítics. 
▫  Identificació de despeses excessives. 

- Manteniment correctiu. Tasques de manteniment correctiu: 
▫  Diagnòstic d'avaries. 
▫  Procediment per aïllar hidràulicament i elèctricament els diferents 

components. 
▫  Mètodes de reparació dels components. 

- Registre d'operacions de manteniment. 
 

2.  Informes d'eficiència de les instal·lacions de subministrament d'aigua i 
sanejament. 
- Informes tècnics. Tipus d'informes. 
- Memòries justificatives. 
- Mesuraments i valoracions. Pressupostos. 
- Tècniques de redacció i presentació. 
- Aplicacions ofimàtiques per elaborar informes. 

 
3.  Normativa i recomanacions sobre l'ús eficient de l'aigua en edificació. 

- Codi tècnic d'edificació. 
- Legislació autonòmica i ordenances municipals. 
- Plecs de prescripcions tècniques. 
- Reglaments de subministrament d'aigua. 
- Exigències sanitàries i de consum. 

 
Orientacions meteorològiques 

 
Formació a distància: 

 
 

Unitats formatives Durada total de les unitats 
formatives en hores 

Nombre màxim d'hores 
susceptibles de formació a 

distància 

Unitat formativa 1 – UF0572 
Unitat formativa 2 – UF0573 

60 
40 

40 
20 

 

Seqüència: 
 

Per accedir a la unitat formativa 2 s'ha d'haver superat la unitat formativa 1. 
 

Criteris d'accés per als alumnes 



 

26/39 

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

UNIÓ EUROPEA
Fons Social Europeu

 
Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 

 
MÒDUL FORMATIU 4 

 
Denominació: ESTUDIS DE VIABILITAT D'INSTAL·LACIONS SOLARS 

 
Codi: MF0842_3 

 
Nivell de qualificació professional: 3 

 
Associat a la unitat de competència: 

 
UC0842_3 Determinar la viabilitat de projectes d'instal·lacions solars. 

 
Durada: 120 hores 

 

 
UNITAT FORMATIVA 1 

 
Denominació: DETERMINACIÓ DEL POTENCIAL SOLAR 

 
Codi: UF0212 

 
Durada: 40 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP2. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Definir el potencial solar en una zona determinada per a la realització 
d'instal·lacions solars, fent servir els mitjans idonis i d'acord amb les normes i els 
reglaments requerits. 

CE1.1  Determinar els paràmetres de radiació solar en un emplaçament 
determinat per al qual hi ha taules elaborades que permeten obtenir directament 
els valors buscats. 
CE1.2  Determinar els paràmetres de radiació solar en un emplaçament 
determinat per al qual hi ha taules elaborades en què cal interpretar i 
correlacionar diferents resultats per fer una estimació raonable. 
CE1.3  Explicar globalment els models més usuals en la determinació empírica 
dels diferents tipus de radiació solar. 
CE1.4  Mesurar i registrar dades de radiació solar mitjançant un piranòmetre, un 
pirheliòmetre i altres dispositius usuals de registre. 
CE1.5  Determinar, per a un emplaçament i una superfície concrets, les 
possibilitats de dur a terme una instal·lació solar tèrmica o fotovoltaica, i raonar el 
potencial i el possible aprofitament energètic. 

 
Sumari 

 
1.  Fonaments de l'energia solar. 

- El Sol com a font d'energia: 
▫  Conceptes bàsics. 
▫  Radiació solar. 
▫  La constant solar. 
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▫  Balanç de radiació solar. 
▫  Concepte de massa atmosfèrica. 
▫  Distribució espectral de la massa atmosfèrica. 
▫  Composició dels raigs solars. 
▫  Energia sobre la superfície de la Terra. 
▫  Composició de la radiació solar extraterrestre. 
▫  Càlcul de valors mitjans de radiació solar. 

- El Sol i la Terra: 
▫  Conceptes bàsics. 
▫  Interacció Sol-Terra. 
▫  Els moviments de la Terra. 
▫  Translació, rotació, precessió i nutació. 
▫  Posició d'un observador sobre la superfície terrestre. 
▫  L'esfera celeste. 
▫  Sistemes de referència. 
▫  Moviment aparent del Sol sobre l'horitzó. 
▫  Temps solar i temps oficial. 
▫  L'equació del temps. 
▫  Càlcul de la posició solar. 
▫  Equacions aproximades. 
▫  Posició del Sol relativa a una superfície plana. 

 
2.  Conversió de l'energia solar. 

- Tipus de processos: 
▫  Conceptes bàsics. 
▫  Processos naturals. 
▫  Conversió directa. 
▫  Processos tèrmics. 
▫  Efecte de concentració. 
▫  Lents de Fresnel. 
▫  Processos elèctrics. 
▫  Efecte fotoelèctric extern. 
▫  Efecte fotovoltaic. 
▫  Conversió indirecta. 
▫  Processos eòlics. 
▫  Processos fotoquímics. 
▫  Processos termodinàmics. 
▫  Conversió fotobiològica. 

- L'acumulació de l'energia: 
▫  Conceptes bàsics. 
▫  Acumulació com a energia elèctrica. 
▫  Acumulació com a energia tèrmica. 
▫  Problemàtica de l'emmagatzematge. 

- Sistemes energètics integrats. 
 

3.  Potencial solar d'una zona. 
- Potencial solar d'una zona: 

▫  Definicions. 
▫  Projeccions cartogràfiques. 
▫  Tipus de projeccions cartogràfiques. 
▫  Aplicacions cartogràfiques de les projeccions cartogràfiques i l'energia 

solar. 
▫  Unitats de mesura. 
▫  Mesura de la radiació solar. 
▫  Radiació solar directa. 
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▫  Radiació global i difusa. 
▫  Mesura de la radiació global. 
▫  Mesura de la radiació difusa. 

- Taules i sistemes de mesura: 
▫  Definicions. 
▫  Taules. 
▫  Atles solars. 
▫  Sensors de mesura i estacions meteorològiques. 
▫  Sensors de velocitat i direcció del vent. 
▫  Sensors de temperatura ambient i d'humitat relativa. 
▫  Sensor de radiació solar. 
▫  Sistemes d'adquisició de dades. 
▫  Mòduls solars fotovoltaics. 
▫  Estació meteorològica. 

 

 
UNITAT FORMATIVA 2 

 
Denominació: NECESSITATS ENERGÈTIQUES I PROPOSTES 
D'INSTAL·LACIONS SOLARS 

 
Codi: UF0213 

 
Durada: 80 hores 

 
Referent de competència: Aquesta unitat formativa es correspon amb l'RP1 i l'RP3. 

 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 

 
C1: Classificar, quantificar i analitzar les necessitats energètiques de diferents tipus 
d'usuaris per diagnosticar la possibilitat de dur a terme una instal·lació solar tèrmica 
per a aigua calenta sanitària i calefacció. 

CE1.1  En un edifici de diversos habitatges amb demanda d'energia elèctrica i 
tèrmica per a aigua calenta sanitària i calefacció: 
-  Detallar els modes de vida i els serveis requerits. 
-  Quantificar l'energia elèctrica per a enllumenat i força i per als serveis 

generals de la comunitat. 
-  Quantificar l'energia elèctrica per a enllumenat i altres usos en cadascuna de 

les tipologies d'habitatges. 
-  Descriure la variabilitat estacional, els temps de consum elèctric i el factor de 

simultaneïtat. 
-  Determinar la potència elèctrica nominal de referència i els paràmetres 

elèctrics que se'n deriven. 
-  Quantificar l'energia tèrmica per a cada habitatge i per al conjunt d'habitatges 

mitjançant l'anàlisi de la variabilitat estacional i diària. 
-  Definir les possibilitats de subministrament de diferents energies: electricitat, 

gas natural o altres combustibles. 
-  Estudiar i especificar les possibilitats, tècniques i legals, de dur a terme una 

instal·lació d'energia solar. 
-  Formalitzar un document en què es reflecteixin els resultats obtinguts als 

estudis de consums energètics. 
 

CE1.2  En un habitatge unifamiliar amb demanda d'energia elèctrica i tèrmica per 
a aigua calenta sanitària, calefacció i refrigeració: 
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-  Detallar els usos i serveis requerits.  
-  Quantificar l'energia elèctrica per a enllumenat, força i altres usos.  
-  Descriure la variabilitat estacional i els temps de consum elèctric.  
-  Determinar la potència elèctrica nominal de referència i els paràmetres 

elèctrics que se'n deriven. 
-  Quantificar l'energia tèrmica i detallar la variabilitat estacional i diària.  
-  Definir les possibilitats de subministrament de diferents energies: electricitat, 

gas natural o altres combustibles. 
-  Estudiar i especificar les possibilitats, tècniques i legals, de dur a terme una 

instal·lació d'energia solar. 
-  Formalitzar un document en què es reflecteixin els resultats obtinguts als 

estudis de consums energètics. 
CE1.3  En una piscina que es vol climatitzar per energia solar tèrmica, amb 
sistema de suport: 
-  Detallar els usos i serveis requerits.  
-  Quantificar l'energia elèctrica per a enllumenat, força i altres usos.  
-  Descriure la variabilitat estacional i els temps de consum elèctric.  
-  Determinar la potència elèctrica nominal de referència i els paràmetres 

elèctrics que se'n deriven. 
-  Quantificar l'energia tèrmica i descriure la variabilitat estacional i diària.  
-  Definir les possibilitats de subministrament de diferents energies: electricitat, 

gas natural o altres combustibles. 
-  Estudiar i especificar les possibilitats, tècniques i legals, de dur a terme una 

instal·lació d'energia solar. 
-  Formalitzar un document en què es reflecteixin els resultats obtinguts als 

estudis de consums energètics. 
 

C2: Elaborar propostes d'instal·lacions solars adreçades a clients en què es recullin 
les característiques de la instal·lació i l'anàlisi del marc regulador i de subvencions 
aplicables. 

CE2.1  Estudiar i valorar les necessitats energètiques i justificar l'ús d'energia 
solar tèrmica o fotovoltaica. 
CE2.2  Raonar, en el cas d'instal·lacions solars, l'emplaçament idoni per als 
captadors, els panells i els diferents equips atenent les condicions d'ombra, els 
obstacles i altres factors determinants en l'aprofitament solar, estudiant-ne els 
factors estètics i visuals associats. 
CE2.3  Raonar, en el cas d'instal·lacions solars tèrmiques, les característiques 
dels diferents elements i components dels circuits de la instal·lació. 
CE2.4  Raonar, en el cas d'instal·lacions solars fotovoltaiques, les 
característiques dels diferents elements i components dels circuits de la 
instal·lació. 
CE2.5  Informar i ressenyar el marc normatiu relacionat amb l'autorització de la 
instal·lació i les exigències que se'n deriven. 
CE2.6  Informar i ressenyar el marc legal de possibles subvencions per a la 
instal·lació i les exigències que se'n deriven. 
CE2.7  Elaborar un pressupost orientatiu d'una instal·lació solar tèrmica en què 
es detalli l'emplaçament, l'esquema de principi, els costos i l'estalvi proporcionat. 
CE2.8  Elaborar un pressupost orientatiu d'una instal·lació solar fotovoltaica en 
què es detalli l'emplaçament, l'esquema de principi, els costos i l'estalvi 
proporcionat. 
CE2.9  Redactar el document formalitzat amb la proposta de realització de la 
instal·lació solar tèrmica utilitzant eines informàtiques amb aplicacions de propòsit 
general. 
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Sumari 
 

1.  Emplaçament i viabilitat d'instal·lacions d'energia solar. 
- Necessitats energètiques: 

▫  Energia. 
▫  Definició. 
▫  Unitats. 
▫  Formes de l'energia. 
▫  Sistemes oberts i aïllats. 
▫  Conservació de l'energia. 

- Càlculs: 
▫  Conceptes de termodinàmica. 
▫  Conceptes d'electricitat. 
▫  Estimació de necessitats tèrmiques. 
▫  Estimació de necessitats elèctriques. 
▫  Normativa d'aplicació en l'estimació de necessitats energètiques. 

- Factors de l'emplaçament: 
▫  Orientació, inclinació i ombres. 
▫  Càlcul d'orientació òptima. 
▫  Càlcul d'inclinació òptima. 
▫  Ombres i mapes de trajectòria. 
▫  Càlcul de pèrdues per ombra. 

- Sistemes arquitectònics i estructurals: 
▫  Integració arquitectònica. 

- Viabilitat: 
▫  Estudi de viabilitat. 
▫  Factors econòmics i financers. 

 
2.  Instal·lacions d'energia solar tèrmica.  

- Classificació d'instal·lacions solars tèrmiques: 
▫  Tipus d'instal·lacions solars tèrmiques de temperatura baixa, mitjana i alta. 
▫  Rendiment dels sistemes solars. 
▫  Aplicacions de l'energia solar tèrmica. 
▫  Funcionament global. 

- Captadors solars: 
▫  Tipus de col·lectors i característiques. 
▫  Descripció del funcionament dels captadors. 
▫  Característiques constructives. 
▫  Sistemes de connexió de captadors. 
▫  Connexió en sèrie i connexió en paral·lel. 
▫  Estudi energètic dels captadors. 
▫  Càlcul de pèrdues hidràuliques en muntatges sèrie-paral·lel. 

- Elements d'una instal·lació solar tèrmica i especificacions: 
▫  Captadors, circuits primari i secundari, intercanviadors, dipòsits 

d'acumulació, dipòsits d'expansió, bombes de circulació, canonades, 
purgadors, cabalímetres, vàlvules, i elements de regulació i control.  

▫  Funció de cada element dins de la instal·lació. 
▫  Característiques de cada element i descripció. 
▫  Instal·lacions tèrmiques auxiliars i de suport. 
▫  Calefacció. 
▫  Aigua calenta sanitària. 
▫  Piscines. 

 
3.  Sistemes de climatització.  

- Instal·lacions i equips de condicionament d'aire i ventilació: 
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▫  Definicions i classificació d'instal·lacions. 
▫  Parts i elements constituents. 
▫  Anàlisi funcional. 
▫  Processos de tractament i condicionament de l'aire. 
▫  Diagrama psicomètric. 
▫  Dimensionat i selecció d'equips. 
▫  Equips de generació de calor i fred per a instal·lacions de condicionament 

d'aire. 
▫  Plantes refredadores. 
▫  Bombes de calor. 
▫  Grups autònoms de condicionament d'aire. 
▫  Torres de refrigeració. 

- Sistemes de refrigeració solar: 
▫  Sistemes d'absorció. 
▫  Altres tecnologies de refrigeració solar (adsorció, dessecació). 
▫  Coneixements bàsics de refrigeració solar. 
▫  Sistemes d'absorció i adsorció. 
▫  Màquines de simple efecte i doble efecte. 
▫  Coeficient COP. 
▫  Refredament dessecatiu. 

 
4.  Normativa d'aplicació.  

- Ordenances municipals. 
- Reglamentació de seguretat. 
- Reglamentació mediambiental. 
- Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis (RITE) i Instruccions tècniques 

complementàries (ITE). 
- Normes UNE d'aplicació. 

 
5.  Energia solar fotovoltaica.  

- Classificació d'instal·lacions solars fotovoltaiques. 
- Funcionament global: 

▫  Funcionament i configuració d'una instal·lació solar fotovoltaica 
connectada a la xarxa.  

▫  Funcionament i configuració d'una instal·lació solar fotovoltaica aïllada. 
▫  Emmagatzematge i acumulació. 
▫  Funcionament i configuració d'una instal·lació de suport amb un petit 

aerogenerador o grup electrogen. 
▫  Sistemes de protecció i seguretat en el funcionament de les instal·lacions. 

- Panells solars: 
▫  Conversió elèctrica.  
▫  Electricitat fotovoltaica: efecte fotovoltaic, cèl·lula solar i tipus de cèl·lules.  
▫  El panell solar: característiques físiques, constructives i elèctriques.  
▫  Proteccions del generador fotovoltaic.  

 
6.  Elements d'una instal·lació solar fotovoltaica connectada a la xarxa i 

especificacions. 
- Estructures i suports: 

▫  Tipus d'estructures. 
▫ Dimensionat. 
▫  Estructures amb seguiment solar. 

- Reguladors: 
▫  Reguladors de càrrega i funció. 
▫  Tipus de reguladors. 
▫  Variació de les tensions de regulació. 
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▫  Sistemes sense regulador. 
▫  Protecció dels reguladors. 

- Inversors: 
▫  Funcionament i característiques tècniques dels inversors fotovoltaics. 
▫  Topologies. 
▫  Dispositius de conversió CC/CC i CC/CA. 
▫  Mètodes de control PWM. 
▫  Generació d'harmònics. 
▫  Inversors connectats a la xarxa: configuració del circuit de potència. 
▫  Requeriments dels inversors autònoms i connectats a la xarxa. 
▫  Compatibilitat fotovoltaica. 

- Altres components: 
▫  Díodes de bloqueig i de pas. 

- Equips de monitorització, mesurament i control. 
- Aparellatge elèctric de cablejat, protecció i desconnexió. 
- Elements de consum. 
- Sistemes de seguiment solar. 
- Estructures d'orientació variable i automàtica. 
- Normativa d'aplicació. 

 
7.  Elements d'una instal·lació solar aïllada i especificacions.  

- Estructures i suports: tipus d'estructures. 
- Dimensionat. 
- Estructures fixes. 
- Acumuladors: 
▫  Tipus d'acumuladors (plom àcid, níquel cadmi, etc.). 
▫  Parts constitutives d'un acumulador. 
▫  Reaccions químiques en els acumuladors plom àcid, níquel cadmi, etc.  
▫  Càrrega d'acumuladors (caracterització de la càrrega i la descàrrega). 
▫  Fases de càrrega d'una instal·lació d'acumuladors. 
▫  Seguretat i recomanacions generals dels acumuladors. 
▫  Aspectes mediambientals (reciclatge de bateries). 
▫  Inversors: funcionament i característiques tècniques dels inversors 

fotovoltaics.  
- Inversors autònoms: 
▫  Configuració del circuit de potència. 
▫  Requeriments dels inversors autònoms. 
▫  Compatibilitat fotovoltaica. 

- Sistemes energètics de suport i acumulació. 
- Altres generadors elèctrics (petits aerogeneradors i grups electrògens). 
- Dispositius d'optimització. 
- Normativa d'aplicació. 

 
8.  Promoció d'instal·lacions solars.  

- Promoció de les energies renovables. 
- Models i polítiques energètiques. 
- Context internacional, nacional i autonòmic de l'energia solar. 
- Estudis econòmics i financers d'instal·lacions solars. 
- Codi tècnic d'edificació. 
- Ordenances municipals i normativa d'aplicació. 
- Marc normatiu de subvencions. 

 
Orientacions metodològiques 

 
Formació a distància: 
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Unitats formatives Durada total de les 
unitats formatives en 

hores 

Nombre màxim d'hores 
susceptibles de formació a 

distància 

Unitat formativa 1 - UF0212 
Unitat formativa 2 - UF0213 

40 
80 

40 
50 

 

Seqüència: 
 

Per accedir a la unitat formativa 2 s'ha d'haver superat la unitat formativa 1 
Determinació del potencial solar. 

 
Criteris d'accés per als alumnes 

 
Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 
MÒDUL FORMATIU 5 

 
Denominació: PROMOCIÓ DE L'ÚS EFICIENT DE L'ENERGIA ALS EDIFICIS 

 
Codi: MF1197_3 

 
Nivell de qualificació professional: 3 

 
Associat a la unitat de competència: UC1197_3: Promoure l'ús eficient de l'energia.  

Durada: 40 hores 

Capacitats i criteris d'avaluació 
 

C1: Analitzar les accions informatives i de divulgació plantejades en els plans 
d'eficiència energètica per determinar les especificacions necessàries per 
desenvolupar-les. 

CE1.1  Determinar el context, el perfil del destinatari, la durada, els temes de 
referència, el cost i altres especificacions generals de les accions informatives i de 
divulgació adreçades a consumidors, associacions de veïns i públic en general 
que siguin necessàries per respondre a les exigències i recomanacions dels plans 
d'eficiència corresponents. 
CE1.2  Determinar el context, el perfil del destinatari, la durada, els temes de 
referència, el cost i altres especificacions generals de les accions informatives i de 
divulgació adreçades a experts, associacions professionals, empreses i 
organitzacions del sector que siguin necessàries per respondre a les exigències i 
recomanacions dels plans d'eficiència corresponents. 
CE1.3  Elaborar informes i propostes generals d’accions d’informació i formació, 
presentant documents formalitzats que continguin les especificacions generals 
necessàries per dur a terme l’acció i utilitzant els suports i programes informàtics 
adients per a aquest fi. 

 
C2: Programar les accions d'informació o formació a consumidors, empreses i 
organitzacions sobre normativa d'eficiència, mediambiental i hàbits de consum 
responsables. 

CE2.1  Definir els objectius de l'acció informativa o formativa tenint en compte les 
demandes del pla d'eficiència, les recomanacions sobre ús racional de l'energia, 
la normativa d'aplicació i les demandes i característiques dels destinataris. 
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CE2.2  Determinar, seqüenciar i programar els continguts de l'acció i recopilar la 
informació, els materials didàctics i altres suports necessaris per desenvolupar-
los. 
CE2.3  Programar i justificar els mètodes de comunicació i formació que s'han 
d'emprar, relacionar-los amb la seqüència de desenvolupament de l'acció i 
concretar els recursos necessaris. 
CE2.4  Dissenyar qüestionaris, enquestes i altres instruments relacionats amb 
l'avaluació de l'acció. 
CE2.5  Programar la difusió d'accions relacionades amb la promoció de 
l'eficiència energètica i els hàbits de consum responsables. 

 
C3: Informar i formar consumidors, professionals, empreses i organitzacions amb les 
especificacions, la metodologia definida i el pressupost establert. 

CE3.1  Comunicar a altres persones, de manera clara i ordenada, les estratègies 
i tècniques generals per aconseguir una eficiència energètica superior en les 
instal·lacions d'edificis i respondre les preguntes i qüestions que es plantegin. 
CE3.2  Exposar a professionals i especialistes, de manera clara i ordenada, les 
estratègies i tècniques concretes del seu camp d'actuació per aconseguir una 
eficiència energètica superior en les instal·lacions d'edificis i respondre les 
preguntes i qüestions especialitzades que es plantegin. 
CE3.3  Classificar i seleccionar, per a cada tipus d'intervenció informativa i 
formativa, els recursos materials i didàctics més apropiats. 
CE3.4  En una intervenció informativa davant d'un grup de persones de perfil no 
especialitzat, propietaris o usuaris d'instal·lacions energètiques en un edifici 
d'habitatges, instal·lació hospitalària, poliesportiu o altres edificis: 
-  Informar els usuaris o consumidors del diagnòstic o l'auditoria energètica de 

les instal·lacions de l'edifici. 
-  Explicar el funcionament general simplificat de les instal·lacions energètiques 

que són objecte del pla. 
-  Analitzar els punts crítics d'actuació de l'usuari per millorar l'eficiència. 
-  Utilitzar els recursos materials i didàctics adequats per a la situació, els 

objectius i el perfil de les persones. 
-  Respondre amb claredat les preguntes que es plantegin.  
CE3.5  En una intervenció informativa o formativa davant de professionals 
implicats en el muntatge i manteniment de les instal·lacions energètiques als 
edificis: 
▫  Informar del diagnòstic o l'auditoria energètica que s'ha dut a terme a les 

instal·lacions de l'edifici en el qual s'ha d'operar. 
▫  Explicar la fonamentació de l'estalvi d'energia a partir de les actuacions 

tècniques que es proposen. 
▫  Analitzar les característiques de la intervenció tècnica.  
▫  Utilitzar els recursos explicatius adequats per a la situació, els objectius i el 

perfil del professional. 
▫  Respondre amb claredat les preguntes que es plantegen.  

 
C4: Dissenyar models i instruments d'avaluació de les accions d'informació o formació 
a consumidors o professionals relacionades amb l'eficiència en l'ús de l'energia. 

CE4.1  Redactar un pla o model d'avaluació segons els diferents tipus 
d'intervenció. 
CE4.2  Dissenyar les eines i els instruments necessaris per executar el pla 
d'avaluació, inclosa la preparació de qüestionaris, fulls d'avaluació i sistemes 
d'avaluació en xarxa, entre d'altres. 
CE4.3  Interpretar els resultats de l'avaluació i proposar accions correctores de 
millora. 
CE4.4  Formalitzar les eines, els instruments i els resultats de l'avaluació 
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mitjançant l'ús d'aplicacions informàtiques de propòsit general. 
 

Sumari 
 

1.   Plans de divulgació sobre eficiència energètica. 
- Plans nacionals d'eficiència energètica. Mesures divulgatives. 
- Campanyes de comunicació sobre l'eficiència energètica. 
- Ajust entre necessitats i demandes. 
- Plans de formació. 
- Especificacions de cursos i sessions informatives. 
- Organització de sessions i cursos. 
- Fullets i altres sistemes de difusió. 

 
2.   Accions divulgatives sobre eficiència energètica. 

- Espais i instal·lacions adequats. 
- Recursos didàctics. 
- Mètodes d'intervenció. 
- Perfils de destinataris. 

 
3.   Avaluació d'accions de divulgació sobre eficiència energètica. 

- Models d'avaluació. 
- Instruments. 
- Avaluació correctora. 
- Informes de resultats. 

 
Orientacions metodològiques 

 
Formació a distància: 

 
 

Mòdul formatiu Nombre total d'hores 
del mòdul 

Nombre màxim d'hores 
susceptibles de formació a 

distància 

Mòdul formatiu - MF1197_3 40 30 

 

Criteris d'accés per als alumnes 
 

Són els que estableix l'article 4 del reial decret que regula el certificat de 
professionalitat de la família professional que acompanya aquest annex. 

 
MÒDUL DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS D'EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA D'EDIFICIS 

 
Codi: MP0122 

 
Durada: 120 hores 
 
Capacitats i criteris d'avaluació 

 
C1: Calcular l'eficiència energètica dels generadors de calor i fred, ventiladors, 
circuladors i xarxes de canonades i conductes de distribució d'una instal·lació tèrmica, 
mitjançant l'anàlisi de la seva constitució i el seu funcionament d'acord amb la 
normativa vigent. 

CE1.1  Identificar els generadors de calor i fred, ventiladors, circuladors i xarxes 
de canonades de calefacció i conductes de distribució de fred, i localitzar-ne 
l'emplaçament. 
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CE1.2  Participar en el càlcul dels guanys o les pèrdues de calor a través de les 
xarxes de distribució mitjançant el càlcul (a partir de taules i àbacs), instruments 
de mesura o assaigs experimentals reglamentaris. 
CE1.3  Participar en la lectura dels diferents instruments de mesura de cabal, 
pressió i temperatura, entre d'altres. 
CE1.4  Participar en el processament de les dades obtingudes per poder 
determinar si el funcionament de la instal·lació és eficient. 
CE1.5  Participar en la determinació del rendiment de cadascun dels generadors, 
dels equips de propulsió dels fluids portadors i de les unitats terminals segons la 
normativa vigent. 
CE1.6  Participar en la comprovació de l'estat, les característiques tècniques i la 
idoneïtat de l'aïllament tèrmic de les xarxes de canonades i els conductes de 
distribució de calor i fred segons la normativa vigent. 
CE1.7  Interpretar els documents de registre d'operacions de manteniment i 
comprovar que s'hagin dut a terme les operacions necessàries amb les 
especificacions i la freqüència adequades. 
CE1.8  Participar en l'avaluació de l'eficiència energètica del conjunt de la 
instal·lació. 

 
C2: Aplicar la metodologia establerta en el procés d'obtenció de la qualificació 
energètica d'edificis per a un edifici d'ús residencial, caracteritzat pels plànols i la 
documentació tècnica corresponent, en el qual hi ha demanda d'energia elèctrica i 
tèrmica per a aigua calenta sanitària i calefacció. 

CE2.1  Identificar i definir les característiques constructives de l'edifici. 
CE2.2  Identificar i definir les característiques de les instal·lacions energètiques 
convencionals de l'edifici. 
CE2.3  Identificar i definir les característiques de les instal·lacions energètiques 
renovables de l'edifici. 
CE2.4  Col·laborar en la determinació de les característiques de l'edifici de 
referència que s'han de tenir en compte per a la qualificació energètica. 
CE2.5  Col·laborar en el càlcul de l'índex de qualificació energètica que li 
correspongui. 
CE2.6  Col·laborar en l'acreditació legal de la qualificació energètica. 

 
C3: Participar en els processos de treball de l'empresa seguint les normes i 
instruccions establertes al centre de treball. 

CE3.1  Comportar-se de forma responsable tant en les relacions humanes com 
en les laborals. 
CE3.2  Respectar els procediments i les normes del centre de treball. 
CE3.3  Emprendre amb diligència les tasques segons les instruccions rebudes i 
intentar que s'adeqüin al ritme de treball de l'empresa. 
CE3.4  Integrar-se en els processos de producció del centre de treball. 
CE3.5  Fer ús dels canals de comunicació establerts. 
CE3.6  Respectar en tot moment les mesures de prevenció de riscos, salut 
laboral i protecció del medi ambient. 

 
 

Sumari 
 

1.  Càlculs d'eficiència energètica en instal·lacions tèrmiques. 
- Identificar els elements i circuits d'una instal·lació tèrmica. 
- Especificar les característiques de cadascun dels elements que la componen. 
- Comprovar els guanys o les pèrdues de calor a les xarxes de distribució. 
- Calcular els guanys o les pèrdues de calor mitjançant taules i àbacs, instruments 

de mesura o assajos. 
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- Llegir instruments de mesura: cabal, pressió, temperatura. 
- Comprovar el rendiment de generadors, equips de propulsió, fluids portadors i 

unitats terminals. 
- Especificar les característiques tècniques i la idoneïtat de l'aïllament tèrmic i 

comprovar-ne l'estat en canonades i conductes. 
- Interpretar i protocol·litzar el manteniment de les instal·lacions tèrmiques. 
- Avaluar l'eficiència energètica global de la instal·lació. 

 
2.  Qualificació energètica d'edificis residencials. 

- Identificar les característiques constructives de l'edifici. 
- Identificar les característiques tècniques i de rendiment de les instal·lacions 

energètiques renovables. 
- Identificar les característiques tècniques i de rendiment de les instal·lacions 

energètiques convencionals. 
- Revisar la qualificació energètica d'un edifici residencial. 
- Calcular l'índex de qualificació energètica d'un edifici residencial. 
- Revisar l'acreditació energètica d'un edifici residencial. 

 
3.  Integració i comunicació al centre de treball. 

- Comportament responsable al centre de treball. 
- Respecte dels procediments i les normes del centre de treball. 
- Interpretació i execució amb diligència de les instruccions rebudes. 
- Reconeixement del procés productiu de l'organització. 
- Ús dels canals de comunicació establerts al centre de treball. 
- Adequació al ritme de treball de l'empresa. 
- Seguiment de les normatives de prevenció de riscos, salut laboral i protecció del 

medi ambient.  
 

 
IV.  PRESCRIPCIONS DELS FORMADORS 

 
   

Mòdul formatiu 
 

Acreditació requerida 
Experiència professional 
requerida en l'àmbit de la 
unitat de competència 

 
MF1194_3: Avaluació 

de l'eficiència 
energètica de les 
instal·lacions als 
edificis. 

• Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o 
títol de grau corresponent o altres títols 
equivalents. 

• Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, 
arquitecte/a tècnic/a o títol de grau 
corresponent o altres títols equivalents. 

 
 
 

1 any 

 
 
MF1195_3: Certificació 

energètica d'edificis. 

• Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o 
títol de grau corresponent o altres títols 
equivalents. 

• Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, 
arquitecte/a tècnic/a o títol de grau 
corresponent o altres títols equivalents. 

 
 
 

1 any 
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Espai formatiu Superfície (m2) 

15 alumnes 
Superfície (m2) 
25 alumnes 

Aula de gestió 
Edifici bioclimàtic 

45 
300 

60 
300 

 
 
 
 

 
Mòdul formatiu 

 
Acreditació requerida 

Experiència professional 
requerida en l'àmbit de la 

unitat de competència 
 
 
MF1196_3: Eficiència 

en l'ús de l'aigua als 
edificis. 

• Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o 
títol de grau corresponent o altres títols 
equivalents. 

• Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, 
arquitecte/a tècnic/a o títol de grau 
corresponent o altres títols equivalents. 

 
 
 

1 any 

 
 
MF0842_3: Estudi de 

viabilitat 
d'instal·lacions solars. 

• Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o 
títol de grau corresponent o altres títols 
equivalents. 

• Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, 
arquitecte/a tècnic/a o títol de grau 
corresponent o altres títols equivalents. 

 
 
 

1 any 

 
 
MF1197_3: Promoció de 

l'ús eficient de 
l'energia. 

• Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o 
títol de grau corresponent o altres títols 
equivalents. 

• Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, 
arquitecte/a tècnic/a o títol de grau 
corresponent o altres títols equivalents. 

 
 
 

1 any 

 
 

V.  REQUISITS MÍNIMS D'ESPAIS, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espai formatiu M1 M2 M3 M4 M5 

Aula de gestió 
Edifici bioclimàtic 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
 
 

Espai formatiu  Equipament 
 
 
 
 
 
 

Aula de gestió 

 
- Pissarra per escriure amb retoladors. 
- Equips audiovisuals. 
- Material d'aula. 
- PC instal·lats en xarxa, canó amb projecció i Internet. 
- Impressora. 
- Taula i cadira per al formador. 
- Taules i cadires per als alumnes. 
- Programari específic de disseny assistit. 
- Programari específic d'automatització, càlcul d'instal·lacions i 

certificació energètica d'edificis. 
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Espai formatiu     Equipament 

 

Instal·lacions: 
- Construcció amb material d'alta inèrcia tèrmica. 
- Instal·lació elèctrica d'enllumenat amb control d'il·luminació i 

consums. 
- Instal·lació de subministrament d'aigua amb control de consums. 
- Instal·lació fotovoltaica connectada a la xarxa amb control de 

producció. 
- Instal·lació de calefacció i aigua calenta sanitària amb control de 

producció i consums. 
- Instal·lació solar tèrmica amb control de producció i consums. 
- Instal·lació de climatització i ventilació amb control de consums. 

 
 
 
 
 
 

Edifici bioclimàtic 

Equips de mesura: 
- Brúixola. 
- Cinta mètrica. 
- Piranòmetre. 
- Pirheliòmetre. 
- Tacòmetre. 
- Termòmetre. 
- Mesurador d'aïllament tèrmic. 
- Mesurador de radiació solar. 
- Polímetres. 
- Pinça amperimètrica. 
- Analitzador de combustió. 
- Cabalímetre. 
- Mesurador de pressió. 
- Mesurador d'humitat. 
- Luxímetre. 
- Comptador d'energia elèctrica. 
- Comptador d'aigua 
- Registrador de dades. 
 
Equips de protecció: 
- Arnès integral amb eslinga i sistema absorbidor. 
- Corda de seguretat amb absorbidor d'energia. 
- Anticaigudes. 
- Casc de seguretat amb barballera. 
- Guants contra agressions mecàniques i elèctriques. 

 

 
 
No s'ha d'interpretar que els diversos espais formatius identificats s'hagin de 
diferenciar necessàriament mitjançant tancaments. 

 
Les instal·lacions i els equipaments han de complir la normativa industrial i 
higienicosanitària corresponent i han de respondre a mesures d'accessibilitat 
universal i seguretat dels participants. 

 
El nombre d'utensilis, màquines i eines que s'especifiquen a l'equipament dels espais 
formatius ha de ser suficient per a 15 alumnes com a mínim, i s'ha d'augmentar en 
cas d'ampliar-se el nombre d'alumnes. 

 
Quan la formació s'adreci a persones amb discapacitat, caldrà fer les adaptacions i 
els ajustos necessaris per assegurar que hi participin en condicions d'igualtat. 


