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Habilitacions professionals dels Certificats de Professionalitat
Ocupació

Certificats de professionalitat

Animador o monitor esportiu
professional

AFDA0210 Condicionament físic en sala
d’entrenament polivalent
AFDA0110 Condicionament físic en grup amb
suport musical
AFDA0211 Animació físic-esportiva i recreativa
AFDA0109 Guia per itineraris amb bicicleta
AFDA0311 Instrucció en ioga
AFDA0411 Animació físic-esportiva i recreativa
per a persones amb discapacitat
AFDA0209 Guia d'itineraris eqüestres en el
medi natural
AFDA0310 Activitats de natació
AFDP0111 Abalisament de pistes, senyalització
i socorrisme en espais esquiables

Animador o monitor esportiu
professional en les disciplines
hípiques de resistència,
orientació i turisme eqüestre

AFDA0209 Guia d'itineraris eqüestres en el
medi natural

Animador o monitor esportiu
professional en esquí alpí

AFDP0111 Abalisament de pistes, senyalització
i socorrisme en espais esquiables

Animador o monitor esportiu
professional en ioga

AFDA0311 Instrucció en ioga

Animador o monitor esportiu
professional per a discapacitats

AFDA0411 Animació físic-esportiva i recreativa
per a persones amb discapacitat

Socorristes

Normativa

LLEI 7/2015, del 14 de maig, de
modificació de la Llei 3/2008, de l'exercici
de les professions de l'esport.

AFDP0109 Socorrisme en instal·lacions
aquàtiques
AFDP0209 Socorrisme en espais aquàtics
naturals

Instal·lador electricista en baixa
tensió

ELEE0109 Muntatge i manteniment
d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió
ENAE0508 Organització i projectes
d'instal·lacions solars fotovoltaiques

Instal·lador electricista en alta
tensió

ELEE0209 Muntatge i manteniment de xarxes
elèctriques d'alta tensió de segona i tercera
categoria i centres de transformació
ELEE0410 Gestió i supervisió del muntatge i
manteniment de xarxes elèctriques aèries
d'alta tensió de segona i tercera categoria i
centres de transformació d'intempèrie.
ELEE0510 Gestió i supervisió del muntatge i
manteniment de xarxes elèctriques
subterrànies d'alta tensió de segona i tercera
categoria i centres de transformació d'interior.

Operadors industrials de calderes

ENAL0108 Gestió de l'operació en centrals
termoelèctriques.

Combustibles gasosos

ENAS0110 Muntatge posada en servei,
manteniment, inspeccions i revisions
d’instal·lacions receptors i aparells de gas

Instal·lacions tèrmiques en els
edificis

ENAE0308 Organització i projectes
d’Instal·lacions tèrmiques

http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.h
tml
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Conservador d’ascensors

IMAQ0110 Instal·lacions i manteniment
d’ascensors i altres equips fixos d’elevació i
transport.
IMAQ0210 Desenvolupament de projectes
d’instal·lacions de manutenció, elevació i
transport.

Manipulació de gasos fluorats de
sistemes instal·lats en vehicles

TMVG0209 Manteniment dels sistemes
elèctrics i electrònics de vehicles
TMVG0310 Manteniment del motor i dels
sistemes elèctrics, de seguretat i
confortabilitat de maquinària agrícola,
d'indústries extractives i d'edificació i obra
civil

http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.h
tml

Operador industrial de calderes
(Reglament aparells a pressió)

QUIE0208 Operacions en instal·lacions
d'energia i de serveis auxiliars

http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.h
tml

Manipulació de gasos fluorats de
càrrega inferior a 3kg.

IMAR0108 Muntatge i manteniment
d'instal·lacions frigorífiques
IMAR0208 Muntatge i manteniment
d'instal·lacions de climatització i ventilacióextracció
IMAR0309 Planificació, gestió i realització del
manteniment i supervisió del muntatge
d'instal·lacions frigorífiques
IMAR0408 Muntatge i manteniment
d'instal·lacions calorífiques
IMAR0409 Planificació, gestió i realització del
manteniment i supervisió del muntatge
d’instal·lacions de climatització i ventilacióextracció.
IMAR0509 Planificació, gestió i realització del
manteniment i supervisió del muntatge
d’instal·lacions calorífiques.

http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.h
tml

Certificat de qualsevol càrrega de
refrigerants fluorats (CGFL)
Instal·lador de gas, categories A,
BiC

ENAS0110 - Categoria B (C inclosa) Muntatge,
posada en servei, manteniment, inspecció i
revisió d'instal·lacions receptores i aparells de
gas

http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.h
tml

Personal de transport sanitari (A1
i A2)

SANT0208 Trasllat sanitari

Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo,
eor el que se establecen las
característiques tècniques, l'equipament
sanitari i la dotació de personal dels
vehícules de transport sanitari per
carretera.

Instal·lacions frigorífiques
Instal·lacions tèrmiques en
edificis

ORDRE SLT/170/2014, de 26 de maig, de
regulació del procediment d'habilitació
del personal conductor de vehicles de
transport sanitari per carretera que no
tingui la qualificació requerida al Reial
decret 836/2012, de 25 de maig, pel qual
s'estableixen les característiques
tècniques, l'equipament sanitari i la
dotació de personal dels vehicles de
transport sanitari per carretera
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Capacitació per a realitzar
tractaments amb biocides
(Aplicador / responsable tècnic)

SEAG0110 Servei per al control de plagues
SEAG0311 Gestió de serveis per al control
d’organismes nocius
SEAG0212 Manteniment higienicosanitari
d’instal·lacions susceptibles de proliferació de
microorganismes nocius i la seva disseminació
per aerosolització.

Aplicador Fitosanitari capacitació
BASICA

AGAO108 Activitats auxiliars en vivers, jardins
i centres de jardineria
AGAR0309 Activitats auxiliars en conservació i
millora de monts
AGAX0208 Activitats auxiliars en agricultura
AGAU0111 Maneig i manteniment de
maquinaria agrària
AGAJ0109 Gestió i manteniment d'arbres i
palmeres ornamentals
AGAU0108 Agricultura Ecològica
AGAU0208 Gestió de la producció agrícola
SEAG0311 Gestió de serveis per al control
d’organismes nocius.

Aplicador Fitosanitari capacitació
QUALIFICAT .

AGAC0108 Cultius herbacis
AGAU0110 Producció de llavors i plantes en
viver
AGAH0108 Horticultura i floricultura
AGAF0108 Fructicultura
AGAC0108 Cultius herbacis
AGAO0208 Instal·lació i manteniment de
jardins i zones verdes
AGAR0208 Repoblacions forestals i
tractaments silvícoles
AGAO0308 Jardineria i restauració del
paisatge
AGAU0112 Producció i recol·lecció de bolets i
trufes
AGAU0210 Gestió de la producció de llavors i
plantes en viver
AGAJ0308 Gestió de la instal·lació i
manteniment de gespes en camps esportius
AGAR0109 Gestió de les repoblacions forestals
i de tractaments silvícoles
SEAG0110 Serveis per al control de plagues
SEAG0311 Gestió de serveis per al control
d’organismes nocius.

Real Decreto 830/2010, de 25 de junio,
por el que se establece la normativa
reguladora de la capacitación para realizar
tratamientos con biocidas.

DECRET 61/2015, de 28 d'abril, sobre els
productors i operadors de mitjans de
defensa fitosanitària de

DECRET 61/2015, de 28 d'abril, sobre els
productors i operadors de mitjans de
defensa fitosanitària de
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Aplicador de tatuatges,
micropigmentació, perforació
cutània

Unitats competències :
UC0067_3 Realitzar i supervisar processos de
pigmentació .
UC0068_3 Realitzar i supervisar tècniques de
tatuatge artístic.

DECRET 90/2008, de 22 d’abril, pel qual es
regulen les pràctiques de tatuatge,
micropigmentació i pírcing, així com els
requisits higienicosanitaris que han de
complir els establiments on es realitzen
aquestes pràctiques.

Es troben en els Certificats de professionalitat
IMPE0209 Maquillatge integral
IMPE0109(àmbit micropigmentació)
Bronzejat, maquillatge i depilació avançada
Formador Ocupacional

SSCE0110 Docència de la formació
professional per a l'ocupació

Reial decret 34/2008 de 18 de gener, pel
que es regulen els certificats de
professionalitat.

Assistent personal

SSCS0108 Atenció sociosanitària a persones al
domicili

RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2008, de
la Secretaria d'Estat de Política Social,
Famílies i Atenció a la Dependència i a la
Discapacitat.

Cuidador, gerocultor

SSCS0208 Atenció sociosanitària a persones
dependents en institucions socials

RESOLUCIÓ de 2 de desembre de 2008, de
la Secretaria d'Estat de Política Social,
Famílies i Atenció a la Dependència i a la
Discapacitat.

Responsable tècnic de taller de
reparació de vehicles (Electricitat
mecànica, electricitat, pintura,
xapa pintura)

TMVG0110 Planificació i control de l'àrea
d'electromecànica
TMVL0509 Pintura de vehicles
TMVL0609 Planificació i control de l'àrea de
carrosseria
TMVG0209 Manteniment dels sistemes
elèctrics i electrònics de vehicles

http://infonorma.gencat.cat/agen_taller.h
tml

Vigilant seguret privada

SEAD0112 Vigilant seguret privada i protecció
de persones
SEAD0212 Vigilant seguret privada i protecció
d’explosius

Activitats de lleure infantil i
juvenil

SSCB0209 Dinamització d'activitats de lleure
educatiu infantil i juvenil
SSCB0211 Direcció i coordinació d’activitats
d'educació en el lleure infantil i juvenil

Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat
privada.

ORDRE BSF/192/2015, de 18 de juny, per
la qual s'estableixen els programes dels
cursos de formació de monitor/a i de
director/a d'activitats d'educació en el
lleure infantil i juvenil
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Mariner pescador

UC0010_1: Contribuir a les operacions de
coberta en una embarcació pesquera» inclosa
en els certificats de
professionalitat.«MAPN0210 Activitats en
pesca de palangre, arrossegament i cèrcol, i en
transport marítim », «MAPN0110 Activitats en
pesca amb arts de fons i pesca de marisc, i en
transport marítim », «MAPN0211 Operacions
de coordinació en coberta i parc de pesca» i
«MAPN0710 observació de l’activitat i control
de les captures d’un vaixell pesquer, poden
obtenir el títol de Mariner Pescador

Patró local de pesca.

MAPN0111 Pesca de litoral

Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel
qual es regulen els títols professionals del
sector pesquer.

Barcelona, juliol de 2018
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