HABILITACIONS DIRECTES SI TENIU CERTIFICATS DE
PROFESSIONALITAT

Nom de
l’acreditació, el
títol o el carnet
corresponent
Carnet d’usuari
professional
fitosanitari (nivell
bàsic)

Certificats de professionalitat amb què
es pot sol·licitar
AGAJ0109 Gestió i manteniment d’arbres
i palmeres ornamentals (RD 682/2011,
modificat pel RD 627/2013)
AGAO0108 Activitats auxiliars en vivers,
jardins i centres de jardineria (RD
1375/2008)
AGAR0309 Activitats auxiliars en
conservació i millora de forests (RD
682/2011)
AGAU0108 Agricultura ecològica (RD
1965/2008, modificat pel RD 682/2011)
AGAX0208 Activitats auxiliars en
agricultura (RD 1375/2008, modificat pel
RD 682/2011)
AGAU0111 Maneig i manteniment de
maquinària agrària (RD 1784/2011)
AGAU0208 Gestió de la producció
agrícola (RD 1211/2011)
SEAG0311 Gestió de serveis per al control
d’organismes nocius (RD 624/2013)

Entitat on sol·licitar
l’acreditació, el títol o
el carnet
corresponent
Direcció General
d’Agricultura i
Ramaderia
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Carnet d’usuari
professional
fitosanitari (nivell
qualificat)

AGAC0108 Cultius herbacis (RD
1375/2008, modificat pel RD 682/2011)
AGAF0108 Fructicultura (RD 1375/2008)
AGAH0108 Horticultura i floricultura (RD
1375/2008, modificat pel RD 682/2011)
AGAO0208 Instal·lació i manteniment de
jardins i zones verdes (RD 1375/2008)
AGAO0308M Jardineria i restauració del
paisatge (RD 1375/2008, modificat pel
RD 682/2011)
AGAR0109 Gestió de repoblacions
forestals i de tractaments silvícoles (RD
682/2011, modificat pel RD 627/2013)
AGAR0208 Repoblacions forestals i
tractaments silvícoles (RD 682/2011)
AGAU0112 Producció i recol·lecció de
bolets i tòfones (RD 627/2013)
AGAU0210 Producció de llavors i plantes
en viver (RD 1519/2011)
SEAG0110 Serveis per al control de
plagues (RD 1536/2011, modificat pel
RD 624/2013)
SEAG0311 Gestió de serveis per al
control d’organismes nocius (RD
624/2013)

Direcció General
d’Agricultura i
Ramaderia

Títol de Mariner
Pescador

Certificat de Formació Bàsica + Unitat de
competència 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
encerclament i en transport marítim»,
«MAPN0110 Activitats en pesca amb
arts d’emmallament i marisqueig 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 buc».

Direcció General de
Pesca i Medi Marí
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Títol de Patró
Local de Pesca

MAPN0111 Pesca de litoral +
compliment dels requisits que estableix
la normativa vigent

Direcció General de
Pesca i Medi Marí

Acreditació
ELEE0109 Muntatge i manteniment
Professional
d’instal·lacions elèctriques de
d’Instal·lador de
baixa tensió
baixa tensió (bàsic
i especialista)

Direcció General de
Política Industrial

Acreditació
Professional
d’Instal·lador de
Línies d’alta
tensió

ELEE0209 Muntatge i manteniment de
xarxes elèctriques d’alta tensió de
segona i tercera categoria i centres de
transformació
ELEE 0410 + ELEE 0510

Direcció General de
Política Industrial

Acreditació
Professional
d’Instal·lador
d’alta tensió

ELEE0209 Muntatge i manteniment de
xarxes elèctriques d’alta tensió de
segona i tercera categoria i centres de
transformació
ELEE 0410 + ELEE 0510

Direcció General de
Política Industrial

Acreditació
Professional
d’Operador de
calderes

ENAL0108 Gestió de l’operació en
centrals termoelèctriques
QUIE0208 Operacions en sistemes
d’energia i de serveis auxiliars

Direcció General de
Política Industrial

Acreditació
Professional de
Frigorista

IMAR 0309 Planificació, gestió i
realització del manteniment i supervisió
del muntatge d’instal·lacions
frigorífiques
IMAR0108 Muntatge i manteniment
d’instal·lacions frigorífiques

Direcció General de
Política Industrial

Acreditació
Professional
d’Instal·lacions
tèrmiques en
edificis

IMAR 0309 Planificació, gestió i
realització del manteniment i supervisió
del muntatge d’instal·lacions
frigorífiques
IMAR0409 Planificació, gestió i
realització del manteniment i supervisió
del muntatge d’instal·lacions de
climatització i ventilació-extracció
IMAR0509 Planificació, gestió i
realització del manteniment i supervisió
del muntatge d’instal·lacions
calorífiques
IMAR0208 + IMAR0408

Direcció General de
Política Industrial
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Acreditació
Professional de
Gas categoria B

ENAS0110 Muntatge, posada en servei,
manteniment, inspecció i revisió
d’instal·lacions receptores i aparells de
gas

Direcció General de
Política Industrial

Acreditació
Professional de
Conservador
d’ascensors

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

Direcció General de
Política Industrial

Carnet de
socorrista (espais
aquàtics naturals)

AFDP0209 Socorrisme en espais
aquàtics naturals

Direcció General
d’Emergències i
Interior

Carnet de
socorrista
(instal·lacions
aquàtiques)

AFDP0109 Socorrisme en instal·lacions
aquàtiques

Direcció General de
Salut Pública i
Participació

Acreditació
d’Aplicador de
biocides tipus 2, 3,
4, 14, 18 i 19
(excepte els tipus
2 utilitzats en el
control de
legionel·la, clau
100 del Registre
Oficial de
Biocides)

SEAG0110 Serveis per al control de
plagues

No s’ha de
demanar
acreditació.
Aquesta es
demostra amb la
presentació del
certificat de
professionalitat

Capacitació per a
la Responsabilitat
tècnica per a les
empreses
dedicades a
tractaments amb
biocides dels tipus
2, 3, 4, 11, 14, 18 i
19

SEAG0311 Gestió de serveis per al
control d’organismes nocius

No s’ha de
demanar
acreditació.
Aquesta es
demostra amb la
presentació del
certificat de
professionalitat
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Acreditació per
dur a terme el
Servei de
prevenció de
riscos de
legionel·la com a
aplicador de
biocides tipus 2
(utilitzats en el
control de
legionel·la, clau
100 del registre
Oficial de
Biocides) i tipus
11

SEAG0212 Manteniment
higienicosanitari d’instal·lacions
susceptibles de proliferació de
microorganismes nocius i la seva
disseminació per aerosolització

No s’ha de
demanar
acreditació.
Aquesta es
demostra amb la
presentació del
certificat de
professionalitat

Targeta
Professional de la
Construcció

Superació amb avaluació positiva de la
formació en matèria de prevenció de
riscos laborals que s’estableix als
certificats de professionalitat de la
família professional de Edificació i obra
civil

Fundació Laboral
de la Construcció

Habilitació per
exercir les
funcions de
prevenció de
riscos laborals de
nivell bàsic

Mòdul formatiu MF1360_2 Prevenció
bàsica de riscos laborals en construcció,
transversal als certificats de
professionalitat «EOCO0212 Control
d’execució d’obres civils» i
«EOCO0112 Control d’execució d’obres
d’edificació»

Fundació Laboral
de la Construcció

Habilitació i la
targeta
professional TIP
de seguretat

SEAD0112 Vigilància, seguretat privada i
protecció de persones
SEAD0212: Vigilància, seguretat privada
i protecció d’explosius

Unitat Central de
Seguretat Privada
de la Direcció
General de la
Policia del Ministeri
de l’Interior
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