
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

HABILITACIONS  PROFESSIONALS DIRECTES  MITJANÇANT  CERTIFICATS 
DE PROFESSIONALITAT 

Índex 

✓ Acreditacions professionals per a treballs en alta tensió, baixa tensió, 
instal·lacions frigorífiques, operador caldera, contra incendis, RITE, conservador 
d’ascensors, gasos fluorats. Direcció General de Política Industrial. 

✓ Acreditacions professionals per a utilització de productes fitosanitaris (nivell bàsic 
i qualificat). Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural. 

✓ Acreditacions professionals per a treballs de socorrisme: carnet de socorrisme de 
piscines (Direcció General de Salut pública i Participació), carnet professional de 
socorrisme en espais aquàtics naturals i carnet professional de socorrisme en 
instal·lacions aquàtiques. (Direcció General d’Emergències i Interior). 

✓ Acreditacions professionals per a utilitzar productes biocides : aplicador de 
biocides, responsabilitat tècnica tractaments amb biocides, prevenció de legionel·la. 
Direcció general de Salut Pública I participació. 

✓ Acreditacions professionals per a treballs sector construcció: Targeta Professional 
de la Construcció. Fundación laboral de la Construcció. 

✓ Acreditacions professionals en matèria de prevenció de riscos laborals: NBPC 
(nivell bàsic de prevenció en construcció), PRL especific per sectors. Fundación laboral 
de la construcció. 

✓ Acreditacions professionals per a treballs de vigilància i seguretat: Habilitació i la 
targeta professional TIP de seguretat. Unitat Central de Seguretat Privada de la Direcció 
General de la Policia del Ministeri de l’Interior 
 



 

 

 

Acreditacions professionals per a treballs en alta tensió, baixa tensió, instal·lacions 
frigorífiques, operador caldera, contra incendis, RITE, conservador d’ascensors, gasos 
fluorats. Direcció General de Política Industrial. 
 

ACREDITACIÓ PROFESSIONAL 
Direcció General de Política Industrial CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

Acreditació professional per a baixa 
tensió 

• ELEE0109 Muntatge i manteniment 
d’instal·lacions elèctriques de baixa 
tensió 

• ELEE0310 Gestió i supervisió del 
muntatge I manteniment 
d’instal·lacions elèctriques a l’entorn 
d'edificis 

• ELEE0610 Gestió i supervisió del 
muntatge de xarxes elèctriques de 
baixa tensió i enllumenament exterior 
(habilita només per a categoria 
d’especialista en línies aèries o 
soterrànies per a distribució d’energia) 

Acreditació professional  per a línies 
d’alta tensió  i per a instal·lacions d’alta 
tensió 

• ELEE0209 Muntatge i manteniment de 
xarxes elèctriques d’alta tensió de 
segona i tercera categoria i centres de 
transformació 

• Acreditar simultàniament: ELEE0410 
Gestió i supervisió del muntatge i 
manteniment de xarxes elèctriques 
aèries d’alta tensió de 2a i  3a 
categoria  + 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   

Acreditació professional d’operador 
industrial de calderes 

• ENAL0108 Gestió de l’operació en 
centrals termoelèctriques 

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

Acreditació professional  per a 
instal·lacions frigorífiques 

• IMAR0309 Planificació, gestió i 
realització del manteniment i 
supervisió del muntatge 
d’instal·lacions frigorífiques 



 

 

ACREDITACIÓ PROFESSIONAL 
Direcció General de Política Industrial CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

• IMAR0108 Muntatge i manteniment 
d’instal·lacions frigorífiques 

Acreditació professional  per a 
instal·lacions de gas 
(Categoria B) 

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

Acreditació professional operaris 
d’instal·lacions contra incendis 
Operaris qualificats per a la 
instal·lació/manteniment de: sistemes de 
detecció i alarma d’incendis, sistemes de 
senyalització luminescent 

• ELEE0109 Muntatge i manteniment 
d’instal·lacions elèctriques de baixa 
tensió 

• ELEE0310 Gestió i supervisió del 
muntatge i manteniment 
d’instal·lacions elèctriques a l’entorn 
d'edificis 

• ELEE0610 Gestió i supervisió del 
muntatge de xarxes elèctriques de 
baixa tensió i enllumenament exterior 

• ELEM0111 Muntatge i manteniment de 
sistemes domòtics i immòtics 

• ELES0108 Muntatge i manteniment 
d’infraestructures de 
telecomunicacions en edificis 

• ELES0109 Muntatge d’instal·lacions de 
megafonia, sonorització de locals i 
circuits de televisió 

Acreditació professional operaris 
d’instal·lacions contra incendis 
Operaris qualificats per a la 
instal·lació/manteniment de: 
sistemes d’abastiment d’aigua contra 
incendis, sistemes d’hidrants contra 
incendis, sistemes de boques d’incendis 
equipades, sistemes de columna seca, 
sistemes fixos d’extinció per ruixadors 
automàtics i aigua pulveritzada, sistemes 
fixos d’extinció d’incendis per aigua 
nebulitzada, sistemes fixos d’extinció 
d’incendis per espuma física, sistemes fixos 
d’extinció d’incendis per pols, sistemes fixos 
d’extinció per agents extintors gasosos, 
sistemes fixos d’extinció per aerosols 

• IMAR0408  Muntatge i manteniment 
d’instal·lacions calorífiques 

• IMAR0208 Muntatge i manteniment 
d’instal·lacions de climatització 
ventilació i extracció 

• ENAT0108 Muntatge i manteniment de 
xarxes d’aigua 



 

 

ACREDITACIÓ PROFESSIONAL 
Direcció General de Política Industrial CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

condensats, sistemes de senyalització 
luminescent 
 
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 

Acreditació professional carnet 
d’instal·lacions tèrmiques en edificis 
(RITE) 

• IMAR0309  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 

• Acreditar simultàniament: IMAR0208  
Muntatge i manteniment 
d’instal·lacions de climatització i 
ventilació-extracció + IMAR0408 
Muntatge i manteniment 
d’instal·lacions calorífiques 

Acreditació professional per a 
manipulació de gasos fluorats. 
Manipulació d’equips amb sistemes 
frigorífics de qualsevol càrrega de 
refrigerants fluorats 

• IMAR0108 Muntatge i manteniment 
d’instal·lacions frigorífiques 

• IMAR0208 Muntatge i manteniment 
d’instal·lacions de climatització i 
ventilació-extracció 

Tràmits: 
S’ha de sol·licitar a la Direcció General de de Política Industrial  l’habilitació per exercir 
l’activitat  d’instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE)  i  les acreditacions professionals per  
instal·lacions i equips amb  sistemes frigorífics amb refrigerant de gasos fluorats. 
 

Per a la resta d’acreditacions professionals no s’ha de sol·licitar cap document addicional. El 
certificat de professionalitat habilita directament per a l’exercici de l’activitat. 
 



 

 

ACREDITACIÓ PROFESSIONAL 
Direcció General de Política Industrial CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

➔ Clica per a més informació sobre reconeixement d’acreditacions professionals 

 
 
Acreditacions professionals per a utilització de productes fitosanitaris (nivell bàsic i 
qualificat). Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural. 
 

ACREDITACIÓ PROFESSIONAL 
Utilització de productes fitosanitaris CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

Carnet d’utilització de productes 
fitosanitaris NIVELL BÀSIC 

• AGAJ0109 Gestió i manteniment 
d’arbres i palmeres ornamentals 

• AGAO0108 Activitats auxiliars en 
vivers, jardins i centres de jardineria 

• AGAR0309 Activitats auxiliars en 
conservació i millora de forests 

• AGAU0108 Agricultura ecològica 

• AGAX0208 Activitats auxiliars en 
agricultura 

• AGAU0111 Maneig i manteniment de 
maquinària agrària 

• AGAU0208 Gestió de la producció 
agrícola 

• SEAG0311 Gestió de serveis per al 
control d’organismes nocius 

Carnet d’utilització de productes 
fitosanitaris NIVELL QUALIFICAT 

• AGAC0108 Cultius herbacis 

• AGAF0108 Fructicultura 

• AGAH0108 Horticultura i floricultura 

• AGAO0208 Instal·lació i manteniment 
de jardins i zones verdes 

• AGAO0308M Jardineria i restauració 
del paisatge 

• AGAR0109 Gestió de repoblacions 
forestals i de tractaments silvícoles 

• AGAR0208 Repoblacions forestals i 
tractaments silvícoles 

• AGAU0112 Producció i recol·lecció de 
bolets i tòfones 

• AGAU0110 Producció de llavors i 
plantes en viver 

• SEAG0110 Serveis per al control de 
plagues 

https://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/acreditacio_professional_informacio_general/
https://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/acreditacio_professional_informacio_general/
https://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/acreditacio_professional_informacio_general/


 

 

• SEAG0311 Gestió de serveis per al 
control d’organismes nocius 

Tràmits: 
S’ha de sol·licitar a la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament 
Rural, aportar juntament amb la sol·licitud el DNI i el certificat de professionalitat. 
 

➔ Clica per a més informació sobre el carnet d'usuari professional de productes 
fitosanitaris  

 

 
Acreditacions professionals per a treballs de socorrisme: carnet de socorrisme de piscines 
(Direcció General de  Salut Pública i Participació), carnet professional de socorrisme en 
espais aquàtics naturals i carnet professional de socorrisme en instal·lacions aquàtiques. 
(Direcció General d’Emergències i Interior). 
 

ACREDITACIÓ PROFESSIONAL 
SOCORRISME 

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

Carnet de socorrista de piscines • AFDP0209  Socorrisme en espais 
aquàtics naturals 

• AFDP0109 Socorrisme en instal·lacions 
aquàtiques 

Carnet professional de socorrisme en 
espais aquàtics naturals 

• AFDP0209  Socorrisme en espais 
aquàtics naturals 

Carnet professional de socorrisme en 
instal·lacions aquàtiques 

• AFDP0109 Socorrisme en instal·lacions 
aquàtiques 

Tràmits: 
- carnet socorrisme de piscines:  s’ha de sol·licitar convalidació a Direcció General de 
Salut Pública i Participació  
 
- carnet professional de socorrisme en espais aquàtics naturals i instal·lacions aquàtiques: 
s’ha de sol·licitar el carnet professional a la Direcció General d’Emergències i Interior 

 

 
Acreditacions professionals per  a utilitzar productes biocides : aplicador de bioci   des, 
responsabilitat tècnica tractaments amb biocides, prevenció de legionel·la. Direcció 
General de Salut Pública i Participació. 
 

ACREDITACIÓ PROFESSIONAL 
Aplicació de productes biocides CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

Capacitació per aplicar  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 

https://www.caib.es/sites/sanitatvegetal/ca/introduccion-82579/
https://www.caib.es/sites/sanitatvegetal/ca/introduccion-82579/
https://www.caib.es/sites/salutambiental/ca/tramits_amb_el_servei-26188/
https://www.caib.es/sites/salutambiental/ca/tramits_amb_el_servei-26188/
https://www.caib.es/sites/salutambiental/ca/tramits_amb_el_servei-26188/
https://www.caib.es/sites/salutambiental/ca/tramits_amb_el_servei-26188/
https://www.caib.es/sites/salutambiental/ca/tramits_amb_el_servei-26188/
https://www.caib.es/sites/salutambiental/ca/tramits_amb_el_servei-26188/
https://www.caib.es/sites/salutambiental/ca/tramits_amb_el_servei-26188/
https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/4265942/
https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/4265942/
https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/4265942/
https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/4265942/
https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/4265942/
https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/4265942/
https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/4265942/
https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/4265942/
https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/4265942/


 

 

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 

Capacitació per al programa de 
tractament, per a les persones que 
realitzen tractaments d’instal·lacions 
susceptibles de multiplicació i dispersió 
de la legionel·la amb biocides del tipus 2 i 
11 

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

Tràmits: 
No s’ha de sol·licitar cap document a la Direcció general de Salut Pública i Participació. 
El certificat de professionalitat habilita de manera directa per a l’exercici de l’activitat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Acreditacions professionals per a treballs en el sector construcció: Targeta Professional de 
la Construcció. Fundació Laboral de la Construcció. 
 

ACREDITACIÓ PROFESSIONAL 
TCP CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

Targeta Professional de la Construcció La 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 
d’Edificació i Obra Civil (EOC) 

Tràmits:   
Amb qualsevol dels certificats de professionalitat de la família EOC es garanteix el nivell de 
coneixements necessaris per a la obtenció de la Targeta Professional de la Construcció. 
Per a sol·licitar la TPC a la Fundació Laboral de la Construcció, a més de presentar la 
formació acreditativa, s’han de complir altres requisits (experiència professional). 
 
 

➔ Clica per a més informació sobre la Targeta Professional de la Construcció 

 

 

https://www.trabajoenconstruccion.com/
https://www.trabajoenconstruccion.com/
https://www.trabajoenconstruccion.com/


 

 

Acreditacions professionals en matèria de prevenció de riscos laborals: NBPC (nivell bàsic 
de prevenció en construcció), PRL especific per sectors. Fundació Laboral de la 
Construcció. 
 

ACREDITACIÓ PROFESSIONAL 
PRL 

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

Reconeixement de formació en matèria 
de PRL. 
NBPC (nivell bàsic de prevenció en  
construcció). 

La superació amb avaluació positiva del 
MF1360_2  o mòdul formatiu reconegut en les 
taules del Conveni general del sector de la 
Construcció 2017, dels següents certificats de 
professionalitat: 

• EOCB0108 Fàbriques de construcció 
• EOCE0111 Armadures passives per a 

formigó 
• EOCB0111 Cobertes inclinades 
• EOCE0211 Encofrats 
• EOCJ0111 Impermeabilització 

mitjançant membranes formades amb 
làmines 

• EOCJ0110 Instal·lació de placa de guix 
laminat i cels rasos 

• EOCJ0211 Instal·lació de sistemes 
tècnics de paviments, plafons i 
mampares 

• EOCJ0109 Muntatge de bastides 
tubulars 

• EOCB0211 Paviments i obra de paleta 
d'urbanització 

• EOCB0110 Pintura decorativa en 
construcció 

• EOCB0311 Pintura industrial en 
construcció 

• EOCB0210 Revestiments amb pastes i 
morters en construcció 

• EOCB0310 Revestiments amb peces 
rígides per adherència en construcció 

• EOCO0112 Control d'execució d'obres 
d'edificació 

• EOCO0212 Control d'execució d'obres 
civils 

• IEXD0409 Col·locació de pedra natural 
• IEXDM0109  Operacions auxiliars en 

excavacions subterrànies i a cel obert 



 

 

ACREDITACIÓ PROFESSIONAL 
PRL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

Reconeixement de formació específica 
en matèria de PRL de 2n cicle 
 
 
 

• EOCH0108 Operacions de formigó 
• EOCB0208 Operacions auxiliars d'obra 

de paleta de fàbriques i cobertes 
• EOCB0109 Operacions auxiliars de 

revestiments continus en construcció 
• EOCB0209 Operacions auxiliars 

d'acabats rígids i urbanització 
• EOCJ0311 Operacions bàsiques de 

revestiments lleugers i tècnics en 
construcció 

• EOCB0108 Fàbriques d'obra de paleta. 
• EOCE0111 Armadures passives per a 

formigó 
• EOCB0111 Cobertes inclinades 
• EOCE0211 Encofrats 
• EOCJ0111 Impermeabilització 

mitjançant membranes formades amb 
làmines 

• EOCJ0110 Instal·lació de placa de guix 
laminat i falsos sostres 

• EOCJ0211 Instal·lació de sistemes 
tècnics de paviments, empanellats i 
mampares 

• EOCJ0109 Muntatge de bastides 
tubulars 

• EOCB0211 Paviments i obra de paleta 
d'urbanització 

• EOCB0110 Pintura decorativa en 
construcció 

• EOCB0311 Pintura industrial en 
construcció 

• EOCB0210 Revestiments amb pastes i 
morters en construcció 

• EOCB0310 Revestiments amb peces 
rígides per adherència en construcció 

• EOCO0108 Representació de projectes 
d'edificació 

• EOCO0208 Representació de projectes 
d'obra civil 

• EOCO0109 Control de projectes i obres 
de construcció 



 

 

ACREDITACIÓ PROFESSIONAL 
PRL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

• EOCE0109 Aixecaments i replantejos 
• EOCO0212 Control d'execució d'obres 

civils 
• EOCO0112 Control d'execució d'obres 

d'edificació 
• ADGD0208 Gestió integrada de 

recursos humans 
• ADGD0210 Creació i gestió de 

microempreses 
• ELEE0109 Muntatge i manteniment 

d'instal·lacions elèctriques de baixa 
tensió 

• ELEE0110 Desenvolupament de 
projectes d'instal·lacions elèctriques a 
l'entorn d'edificis i amb finalitats 
especials 

• ELEE0210 Desenvolupament de 
projectes de xarxes elèctriques de 
baixa i alta tensió 

• ELEE0310 Gestió i supervisió del 
muntatge i manteniment 
d'instal·lacions elèctriques a l'entorn 
d'edificis 

• ELEE0510 Gestió  i supervisió del 
muntatge i manteniment de xarxes 
elèctriques subterrànies d'alta tensió 
de 2a i 3a categoria i centres de 
transformació d'interior 

• ELEE0610 Gestió i supervisió del 
muntatge i manteniment de xarxes 
elèctriques de baixa tensió i 
enllumenat exterior 

• ELEM0111 Muntatge i manteniment de 
sistemes domòtics i immòtics 

• ELEM0211Gestió i supervisió del 
muntatge i manteniment de sistemes 
domòtics i immòtics 

• ELEM0311 Muntatge i manteniment de 
sistemes d'automatització industrial 



 

 

ACREDITACIÓ PROFESSIONAL 
PRL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

• ELEQ0111 Operacions auxiliars de 
muntatge i manteniment d'equips 
elèctrics i electrònics 

• ELES0208 Operacions auxiliars de 
muntatge d'instal·lacions 
electrotècniques i de 
telecomunicacions en edificis 

• ELES0209 Muntatge i manteniment de 
sistemes de telefonia i infraestructures 
de xarxes locals de dades 

• ELES0210 Gestió i supervisió del 
muntatge i manteniment de les 
infraestructures de telecomunicacions i 
de xarxes de veu i dades a l'entorn 
d'edificis 

• ENAA0109 Organització i control del 
muntatge i manteniment de xarxes i 
instal·lacions d'aigua i sanejament 

• ENAE0111 Operacions bàsiques en el 
muntatge i manteniment 
d'instal·lacions d'energies renovables 

• ENAT0108 Muntatge i manteniment de 
xarxes d'aigua 

• IEXD0108 Elaboració de pedra natural. 
• IEXD0109 Disseny i coordinació de 

processos en pedra natural 
• IEXD0208 Extracció de la pedra natural 
• IEXD0209 Obres d'artesania i 

restauració en pedra natural 
• IEXD0309 Desenvolupament i 

supervisió d'obres de restauració en 
pedra natural 

• IEXD0409 Col·locació de pedra natural 
• IEXM0109 Operacions auxiliars en 

excavacions subterrànies i al cel obert 
• IMAI0108 Operacions de lampisteria i 

calefacció climatització domèstica 
• IMAI0110 Instal·lació i manteniment de 

sistemes d'aïllament tèrmic, acústic i 
protecció passiva contra el foc 



 

 

ACREDITACIÓ PROFESSIONAL 
PRL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

• IMAI0210 Gestió i supervisió del 
muntatge i el manteniment de 
sistemes d'aïllament tèrmic, acústic i 
contra el foc 

• IMAR0209 Desenvolupament de 
projectes d'instal·lacions frigorífiques 

Tràmits: 
No s’ha de sol·licitar cap document a la Fundació Laboral de la Construcció. 

• La superació del MF1360_2 o els reconeguts en les taules del conveni general del 
sector de la construcció de 2017, acrediten de manera directe,  el nivell bàsic de 
prevenció en construcció. 

• Els certificats de professionalitat esmentats, habiliten de manera directa el PRL  
específic de 2n cicle, d’acord amb  les taules del conveni general del sector de la 
construcció de 2017. 

 
Més informació: 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-10951 

 
 

Acreditacions professionals  per a treballs de vigilància i seguretat: Habilitació i la targeta 
professional TIP de seguretat. Unitat Central de Seguretat Privada de la Direcció General 
de la Policia del Ministeri de l’Interior 
 

ACREDITACIÓ PROFESSIONAL 
Seguretat privada CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 

Habilitació i la targeta professional TIP de 
seguretat 

• SEAD0112 Vigilància, seguretat 
privada i protecció de persones 

•  SEAD0212 Vigilància, seguretat 
privada i protecció d'explosius 

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

 

 

 

 

 

 

Actualitzat març 2023 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-10951

