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Àmbit professional

Entorn professional

Sectors productius

Aquest tècnic s'integra als serveis de muntatge i manteniment d'instal·lacions de refrigeració
comercials i industrials dels diversos sectors productius.

Atès que les activitats de muntatge, manteniment i reparació es desenvolupen en les 
diferents instal·lacions d'edificis, auxiliars a la producció i de processos industrials, es donen
pràcticament en la totalitat dels sectors productius i no és possible relacionar-los 
exhaustivament, es citen a continuació alguns dels subsectors on aquest tècnic pot exercir 
el seu treball:

- Aeroports. 
- Instal·lacions portuàries. 
- Instal·lacions d'indústries de química bàsica (refinació i petroquímica, fibres sintètiques, 
productes químics, pigments, fertilitzants, primeres matèries plàstiques, cautxú sintètic, etc.).
  
- Indústria alimentària (càrniques, lactis, pesca, begudes, fruites i verdures, etc.). 
- Enginyeria i serveis de manteniment. 
- Empreses de muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques. 

- Instal·lacions esportives. 
- Edificis d'oficines. 
- Edificis industrials. 
- Instal·lacions de museus. 
- Instal·lacions hospitalàries. 
- Edificis d'habitatges. 

Estat Agència FPCAT: 0 - Finalitzada

Competència general

Realitzar el muntatge, posada en marxa, regulació, manteniment, reparació, 
desmantellament, reciclatge i reconversió d'instal·lacions frigorífiques, així com la càrrega, 
recàrrega i recuperació de fluids refrigerants, segons normativa aplicable vinculada a qualitat,
protecció mediambiental i la planificació de l'activitat preventiva.
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- Hipermercats i grans magatzems. 
- Terminals i estacions de ferrocarril i d'autobusos. 
- Hoteleria i restauració. 

Relació amb el Catálago Nacional de Cualifícaciones Profesionales

Unitats de competència

UC_2-0114-11_2

UC_2-0115-11_2

Muntar instal·lacions de refrigeració comercial i 
industrial.

Mantenir instal·lacions de refrigeració comercial i 
industrial.

2

2

Nivell: 

Nivell: 

MF_2-0114-1111_2

MF_2-0115-1111_2

Muntatge d'instal·lacions frigorífiques.

Manteniment d'instal·lacions 
frigorífiques.

Nivell: 

Nivell: 

2

2

Mòduls formatius

270 hores

270 hores

Aquesta qualificació es relaciona amb "IMA040_2 Montaje y mantenimiento de 
instalaciones frigoríficas" 

Ocupacions o llocs de treball relacionats

- Instal·lador/a frigorista en instal·lacions comercials

- Instal·lador/a frigorista en processos industrials

- Mantenidor/a frigorista en instal·lacions comercials

- Mantenidor/a frigorista en processos industrials


