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Àmbit professional

Entorn professional

Sectors productius

Desenvolupa la seva activitat professional en el servei postvenda o assistència tècnica, 
dedicada al manteniment i muntatge mecànic d'equip industrial, concretament en els 
processos de muntatge estacionari mecànic de la maquinària i en els processos 
d'acoblament i instal·lació en planta de la mateixa, en entitats de naturalesa privada, en 
petita, mitjana o gran empresa, per compte propi o d'altri, amb independència de la seva 
forma jurídica.


Desenvolupa la seva activitat depenent, si cal, funcional i/o jeràrquicament de un superior.

Pot tenir personal al seu càrrec en ocasions, per temporades o de forma estable.

En el desenvolupament de la seva activitat professional s'apliquen els principis 
d'accessibilitat universal d'acord amb la normativa aplicable.

S'ubica en la pràctica totalitat dels sectors productius, com pot ser la industria extractiva, 
química, el sector energètic, metal·lúrgic, de la construcció, de l'alimentació, de la industria 
tèxtil i arts gràfiques, i en general en tots aquells en els que es realitzin operacions 
d'instal·lació i manteniment de maquinària i equips.

Estat ICQP: 6 - Publicada al DOGC

Competència general

Realitzar el muntatge i instal·lació en planta de maquinària i equip industrial així com el seu 
manteniment i reparació, tant de maquinària fixa com de línies de producció automatitzades, 
complint amb els estàndards de qualitat i la normativa aplicable de prevenció de riscos 
laborals i protecció del medi ambient.

Data de publicació:  30/11/2010



Relació amb el Catálago Nacional de Cualifícaciones Profesionales

Unitats de competència

UC_2-0117-11_2

UC_2-0116-11_2

Mantenir sistemes mecànics hidràulics i pneumàtics de 
línies de producció automatitzades.

Muntar i mantenir maquinària i equip mecànic. 

2

2

Nivell: 

Nivell: 

MF_2-0116-1111_2

MF_2-0117-1111_2

Muntatge i manteniment mecànic.

Manteniment mecànic de línies 
automatitzades.

Nivell: 

Nivell: 

2

2

Mòduls formatius

270 hores

270 hores

Aquesta qualificació es relaciona amb "IMA041_2 Mantenimiento y montaje mecánico de 
equipo industrial" 

Ocupacions o llocs de treball relacionats

- Mantenidor/a de línia automatitzada

- Mecànic/a de manteniment

- Muntador/a industrial


