
Muntatge i manteniment 
d'infraestructures de 
telecomunicacions en edificis

Família professional: Electricitat i electrònica

Codi: EE_2-043_2
Nivell: 2

Àmbit professional

Entorn professional

Sectors productius

Desenvolupa la seva activitat professional en departaments de producció dedicats al 
muntatge i/o manteniment d'instal·lacions pertanyents a empreses de naturalesa pública o 
privada, amb independència de la seva forma jurídica i mida, per compte propi o d'altri i 
depenent, si escau, jeràrquicament d'un superior.

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

Les activitats que desenvolupa en el seu àmbit professional estan sotmeses a regulació per 
les administracions competents, complint-se específicament el que estableix la normativa 
aplicable en matèria d'instal·lacions electrotècniques de baixa tensió, eficiència energètica i 
infraestructures de telecomunicacions en edificis, entre d'altres

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

S'ubica al sector de les telecomunicacions, dins del subsector d'instal·lacions de 
telecomunicació en l'entorn d'edificis, en processos de muntatge i manteniment 
d'infraestructures comunes de telecomunicació per a la captació de senyals de radiodifusió 
sonora i TV, accés a telefonia i banda ampla o altres xarxes requerides.

Així mateix, pot acomplir les seves funcions en altres sectors productius en els que es 
desenvolupin els citats processos.

Estat Agència FPCAT: 0 - Finalitzada

Competència general

Muntar la captació de senyals de radiodifusió sonora i TV: antenes i via cable, així com de 
telefonia i comunicació interior en edificis i amb junts d'edificacions, aplicant les tècniques i 
els procediments requerits en cada cas, aconseguint-ne els criteris de qualitat, en condicions 
de seguretat i complint la normativa vigent.

Data d'actualització BOE:  



Relació amb el Catálago Nacional de Cualifícaciones Profesionales

Unitats de competència

UC_2-0120-11_2

UC_2-0121-11_2

Muntar i mantenir instal·lacions destinades a la captació,
adaptació i distribució de senyals de radiodifusió sonora i
televisió en edificis.

Muntar i mantenir instal·lacions destinades a l'accés a 
serveis de telefonia i banda ampla en edificis.

2

2

Nivell: 

Nivell: 

MF_2-0120-1111_2

MF_2-0121-1111_2

Muntatge i manteniment d'instal·lacions 
destinades a xarxes de gestió, control, 
seguretat i comunicació interior en 
edificis.

Muntatge i manteniment d'instal·lacions 
destinades a l'accés a serveis de 
telefonia i  banda ample a edificis.

Nivell: 

Nivell: 

2

2

Mòduls formatius

210 hores

180 hores

Aquesta qualificació es relaciona amb "ELE043_2 Montaje y mantenimiento de 
infraestructuras de telecomunicaciones en edificios" 

Ocupacions o llocs de treball relacionats

- Instal·lador/a d'antenes de ràdio-televisió

- Instal·lador/a de líneas de telecomunicació

- Instal·lador/a de telecomunicacions en edificis

- Instal·lador/a de telefonia i intercomunicació

- Instal·lador/a d'equips i sistemes de telecomunicació


