
Muntatge i manteniment 
d'instal·lacions solars tèrmiques
Família professional: Energia i aigua

Codi: EA_2-190_2
Nivell: 2

Data d'actualització: 20/05/2016

Àmbit professional

Entorn professional

Sectors productius

Desenvolupa la seva activitat professional en l'àrea de producció dedicada a realitzar el 
muntatge, l'explotació i el manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques, en entitats de 
naturalesa pública o privada, empreses de mida petita, mitjana o gran, tant per compte propi
com d'altri, amb independència de la seva forma jurídica. 

Desenvolupa la seva activitat depenent, si escau, funcionalment i/o jeràrquicament d'un 
superior. 

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

La seva activitat professional està sotmesa a regulació per l'Administració competent. 

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 la construcció i energètic, en les activitats productives en les quals es 
realitza el muntatge, l'explotació i el manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques per a la 
producció d'aigua calenta sanitària o per al suport a sistemes de calefacció i altres usos. 

Estat ICQP: 6 - Publicada al DOGC

Relació amb el Catálago Nacional de Cualifícaciones Profesionales

Unitats de competència

UC_2-0601-11_2

UC_2-0602-11_2

UC_2-0603-11_2

UC_2-0604-11_2

UC_2-0605-11_2

Replantejar instal·lacions solars tèrmiques.

Muntar captadors, equips i circuits hidràulics 
d'instal·lacions solars tèrmiques.

Muntar circuits i equips elèctrics d'instal·lacions solars 
tèrmiques. 

Posar en servei i operar instal·lacions solars tèrmiques.

Mantenir instal·lacions solars tèrmiques. 
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Nivell: 

Nivell: 

Nivell: 

Nivell: 

Nivell: 

Competència general

Realitzar el muntatge, posada en servei, operació i manteniment d'instal·•lacions solars 
tèrmiques de baixa temperatura, amb la qualitat i seguretat requerides i complint la normativa 
aplicable.

Data de publicació:  30/11/2010

Aquesta qualificació es relaciona amb "ENA190_2 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS" 

Ocupacions o llocs de treball relacionats

- Mantenidor/a d'instal·lacions solars tèrmiques

- Muntador/a d'instal·lacions solars tèrmiques

- Operador/a d'instal·lacions solars tèrmiques



MF_2-0601-1111_2

MF_2-0602-1111_2

MF_2-0603-1111_2

MF_2-0604-1111_2

MF_2-0605-1111_2

Replantejament d'instal·lacions solars 
tèrmiques.

Muntatge mecànic i hidràulic 
d'instal·lacions solars tèrmiques.

Muntatge elèctric d'instal·lacions solars 
tèrmiques.

Posada en servei i operació 
d'instal·lacions solars tèrmiques.

Manteniment d'instal·lacions solars 
tèrmiques.

Nivell: 

Nivell: 

Nivell: 

Nivell: 

Nivell: 
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Mòduls formatius

90 hores

180 hores

90 hores

60 hores

120 hores


