
Muntatge i posada en marxa de béns 
d'equip i de maquinària industrial
Família professional: Fabricació mecànica

Codi: FM_2-352_2
Nivell: 2

Data d'actualització: 20/05/2016

Àmbit professional

Entorn professional

Sectors productius

Desenvolupa la seva activitat professional en l'àrea de servei tècnic, dedicat al muntatge i 
manteniment de béns d'equip i maquinària industrial, en entitats de naturalesa principalment
privada, en empreses de dimensió mitjana o gran, generalment per compte d'altri, amb 
independència de la seva forma jurídica.

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

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

En el desenvolupament de l'activitat professional s'apliquen els principis d'accessibilitat 
universal o disseny per a totes les persones d'acord amb la normativa aplicable.

S'ubica en el sector productiu de fabricació de maquinària i equip, subsectors de fabricació 
de béns d'equip, maquinària industrial, equip elèctric i electrònic i afins.

Estat ICQP: 6 - Publicada al DOGC

Relació amb el Catálago Nacional de Cualifícaciones Profesionales

Unitats de competència

UC_2-1263-11_2

UC_2-1264-11_2

UC_2-1265-11_2

Muntar, reparar i posar en marxa sistemes mecànics.

Muntar, reparar i posar en marxa sistemes pneumàtics, 
hidràulics, elèctrics i electrònics de béns d'equip i 
maquinària industrial.

Realitzar operacions de mecanització i unió en 
processos de muntatge de béns d'equip i maquinària 
industrial.
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2
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Nivell: 

Nivell: 

Nivell: 

Competència general

Muntar i posar en marxa béns d'equip i maquinària industrial, a partir de plànols de muntatge i
instruccions tècniques, utilitzant els estris i eines requerits, mantenint els béns d'equip i 
maquinària industrial en condicions de funcionament i disponibilitat durant el període de 
garantia i complint la normativa aplicable de prevenció de riscs laborals i protecció del medi 
ambient.

Data de publicació:  30/11/2010

Aquesta qualificació es relaciona amb "FME352_2 Montaje y puesta en marcha de bienes 
de equipo y maquinaria industrial" 

Ocupacions o llocs de treball relacionats

- Instal·lador/a ajustador/a de màquines i equips industrials en general

- Muntador/a ajustador/a de maquinària industrial en general

- Muntador/a d'automatismes pneumàtics i hidràulics

- Muntador/a de béns d'equip

- Muntador/a d'equips elèctrics

- Muntador/a d'equips electrònics



MF_2-1263-1111_2

MF_2-1264-1111_2

MF_2-1265-1111_2

Tècniques de muntatge, reparació i 
posada en marxa de sistemes 
mecànics.

Tècniques de muntatge, reparació i 
posada en marxa de sistemes elèctrics, 
electrònics, pneumàtics i hidràulics.

Tècniques de fabricació mecànica.

Nivell: 

Nivell: 

Nivell: 
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Mòduls formatius

150 hores

270 hores

180 hores


