
Muntatge, posada en servei, 
manteniment, inspecció i revisió 
d'instal·lacions receptores i aparells 
de gas
Família professional: Energia i aigua

Codi: EA_2-472_2
Nivell: 2

Àmbit professional

Entorn professional

Sectors productius

Desenvolupa la seva activitat professional per compte propi o aliè, en empreses de 
qualsevol mida, fonamentalment privades, dedicades al subministrament i distribució de gas,
així com al muntatge, explotació i manteniment d'instal·lacions i aparells de gas, depenent 
funcionalment, si escau, d'un superior i podent tenir el seu càrrec personal de nivell inferior. 

La seva activitat professional està sotmesa a regulació per l'Administració competent, 
responent la qualificació als requisits establerts en la legislació vigent per a l'obtenció del 
carnet professional d'instal·lador de gas de categoria B.

S'ubica al sector energètic, subsector de subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i 
aire condicionat, en les activitats econòmiques de producció de gas i distribució de 
combustibles gasosos, i fontaneria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire 
condicionat.

Estat ICQP: 6 - Publicada al DOGC

Competència general

Realitzar el muntatge, modificació, ampliació, adequació, inspecció, posada en servei, 
manteniment, reparació i revisió d'instal·lacions receptores i aparells de gas, d'acord amb 
l'establert en la legislació vigent, amb la qualitat prevista i en condicions de seguretat per a 
les persones, instal·lacions i medi ambient.

Data de publicació:  07/02/2013



Relació amb el Catálago Nacional de Cualifícaciones Profesionales

Unitats de competència

UC_2-1522-11_2

UC_2-1523-11_2

UC_2-1524-11_2

UC_2-1525-11_2

UC_2-1526-11_2

Realitzar instal·lacions receptores comunes i individuals 
de gas.

Realitzar la posada en servei, inspecció i revisió 
periòdica d'instal·lacions receptores de gas.

Realitzar la posada en marxa i adequació d'aparells a 
gas.

Mantenir i reparar instal·lacions receptores i aparells de 
gas.

Prevenir riscos en instal·lacions receptores i aparells de 
gas.

2

2

2

2

2

Nivell: 

Nivell: 

Nivell: 

Nivell: 

Nivell: 

MF_2-1522-1111_2

MF_2-1523-1111_2

MF_2-1524-1111_2

MF_2-1525-1111_2

MF_2-1526-1111_2

Muntatge d'instal·lacions receptores de 
gas

Posada en servei, inspecció i revisió 
d'instal·lacions receptores de gas

Posada en marxa i adequació d'aparells
de gas

Manteniment i reparació d'instal·lacions 
receptores i aparells de gas

Seguretat en instal·lacions receptores i 
aparells de gas

Nivell: 

Nivell: 

Nivell: 

Nivell: 

Nivell: 

2

2

2

2

2

Mòduls formatius

210 hores

90 hores

90 hores

90 hores

60 horesAquesta qualificació es relaciona amb "ENA472_2 MONTAJE, PUESTA EN SERVICIO, 
MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE INSTALACIONES RECEPTORAS Y 
APARATOS DE GAS" 

Ocupacions o llocs de treball relacionats

- Agent de posada en marxa i adequació d'aparells a gas

- Inspector/a d'instal·lacions receptores de gas

- Instal·lador/a de gas

- Tècnic/a de manteniment d'instal·lacions i aparells de gas


