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COMPETÈNCIES DE LES CERTIFICACIONS PROFESSIONALS 

 

Degut a les diferents consultes realitzades, intentarem aclarir que necessita un instal·lador i  
quines són les competències (o carnets professionals) que cal disposar per la realització de les 
diferents instal·lacions.  

Hi ha instal·lacions que són molt clares, com ara la instal·lació d’una encimera vitroceràmica o 
d’inducció, que és clar que es necessita la acreditació d’instal·lacions elèctriques (carnet 
elèctric), però n’hi ha que són complexes, al necessitar o intervenir vàries instal·lacions 
diferents, com és el cas de la instal·lació d’una caldera de calefacció a gas, degut que per la 
seva instal·lació es necessita la acreditació del carnet de calefacció (carnet ITE), la de gasos 
combustibles (carnet de gas) i, si la posem en marxa, l’acreditació de l’Agent de Posta en 
Marxa (APMR). 

També cal diferenciar entre la instal·lació i el manteniment de les diferents instal·lacions o 
equips, sent en el cas del manteniment, molt més clar al no modificar cap instal·lació existent. 
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Nota complementaria al punt (1), en el cas de INSTAL.LACIO D’EQUIPS A GAS (encimera de gas, llar de foc,..)  
que no portin encesa eléctrica,  no serà necessari el carnet Electric. 

 

INSTAL·LACIONS O 
MODIFICACIONS 
D'IMPORTÀNCIA

ACREDITACIÓ 
ELECTRICITAT

ACREDITACIÓ
GAS

ACREDITACIÓ
ITE

ACREDITACIÓ
APMR

ACREDITACIÓ
AIGUA

ACREDITACIÓ
GASOS 

FLUORATS

ACREDITACIÓ
FRED 

INDUSTRIAL

ALTRES
ACREDITACIONS

instal·lacions fixes 
exclusivament 
elèctriques (forns, 
encimeres, preses 
de corrent, punts de 
llum, etc..)

SI ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

Instal·lació de 
calefacció amb 
caldera a gas

SI (1) SI SI SI (2) ------------ ------------ ------------ ------------

Instal·lació de 
calefacció amb 
radiadors elèctrics

SI (1) ------------ SI ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

Instal·lació de 
calefacció amb 
caldera a gas-oil

SI (1) ------------ SI SI (2) ------------ ------------ ------------
ACREDITACIÓ 
PRODUCTES 
PETROLIFERS

Instal·lació 
d'escalfador elèctric

SI (1) ------------ SI ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

Instal·lació 
d'escalfador a gas

------------ SI SI SI (2) ------------ ------------ ------------ ------------

Instal·lació d'aire 
condicionat pel 
benestar de 
persones

SI (1) ------------ SI ------------ ------------ SI (3) ------------ ------------

Instal·lació d'aire 
condicionat per 
climatització de 
màquines o 
productes

SI (1) ------------ ------------ ------------ ------------ SI (3) SI ------------

Instal·lació 
d'aerotèrmia

SI (1) ------------ SI ------------ ------------ SI (3) ------------ ------------

Instal·lació de 
plaques solars 
tèrmiques

SI (1) ------------ SI ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

Instal·lació de 
plaques solars 
fotovoltaiques

SI (4) ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

Instal·lació de punt 
de recàrrega de 
vehicle elèctric

SI ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

Instal·lació d'aigua ------------ ------------ ------------ ------------ si ------------ ------------ ------------
Instal·lació d'equips 
a gas (encimeres, 
llars de foc, etc…)

SI (1) si ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

Instal·lació de 
porters electrònics, 
antenes o xarxes de 
dades o wifi

------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
ACREDITACIÓ 

TELECOMUNICAC
IONS

(1) Serà necessari si la instal·lació no està prevista en el seu origen
(2) Serà necessari si la posta en marxa la realitza la empresa instal·ladora.
(3) Serà necessari si els equips contenen gasos fluorats de qualsevol tipus
(4) Haurà de disposar de carnet especialista
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MANTENIMENTS
ACREDITACIÓ 
ELECTRICITAT

ACREDITACIÓ
GAS

ACREDITACIÓ
ITE

ACREDITACIÓ
APMR

ACREDITACIÓ
AIGUA

ACREDITACIÓ
GASOS 

FLUORATS

ACREDITACIÓ
FRED 

INDUSTRIAL

ALTRES
ACREDITACIONS

Manteniments 
d'instal·lacions 
elèctriques

SI ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

Manteniment 
d'instal·lació de 
calefacció amb 
caldera a gas

------------ ------------ SI ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

Manteniment 
d'Instal·lació de 
calefacció amb 
radiadors elèctrics

SI ------------ SI ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

Manteniment 
d'instal·lació de 
calefacció amb 
caldera a gas-oil

------------ ------------ SI ------------ ------------ ------------ ------------
ACREDITACIÓ 
PRODUCTES 
PETROLIFERS

Manteniment 
d'Instal·lació 
d'escalfador a gas

------------ SI ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

Manteniment 
d'Instal·lació d'aire 
condicionat pel 
benestar de 
persones

------------ ------------ SI ------------ ------------ SI (5) ------------ ------------

Manteniment 
d'Instal·lació d'aire 
condicionat per 
climatització de 
màquines o 
productes

------------ ------------ ------------ ------------ ------------ SI (5) SI ------------

Manteniment 
d'Instal·lació 
d'aerotèrmia

------------ ------------ SI ------------ ------------ SI (5) ------------ ------------

Manteniment 
d'Instal·lació de 
plaques solars 
tèrmiques

------------ ------------ SI ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

Manteniment 
d'Instal·lació de 
plaques solars 
fotovoltaiques

SI (4) ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

Manteniment 
d'Instal·lació de punt 
de recàrrega de 
vehicle elèctric

SI ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

Manteniment 
d'Instal·lació 
d'equips a gas 
(encimeres, llars de 
foc, etc…)

------------ SI ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

Manteniment 
d'Instal·lació de 
porters electrònics, 
antenes o xarxes de 
dades o wifi

------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
ACREDITACIÓ 

TELECOMUNICAC
IONS

(4) Haurà de disposar de carnet especialista
(5) Serà necessari si es realitza recàrrega de gasos fluorats de qualsevol càrrega


