¡ RECUERDE QUE ANTES DE ENVIAR ELECTRONICAMENTE EL FORMULARIO A LA ASOCIACION, DEBE IMPRIMIRLO
PARA FIRMARLO, SELLARLO Y ENVIARLO POR CORREO TRADICIONAL A LA ASOCIACION !

Servei Territorial d'Indústria i Energia

A

EXPEDICIÓ DEL CARNET D'INSTAL·LADOR O MANTENIDOR
EXPEDICIÓN DEL CARNÉ DE INSTALADOR O MANTENEDOR

SOL·LICITUD DE / SOLICITUD DE
NOVA EXPEDICIÓ / NUEVA EXPEDICIÓN
RENOVACIÓ / RENOVACIÓN

B

Limpiar Formulario

CANVI DE CARNET D'INSTAL·LADOR D'UNA ALTRA COMUNITAT AUTÒNOMA
CAMBIO DE CARNÉ DE INSTALADOR DE OTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES

COGNOMS / APELLIDOS

NOM / NOMBRE

DNI - NIF

ADREÇA (carrer o plaça i número) / DOMICILIO (calle o plaza y número)

MUNICIPI / MUNICIPIO

C

D

CP

PROVÍNCIA

TELÈFON / TELÉFONO

CARNET SOL·LICITAT / CARNÉ SOLICITADO
BT

Instal·lador elèctric / Instalador eléctrico.

FO

Instal·lador de fontaneria / Instalador de fontanería.

AI

Instal·lador de calefacció i aigua calenta sanitària / Instalador de calefacción y agua caliente sanitaria.

CI

Instal·lador de climatització / Instalador de climatización.

AM

Mantenidor de calefacció i aigua calenta sanitària / Mantenedor de calefacción y agua caliente sanitaria.

CM

Mantenidor de climatització / Mantenedor de climatización.

G1

Instal·lador de gas IG-I / Instalador de gas IG-I.

G2

Instal·lador de gas IG-II / Instalador de gas IG-II.

G3

Instal·lador de gas IG-III / Instalador de gas IG-III.

G4

Instal·lador de gas IG-IV / Instalador de gas IG-IV .

FR

Instal·lador-reparador frigorista / Instalador-reparador frigorista.

OC

Operador de caldera / Operador de caldera.

TIPUS DE TRÀMIT I DOCUMENTS REQUERITS / TIPO DE TRÁMITE Y DOCUMENTOS REQUERIDOS

TIPUS DE TRÀMIT (marqueu amb una creu) / TIPOS DE TRÁMITE (marcar con una cruz)

DOCUMENTS REQUERITS (a) / DOCUMENTOS REQUERIDOS (a)

Nova expedició / Nueva expedición

E
1

FAX

1, 2, (3), (4)

Renovació / Renovación

1, 2, 5, 6

Canvi de carnet d'instal·lador d'una altra Comunitat Autònoma / Cambio de carné de instalador de otra C. A.

1, 2, 7, 8

DOCUMENTS APORTATS / DOCUMENTOS APORTADOS
Original i fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir / Original y fotocopia del DNI, pasaporte o carné de conducir.

2

Una fotografia (mida carnet) / Una fotografía (tamaño carné).

3

Fotocòpia i original del títol acadèmic (solament per a les especialitats de climatització o calefacció i a.c.s.).
Fotocopia y original del título académico (solamente para las especialidades de climatización o calefacción y a.c.s.).

4

Original i fotocòpia del certificat expedit per centre docent públic d'haver superat el curs teoricopràctic.
Original y fotocopia del certificado expedido por centro docente público de haber superado el curso teórico-práctico.

5

Carnet d'instal·lador / Carné de instalador.

6

Declaració responsable d'haver realitzat l'activitat com a mínim dos anys dins dels 4 últims.
Declaración responsable de haber ejercido la actividad durante dos años dentro de los 4 últimos.

7

Carnet d'instal·lador de la Comunitat Autònoma d'origen / Carné de instalador de la Comunidad Autónoma de origen.

8

Certificat d'inscripció i no sanció de la comunitat autonoma d'origen / Certificado de inscripción y no sanción de la comunidad autónoma de origen.

F

DADES AL·LEGADES / DATOS ALEGADOS
Estar en possessió del carnet IG-I un mínim de 2 anys / Estar en posesión del carné IG-I un mínimo de 2 años.
Estar en possessió del carnet IG-II un mínim de 2 anys / Estar en posesión del carné IG-II un mínimo de 2 años.
Estar en possessió del carnet IG-III un mínim de 2 anys / Estar en posesión del carné IG-III un mínimo de 2 años.

d

de 200

Firma:

11.00

La persona que firma SOLICITA la expedición del carné de instalador o mantenedor
en la especialidad reseñada y la inscripción en el registro correspondiente y declara
que no se haya inhabilitado, suspendido o incurso en un expediente administrativo
que implique suspensión o anulación.

,

SOCI

La persona que firma SOL·LICITA l'expedició del carnet d'instal·lador o mantenidor
en l'especialitat indicada i la inscripció en el registre corresponent i declara que no
està inhabilitat, suspés o incurs en un expedient administratiu que implique
suspensió o anul·lació.

SOLPROFE

G
BT

TITULACIÓ MÍNIMA EXIGIDA / TITULACIÓN MÍNIMA EXIGIDA
INSTAL·LADOR ELÈCTRIC / INSTALADOR ELÉCTRICO
Titulació mínima: Títol de FP-1 electricitat, electrònica o equivalent.
Titulación mínima: Título de FP-1 electricidad, electrónica o equivalente.

FO

INSTAL·LADOR DE FONTANERIA / INSTALADOR DE FONTANERÍA
Titulació mínima: Títol de FP-1 fontaneria o equivalent.
Titulación mínima: Título de FP-1 fontanería o equivalente.
Curs d'habilitació: Haver superat un curs tècnic especific autoritzat.
Curso habilitador: Superar un curso técnico específico autorizado.

AI

INSTAL·LADOR DE CALEFACCIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA
INSTALADOR DE CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
Titulació mínima: Títol de FP-2 frigorista o equivalent.
Titulación mínima: Título de FP-2 frigorista o equivalente.
Curs d'habilitació: Haver superat un curs tècnic especific autoritzat.
Curso habilitador: Superar un curso técnico específico autorizado.

CI

INSTAL·LADOR DE CLIMATITZACIÓ / INSTALADOR DE CLIMATIZACIÓN
Titulació mínima: Títol de FP-2 frigorista o equivalent.
Titulación mínima: Título de FP-2 frigorista o equivalente.
Curs d'habilitació: Haver superat un curs tècnic especific autoritzat.
Curso habilitador: Superar un curso técnico específico autorizado.

AM

MANTENIDOR DE CALEFACCIÓN I AIGUA CALENTA SANITÀRIA
MANTENEDOR DE CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
Titulació mínima: Títol de FP-2 frigorista o equivalent.
Titulación mínima: Título de FP-2 frigorista o equivalente.
Curs d'habilitació: Haver superat un curs tècnic especific autoritzat.
Curso habilitador: Superar un curso técnico específico autorizado.

CM

MANTENIDOR DE CLIMATITZACIÓ / MANTENEDOR DE CLIMATIZACIÓN
Titulació mínima: Títol de FP-2 frigorista o equivalent.
Titulación mínima: Título de FP-2 frigorista o equivalente.
Curs d'habilitació: Haver superat un curs tècnic especific autoritzat.
Curso habilitador: Superar un curso técnico específico autorizado.

G-1

INSTAL·LADOR DE GAS IG-I / INSTALADOR DE GAS IG-I
Titulació mínima: Títol de FP-1 de construcció, obres-fontaneria, gas o equivalent.
Titulación mínima: Título de FP-1 de construcción, obras-fontanería, gas o equivalente.
Curs d'habilitació: Haver superat un curs tècnic especific autoritzat.
Curso habilitador: Superar un curso técnico específico autorizado.

G-2

INSTAL·LADOR DE GAS IG-II / INSTALADOR DE GAS IG-II
Titulació mínima: Títol de FP-2 de construcció, obres-fontaneria, gas o equivalent.
Titulación mínima: Título de FP-2 de construcción, obras-fontanería, gas o equivalente.
Curs d'habilitació: Si es té el carnet IG-I un mínim de dos anys, haver superat un curs tècnic especific autoritzat sobre les matèries diferencials entre ambdues
categories, o un curs tècnic específic autoritzat si no es té la titulació ni es compleix el requisit d'experiència mínima.
Curso habilitador: Si se posee el carne IG-I un mínimo de dos años, superar un curso técnico específico autorizado sobre las materias diferenciales
entre ambas categorías, o un curso técnico específico autorizado si no se posee ni titulación ni se cumple el requisito de experiencia mínima.

G-3

INSTAL·LADOR DE GAS IG-III / INSTALADOR DE GAS IG-III
Titulació mínima: Títol d' enginyer tècnic o equivalent.
Titulación mínima: Título de ingeniero técnico o equivalente.
Curs d'habilitació: Si es té el carnet IG-I un mínim de dos anys, haver superat un curs tècnic especific autoritzat sobre les matèries diferencials entre ambdues
categories, o un curs tècnic específic autoritzat si no es té la titulació ni es compleix el requisit d'experiència mínima.
Curso habilitador: Si se posee el carne IG-I un mínimo de dos años, superar un curso técnico específico autorizado sobre las materias diferenciales
entre ambas categorías, o un curso técnico específico autorizado si no se posee ni titulación ni se cumple el requisito de experiencia mínima.

G-4

INSTAL·LADOR DE GAS IG-IV / INSTALADOR DE GAS IG-IV
Titulació mínima: Títol d'enginyer tècnic o equivalent.
Titulación mínima: Título de ingeniero técnico o equivalente.
Curs d'habilitació: Si es té el carnet IG-II o IG-III un mínim de dos anys, haver superat un curs tècnic especific autoritzat sobre les matèries diferencials
entre ambdues categories.
Curso habilitador: Si se posee el carne IG-I o IG-III un mínimo de dos años, superar un curso técnico específico autorizado sobre las materias diferenciales entre ambas categorías.
¡ RECUERDE QUE ANTES DE ENVIAR

FR

INSTAL·LADOR-REPARADOR FRIGORISTA / INSTALADOR -REPARADOR FRIGORISTA
Titulació mínima: Títol de FP-2 frigorista o equivalent.
Titulación mínima: Título de FP-2 frigorista o equivalente.

OC

ELECTRONICAMENTE EL FORMULARIO A LA
ASOCIACION, DEBE IMPRIMIRLO PARA
FIRMARLO, SELLARLO Y ENVIARLO POR
CORREO TRADICIONAL A LA ASOCIACION !

OPERADOR DE CALDERA / OPERADOR DE CALDERA
Curs d'habilitació: Haver superat un curs tècnic especific autoritzat sobre les matèries d'aquesta especialitat.
Curso habilitador: Superar un curso técnico específico autorizado sobre las materias de esta especialidad.

Enviar los datos

