
Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació Conselleria de Industria, Comercio e Innovación

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2011, de la Direcció Gene-
ral d’Indústria i Innovació, per la qual s’aproven les bases 
de les convocatòries ordinàries dels exàmens teoricopràc-
tics a què es referix el capítol V de l’Ordre de 23 d’abril de 
1997, de la Conselleria d’Ocupació, Indústria i Comerç; 
es regula el procediment d’expedició dels carnets profes-
sionals, dels certificats acreditatius de la superació de les 
proves, i s’establixen els terminis de presentació de sol-
licituds per a l’admissió a les esmentades proves durant 
l’any 2011. [2011/1780]

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2011, de la Dirección 
General de Industria e Innovación, por la que se aprue-
ban las bases de las convocatorias ordinarias de los exá-
menes teórico-prácticos a los que se refiere el Capítulo V 
de la Orden de 23 de abril de 1997, de la Conselleria de 
Empleo, Industria y Comercio; se regula el procedimiento 
de expedición de los carnés profesionales, de las certifica-
ciones acreditativas de la superación de las pruebas y se 
establecen los plazos de presentación de solicitudes para 
la admisión a las citadas pruebas durante el año 2011. 
[2011/1780]

L’article 13 de l’Ordre de 23 d’abril de 1997, de la Conselleria 
d’Ocupació, Indústria i Comerç, per la qual s’actualitza el procediment 
per a l’obtenció del carnet professional que autoritza la instal·lació, 
el manteniment i altres activitats en matèria de seguretat industrial en 
l’àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2.985, de 6 de maig 
de 1997), establix que, anualment, es publicarà en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana el calendari d’exàmens a realitzar pels correspo-
nents òrgans provincials que permeten l’accés a les distintes habilitaci-
ons personals previstes per la normativa sobre seguretat industrial.

Després de l’entrada en vigor de les lleis 17/2009, de 23 de novem-
bre, i 25/2009, de 22 de desembre, que han traslladat a l’ordenament 
jurídic espanyol la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu 
i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als servicis en el 
mercat interior (coneguda com Directiva de servicis), i per desplegar-
ne l’última, es va publicar el Reial Decret 560/2010, de 7 de maig, es 
modificaren diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat 
industrial per a adequar-les a esmentades normes legals, introduint-hi 
canvis substantius en relació amb les vies i els requisits que permeten 
l’accés a les distintes habilitacions professionals vigents fins aleshores 
en l’esmentada matèria. 

Entre estes novetats cal destacar la desaparició en algunes d’estes 
habilitacions dels suports físics que les acrediten (els denominats car-
nets professionals, únicament es mantenen en instal·lacions tèrmiques 
en edificis, grues torre i grues mòbils autopropulsades en totes les cate-
gories i subcategories), que fins a hui s’expedien per a totes estes, i això 
implica, naturalment, l’eliminació de requisits de qualificació profes-
sional per a l’exercici de la corresponent activitat. Per això, en aque-
lles habilitacions en què es preveu com a via d’accés a la corresponent 
qualificació professional la superació d’un examen dels previstos en la 
present convocatòria, s’expedirà un certificat acreditatiu de la superació 
de la prova, a fi que la persona interessada puga justificar davant tercers 
la possessió de la corresponent habilitació, en particular, quan s’integre 
en una empresa de servicis de seguretat industrial en què s’exigisca la 
disposició d’un professional d’esta naturalesa.

Respecte a la condició d’instal·lador reparador frigorista, atés que 
el Reial Decret 560/2010 no ha modificat la instrucció tècnica comple-
mentària MI-IF 013, continuen vigents els requisits establits per esta. 

Finalment, raons de prudència i seguretat jurídica aconsellen exclou-
re de la present convocatòria les proves per a l’obtenció del carnet de 
llanterner, per estar pendent en estos moments la revisió i adaptació de 
la regulació d’esta professió que deriva d’una norma d’àmbit autonòmic 
als principis de les directives de servicis i de qualificacions professio-
nals, situació en què es troben també altres comunitats autònomes en les 
quals està reconeguda esta professió; tot això sense perjudici que una 
vegada aclarit el marc normatiu nacional i autonòmic en esta matèria, 
siga convocada, si aleshores fóra procedent, una convocatòria específi-
ca, però ja acomodada als nous requisits.

D’acord amb el que s’ha exposat, de conformitat amb la facultat 
atorgada per l’article 13 i la disposició final primera de l’Ordre de 23 
d’abril de 1997, de la Conselleria d’Ocupació, Indústria i Comerç, així 
com el que s’ha disposat en el Decret 205/2009, de 13 de novembre, 
del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la 
Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació (Diari Oficial de la Comu-

El artículo 13 de la Orden de 23 de abril de 1997, de la Conselleria 
de Empleo, Industria y Comercio, por la que se actualiza el procedi-
miento para la obtención del carné profesional que autoriza la instala-
ción, mantenimiento y otras actividades en materia de seguridad indus-
trial en el ámbito de la Comunitat Valenciana (DOGV – Núm. 2.985, de 
6 de mayo de 1997) establece que, anualmente, se publicará en el Diari 
Oficial de la Comunitat Valenciana el calendario de exámenes a realizar 
por los correspondientes órganos provinciales, que permiten el acceso a 
las distintas habilitaciones personales previstas por la normativa sobre 
seguridad industrial.

Tras la entrada en vigor de las leyes 17/2009, de 23 de noviembre, 
y 25/2009, de 22 de diciembre, que han transpuesto al Ordenamiento 
Jurídico español la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el 
mercado interior (conocida como Directiva de Servicios), y, en desarro-
llo de la última se publicó el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, se 
modificaron diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a citadas normas legales, introduciendo cam-
bios sustantivos en relación con las vías y los requisitos que permiten el 
acceso a las distintas habilitaciones profesionales vigentes hasta enton-
ces en la citada materia. 

De entre estas novedades cabe destacar la desaparición en algu-
nas de estas habilitaciones de los soportes físicos que las acreditan (los 
denominados «carnés profesionales», únicamente se mantienen en ins-
talaciones térmicas en edificios, grúas torre y grúas móviles autopro-
pulsadas en todas sus categorías y subcategorías), que hasta la fecha se 
venían expidiendo para todas ellas, lo que supone, naturalmente, la eli-
minación de requisitos de cualificación profesional para el ejercicio de 
la correspondiente actividad. Por ello, en aquellas habilitaciones en las 
que se contempla como vía de acceso a la correspondiente cualificación 
profesional la superación de un examen de los previstos en la presente 
convocatoria, se expedirá una certificación acreditativa de la superación 
de la misma, con el fin de que la persona interesada pueda justificar ante 
terceros la posesión de la correspondiente habilitación, en particular, 
cuando se integre en una empresa de servicios de seguridad industrial en 
las que se exija la disposición de un profesional de esta naturaleza.

Respecto a la condición de instalador-reparador frigorista, dado 
que el Real Decreto 560/2010 no ha modificado la Instrucción Técnica 
Complementaria MI-IF 013, siguen vigentes los requisitos establecidos 
por ésta. 

Finalmente, razones de prudencia y seguridad jurídica, aconsejan 
excluir de la presente convocatoria las pruebas para la obtención del 
carné de fontanero, por estar pendiente en estos momentos, la revisión y 
adaptación de la regulación de esta profesión, que deriva de una norma 
de ámbito autonómico, a los principios de las Directivas de Servicios 
y de Cualificaciones Profesionales, situación en la que se encuentran 
también otras comunidades autónomas en las que está reconocida esta 
profesión, todo ello sin perjuicio, de que una vez aclarado el marco 
normativo nacional y autonómico en esta materia, sea convocada, si 
entonces procediera, una convocatoria específica, pero ya acomodada 
a los nuevos requisitos.

Conforme a lo expuesto, de acuerdo con la facultad conferida por el 
artículo 13 y la disposición final primera de la Orden de 23 de abril de 
1997, de la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio, así como lo 
dispuesto en el Decreto 205/2009, de 13 de noviembre, del Consell, por 
el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria 
de Industria, Comercio e Innovación (Diari Oficial de la Comunitat 
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nitat Valenciana núm. 6.146, de 17 de novembre de 2009), esta Direcció 
General d’Indústria i Innovació, resol

Primer
Establir les bases de les convocatòries dels exàmens teoricopràctics 

als quals es referix el capítol V de l’Ordre de 23 d’abril, de 1997 de la 
Conselleria d’Ocupació, Indústria i Comerç, per a l’obtenció dels car-
nets professionals o, si és el cas, el certificat acreditatiu de la superació 
dels exàmens teoricopràctics en les activitats en matèria de seguretat 
industrial, que s’inclouen en l’Annex I de la present resolució i que 
regiran durant l’any 2011, i regular-ne el procediment de l’expedició. 

Segon
Aprovar el calendari per a l’any 2011 que s’inclou en l’Annex II, 

per a la presentació de sol·licituds als efectes de ser admés a les proves 
assenyalades en el punt primer de la present resolució.

La present resolució no és definitiva en via administrativa i contra 
esta podrà interposar-se recurs d’alçada davant el secretari autonòmic 
d’Indústria, Comerç i Innovació en el termini d’un mes, comptat des de 
l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valencia-
na, d’acord amb el que s’ha establit en l’article 115 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques 
i del Procediment Administratiu Comú.

València, 8 de febrer de 2011.– La directora general d’Indústria i 
Innovació: Julia Climent Monzó

ANNEX I

Bases de les convocatòries i procediment d’expedició de carnets 
professionals i certificats acreditatius de la superació dels exàmens teo-
ricopràctics 

Estes bases regiran en les convocatòries de les proves assenyala-
des en l’article 12 de l’Ordre de 23 d’abril de 1997, de la Conselleria 
d’Ocupació, Indústria i Comerç, per a l’obtenció dels carnets o certifi-
cats acreditatius de la superació dels exàmens teoricopràctics indicats 
en la base 1.

Base 1. Àmbit d’aplicació
Els carnets professionals i els certificats acreditatius de la superació 

dels exàmens teoricopràctics, segons corresponga, són els següents:

– TE: carnet professional d’instal·lacions tèrmiques en edificis.
– IPPL-I: instal·lador de productes petroliers líquids de categoria I.

– IPPL-II: instal·lador de productes petroliers líquids de categoria 
II.

– RPPL-III: reparador de productes petroliers líquids de categoria 
III.

– GA: instal·lador de gas categoria A.
– GB: instal·lador de gas categoria B.
– GC: instal·lador de gas categoria C.
– FR: instal·lador-reparador frigorista.
– OC: operador industrial de calderes.
– GT: carnet d’operador de grua torre (gruista).
– GMA: carnet d’operador de grua mòbil autopropulsada, categoria 

A.
– GMB: carnet d’operador de grua mòbil autopropulsada, categoria 

B.
– GMPA: carnet d’operador de grua mòbil autopropulsada, categoria 

A, subcategoria de «ports de la Comunitat Valenciana on desenvolupen 
la seua activitat les societats estatals d’estiba i desestiba». (Subcategoria 
denominada amb la codificació abreviada «de ports»).

– GMPB: carnet d’operador de grua mòbil autopropulsada, categoria 
B, subcategoria de «ports de la Comunitat Valenciana on desenvolupen 
la seua activitat les societats estatals d’estiba i desestiba». (Subcategoria 
denominada amb la codificació abreviada «de ports»).

Valenciana núm. 6146, de 17 de noviembre de 2009), esta Dirección 
General de Industria e Innovación, resuelve

Primero
Establecer las bases de las convocatorias de los exámenes teóri-

co-prácticos a los que se refiere el Capítulo V de la Orden de 23 de 
abril de 1997 de la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio, para 
la obtención de los carnés profesionales o, en su caso, la certificación 
acreditativa de la superación de los exámenes teórico-prácticos en las 
actividades en materia de seguridad industrial, las cuales figuran en el 
Anexo I de la presente resolución, que regirán durante el año 2011 y 
regular el procedimiento de su expedición. 

Segundo
Aprobar el calendario para el año 2011, que figura en el Anexo II, 

para la presentación de solicitudes a los efectos de ser admitido a las 
pruebas señaladas en el punto primero de la presente resolución. 

La presente resolución no es definitiva en vía administrativa y con-
tra ella podrá interponerse recurso de alzada ante el Secretario Auto-
nómico de Industria, Comercio e Innovación en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial 
de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

 Valencia,  8 de febrero de 2011.– La directora general de Industria 
e Innovación: Julia Climent Monzó

ANEXO I

Bases de las convocatorias y procedimiento de expedición de car-
nés profesionales y certificaciones acreditativas de la superación de los 
exámenes teórico-prácticos 

Las presentes bases regirán en las convocatorias de las pruebas 
señaladas en el artículo 12 de la Orden de 23 de abril de 1997, de la 
Conselleria de Empleo, Industria y Comercio para la obtención de los 
carnés o certificaciones acreditativas de la superación de los exámenes 
teórico-prácticos indicados en la base 1.

Base 1. Ámbito de aplicación
Los carnés profesionales y certificaciones acreditativas de la supe-

ración de los exámenes teórico-prácticos, según corresponda, son las 
siguientes:

– TE: Carné profesional de Instalaciones Térmicas en Edificios.
– IPPL-I: Instalador de Productos Petrolíferos Líquidos de Cate-

goría I.
– IPPL-II: Instalador de Productos Petrolíferos Líquidos de Cate-

goría II.
– RPPL-III: Reparador de Productos Petrolíferos Líquidos de Cate-

goría III.
– GA: Instalador de Gas categoría A.
– GB: Instalador de Gas categoría B.
– GC: Instalador de Gas categoría C.
– FR: Instalador-Reparador Frigorista.
– OC: Operador Industrial de Calderas.
– GT: Carné de Operador de Grúa Torre (gruista).
– GMA: Carné de Operador de Grúa Móvil Autopropulsada. Cate-

goría A.
– GMB: Carné de Operador de Grúa Móvil Autopropulsada. Cate-

goría B.
– GMPA: Carné de Operador de Grúa Móvil Autopropulsada. Cate-

goría A, Subcategoría de «puertos de la Comunitat Valenciana donde 
desarrollan su actividad las Sociedades Estatales de Estiba y Deses-
tiba». (Subcategoría denominada con la codificación abreviada «de 
puertos»).

– GMPB: Carné de Operador de Grúa Móvil Autopropulsada. Cate-
goría B, Subcategoría de «puertos de la Comunitat Valenciana donde 
desarrollan su actividad las Sociedades Estatales de Estiba y Desesti-
ba». (subcategoría denominada con la codificación abreviada «de puer-
tos»).
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Base 2. Requisits dels candidats
2.1. Per a ser admesos a la realització de les proves, els aspirants 

hauran de reunir els requisits següents:
2.1.1. Tenir complits els setze anys i plena capacitat d’actuar, excep-

te per a les especialitats d’”operador de grua torre (gruista)”, i per al 
“carnet professional d’instal·lacions tèrmiques en edificis” en què cal 
ser major d’edat. Per a l’especialitat d’»operador de grua mòbil autopro-
pulsada», en qualsevol de les seues categories i, si és el cas, subcatego-
ria, en la qual caldrà haver complit 18 anys en el moment de realitzar la 
sol·licitud del curs habilitador a què es referix la base 2.1.2.

2.1.2. Acreditar tenir, o estar en condicions d’obtenir, la titulació 
mínima i/o, si és el cas, el certificat de superació d’un curs habilitador 
impartit per un centre autoritzat, que s’indica per a cada especialitat:

– Per a l’especialitat d’»operador de grua torre (gruista)», estar en 
possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i la 
superació d’un curs teoricopràctic impartit per una entitat acreditada, 
segons el que s’ha disposat en el punt 4 de l’annex VI del Reial Decret 
836/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova una nova instrucció tècnica 
complementaria MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’Elevació 
i Manutenció, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions 
(BOE núm. 170, de 17 de juliol de 2003), modificat pel Reial Decret 
560/2010, abans esmentat.

– Per a l’especialitat d’»operador de grua mòbil autopropulsada», 
estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obli-
gatòria i la superació d’un curs teoricopràctic impartit per una entitat 
acreditada, segons el que s’ha disposat en el punt 4 de l’annex VII del 
Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova una nova ins-
trucció tècnica complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Apa-
rells d’Elevació i Manutenció, referent a grues mòbils autopropulsades. 
(BOE núm. 170, de 17 de juliol de 2003), i modificat pel Reial Decret 
560/2010.

– Per a l’especialitat en “instal·lacions tèrmiques d’edificis”:
*Les titulacions de Formació Professional Reglada del Sistema Edu-

catiu del número 2 de l’Annex de la Resolució de 25 de febrer de 2008, 
de la Direcció General d’Indústria i Innovació de la Conselleria d’In-
dústria, Comerç i Innovació, per la qual s’establix el procediment a què 
es referix l’article 42.2 del Reial Decret 1.027/2007, de 20 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis 
per a l’accés al carnet professional en instal·lacions tèrmiques d’edificis, 
per les persones que posseïsquen, o estiguen en condicions d’obtenir, els 
títols de Formació Professional Reglada especificats en l’annex VI de la 
Resolució de 20 de febrer de 2004 de la Direcció General d’Indústria i 
Investigació Aplicada (DOCV núm. 5.718, de 7 de març de 2008).

* O bé, un curs teòric i pràctic de coneixements bàsics i d’altres 
sobre coneixements específics en instal·lacions tèrmiques d’edificis, 
impartit per una entitat reconeguda per l’òrgan competent de la comu-
nitat autònoma, amb la duració i el contingut indicats en els apartats 3.1 
i 3.2 de l’apèndix 3, del Reial Decret 1.027/2007, de 20 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis 
(BOE núm. 207, de 29 d’agost de 2007), modificat pel Reial Decret 
249/2010, de 5 de març, pel qual s’adapten determinades disposicions 
en matèria d’energia i mines al que s’ha disposat en la Llei 17/2009, de 
23 de novembre, sobre el Lliure Accés a les Activitats de Servicis i el 
seu exercici, i la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de Modificació de 
Diverses Lleis per a la seua adaptació a la Llei sobre el Lliure Accés a 
les Activitats de Servicis i el seu Exercici (BOE núm. 67, de 18 de març 
de 2010), a més del que es disposa en la base 2.1.3 d’esta resolució.

Les equivalències entre les titulacions exigibles d’acord amb els 
paràgrafs anteriors i les que pogueren fer valer els aspirants hauran de 
ser certificades, en tot cas, per l’autoritat educativa competent. No obs-
tant això anterior, no caldrà l’esmentada certificació quan les titulacions 
que s’aporten estiguen previstes en la Resolució de 20 de febrer de 2004, 
de la Direcció General d’Indústria i Investigació Aplicada, per la qual 
s’indiquen i especifiquen els títols de Formació Professional inclosos 
en l’estructura del sistema educatiu que acrediten el requisit de forma-
ció mínima necessària per a obtenir cada un dels carnets d’instal·lador 
i/o mantenidor autoritzat previstos en l’àmbit de la seguretat industrial 
(DOGV núm. 4.725, de 2 d’abril de 2004), i la seua modificació efec-

Base 2. Requisitos de los candidatos
2.1 Para ser admitidos a la realización de las pruebas, los aspirantes 

deberán reunir los siguientes requisitos:
2.1.1 Tener cumplidos los dieciséis años y plena capacidad de obrar, 

excepto para las especialidades de “«Operador de Grúa Torre (gruista)», 
y para el “carné profesional de Instalaciones Térmicas en Edificios” en 
las que se debe ser mayor de edad. Para la especialidad de «Operador 
de Grúa Móvil Autopropulsada», en cualquiera de sus categorías y, en 
su caso, subcategoría, en la que se deberá haber cumplido 18 años en el 
momento de realizar la solicitud del curso habilitador a que se refiere 
la base 2.1.2.

2.1.2 Acreditar poseer, o en condiciones de obtener, la titulación 
mínima y/o, en su caso, el certificado de superación de un curso habili-
tador impartido por un centro autorizado, que se indica para cada espe-
cialidad:

– Para la especialidad de «Operador de grúa torre (gruista)», estar 
en posesión del título de graduado en educación secundaria obligatoria 
y la superación de un curso teórico-práctico impartido por una enti-
dad acreditada según lo dispuesto en el punto 4 del Anexo VI del Real 
Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva 
Instrucción técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras 
u otras aplicaciones (BOE núm. 170, de 17 de julio de 2003), modifica-
do por el Real Decreto 560/2010, antes citado.

– Para la especialidad de «Operador de grúa móvil autopropulsa-
da», estar en posesión del título de graduado en educación secundaria 
obligatoria y la superación de un curso teórico-práctico impartido por 
una entidad acreditada según lo dispuesto en el punto 4 del Anexo VII 
del Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una 
nueva Instrucción técnica complementaria MIE-AEM-4 del Reglamen-
to de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles 
autopropulsadas. (BOE núm. 170, de 17 de julio de 2003) y modificado 
por el Real Decreto 560/2010.

– Para la especialidad en “instalaciones térmicas de edificios”:
*las titulaciones de Formación Profesional Reglada del Sistema 

Educativo del número 2 del Anexo de la Resolución de 25 de febrero 
de 2008 de la Dirección General de Industria e Innovación de la Con-
selleria de Industria, Comercio e Innovación, por la que se establece el 
procedimiento a que refiere el artículo 42.2 del Real Decreto 1027/2007, 
de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios para el acceso al carné profesional en ins-
talaciones térmicas de edificios, por quienes estén en posesión, o en 
condiciones de obtener, los títulos de Formación Profesional Reglada 
relacionados en el Anexo VI de la Resolución de 20 de febrero de 2004 
de la Dirección General de Industria e Investigación Aplicada (DOCV 
núm. 5.718, de 7 de marzo de 2008), o bien

* un curso teórico y práctico de conocimientos básicos y otro sobre 
conocimientos específicos en instalaciones térmicas de edificios, impar-
tido por una entidad reconocida por el órgano competente de la comuni-
dad autónoma, con la duración y el contenido indicados en los apartados 
3.1 y 3.2 del apéndice 3, del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (BOE núm. 207, de 29 de agosto de 2007), modificado por el 
Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determi-
nadas disposiciones en materia de energía y minas a lo dispuesto en la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
Modificación de Diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el 
Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio (BOE núm. 
67, de 18 de marzo de 2010), además de lo dispuesto en la Base 2.1.3 
de esta resolución.

Las equivalencias entre las titulaciones exigibles de acuerdo con los 
párrafos anteriores y las que pudieran hacer valer los aspirantes deberán 
ser certificadas, en todo caso, por la autoridad educativa competente. 
No obstante lo anterior, no será necesaria dicha certificación cuando las 
titulaciones que se aporten estén contempladas en la Resolución de 20 
de febrero de 2004, de la Dirección General de Industria e Investigación 
Aplicada, por la que se relacionan y especifican los títulos de Forma-
ción Profesional incluidos en la estructura del Sistema Educativo que 
acreditan el requisito de formación mínima necesaria para obtener cada 
uno de los carnés de instalador y/o mantenedor autorizado previstos en 
el ámbito de la seguridad industrial (DOGV Núm. 4.725, de 2 de abril 
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tuada per Resolució de 25 de gener de 2006 d’esta Direcció General 
(DOGV núm. 5.193, de 7 de febrer de 2006). Pel que fa al “carnet pro-
fessional d’instal·lacions tèrmiques d’edificis”, regulat pel Reial Decret 
1.027/2007, l’annex VI de l’esmentada Resolució de 20 de febrer de 
2004, s’entendrà concordada amb el que s’establix en la Resolució del 
25 de febrer de 2008 d’esta Direcció General (DOCV núm. 5.719, de 
07.03.2008).

Quan les titulacions s’hagen obtingut en l’estranger, caldrà estar en 
possessió de la credencial que acredite l’homologació de títols estrangers 
de nivells no universitaris atorgada pel Ministeri d’Educació; tot això 
sense perjudici del procediment establit en el Reial Decret 1.837/2008, 
de 8 de novembre, aplicable a reconeixement de qualificacions profes-
sionals a ciutadans de l’Espai Econòmic Europeu i de Suïssa.

Els aspirants que, d’acord amb la legislació aplicable a cada cas, 
aporten certificats de superació de cursos de duració reduïda o que 
prevegen exempció de parts del temari d’estos atenent la seua pràctica 
professional en la matèria, hauran d’adjuntar la corresponent acreditació 
relativa a l’esmentada experiència.

2.1.3. Per al «carnet professional en instal·lacions tèrmiques d’edi-
ficis», l’acreditació de l’experiència laboral a què fa referència l’apartat 
b.2.2. de l’article 42.1. del Reial Decret 1.027/2007, s’efectuarà mit-
jançant:

a) Certificats subscrits per la persona representant o les persones 
representants de l’empresa o de les empreses instal·ladores o mante-
nidores en què s’acredite que l’interessat ha realitzat treballs d’instal-
lació o de manteniment, amb especificació de quins. Els dits certificats, 
almenys, abraçaran entre tots un període de tres anys d’experiència. En 
els esmentats certificats es farà menció expressa al certificat de registre 
d’empresa instal·ladora o mantenidora de calefacció i ACS i climatitza-
ció (o bé en instal·lacions tèrmiques en edificis) atorgats per la Comuni-
tat Valenciana o per una altra comunitat autònoma. Quan estes empreses 
no hagen sigut autoritzades per esta comunitat autònoma, l’interessat 
haurà d’aportar còpia del certificat de registre d’empresa en què consten 
la validesa i la vigència del dit document durant el període al·legat.

b) Certificat referit al període de treball de la cotització del treba-
llador en l’empresa, expedit per l’òrgan corresponent de la Seguretat 
Social (vida laboral).

c) Fotocòpia del contracte laboral i les seues modificacions, dili-
genciats per l’Oficina d’Ocupació, en què ha de constar contractat l’in-
teressat com a “oficial” o com a “tècnic” en les professions pròpies 
d’este reglament. No s’admetrà la figura de “peó”, i serà indiferent per 
a la d’”oficial” qualsevol de les categories “primera”, “segona” o “ter-
cera”.

2.1.4. Per a les especialitats d’»operador de grua torre (gruista)” 
i “operador de grua mòbil autopropulsada”, en qualsevol de les seues 
categories, i, si és el cas, subcategoria, la superació d’un examen mèdic 
segons el que s’ha disposat en el Reial Decret 836/2003 i en el Reial 
Decret 837/2003, respectivament, modificats ambdós pel Reial Decret 
560/2010. 

2.2. Els requisits enumerats en la base 2.1. s’hauran de tenir el dia 
d’acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los en 
el moment d’expedició del corresponent carnet o certificat acreditatiu 
de la superació de l’examen teoricopràctic.

Base 3. Presentació de sol·licituds i documentació acreditativa dels 
requisits

3.1 Les persones que vulguen prendre part en estes proves podran 
optar per omplir l’imprés que apareix disponible en el sistema telemàtic 
de preregistre de sol·licituds en l’adreça electrònica http://www.indi.
gva.es/portal/opencms/es/industria/listado_servicios.jsp en l’apartat 
“servicis en línia”, enllaç “preregistre de sol·licituds d’examen d’instal-
ladors”, o bé la instància que apareix en l’Annex III, la qual serà faci-
litada gratuïtament en els serveis territorials d’Indústria i Innovació de 
les tres províncies, en la Direcció General d’Indústria i Innovació, i 
també en qualsevol de les oficines PROP. La formalització telemàtica 
del mencionat imprés implicarà el preregistre administratiu de l’esmen-
tada informació.

La relació de documents exigits i de titulacions recollides en el 
model de sol·licitud que apareix en el mencionat annex III té caràcter 

de 2004) y su modificación operada por Resolución de 25 de enero de 
2006, de esta Dirección General (DOGV Núm. 5.193, de 7 de febrero de 
2006). En lo que respecta al carné profesional de instalaciones térmicas 
de edificios regulado por el Real Decreto 1027/2007, el Anexo VI de 
la citada Resolución de 20 de febrero 2004, se entenderá concordada 
con lo establecido en la Resolución del 25 de febrero de 2008 de esta 
Dirección General (DOCV Núm. 5719, de 07.03.2008).

Cuando las titulaciones se hayan obtenido en el extranjero se deberá 
estar en posesión de la credencial que acredite la homologación de títu-
los extranjeros de niveles no universitarios otorgada por el Ministerio de 
Educación, todo ello sin perjuicio del procedimiento establecido en el 
Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, aplicable a reconocimiento 
de cualificaciones profesionales a ciudadanos del Espacio Económico 
Europeo y de Suiza.

Los aspirantes que, de acuerdo con la legislación aplicable a cada 
caso, aporten certificados de superación de cursos de duración reducida 
o que contemplen exención de partes del temario de los mismos en 
atención a su práctica profesional en la materia, deberán acompañar la 
oportuna acreditación relativa a dicha experiencia.

2.1.3 Para el «carné profesional en instalaciones térmicas de edifi-
cios», la acreditación de la experiencia laboral a la que hace referencia 
el apartado b.2.2 del artículo 42.1 del Real Decreto 1027/2007, se efec-
tuará mediante:

a) Certificados suscritos por la persona representante o las personas 
representantes de la o de las empresas instaladoras o mantenedoras en 
los que se acredite que el interesado ha realizado trabajos de instala-
ción o de mantenimiento, especificando cuáles. Dichos certificados, al 
menos, abarcarán entre todos ellos un período de tres años de experien-
cia. En los citados certificados se hará mención expresa al certificado de 
registro de empresa instaladora o mantenedora de calefacción y ACS y 
climatización (o bien en instalaciones térmicas en edificios) otorgados 
por la Comunitat Valenciana o por otra comunidad autónoma. Cuando 
estas empresas no hayan sido autorizadas por esta comunidad autónoma, 
el interesado deberá aportar copia del certificado de registro de empresa 
en el que conste la validez y vigencia de dicho documento durante el 
período alegado.

b) Certificación referida al período de trabajo, de la cotización del 
trabajador en la empresa, expedida por el órgano correspondiente de la 
Seguridad Social (vida laboral) y

c) Fotocopia del contrato laboral y sus modificaciones, diligencia-
dos por la Oficina de Empleo, en el que debe figurar contratado el inte-
resado como “oficial” o como “técnico” en las profesiones propias de 
este reglamento. No se admitirá la figura de “peón”, siendo indiferente 
para la de “oficial” cualquiera de las categorías “primera”, “segunda” 
o “tercera”.

2.1.4 Para las especialidades de «Operador de grúa torre (gruis-
ta)” y “Operador de grúa móvil autopropulsada”, en cualquiera de sus 
categorías, y en su caso, subcategoría, la superación de un examen 
médico según lo dispuesto en el Real Decreto 836/2003 y Real Decreto 
837/2003, respectivamente, modificados ambos por el Real Decreto 
560/2010. 

2.2 Los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán poseerse en el 
día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener-
los en el momento de expedición del correspondiente carné o certifica-
ción acreditativa de la superación del examen teórico-práctico.

Base 3. Presentación de solicitudes y documentación acreditativa 
de los requisitos.

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas podrán optar por 
cumplimentar el impreso que aparece disponible en el sistema telemáti-
co de prerregistro de solicitudes en la dirección electrónica http://www.
indi.gva.es/portal/opencms/es/industria/listado_servicios.jsp en el apar-
tado Servicios Online, enlace “Prerregistro de solicitudes de examen de 
instaladores”, o bien la instancia que aparece en el Anexo III, la cual 
será facilitada gratuitamente en los servicios territoriales de Industria e 
Innovación de las tres provincias, en la Dirección General de Industria 
e Innovación así como en cualquiera de las Oficinas PROP. La cumpli-
mentación telemática del mencionado impreso supondrá el prerregistro 
administrativo de dicha información.

La relación de documentos exigidos y de titulaciones recogidas en 
el modelo de solicitud que figura en el mencionado Anexo III tiene 
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informatiu, i caldrà ajustar-se, en tot cas, al que s’ha disposat en la 
regulació explicitada en la base 2.

Així mateix, com a conseqüència de les posteriors modificacions i 
actualitzacions que puguen sofrir i que no depenen d’este òrgan direc-
tiu, les adreces dels llocs d’Internet a què es referix la present resolució 
tenen caràcter simplement informatiu i la seua única finalitat és orientar 
i facilitar als interessats en les proves convocades l’accés telemàtic als 
distints procediments administratius que oferix este departament.

Només es podrà sol·licitar realitzar les proves selectives per a l’ob-
tenció d’un mateix carnet o certificat acreditatiu de la superació dels 
exàmens teoricopràctics, segons l’Annex III, en una única província 
dins de la mateixa convocatòria. 

La instància indicada, amb independència de la via utilitzada per a 
l’ompliment de les assenyalades anteriorment, anirà acompanyada de la 
següent documentació corresponent a cada interessat:

a) Original i còpia o còpia degudament autenticada dels documents 
que acrediten el compliment dels requisits assenyalats en les bases 2.1.2 
i, si és el cas, 2.1.3 o 2.1.4 d’acord amb l’especialitat sol·licitada.

b) El justificant, degudament validat per qualsevol banc, caixa d’es-
talvis o entitats de crèdit actuen com a entitats col·laboradores en la 
recaptació amb la Generalitat, d’haver pagat la corresponent taxa admi-
nistrativa relativa als drets d’examen. La presentació d’este document 
només es podrà efectuar quan l’interessat haja omplit i obtingut el rebut 
de pagament de la taxa a través d’Internet en la pàgina web de la Con-
selleria d’Indústria, Comerç i Innovació, accessible seguint la següent 
ruta d’enllaços: 

– Anar a l’adreça d’Internet http://www.indi.gva.es/portal/opencms/
es/index.html

– En el menú de l’esquerra «tràmits en línia», en el desplegable «per 
aplicació», seleccioneu «Sara taxes». 

– En el quadre «enllaços», clique amb el cursor en «càlcul de la 
taxa i generació d’impresos per Internet». S’obrirà una finestra, s’ha de 
seleccionar la corresponent a este departament (Conselleria d’Indústria, 
Comerç i Innovació). 

– En la nova finestra que s’obrirà, en la taula corresponent a esta 
conselleria seleccione la fila «taxa per activitats industrials» (núm. 
9.800), seleccionant la icona que hi ha a l’esquerra de «confecció en 
línia».

– En la següent finestra «generació d’impresos per al pagament 
de taxes», en el menú desplegable, seleccione «sol·licituds d’exàmens 
d’instal·ladors – carnets mines» i polse el botó «enviar».

– En la nova finestra que s’obrirà en el desplegable, «seleccione 
una taxa», trie la prova a la qual vol presentar-se. El sistema li comu-
nicarà la taxa associada al tràmit. A continuació, polse el botó “omplir 
formulari”, el qual s’haurà d’omplir, i continue la resta de passos que 
l’aplicació li indicarà.

Les formes i el llocs de pagament del rebut associat a la taxa també 
es troben en l’esmentat lloc web.

En cas de no seguir este procediment telemàtic, el rebut de paga-
ment per a fer efectiva la taxa serà emés pel servei territorial d’Indús-
tria i Innovació al qual es dirigisca la documentació assenyalada en els 
incisos a) i b) precedents, i s’hi haurà de presentar amb posterioritat, i 
sempre dins del termini establit per a la presentació de sol·licituds.

En l’annex IV s’indiquen les adreces d’emplaçament, números de 
telèfon i fax dels serveis territorials d’Indústria i Innovació i de la Direc-
ció General d’Indústria i Innovació als quals podran dirigir-se els inte-
ressats per a obtenir informació relacionada amb la present resolució.

3.2 La presentació de la documentació assenyalada en la base 
anterior es realitzarà, preferiblement, en el Registre General del Ser-
vei Territorial d’Indústria i Innovació corresponent a la província en 
què l’aspirant vulga efectuar les proves (segons l’annex IV), o en la 
forma establida en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, segons la redacció que en fa la Llei 4/1999, de 13 
de gener. Els terminis de presentació de sol·licituds per a les convoca-
tòries ordinàries durant 2011 seran els assenyalats en l’annex II de la 
present resolució.

carácter informativo debiéndose estar, en todo caso, a lo dispuesto en la 
regulación explicitada en la Base 2.

Asimismo, como consecuencia de las posteriores modificaciones y 
actualizaciones que puedan sufrir, las cuales no dependen de este órgano 
directivo, las direcciones de los sitios de internet a los que se refiere la 
presente resolución tienen carácter meramente informativo, y su única 
finalidad es orientar y facilitar a los interesados en las pruebas convoca-
das, el acceso telemático a los distintos procedimientos administrativos 
que ofrece este departamento.

Solamente se podrá solicitar realizar las pruebas selectivas para la 
obtención de un mismo carné o certificación acreditativa de la supera-
ción de los exámenes teórico-prácticos, según el Anexo III, en una única 
provincia dentro de la misma convocatoria. 

A la instancia indicada, con independencia de la vía utilizada para 
su cumplimentación de las señaladas anteriormente, se acompañará la 
siguiente documentación correspondiente a cada interesado:

a) Original y copia o copia debidamente autentificada de los docu-
mentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos señalados en las 
bases 2.1.2 y, en su caso, 2.1.3 o 2.1.4 de acuerdo con la especialidad 
solicitada.

b) El justificante, debidamente validado por cualquier banco, caja 
de ahorros o entidades de crédito de las que actúan como entidades 
colaboradoras en la recaudación con la Generalitat, de haber abonado 
la oportuna tasa administrativa relativa a los derechos de examen. La 
presentación de este documento sólo se podrá efectuar cuando el inte-
resado haya rellenado y obtenido el recibo de pago de la tasa a través 
de internet en la página web de la Conselleria de Industria, Comercio e 
Innovación, accesible siguiendo la siguiente ruta de enlaces: 

– Ir a la dirección de internet http://www.indi.gva.es/portal/open-
cms/es/index.html

– En el menú de la izquierda «Trámites On-Line», en el desplegable 
«Por Aplicación», seleccionar «Sara Tasas». 

– En el cuadro «ENLACES», pinchar con el cursor en « Cálculo de 
la tasa y generación de impresos por Internet». Se abrirá una ventana, 
se ha de seleccionar la correspondiente a este departamento (Conselleria 
de Industria, Comercio e Innovación). 

– En la nueva ventana que se abrirá, en la tabla correspondiente a 
esta Conselleria seleccionar la fila «Tasa por actividades industriales» 
(nº 9800), seleccionando el icono que hay a la izquierda de «Confección 
En Línea».

– En la siguiente ventana «Generación de impresos para el pago de 
tasas», en el menú desplegable seleccionar «Solicitudes de exámenes de 
instaladores – carnés minas», y pulsar el botón «Enviar».

– En la nueva ventana que se abrirá, en el desplegable, «-– Selec-
cione una Tasa –-» elija la prueba a la que desea presentarse. El sistema 
le informará de la tasa asociada al trámite. A continuación, pulse el 
botón»: Rellenar Formulario:», debiendo cumplimentar éste y seguir el 
resto de pasos que la aplicación le indicará.

Las formas y lugares de pago del recibo asociado a la tasa también 
se encuentran en dicho sitio web.

En caso de no seguir este procedimiento telemático, el recibo de 
abono para hacer efectiva la tasa será emitido por el Servicio Territorial 
de Industria e Innovación al que se dirija la documentación señalada en 
los incisos a) y b) precedentes, debiendo ser presentado con posterio-
ridad, y siempre dentro del plazo establecido para la presentación de 
solicitudes.

En el Anexo IV se indican las direcciones de emplazamiento, núme-
ros de teléfono y fax de los servicios territoriales de Industria e Inno-
vación y de la Dirección General de Industria e Innovación, a los que 
podrán dirigirse los interesados para obtener información relacionada 
con la presente resolución.

3.2 La presentación de la documentación señalada en la base ante-
rior se realizará, preferiblemente, en el Registro General del Servicio 
Territorial de Industria e Innovación correspondiente a la provincia en 
que el aspirante desee realizar las pruebas (según el Anexo IV) o en 
la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero. Los plazos de presentación de solicitudes 
para las convocatorias ordinarias durante 2011 serán los señalados en el 
Anexo II de la presente resolución.

frj
Note
MigrationConfirmed set by frj

frj
Note
MigrationPending set by frj

frj
Note
MigrationNone set by frj



3.3.Els aspirants amb minusvalideses hauran d’indicar per mitjà 
d’escrit annex a la sol·licitud, quan corresponga, les possibles adapta-
cions de temps i mitjans que estimen necessàries per a la realització de 
les proves.

3.4.Els interessats a obtenir més d’un carnet o certificat acreditatiu 
de superació dels exàmens teoricopràctics dins de la mateixa convoca-
tòria presentaran una sol·licitud normalitzada independent per cadascun 
juntament amb la corresponent documentació. 

3.5.L’import de trenta euros amb quaranta-set cèntims d’euro (30,47 
€) corresponent als drets d’examen per a cada activitat a què desitge 
presentar-se dins d’esta convocatòria, s’haurà d’ingressar en qualsevol 
banc, caixa d’estalvis o entitat de crèdit dels que actuen com a entitats 
col·laboradores en la recaptació amb la Generalitat. La formalització de 
les sol·licituds per a la realització de les proves relatives a cada activi-
tat a què s’aspire implicarà el pagament dels drets d’examen. La falta 
de justificació del pagament en el termini establit dels drets d’examen 
determinarà l’exclusió de l’aspirant, sense perjudici de la possible esme-
na en el termini establit a este efecte en la base 4.2. 

A fi d’evitar la necessitat que els interessats hagen d’obtenir presen-
cialment el rebut o l’imprés per al pagament de la taxa corresponent al 
procediment administratiu sol·licitat o la seua tramesa a l’adreça indica-
da en la sol·licitud per l’interessat per part del respectiu servei territorial 
d’Indústria i Innovació, aquell es podrà omplir i obtenir a través d’Inter-
net en la pàgina web de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació, 
seguint el procediment descrit en l’apartat c) de la base 3.1.

Base 4. Admissió d’aspirants
4.1. En el termini màxim de deu dies hàbils des de l’acabament del 

termini de presentació de sol·licituds, els caps de cada un dels serveis 
territorials d’Indústria i Innovació aprovaran i faran públic l’acord amb 
les llistes provisionals d’admesos i exclosos per a cada un dels carnets 
o certificats acreditatius de la superació dels exàmens teoricopràctics 
esmentats en la base 1, per als quals s’hagueren presentat sol·licituds 
de realització d’examen en el respectiu àmbit provincial, amb indicació 
individualitzada de les causes d’exclusió dels interessats que no hague-
ren resultat admesos. En estes llistes hauran de constar, en tot cas, els 
cognoms, el nom i el número del document nacional d’identitat, o docu-
ment identificador equivalent, de tots i cada un dels interessats. Els llis-
tats mencionats s’exposaran, almenys, als taulers d’anuncis dels serveis 
territorials d’Indústria i Innovació de cada província (segons l’annex 
IV). Així mateix, es podrà consultar individualment, introduint les dades 
personals corresponents, l’admissió o exclusió provisional a l’examen 
en l’adreça electrònica  http://www.indi.gva.es/portal/opencms/es/indus-
tria/Carnets_de_instaladores_001.html i, igualment, es podrà fer esta 
consulta individual telefonant al número 012 de la Generalitat, aportant 
les dades necessàries per a identificar la sol·licitud o les sol·licituds for-
mulades. Els llistats esmentats hauran de romandre als taulers d’anuncis 
fins que s’esgote el termini d’esmena a què es referix la base 4.2.

4.2 Els aspirants exclosos provisionalment, així com els que no 
figuren expressament en la relació d’admesos i exclosos, disposaran 
d’un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la 
publicitat de les llistes provisionals als taulers d’anuncis dels respectius 
serveis territorials, per a poder esmenar els defectes o omissions que 
hagueren motivat la seua exclusió. En el termini màxim de cinc dies 
hàbils amb relació a la finalització del període d’esmena, els caps dels 
serveis territorials d’Indústria i Innovació procediran a aprovar i fer 
públic l’acord amb les llistes definitives d’admesos i exclosos en la 
convocatòria per tipus de carnet o certificats acreditatius de la superació 
dels exàmens teoricopràctics emprant els mateixos mitjans de publicitat 
del punt anterior. 

En la llista definitiva de cada especialitat es farà constar, així mateix, 
el dia, hora d’inici, duració i lloc en què se celebrarà la corresponent 
prova, així com, si és procedent, s’especificarà el material i/o la docu-
mentació que podran utilitzar els interessats durant la realització de les 
proves, sempre que l’aporten ells. Estos llistats hauran de romandre als 
taulers d’anuncis esmentats fins a la data de finalització de les proves.

3.3 Los aspirantes con minusvalías deberán indicar mediante escrito 
anexo a la solicitud, cuando proceda, las posibles adaptaciones de tiem-
po y medios que estimen necesarias para la realización de las pruebas.

3.4 Los interesados en obtener más de un carné o certificación acre-
ditativa de superación de los exámenes teórico-prácticos dentro de la 
misma convocatoria, presentarán una solicitud normalizada indepen-
diente por cada uno de ellos junto con la oportuna documentación. 

3.5 El importe de treinta euros con cuarenta y siete céntimos de euro 
(30,47 €) correspondiente a los derechos de examen para cada actividad 
a la que desee presentarse dentro de esta convocatoria, se ingresará en 
cualquier Banco, Caja de Ahorros o Entidades de Crédito de las que 
actúan como entidades colaboradoras en la recaudación con la Generali-
tat. La formalización de las solicitudes para la realización de las pruebas 
relativas a cada actividad a los que se aspire, supondrá el pago de los 
derechos de examen.. La falta de justificación del abono en el plazo 
establecido de los derechos de examen determinará la exclusión del 
aspirante, sin perjuicio de su posible subsanación en el plazo establecido 
al efecto en la Base 4.2. 

A fin de evitar la necesidad de que los interesados tengan que obte-
ner presencialmente el recibo o impreso para el pago de la tasa corres-
pondiente al procedimiento administrativo solicitado o su remisión a 
la dirección indicada en la solicitud por el interesado por parte del res-
pectivo Servicio Territorial de Industria e Innovación, aquél podrá ser 
rellenado y obtenido a través de internet en la página web de la Conse-
lleria de Industria, Comercio e Innovación, siguiendo el procedimiento 
descrito en el apartado c) de la Base 3.1.

Base 4. Admisión de aspirantes
4.1 En el plazo máximo de diez días hábiles desde la finalización 

del plazo de presentación de solicitudes, los jefes de cada uno de los ser-
vicios territoriales de Industria e Innovación aprobarán y harán público 
el acuerdo con las listas provisionales de admitidos y excluidos para 
cada uno de los carnés o certificaciones acreditativas de la superación 
de los exámenes teórico-prácticos citados en la Base 1 para los que se 
hubieran presentado solicitudes de realización de examen en su respec-
tivo ámbito provincial, con indicación individualizada de las causas de 
exclusión de los interesados que no hubieran resultado admitidos. En 
estas listas deberán constar, en todo caso, los apellidos, el nombre y el 
número del documento nacional de identidad, o documento identifica-
tivo equivalente, de todos y cada uno de los interesados. Los listados 
mencionados se expondrán, al menos, en los tablones de anuncios de 
los servicios territoriales de Industria e Innovación de cada provincia 
(según el Anexo IV). Asimismo, se podrá consultar individualmente, 
introduciendo los datos personales oportunos, la admisión o exclusión 
provisional al examen en la dirección electrónica  http://www.indi.gva.
es/portal/opencms/es/industria/Carnets_de_instaladores_001.html e 
igualmente podrá realizarse esta consulta individual llamando al núme-
ro de teléfono 012 de la Generalitat, aportando los datos necesarios para 
identificar la o las solicitudes formuladas. Los listados citados deberán 
permanecer en los tablones de anuncios hasta que se agote el plazo de 
subsanación a que se refiere la base 4.2.

4.2 Los aspirantes excluidos provisionalmente, así como los que no 
figuren expresamente en la relación de admitidos y excluidos, dispon-
drán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicidad de las listas provisionales en los tablones de anun-
cios de los respectivos servicios territoriales, para poder subsanar los 
defectos u omisiones que hubieran motivado su exclusión. En el plazo 
máximo de cinco días hábiles con relación a la finalización del perío-
do de subsanación los jefes de los servicios territoriales de Industria e 
Innovación procederán a aprobar y hacer público el acuerdo con las 
listas definitivas de admitidos y excluidos en la convocatoria por tipo 
de carné o certificaciones acreditativas de la superación de los exáme-
nes teórico-prácticos empleando los mismos medios de publicidad del 
punto anterior. 

En la lista definitiva de cada especialidad se hará constar asimismo 
el día, hora de inicio, duración y lugar en el que se celebrará la corres-
pondiente prueba, así como, si procede, se especificará el material y/o 
la documentación que podrán utilizar los interesados durante la reali-
zación de las pruebas, siempre y cuando la aporten ellos. Estos listados 
deberán permanecer en los tablones de anuncios citados hasta la fecha 
de finalización de las pruebas.
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Base 5. Exàmens
5.1. Tant els exàmens com els criteris de desenvolupament, cor-

recció i avaluació relatius a la mateixa activitat, seran iguals en les tres 
províncies i es faran el mateix dia i a la mateixa hora.

Per a confeccionar i qualificar cada un dels exàmens especificats en 
la base 5.2. i resoldre totes les incidències que se susciten amb relació al 
tractament d’al·legacions i reclamacions que s’hi puguen presentar, esta 
direcció general nomenarà un tribunal d’àmbit autonòmic, per a la qual 
cosa, el cap del servei territorial d’Indústria i Innovació de cada pro-
víncia elevarà, per a cadascun, proposta a este òrgan directiu de quatre 
representants, dos titulars i dos suplents; un dels titulars proposats serà 
necessàriament el secretari o la secretària del servei territorial correspo-
nent i de suplent, qui puga suplir-lo com a tal en la seua absència, que 
actuaran com a secretaris dels tribunals per als quals siguen designats. 
Els tribunals estaran compostos per cinc persones, un president o presi-
denta, un secretari o secretària i tres vocals i els corresponents suplents. 
El dia de la realització de les proves, en cada una de les províncies, 
haurà d’assistir almenys un membre del tribunal; tot això amb inde-
pendència del personal col·laborador que siga, així mateix, necessari 
designar per a atendre convenientment el desenvolupament de les pro-
ves. El tribunal d’estes proves proposarà al corresponent cap del servei 
territorial la relació d’examinands aptes i no aptes resultants de les pro-
ves realitzades que li corresponen, tant provisionals com definitives, de 
conformitat amb el que s’establix en esta resolució.

Els tribunals podran comptar amb la col·laboració i el suport tècnic 
per part d’entitats de dret públic vinculades a esta conselleria pel cor-
responent acord de comanda de gestió.

5.2. Es constituiran, segons la base 1, els tribunals següents: 
– d’instal·lacions tèrmiques d’edificis, encarregat de l’examen TE

– de productes petroliers líquids, encarregat dels exàmens IPPL-I, 
IPPL-II i RPPL-III

– de gas, encarregat dels exàmens GA, GB i GC
– de frigorista, encarregat de l’examen FR
– de calderes, encarregat de l’examen OC
– de grues torre, encarregat de l’examen GT
– de grues mòbils autopropulsades, encarregat dels exàmens GMA 

i GMB
– de grues mòbils autopropulsades en ports, encarregat dels exà-

mens GMPA i GMPB.
5.3. Els exàmens teoricopràctics s’ajustaran al que s’ha establit en la 

legislació vigent corresponent a cada un dels carnets o certificats acredi-
tatius de la superació dels exàmens teoricopràctics als quals s’aspire.

5.4. Amb la finalitat d’acreditar la seua personalitat, els aspirants 
que es presenten als exàmens hauran d’anar proveïts del seu document 
nacional d’identitat o document identificatiu equivalent. El personal de 
la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació designat per a atendre i 
vigilar el desenvolupament de les proves sol·licitarà als aspirants que 
s’identifiquen abans d’accedir als llocs on es realitzen els exàmens. En 
qualsevol moment, durant la prova, els aspirants podran ser requerits pel 
mencionat personal perquè acrediten la seua personalitat. En finalitzar 
la prova, els membres del tribunal assistents alçaran acta en què es faran 
constar, almenys, les persones presentades, així com de les possibles 
incidències que pogueren haver-se produït.

Base 6. Qualificació exercicis
Els exàmens es qualificaran d’apte i no apte, atenent els criteris 

establits pel tribunal segons el que s’ha indicat en la base 5.1.

Base 7. Llista d’aprovats, expedició dels carnets professionals i dels 
certificats acreditatius de la superació dels exàmens teoricopràctics

7.1 Els caps dels serveis territorials d’Indústria i Innovació apro-
varan, a proposta del tribunal corresponent, la relació provisional dels 
aspirants del seu àmbit territorial que resulten aptes i no aptes en cada 
un dels exàmens teoricopràctics realitzats. En cada llistat s’indicarà el 
document nacional d’identitat o document identificatiu equivalent i la 
qualificació obtinguda de tots i cada un dels presentats d’acord amb el 
que s’ha especificat en la base anterior, amb indicació dels admesos 

Base 5. Exámenes
5.1 Tanto los exámenes como los criterios de desarrollo, corrección 

y evaluación relativos a la misma actividad, serán iguales en las tres 
provincias y se realizarán el mismo día y a la misma hora.

Para confeccionar y calificar cada uno de los exámenes relacionados 
en la base 5.2, y resolver cuantas incidencias se susciten con relación 
al tratamiento de alegaciones y reclamaciones que puedan presentarse, 
esta dirección general nombrará un tribunal de ámbito autonómico, para 
lo cual, el jefe del Servicio Territorial de Industria e Innovación de cada 
provincia elevará, para cada uno de ellos, propuesta a este órgano direc-
tivo de cuatro representantes, dos titulares y dos suplentes, uno de los 
titulares propuestos será necesariamente el/la secretario/a del servicio 
territorial correspondiente y de suplente de éste/a quien pueda suplirle 
como tal en su ausencia, los cuales actuarán como secretarios de los tri-
bunales para los que sean designados. Los tribunales estarán compues-
tos por cinco personas, un/a presidente/a, un/a secretario/a y tres vocales 
y sus correspondientes suplentes. El día de realización de las pruebas, 
en cada una de las provincias, deberá asistir, al menos, un miembro del 
tribunal, todo ello con independencia del personal colaborador que sea 
asimismo necesario designar para atender convenientemente el desa-
rrollo de las pruebas. El tribunal de estas pruebas propondrá al corres-
pondiente jefe del Servicio Territorial la relación de examinandos aptos 
y no aptos resultantes de las pruebas realizadas que le correspondan, 
tanto provisionales como definitivas, conforme a lo establecido en la 
presente resolución.

Los tribunales podrán contar con la colaboración y apoyo técnico 
por parte de entidades de derecho público vinculadas a esta Conselleria 
por el correspondiente Acuerdo de encomienda de Gestión.

5.2. Se constituirán según la Base 1, los siguientes tribunales:
– de Instalaciones Térmicas de Edificios, encargado del examen 

TE.
– de Productos Petrolíferos Líquidos, encargado de los exámenes 

IPPL-I, IPPL-II y RPPL-III.
– de Gas, encargado de los exámenes GA, GB y GC.
– de Frigorista, encargado del examen FR.
– de calderas, encargado del examen OC.
– de grúas torre, encargado del examen GT.
– de grúas móviles autopropulsadas, encargado de los exámenes 

GMA y GMB.
– de grúas móviles autopropulsadas en puertos, encargado de los 

exámenes GMPA y GMPB.
5.3 Los exámenes teórico-prácticos se ajustarán a lo establecido 

por la legislación vigente correspondiente a cada uno de los carnés o 
certificaciones acreditativas de la superación de los exámenes teórico-
prácticos a los que se aspire.

5.4 Con la finalidad de acreditar su personalidad los aspirantes 
que se presenten a los exámenes deberán ir provistos de su documento 
nacional de identidad o documento identificativo equivalente. El per-
sonal de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación designa-
do para atender y vigilar el desarrollo de las pruebas solicitará a los 
aspirantes que se identifiquen antes de acceder a los lugares donde se 
realicen los exámenes. En cualquier momento durante la prueba los 
aspirantes podrán ser requeridos por el mencionado personal para que 
acrediten su personalidad. Al finalizar la prueba se levantará acta por 
parte de los miembros del tribunal asistentes en la que, al menos, se 
harán constar las personas presentadas, así como de las posibles inci-
dencias que pudieren tener lugar.

Base 6. Calificación ejercicios
Los exámenes se calificarán de apto y no apto, atendiendo a los 

criterios establecidos por el tribunal según lo expresado en la Base 5.1.

Base 7. Lista de aprobados, expedición de los carnés profesionales 
y de las certificaciones acreditativas de la superación de los exámenes 
teórico-prácticos

7.1 Los jefes de los servicios territoriales de Industria e Innovación 
aprobarán, a propuesta del tribunal correspondiente, la relación pro-
visional de los aspirantes de su ámbito territorial que resulten aptos y 
no aptos en cada uno de los exámenes teórico-prácticos realizados. En 
cada listado se indicará el documento nacional de identidad o docu-
mento identificativo equivalente y la calificación obtenida de todos y 
cada uno de los presentados de acuerdo con lo expresado en la base 
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no presentats a les proves. En esta s’explicitarà el termini perquè els 
interessats puguen sol·licitar al tribunal per escrit la revisió del seu exa-
men. Estos acords seran exposats en els taulers d’anuncis dels serveis 
territorials corresponents. 

Així mateix, les reclamacions es faran per escrit dirigit al presi-
dent del tribunal que corresponga, d’acord amb el que disposa la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la 
Llei 4/1999, de 13 de gener.

Les persones que estiguen interessades que les avisen per missatge 
de text de la data de publicació de la llista provisional d’aptes i no aptes 
als exàmens teoricopràctics realitzats per a cada un dels tipus de carnet, 
hauran d’indicar el seu número de telèfon mòbil en la sol·licitud. 

Així mateix, es podrà consultar individualment el resultat provisi-
onal obtingut per cada un dels participants en les proves introduint les 
dades oportunes en l’adreça electrònica http://www.gva.es/industria/
main_v.htm i igualment podrà realitzar-se esta consulta individual tele-
fonant al número 012 de la Generalitat, aportant les dades necessàries 
per a identificar a cada participant. Estos llistats hauran de romandre als 
taulers d’anuncis fins que es facen públiques les llistes definitives a què 
es referix la base 7.2.

7.2. Finalitzat el procés de revisió i reclamació, i en tot cas en el 
termini màxim de tres mesos des de la data de finalització de les cor-
responents proves, cada un dels caps dels serveis territorials d’Indústria 
i Innovació resoldrà, a proposta del corresponent tribunal, la relació 
definitiva d’aptes i no aptes, amb indicació dels admesos no presentats a 
les proves, així com l’expedició individualitzada del corresponent carnet 
o certificat acreditatiu de la superació dels exàmens teoricopràctics per 
a aquells que hagen resultat aptes, document que es notificarà a cada 
un dels interessats en el termini d’un mes des de la data de l’esmentada 
resolució, en la qual s’indicarà el recurs que corresponga contra esta. 
Cada una d’estes resolucions tindrà la mateixa publicitat que la indicada 
en la base 7.1. fins que s’esgote el termini de recurs. 

7.3. D’acord amb l’article 4 de l’Ordre de 23 d’abril de 1997, de la 
Conselleria d’Ocupació, Indústria i Comerç, els carnets professionals 
o certificats acreditatius de la superació dels exàmens teoricopràctics 
que s’expedisquen s’inscriuran d’ofici en el Registre de Professionals 
Autoritzats. 

anterior, con indicación de los admitidos no presentados a las pruebas. 
En la misma se explicitará el plazo para que los interesados puedan 
solicitar al Tribunal por escrito la revisión de su examen. Estos acuerdos 
serán expuestos en los tablones de anuncios de los servicios territoriales 
correspondientes. 

Asimismo, las reclamaciones se harán por escrito dirigido al presi-
dente del tribunal que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Los que estén interesados en ser avisados por mensaje de texto de la 
fecha de publicación de la lista provisional de aptos y no aptos a los exá-
menes teórico-prácticos realizados para cada uno de los tipos de carné, 
deberán cumplimentar su número de teléfono móvil en la solicitud. 

Asimismo, se podrá consultar individualmente el resultado provi-
sional obtenido por cada uno de los participantes en las pruebas, intro-
duciendo los datos oportunos en la dirección electrónica http://www.
gva.es/industria/main_v.htm e igualmente podrá realizarse esta consulta 
individual llamando al número de teléfono 012 de la Generalitat, apor-
tando los datos necesarios para identificar a cada participante. Estos 
listados deberán permanecer en los tablones de anuncios hasta que se dé 
publicidad a las listas definitivas a que se refiere la base 7.2.

7.2 Finalizado el proceso de revisión y reclamación, y en todo caso 
en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de finalización de las 
correspondientes pruebas, cada uno de los Jefes de los servicios terri-
toriales de Industria e Innovación resolverá, a propuesta del correspon-
diente Tribunal, la relación definitiva de aptos y no aptos, con indicación 
de los admitidos no presentados a las pruebas, así como la expedición 
individualizada del correspondiente carné o certificación acreditativa 
de la superación de los exámenes teórico-prácticos para aquellos que 
hayan resultado aptos, documento que se notificará a cada uno de los 
interesados en el plazo de un mes desde la fecha de la citada resolución, 
en la cual se indicará el recurso que proceda contra ella. Cada una de 
estas resoluciones tendrán la misma publicidad que la indicada en la 
base 7.1 hasta que se agote el plazo de recurso. 

7.3 De acuerdo con el artículo 4 de la Orden de 23 de abril de 1997, 
de la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio, los carnés profesio-
nales o certificaciones acreditativas de la superación de los exámenes 
teórico-prácticos que se expidan se inscribirán de oficio en el Registro 
de Profesionales Autorizados. 
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ANNEX II

Calendari de presentació sol·licituds per a les convocatòries ordinàries de 2011

Els terminis per a la presentació de sol·licituds per a l’admissió als exàmens teoricopràctics als quals es referix el capítol V de l’Ordre de 23 d’abril 
de 1997 de la Conselleria d’Ocupació, Indústria i Comerç per a l’any 2011 seran els següents:

CARNET /
CERTIFICAT DE QUALIFICACIÓ INDIVIDUAL

CONVOCATÒRIA
1

Del 21 de març al 2 d’abril de 2011, 
ambdós inclusivament

2

Del 12 al 24 de setembre de 2011, 
ambdós inclusivament

Instal·lador tèrmic en edificis
Instal·lador de productes petroliers líquids de categoria I
Instal·lador de productes petroliers líquids de categoria II
Reparador de productes petroliers líquids de categoria III
Instal·lador de gas de categoria A
Instal·lador de gas de categoria B
Instal·lador de gas de categoria C
Instal·lador reparador frigorista
Operador industrial de calderes
Operador de grua mòbil autopropulsada de categoria A
Operador de grua mòbil autopropulsada de categoria B
Operador de grua mòbil autopropulsada de categoria A, subcate-
goria de «ports de la Comunitat Valenciana on desenvolupen la 
seua activitat les societats estatals d’estiba i desestiba»

Operador de grua mòbil autopropulsada de categoria B, subcate-
goria de «ports de la Comunitat Valenciana on desenvolupen la 
seua activitat les societats estatals d’estiba i desestiba

Operador de grua torre (“gruista”)

* * * * * * 

ANEXO II

Calendario de presentación solicitudes para las convocatorias ordinarias de 2011
Los plazos para la presentación de solicitudes para la admisión a los exámenes teórico-prácticos a los que se refiere el Capítulo V de la Orden de 

23 de abril de 1997 de la Conselleria de Empleo, Industria y Comercio para el año 2011 serán los siguientes:

CARNÉ /
CERTIFICADO DE CUALIFICACIÓN INDIVIDUAL

CONVOCATORIA
1

Del 21 de marzo al 2 de abril de 
2011, ambos inclusive

2

Del 12 al 24 de septiembre de 2011, 
ambos inclusive

Instalador térmico en edificios
Instalador de Productos Petrolíferos Líquidos de Categoría I.
Instalador de Productos Petrolíferos Líquidos de Categoría II.
Reparador de Productos Petrolíferos Líquidos de Categoría III.
Instalador de Gas categoría A
Instalador de Gas categoría B
Instalador de Gas categoría C
Instalador-Reparador Frigorista
Operador Industrial de Calderas
Operador de Grúa Móvil Autopropulsada. Categoría A
Operador de Grúa Móvil Autopropulsada. Categoría B
Operador de Grúa Móvil Autopropulsada. Categoría A, Subcate-
goría de «puertos de la Comunitat Valenciana donde desarrollan 
su actividad las Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba»

Operador de Grúa Móvil Autopropulsada. Categoría B, Subcate-
goría de «puertos de la Comunitat Valenciana donde desarrollan 
su actividad las Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba

Operador de Grúa Torre (“gruista”)

frj
Note
MigrationConfirmed set by frj

frj
Note
MigrationPending set by frj

frj
Note
MigrationNone set by frj



ANNEX III 
MODEL DE SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ A LES PROVES SELECTIVES PER A L’OBTENCIÓ DEL CARNET O DEL 
CERTIFICAT ACREDITATIU DE LA SUPERACIÓ DELS EXÀMENS TEORICOPRÀCTICS

PROVES SELECTIVES PER A L’OBTENCIÓ DEL CARNET O CERTIFICAT 
ACREDITATIU DE LA SUPERACIÓ DELS EXÀMENS TEORICOPRÀCTICS 

EN MATÈRIA DE SEGURETAT INDUSTRIAL1

A DADES PERSONALS 
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL 
     

DNI-NIF TELÈFON MÒBIL2

     
ADREÇA (carrer i plaça i número) 
     

CP
     

PROVÍNCIA 
     

MUNICIPI  LOCALITAT 

CORREU ELECTRÒNIC: 

B TITULACIÓ ACADÈMICA 

CF grau mitjà              CF grau sup.          Tit. univ. mitjana            Tit. univ. superior            Sense titulació           Altres:      

Si escau, especifique el curs realitzat (vegeu l’annex de la convocatòria):  

Entitat de formació autoritzada on s’ha superat el curs, si és el cas:       

C EXAMEN AL QUAL VOL PRESENTAR-SE  (Marque amb una creu l’opció escollida)

  Instal·lacions tèrmiques d’edificis
  Operador industrial de calderes 
  Instal·lador de gas – Cat. A3   Ja tinc el carnet B 
  Instal·lador de gas – Cat. B3   Ja tinc el carnet C
  Instal·lador de gas – Cat. C 
  Instal·lador reparador frigorista 
  Operador de grua torre (gruista) 

  Operador de grua mòbil autopropulsada – Categoria A 
  Operador de grua mòbil autopropulsada – Categoria B 
  Operador de grua mòbil autopropulsada – Ports Categoria A 
  Operador de grua mòbil autopropulsada – Ports Categoria B 
  Instal·lador de productes petroliers líquids. Categoria I (IPPL-I 
  Instal·lador de productes petroliers líquids. Categoria II (IPPL-II) 
  Reparador de productes petroliers líquids. Categoria III (RPPL-III). 

LLOC DE PRESENTACIÓ:          ALACANT              CASTELLÓ              VALÈNCIA Marque amb una creu la província 
on es presenta (NOMÉS UNA)

D DOCUMENTS APORTATS 
 En el cas d’estrangers que no siguen nacionals de la UE, documentació que acredite la seua situació a Espanya. 
 Resguard del pagament de la taxa4.
 Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol acadèmic (o ingrés de la taxa acadèmica per a l’expedició del títol) al·legat.
 Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del certificat expedit per l’entitat de formació autoritzada d’haver superat el curs habilitador 

específic requerit. 
 Acreditació d’experiència prèvia (si és el cas): 

* Per al carnet professional en instal·lacions tèrmiques d’edificis: 
- Certificats subscrits pel representant o els representants de l’empresa o les empreses instal·ladores o mantenidores en què s’acredite
que l’interessat ha realitzat treballs d’instal·lació o de manteniment, especificant-ne quins. Estos certificats abraçaran entre tots, 
almenys, un període mínim de tres anys d’experiència. En els esmentats certificats es farà menció al certificat de registre d’empresa
instal·ladora o mantenidora de calefacció i ACS i climatització (o bé en instal·lacions tèrmiques en edificis) atorgats per la Comunitat
Valenciana o per una altra comunitat autònoma. Quan estes empreses no hagen sigut autoritzades per esta comunitat autònoma, 
l’interessat haurà d’aportar còpia compulsada del certificat de registre d’empresa on consten la validesa i vigència del dit document
durant el període al·legat. 
- Certificat referit al període de treball, de la cotització del treballador en l’empresa, expedit per l’òrgan corresponent de la Seguretat 
Social (vida laboral). S’admetran, en la documentació, les figures d’oficial o tècnic. 
- Fotocòpia del contracte laboral i les seues modificacions. 

 Certificat mèdic (només per a operadors de grues). 

La persona que firma SOL·LICITA ser admesa a les 
proves de l’especialitat escollida en el punt C. 
En cas de ser declarada apta, SOL·LICITA l'expedició 
del carnet professional o el certificat acreditatiu de la 
superació dels exàmens teoricopràctics. 

     ,       d’/de                      de 20

Firma: 

                                             
1 Les persones que superen les proves no necessiten sol·licitar l'expedició del carnet, que es realitzarà d'ofici.
2 Òmpliga el número de mòbil, si vol que la data de publicació de la llista provisional d'aprovats i no aprovats se li comunique mitjançant SMS. 
3 L’examen d’instal·lador de gas de la categoria A inclou els de la B i la C (i la del B inclou la C), per la qual cosa caldrà marcar les 3 caselles i pagar tres taxes (o 2 
caselles i 2 taxes, en cas del B), llevat que ja s’estiga en possessió d’algun d’eixos carnets; en este cas caldrà marcar les caselles "Ja tinc el carnet B" i/o "Ja tinc el 
carnet C)", segons els casos. 
4 El document per al pagament de la taxa es pot obtenir des de la pàgina web de la Conselleria, tràmits en línia, per aplicació, Sara Taxes. 
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E TITULACIÓ MÍNIMA I/O CURSOS EXIGITS 
TE          CARNET PROFESSIONAL D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS 

Curs habilitador: superar un curs teòric i pràctic d’acord amb el que s’establix en l’apèndix 3 del Reial Decret 1.027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, modificat pel Reial Decret 249/2010. 

FR          INSTAL·LADOR-REPARADOR FRIGORISTA 
Titulació mínima: títol de FP-1 Frigorista o equivalent. 

GT         CARNET DE GRUISTA O OPERADOR DE GRUA TORRE
Titulació mínima: títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, i 
Curs habilitador: superar un curs teoricopràctic de 200 hores, o de 65 hores en el supòsit d'experiència prèvia validada. 

GM        CARNET D’OPERADOR DE GRUA MÒBIL AUTOPROPULSADA (GMA, GMB, GMPA, GMPB) 
Titulació mínima: títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, i: 
Curs habilitador per a GMA i GMB: superar un curs teoricopràctic de 300 hores, en el cas de categoria A, i de 450 hores, en el cas de categoria B; o bé, 
en el supòsit d'experiència prèvia validada, superar un curs teòric de 75 hores, en el cas de categoria A, i de 150 hores, en el cas de categoria B. 
Curs habilitador per a GMPA i GMPB: superar un curs teoricopràctic de 245 hores, en el cas de categoria A, i de 330 hores, en el cas de categoria B.

RELACIÓ DELS TÍTOLS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL REGLADA QUE ACREDITEN EL REQUISIT DE FORMACIÓ MÍNIMA NECESSÀRIA PER A 
L’OBTENCIÓ DEL CARNET O CERTIFICAT ACREDITATIU DE LA SUPERACIÓ DELS EXÀMENS TEORICOPRÀCTICS

ANNEX I: CARNET D’ INSTAL·LADOR-REPARADOR FRIGORISTA AUTORITZAT
ESTUDIS DE TÍTOL O CERTIFICAT D’ESTUDIS DE

Oficialia Industrial  Oficial Industrial, especialitat d’Instal·lador o Conservador-Reparador Frigorista 
Formació Professional 

de 1r Grau 
 Tècnic Auxiliar de Llanterneria  (branca Construcció i Obres) 

Formació Professional 
de 2n Grau 

 Tècnic Especialista en Llanterneria (branca Construcció i Obres) 
 Tècnic Especialista en Instal·lacions (branca Construcció i Obres) 
 Tècnic Especialista en Aprofitament d’Energia Solar (branca Electricitat i Electrònica) 
 Tècnic Especialista en Manteniment d’Energia Solar i Climatització (branca Electricitat i Electrònica) 
 Tècnic Especialista en Calor, Fred i Aire Condicionat (branca Electricitat i Electrònica) 
 Tècnic Especialista en Fred Industrial (branca Electricitat i Electrònica) 
 Tècnic Especialista en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització (branca Electricitat i Electrònica) 
 Tècnic Especialista en Instal·lacions d’Energia Solar (branca Electricitat i Electrònica) 

Mòduls Professionals 
Nivell 2 

 Tècnic Auxiliar en Instal·lacions d’Aigua, Gas i Calefacció (branca Construcció i Obres) 
 Tècnic Auxiliar en Instal·lació i Manteniment d’Equips de Fred i Calor (branca Electricitat i Electrònica) 

Mòduls Professionals 
Nivell 3 

 Tècnic Especialista en Instal·lacions Tèrmiques Auxiliars de Procés (branca Electricitat i Electrònica) 
 Tècnic Especialista en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització (branca Electricitat i Electrònica) 
 Tècnic Especialista en Manteniment d’Instal·lacions de Servicis i Auxiliars (branca Electricitat i Electrònica) 

Cicles Formatius
Grau Mitjà 

 Tècnic en Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions de Fred, Climatització i Producció de Calor  
(família professional de Manteniment i Servicis a la Producció) 

Cicles Formatius
Grau Superior 

 Tècnic Superior en Manteniment i Muntatge d’Instal·lacions d’Edifici i Procés  
(família professional de Manteniment i Servicis a la Producció) 

 Tècnic Superior en Desenvolupament de Projectes d’Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció  
(família professional de Manteniment i Servicis a la Producció) 

ANNEX II: CARNET PROFESSIONAL EN INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS 
ESTUDIS DE TÍTOL O CERTIFICAT D’ESTUDIS DE

Formació Professional 
de 1r Grau  Tècnic Auxiliar de Llanterneria (branca Construcció i Obres) 

Formació Professional 
de 2n Grau 

 Tècnic Especialista en Llanterneria (branca Construcció i Obres)*
 Tècnic Especialista en Instal·lacions (branca Construcció i Obres)*
 Tècnic Especialista en Aprofitament d’Energia Solar (branca Electricitat i Electrònica)*
 Tècnic Especialista en Manteniment d’Energia Solar i Climatització (branca Electricitat i Electrònica)*
 Tècnic Especialista en Calor, Fred i Aire Condicionat (branca Electricitat i Electrònica)*
 Tècnic Especialista en Fred Industrial (branca Electricitat i Electrònica)*
 Tècnic Especialista en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització (branca Electricitat i Electrònica)*
 Tècnic Especialista en Instal·lacions d’Energia Solar (branca Electricitat i Electrònica)*

Mòduls Professionals 
Nivell 2 

 Tècnic Auxiliar en Instal·lacions d’Aigua, Gas i Calefacció (branca Construcció i Obres) 
 Tècnic Auxiliar en Instal·lació i Manteniment d’Equips de Fred i Calor (branca Electricitat i Electrònica) 

Mòduls Professionals 
Nivell 3 

 Tècnic Especialista en Instal·lacions Tèrmiques Auxiliars de Procés (branca Electricitat i Electrònica)*
 Tècnic Especialista en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització (branca Electricitat i Electrònica)*
 Tècnic Especialista en Manteniment d’Instal·lacions de Servicis i Auxiliars (branca Electricitat i Electrònica)*

Cicles Formatius
Grau Mitjà 

 Tècnic en Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions de Fred, Climatització i Producció de Calor  
(família professional de Manteniment i Servicis a la Producció)*

Cicles Formatius
Grau Superior 

 Tècnic Superior en Manteniment i Muntatge d’Instal·lacions d’Edifici i Procés  
(família professional de Manteniment i Servicis a la Producció)*

 Tècnic Superior en Desenvolupament de Projectes d’Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció  
(família professional de Manteniment i Servicis a la Producció) 

* Estos títols obtindran directament el carnet professional, de conformitat amb el que s’establix en la Resolució de 25 de febrer de 2008, de la Direcció General 
d’Indústria i Innovació de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació, per la qual s’establix el procediment a què fa referència l’article 42.2 del Reial Decret 
1.027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis per a l’accés al carnet professional en instal·lacions tèrmiques 
d’edificis per les persones que estiguen en possessió, o en condicions d’obtenir, els títols de Formació Professional Reglada indicats en l’annex VI de la Resolució 
de 20 de febrer de 2004, de la Direcció General d’Indústria i Investigació Aplicada (DOCV núm. 5.719, de 7 de març de 2008). 

frj
Note
MigrationConfirmed set by frj

frj
Note
MigrationPending set by frj

frj
Note
MigrationNone set by frj



ANEXO III 
MODELO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN A LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA OBTENCIÓN DEL CARNÉ O DE 
LA CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE LA SUPERACIÓN DE LOS EXÁMENES TEÓRICO-PRÁCTICOS.
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ANNEX IV

Centres d’informació per a l’obtenció del carnet o del certificat 
acreditatiu de la superació dels exàmens teoricopràctics en matèria de 
seguretat industrial dependents de la conselleria d’Indústria, Comerç i 
Innovació

Alacant:
Servei Territorial d’Indústria i Innovació
C/ Churruca, 29
03003 Alacant
Telèfon: 965 934 000
Fax: 965 934 801

Castelló:
Servei Territorial d’Indústria i Innovació
C/ Cavallers, 8
12001 Castelló
Telèfon: 964 358 000
Fax: 964 357 901

València:
Servei Territorial d’Indústria i Innovació
C/ Gregorio Gea, 27
46009 València
Telèfon: 963 866 000
Fax: 963 866 806

Direcció General d’Indústria i Innovació
C/ Colom, 32
46004 València
Telèfon: 963 866 000
Fax: 963 866 806

ANEXO IV

Centros de información para la obtención del carné o o de la certifi-
cación acreditativa de la superación de los exámenes teórico-prácticos 
en materia de seguridad industrial dependientes de la Conselleria de 
Industria, Comercio e Innovación

Alicante
Servicio Territorial de Industria e Innovación
C/ Churruca, 29
03003 Alicante
Telf.: 965 934 000
Fax: 965 934 801

Castellón
Servicio Territorial de Industria e Innovación
C/ Cavallers, 8
12001 Castellón
Telf: 964 358 000
Fax: 964 357 901

Valencia
Servicio Territorial de Industria e Innovación
C/ Gregorio Gea, 27
46009 Valencia
Telf: 963 866 000
Fax: 963 866 806

Dirección General de Industria e Innovación
C/ Colón, 32
46004 Valencia
Telf: 963 866 000
Fax: 963 866 806
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