
 

Proceso de acreditación de competencias 

profesionais 2020 
 Obtén o recoñecemento dos coñecementos adquiridos durante anos de traballo e esforzo diario 

¡¡ ACREDÍTATE !! 

Presentación de solicitudes do 13 de xaneiro ó 7 de febreiro 

Electricidade e electrónica 
 
ELE043_2 Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios.  

 UC0120_2  Montar e manter instalacións de captación de sinais de radiodifusión 
sonora e TV en edificios ou conxuntos de edificacións (antenas e vía cable).  

 UC0121_2  Montar e manter instalacións de acceso ao servizo de telefonía 
dispoñible ao público e instalacións de control de acceso (telefonía interior e 
videoportería).  

 

ELE257_2 Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión.  
 UC0820_2 Montar e manter instalacións eléctricas de baixa tensión en edificios 

destinados principalmente a vivendas.  
 UC0821_2 Montar e manter instalacións eléctricas de baixa tensión en edificios 

comerciais, de oficinas e dunha ou varias industrias.  
 UC0822_2 Montar e manter instalacións de automatismos na contorna de vivendas e 

pequena industria.  
 UC0823_2 Montar e manter redes eléctricas aéreas de baixa tensión.  
 UC0824_2 Montar e manter redes eléctricas subterráneas de baixa tensión.  
 UC0825_2 Montar e manter máquinas eléctricas.  

 
 
 

Fabricación mecánica 
 
FME032_2 Mecanizado por arranque de labra.  

 UC0089_2 Determinar os procesos de mecanizado por arranque de labra.  
 UC0090_2 Preparar máquinas e sistemas para proceder ao mecanizado por 

arranque de labra.  
 UC0091_2 Mecanizar os produtos por arranque de labra.  

 

FME035_2 Soldadura.  
 UC0098_2 Realizar soldaduras e proxeccións térmicas por oxigás.  
 UC0099_2 Realizar soldaduras con arco eléctrico con electrodo revestido.  
 UC0100_2 Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con electrodo non 

consumible (TIG).  
 UC0101_2 Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con electrodo 

consumible (MIG, MAG) e proxeccións térmicas con arco.  
 
 



 
FME350_2 Caldeiraría, carpintaría e montaxe de construcións metálicas.  

 UC1139_2 Trazar e cortar chapas e perfís.  
 UC1140_2 Mecanizar e conformar chapas e perfís.  
 UC1141_2 Montar e instalar elementos e estruturas de construcións e carpintería 

metálica.  
 

FME351_2 Fabricación e montaxe de instalacións de tubaxe industrial.  
 UC1142_2 Trazar e mecanizar tubaxes. 
 UC1143_2 Conformar e armar tubaxes. 
 UC1144_2 Montar instalacións de tubaxes. 

 

Instalación e mantemento.  
 

IMA040_2 Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas.  
 UC0114_2 Montar instalacións de refrixeración comercial e industrial. 
 UC0115_2 Manter instalacións de refrixeración comercial e industrial. 

 
IMA369_2 Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extracción. 

 UC1158_2 Montar instalacións de climatización e ventilación-extracción. 
 UC1159_2 Manter instalacións de climatización e ventilación-extracción. 

 
 

ENA190_2 Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas. 
 UC0602_2 Montar captadores, equipamentos e circuitos hidráulicos de instalacións 

solares térmicas. 
 UC0605_2 Manter instalacións solares térmicas 

 

ENA472_2 Montaxe, posta en servizo, mantemento e inspección de instalacións receptoras e 
aparellos de gas.  

 UC1522_2 Realizar instalacións receptoras comúns e individuais de gas 
 UC1523_2 Realizar a posta en servizo, a inspección e a revisión periódica de 

instalacións receptoras de gas 
 UC1524_2 Realizar a posta en marcha e adecuación de aparellos a gas 
 UC1525_2 Manter e reparar instalacións receptoras e aparellos de gas 
 UC1526_2 Previr riscos en instalacións receptoras e aparellos de receptoras e 

aparellos de gas 
 

IMA368_2 Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas.  
 UC1156_2 Montar instalacións caloríficas. 
 UC1157_2 Manter instalacións caloríficas. 

 
 

Transporte e mantemento de vehículos.  
 
 

TMV044_2 Pintura de vehículos.  
 UC0122_2 Realizar a preparación, a protección e a igualación de superficies de 

vehículos. 
 UC0123_2 Efectuar o embelecemento de superficies. 

 
TMV045_2 Mantemento de estruturas de carrozarías de vehículos.  

 UC0124_2 Substituír elementos fixos do vehículo total ou parcialmente. 
 UC0125_2 Reparar a estrutura do vehículo. 



 
 UC0126_2 Realizar a conformación de elementos metálicos e reformas de 

importancia. 

 
TMV046_2 Mantemento de elementos non estruturais de carrozarías de vehículos.  

 UC0127_2 Substituír e/ou reparar elementos amovibles dun vehículo. 
 UC0128_2 Realizar a reparación de elementos metálicos e sintéticos. 
 UC0129_2 Substituír e/ou reparar elementos fixos non estruturais do vehículo total 

ou parcialmente. 

 
TMV047_2 Mantemento de sistemas de transmisión de forza e trens de rodaxe de vehículos 
automóbiles.  

 UC0130_2 Manter os sistemas hidráulicos e pneumáticos, de dirección e de 
suspensión. 

 UC0131_2 Manter os sistemas de transmisión e freos. 

 
TMV048_2 Mantemento do motor e os seus sistemas auxiliares.  

 UC0132_2 Manter o motor térmico. 

 UC0133_2 Manter os sistemas auxiliares do motor térmico. 

 
TMV197_2 Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos.  

 UC0626_2 Manter os sistemas de carga e arranque de vehículos. 
 UC0627_2 Manter os circuítos eléctricos auxiliares de vehículos. 
 UC0628_2 Manter os sistemas de seguridade e confortabilidade de vehículos. 

 
 


