
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE 
 

 Os certificados de profesionalidade son o instrumento oficial de acreditación das cualificacións profesionais do 
Catálogo nacional de cualificacións profesionais no campo da administración laboral.  
 
Organízanse en 26 familias profesionais e tres niveis de cualificación. 
 
Cada certificado corresponde a un perfil profesional estruturado en unidades de competencia, inclúe a formación asociada 
a dito perfil, de xeito que as unidades de competencia están asociadas a módulos formativos, considerándose tamén un 
Módulo de Formación Práctica en centros de traballo. 
 
Os certificados son oficiais e válidos en todo o territorio nacional e son emitidos polo SEPE e os organismos competentes 
das comunidades autónomas. 
 
Obtéñense a través de dúas formas: 
• Formación formal: superación de todos os módulos formativos correspondentes ao certificado. 
• Recoñecemento de experiencia laboral ou rutas de formación non formal: cando se obtivo o recoñecemento e a 
acreditación de todas as unidades de competencia que compoñen o certificado. 
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE DE NIVEL 2

Obtidos con módulos do Ciclo Medio de INSTALACIÓNS DE TELECOMUNICACIÓN

Módulos profesionais Unidades de competencia Certificados de profesionalidade Postos de traballo relacionados

UC0120_2: Montar e manter instalacións de captación 

de sinais de radiodifusión sonora e televisión 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 videoportaría).

MP0363. Instalacións de megafonía 

e sonorización.

UC0597_2: Montar e manter instalacións de megafonía 

e sonorización de locais.

MP0364. Circuíto pechado de 

televisión e seguridade electrónica.

UC0598_2: Montar e manter instalacións de circuíto 

pechado de televisión.

UC0599_2: Montar e manter sistemas de telefonía con 

centrais de baixa capacidade.

UC0600_2: Montar e manter infraestruturas de redes 

locais de datos.

Como se obteñen:

•         Formación formal: superando todos os módulos correspondentes a cada certificado.

Onde se solicitan: (Son competencia do Ministerio de Empleo SEPE ou Comunidades Autónomas)

•        A través da Consellería de traballo da Xunta de galicia.

Servizo de emprego público de Galicia.
https://emprego.xunta.gal/portal/es/certificados-de-profesionalidad.html

MP0237. Infraestruturas comúns de 

telecomunicación en vivendas e 

edificios.

MP0361. Infraestruturas de redes de 

datos e sistemas de telefonía.

ELES0108  MONTAXE E MANTEMENTO DE 

INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓNS EN 

EDIFICIOS  

ELES0109  MONTAXE E MANTEMENTO DE 

INSTALACIÓNS DE MEGAFONÍA, SONORIZACIÓN DE 

LOCAIS E CIRCUITO PECHADO DE TELEVISIÓN 

ELES0209  MONTAXE E MANTEMENTO DE SISTEMAS 

DE TELEFONÍA E INFRAESTRUCTURAS DE REDES 

LOCAIS DE DATOS 

Instalador de megafonía.   Técnico en 

instalacións de son.     Instalador de 

sistemas de seguridade. 

Instalador de antenas Instalador de 

telecomunicacións en edificios.    

Instaladores de equipos e sistemas de 

telecomunicacións.   Instaladores de líneas 

de telecomunicación.   Instalador de 

equipos e instalacións telefónicas. 

Instaladores de equipos e sistemas de 

telecomunicación.   Instalador de 

equipos telefónicos.  Técnico en 

instalación e mantemento de redes 

locais.   Instalador-montador de equipos 

telefónicos e telemáticos. 

https://emprego.xunta.gal/portal/es/certificados-de-profesionalidad.html


CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE DE NIVEL 3

Obtidos con módulos do Ciclo Superior SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓNS E INFORMATICOS

Módulos profesionais Unidades de competencia Certificados de profesionalidade Postos de traballo relacionados

UC0826_3: Desenvolver proxectos de instalacións de telecomunicación 

para a recepción e a distribución de sinais de radio e televisión no 

contorno de edificios.

UC0827_3 Desenvolver proxectos de instalacións de telefonía no contorno 

de edificios.

MP0601. Xestión de proxectos de 

instalacións de telecomunicacións.

UC0828_3: Desenvolver proxectos de infraestruturas de redes de voz e 

datos no contorno de edificios.

MP0552. Sistemas informáticos e redes 

locais.

UC1185_3: Supervisar a montaxe das infraestruturas de telecomunicación 

e de redes de voz e datos no contorno de edificios.

MP0553. Técnicas e procesos en 

infraestruturas de telecomunicacións.

MP0713. Sistemas de telefonía fixa e móbil.
UC1187_3: Supervisar o mantemento das infraestruturas de 

telecomunicación e de redes de voz e datos no contorno de edificios.

UC1184_3: Organizar e xestionar a montaxe das infraestruturas de 

telecomunicación e de redes de voz e datos no contorno de edificios.

UC1186_3: Organizar e xestionar o mantemento das infraestruturas de 

telecomunicación e de redes de voz e datos no contorno de edificios.

UC1578_3: Xestionar e supervisar a montaxe de sistemas de produción 

audiovisual en estudios e unidades móbiles.

UC1579_3: Xestionar e supervisar o mantemento de sistemas de 

produción audiovisual en estudios e unidades móbiles.

UC1580_3: Xestionar e supervisar a montaxe de sistemas de transmisión 

para radio e televisión en instalacións fixas e unidades móbiles.

UC1581_3: Xestionar e supervisar o mantemento de sistemas de 

transmisión para radio e televisión en instalacións fixas e unidades 

móbiles.

Como se obteñen:

•         Formación formal: superando todos os módulos correspondentes a cada certificado.

Onde se solicitan: (Son competencia do Ministerio de Empleo SEPE ou Comunidades Autónomas)

•        A través da Consellería de traballo da Xunta de galicia.

Servizo de emprego público de Galicia.
https://emprego.xunta.gal/portal/es/certificados-de-profesionalidad.html

MP0554. Sistemas de produción 

audiovisual.

MP0556. Sistemas de radiocomunicacións.

ELES0311 XESTIÓN E SUPERVISIÓN DA MONTAXE E 

MANTEMENTO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

E DE RADIODIFUSIÓN 

Técnico en instalación, mantemento, supervisión, 

verificación e control de equipos de sistemas de 

radio e televisión en estudos de producción e 

sistemas de producción audiovisual.                                            

Técnico en instalación, mantemento, supervisión, 

verificación e control de equipos de sistemas de 

radiodifusión.    

MP0525. Configuración de infraestruturas 

de sistemas de telecomunicacións. ELES0110  DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS DE 

INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN E DE REDES DE 

VOZ E DATOS NO CONTORNO DE EDIFICIOS

 Proxectista electrotécnico.    Proxectista en 

instalacións singulares (antenas, telefonía, 

interfonía, megafonía, seguridade e enerxía solar 

fotovoltaica) para vivendas e edificios.   Técnico en 

proxectos electrotécnicos. 

MP0601. Xestión de proxectos de 

instalacións de telecomunicacións.

ELES0210 XESTIÓN E SUPERVISIÓN DA MONTAXE E 

MANTEMENTO DAS INFRAESTRUCTURAS DE 

TELECOMUNICACIÓN E DE REDES DE VOZ E DATOS NO 

CONTORNO DE EDIFICIOS 

Técnico en supervisión, verificación e control de 

equipos e instalacións de telecomunicacións.   

Capataz de obras en instalacións de 

telecomunicacións.   Supervisor de instalacións 

singulares.   Especialista en instalación, integración e 

mantemento de equipos e sistemas de 

telecomunicación. 

https://emprego.xunta.gal/portal/es/certificados-de-profesionalidad.html


CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE DE NIVEL 3

Obtidos con módulos do Ciclo Superior de MANTEMENTO ELECTRÓNICO

Módulos profesionais Unidades de competencia Certificado de profesionalidade Postos de traballo relacionados

MP1052. Equipamentos 

microprogramables.

UC1823_3. Manter equipamentos con circuítos de 

electrónica dixital microprogramable.
Técnico de mantemento electrónico. 

MP1053. Mantemento de equipamentos 

de radiocomunicacións.
Reparador de equipos de imaxen e son. 

MP1054. Mantemento de equipamentos 

de voz e datos.
Reparador de equipos de telecomunicación. 

MP1055. Mantemento de equipamentos 

de electrónica industrial.

UC1825_3. Manter equipamentos electrónicos de 

potencia e control.
Reparador de instalacións e equipos industriais. 

MP1056. Mantemento de equipamentos 

de audio.
Reparador de ordenadores e equipos con 

microprocesadores 

MP1057. Mantemento de equipamentos 

de vídeo.

Como se obteñen:

•         Formación formal: superando todos os módulos correspondentes a cada certificado.

Onde se solicitan: (Son competencia do Ministerio de Empleo SEPE ou Comunidades Autónomas)

•        A través da Consellería de traballo da Xunta de galicia.

Servizo de emprego público de Galicia.
https://emprego.xunta.gal/portal/es/certificados-de-profesionalidad.html

(ELEQ0311) MANTEMENTO DE EQUIPOS 

ELECTRÓNICOS

UC1826_3. Manter equipamentos de imaxe e son.

UC1824_3. Manter equipamentos de 

telecomunicación.

https://emprego.xunta.gal/portal/es/certificados-de-profesionalidad.html

