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Habilitacións e carnés profesionais

Queres ser instalador ou desenvolver actividades no ámbito da seguri-
dade industrial?

Consigue un carné ou unha habilitación profesional que che permita 
acceder a estes postos de traballo.

Que carnés ou habilitacións existen?

Habilitacións

 Operador/ora industrial de caldeiras.
 Instalador/ora de gas, categoría A.
 Instalador/ora de gas, categoría B.
 Instalador/ora de gas, categoría C.
 Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría I.
 Instalador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría II.
 Reparador/ora de produtos petrolíferos líquidos, categoría III.
 Manipulador/ora de equipamentos con sistemas frigorí�cos de calquera 

carga de refrixerantes �uorados.
 Manipulador/ora de equipamentos con sistemas frigorí�cos de carga de 

refrixerante inferior a tres quilogramos de gases �uorados.
 Manipulador/ora en equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías 

que empreguen menos de tres quilogramos de refrixerantes �uorados.
 Manipulador/ora de sistemas frigorí�cos que empreguen refrixerantes 

�uorados destinados a confort térmico de persoas, instalados en vehículos.
 Manipulador/ora de equipamentos de protección contra incendios que 

empreguen gases �uorados como axente extintor.
 Manipulador/ora de disolventes que conteñan gases �uorados, e dos equipa-

mentos que os empregan.
 Recuperador/ora de hexa�uoruro de xofre de equipamentos de conmutación 

de alta tensión.

Carnés

 Carné profesional de instalacións térmicas de edi�cios.
 Carné profesional de operador/ora de guindastre torre.
 Carné profesional de operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, 

categoría A.
 Carné profesional de operador/ora de guindastre móbil autopropulsado, 

categoría B.

É imprescindible o documento da habilitación ou carné profesional para 
exercer estas actividades?

Non en todos os casos. Nalgunhas especialidades a actividade pódese 
exercer de xeito directo cunha titulación de FP (caldeiras, gas, produtos 
petrolíferos, etc.).

Como se conseguen?

Pódense obter polas seguintes vías:

 Obtención directa: 
– Mediante títulos de FP que recollan os contidos do regulamento 

correspondente de cada especialidade.
– Mediante algúns títulos universitarios, certi�cados de profesionalidade, 

etc.
 Obtención mediante proba convocada pola Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria.
 Outras vías de obtención:

– Mediante cursos de formación (só para algunhas habilitacións).
– Mediante a combinación dalgunha das circunstancias anteriores, incluída 

a experiencia laboral (só para algunhas habilitacións).

Onde teño que presentar o meu título de FP para obter unha habilitación 
profesional?

 No centro educativo onde cursaches os teus estudos de FP (só para os 
certi�cados de manipulación de gases �uorados).

 Nos servizos centrais da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria en San Caetano, Santiago de Compostela (Subdirección Xeral de 
Formación Profesional).

Máis información

Atoparás información máis polo miúdo sobre habilitacións e carnés 
profesionais en: 

 www.edu.xunta.es/fp/carnes-profesionais 
 Nos teléfonos: 881 997 407 ou 881 997 408
 Nos departamentos de orientación dos centros integrados de formación 

profesional (CIFP).


