CURS INTENSIU OPTATIU TEORICOPRÀCTIC DE PREPARACIÓ PER A
L’OBTENCIÓ DEL CARNET D’INSTAL·LADOR – MANTENIDOR
D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN ELS EDIFICIS (ITE)
Inclou el certificat personal de manipulació de càrrega de refrigerants inferior a 3 kg de
gasos fluorats
CODI: 0170220A5

C/ Cartellà, 8-12 – Pol. Ind. Domeny – Tel. 972 412 615 – A/e: formacio@elgremi.cat – 17007 Girona C.I.F. G-17043522

DADES CURS
DATA INICI: dilluns 7 de setembre de 2020

DATA FINAL: dilluns 9 de novembre de 2020

DURADA DEL CURS: 100 hores lectives presencials
DIES I HORARI IMPARTICIÓ: Dilluns, dimecres i divendres de 17:00 a 21:00 h.
PREU:

AGREMIATS: 1. 0 70 ,0 0 €

NO AGREMIATS: 1 . 55 0, 00 €

Facilitats de pagament pels instal·ladors agremiats
Les inscripcions dels treballadors en règim general, es podran BONIFICAR una part de l’import del curs, a
les quotes a la Seguretat Social. El Gremi us ho pot tramitar de manera gratuïta. En el cas que es vulgui
bonificar la formació la documentació s’ha de lliurar com a màxim 15 dies abans de l’inici del curs.
Les taxes dels drets d’examen de la Generalitat de Catalunya no estan incloses en el preu del curs.
OBJECTIUS: Obtenir el Carnet d’Instal·lador-Mantenidor d’Instal·lacions Tèrmiques en els edificis (ITE).
Inclou el Certificat Personal acreditatiu de la competència per a la manipulació d’equips amb sistemes frigorífics
de càrrega de refrigerant inferior a 3kg de gasos fluorats.
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:
• Sol·licitud d’inscripció al curs.
• Fotocòpia del DNI vigent. Si és la primera inscripció, cal adjuntar el document signat del RGPD.
• Certificat original d’empresa acreditant una experiència laboral, com a mínim de 2.000 hores treballades en
total com a tècnic d’empreses instal·ladores o mantenidores d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, durant
els darrers 10 anys. Expedit per una empresa Instal·ladora/Mantenidora d’Instal·lacions Tèrmiques en els
Edificis on hi consti el número de Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) i vida
laboral actualitzada. L’empresa que certifica ha de constar en la vida laboral de l’alumne.
La Generalitat accepta únicament les següents categories professionals per justificar que l’interessat
disposa d’experiència laboral com a tècnic: els grups de cotització 1, 2, 3, 8 ó 9.
• Els treballadors que estan cotitzant en Règim d’autònoms per tenir una relació de parentiu amb el titular de
l'empresa instal·ladora, a més a més del certificat d’empresa, hauran de presentar els rebuts d'autònoms o
nòmines corresponents al període de temps a justificar i el document d'alta a la Tresoreria de la Seguretat
Social (model TA.0521/2-C) on quedi constància que exerceix l'activitat com a col·laborador familiar. O bé
presentar un certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social on es faci constar el període de temps
en què el treballador ha estat donat d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms com a col·laborador
familiar del titular de l'empresa.
• Els treballadors que estan cotitzant en Règim d’autònoms i són socis de l’empresa han de presentar la
fotocòpia de l’escriptura de constitució.
EXAMEN OFICIAL: La data provisional de la convocatòria oficial per tal d’assolir el Carnet d’Instal·ladorMantenidor d’Instal·lacions Tèrmiques ens els Edificis (ITE) és el dimecres 11 de novembre de 2020, a l’Edifici
de la Generalitat de Catalunya - Plaça Pompeu Fabra, 1 de Girona.
PROFESSORAT: Tècnics titulats especialistes en la matèria.
AFORAMENT: Màxim 9 alumnes. Se seguiran les mesures d’higiene i seguretat establertes per les autoritats
sanitàries.
MOLT IMPORTANT: La documentació sol·licitada pel curs s’haurà d’entregar abans de l’inici del mateix.
Cap inscripció quedarà formalitzada fins que s’hagi entregat tota la documentació requerida.
És obligatori que els alumnes portin calculadora durant les sessions del curs.
Al finalitzar el curs s’entregarà un certificat final pels alumnes aptes i amb un mínim d’assistència del 80%.
PER INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ: Gremi d’Instal·ladors de Girona – Tel. 972 412 615 A/e formacio.info@elgremi.cat
CONDICIONS D’ADMISSIÓ:
PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA CALDRÂ ADJUNTAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA EN EL PUNT DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR I ENVIAR-HO PER CORREU O
PORTAR-HO PERSONALMENT. QUEDARAN FORMALITZADES LES INSCRIPCIONS UN COP TINGUEM TOTA LA DOCUMENTACIÓ.
LES INSCRIPCIÓNS S’ADMETRAN PER RIGORÓS ORDRE D’INSCRIPCIÓ. EN EL CAS DE NO AGREMIAT PERQUÈ LA INSCRIPCIÓ SIGUI EFECTIVA CALDRÀ HAVER REALITZAT
EL PAGAMENT DEL CURS 48 HORES ABANS DE L’INICI DEL MATEIX, MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA I ENVIAR EL CORRESPONENT RESGUARD AL CORREU
ELECTRÒNIC formacio.info@elgremi.cat. SI NO S’ARRIBA AL MÍNIM D’ALUMNES ESTABLERT, EL GREMI ES RESERVA EL DRET D’ANUL·LAR EL CURS.
NOTA: EN EL CAS DE CAUSAR BAIXA DEL CURS NO ES TORNARAN ELS DINERS, EXCEPTE EN CAS DE FORÇA MAJOR.

