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 CURSOS PER A L’OBTENCIÓ D’UN 
CERTIFICAT DE MANIPULACIÓ DE GASOS 

FLUORATS  
  
Benvolguts associats, 
 
 Us recordem que d’acord amb les instruccions del Reial Decret 795/2010, de 16 de juny, pel que 
es regula la comercialització i manipulació d’equips amb contingut de gasos fluorats, i en la que 
s’especifica la  obligatorietat  per tots aquells que manipulin els gasos fluorats d’estar en possessió d’una 
certificació personal de manipulació de gasos fluorats, la nostra Associació té previst iniciar els cursos per 
als professionals que no estiguin en possessió del Carnet d’Instal·lador d’Instal·lacions Tèrmiques en 
Edificis i que hagin de manipular equips d’aire condicionat o climatització amb càrrega inferior a 3 Kg. 
de refrigerants fluorats. 

Aquests professionals hauran de superar un curs de formació segons sigui la seva situació: 
 

TIPUS ACREDITACIÓ PRÈVIA FORMACIÓ OBLIGATORIA 
Amb carnet ITE Obtenció directa sense curs 
Sense Carnet amb 5 anys d’experiència abans del 
2009 

Curs de 24 hores 
Proba aptitud curs de 80 hores 

Sense Carnet amb 2 anys d’experiència abans del 
2009 

Curs de 24 hores 
Curs de 80 hores 
Proba aptitud dels dos cursos 

 
Per aquest motiu si esteu interessats en l’obtenció d’una d’aquestes acreditacions,pels vostres 

treballadors sense carnet reserveu una plaça en el curs.  
 
Us recordem que per manipular gasos fluorats l’empresa ha d’estar inscrita en el RASIC com a 

empresa instal·ladora en tèrmiques o frigorista i tenir el Certificat d’empresa de manipulació de gasos 
fluorats per la qual cosa ha de tenir com a mínim un carnetista en plantilla d’instal·lacions tèrmiques o 
frigorista.  
 
 

CURS DE MANIPULACIÓ DE GASOS FLUORATS 
 

EMPRESA …………………...............……………………… POBLACIÓ ……….............……………… 

TELÈFON …………………......................…………... FAX ……..………….........…........……………… 

E-MAIL …………………………………………………………............……………………….. 

               □     SENSE CARNET AMB 5 ANYS D’EXPERIÈNCIA 
     □     SENSE CARNET AMB 2 ANYS D’EXPERIÈNCIA      

     NOM DEL ASSISTENT ….......................................................................…………………………… 


