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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

RESOLUCIÓN do 15 de febreiro de 2012 pola que se publican os modelos de 
solicitude de certificacións persoais e de autorización de centros para a impar-
tición dos programas formativos referidos á manipulación de gases fluorados e 
equipamentos baseados neles.

Antecedentes.

1. Os Regulamentos (CE) n.º 303/2008 e 304/2008 da Comisión, do 2 de abril de 2008, 
estableceron os requisitos mínimos e as condicións de recoñecemento mutuo da certifica-
ción de empresas e persoal no que se refire aos equipamentos fixos de refrixeración, aire 
acondicionado e bombas de calor que conteñan determinados gases fluorados de efecto 
invernadoiro.

2. Os ditos regulamentos foron traspostos á normativa nacional polo Real decre-
to 795/2010, do 16 de xuño, polo que se regula a comercialización e manipulación de 
gases fluorados e equipamentos baseados neles, así como a certificación dos profesionais 
que os utilizan (BOE número 154, do 25 de xuño).

3. No artigo 4.3 do dito real decreto establécese que as comunidades autónomas desig-
narán o órgano competente para a expedición, suspensión e retirada das certificacións per-
soais relacionadas no seu anexo I, e que, segundo o artigo 5.1 establecerán os modelos de 
solicitude de certificacións e presentación da documentación xustificativa do cumprimento 
das condicións necesarias para a súa expedición.

4. No artigo 7.1 do dito real decreto establécese que as comunidades autónomas desig-
narán o órgano competente para o mantemento dun rexistro dos certificados expedidos.

5. Así mesmo, o artigo 8.2 do R.D. 795/2010 establece que os programas formativos do 
seu anexo II poderán ser impartidos e avaliados polos centros autorizados pola adminis-
tración competente.

6. Finalmente, o Decreto 100/2011, do 19 de maio, polo que se regula a distribución 
de competencias en materia de expedición de certificados para a comercialización e ma-
nipulación de gases fluorados e equipamentos baseados neles (DOG número 105, do 1 
de xuño) establece a competencia da consellería con competencias en materia de traballo 
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tanto para a expedición de certificacións persoais como para a autorización dos centros 
autorizados previstos no artigo 8.2 do R.D. 795/2010, do 16 de xuño, así como para o man-
temento dun rexistro actualizado dos certificados expedidos.

Consideracións legais e técnicas.

A Dirección Xeral de Formación e Colocación é competente para resolver segundo o es-
tablecido no Decreto 335/2009, do 11 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica 
da Consellería de Traballo e Benestar.

De acordo con todo o indicado, 

RESOLVO:

Aprobar o modelo de solicitude de certificación persoal para a manipulación de gases 
fluorados, que figura como anexo I a esta resolución. Só poderán solicitarse, ante esta con-
sellería, aqueles certificados acreditativos cando a persoa estea en posesión dun certifica-
do de profesionalidade, ou ben como consecuencia da realización da formación prevista no 
anexo II do R.D. 795/2010, do 16 de xuño, cando esta se realizase nun centro autorizado 
pola Consellería de Traballo e Benestar.

Aprobar o modelo de solicitude de autorización de centros autorizados previstos no arti-
go 8.2 do R.D. 795/2010, do 16 de xuño, e no artigo 5 do Decreto 100/2011, que se inclúe 
como anexo III a esta resolución. 

A Consellería de Traballo e Benestar manterá un rexistro actualizado das certificacións 
expedidas, de acordo co previsto no artigo 7 do R.D. 795/2010 e co disposto no artigo 4 do 
Decreto 100/2011, do 19 de maio.

Os interesados deberán presentar estas solicitudes nos modelos que figuran no anexos 
desta resolución. Tamén se poderán xerar da páxina web da Consellería de Traballo e Be-
nestar (http://traballoebenestar.xunta.es). Unha vez cuberta, preferentemente en soporte 
dixital, a solicitude deberase imprimir para a súa presentación. 

Estas solicitudes deberanse dirixir á Dirección Xeral de Formación e Colocación da 
Consellería de Traballo e Benestar. Presentaranse no rexistro da Consellería de Traballo e 
Benestar, tamén se poderán presentar en calquera oficina de rexistro da Xunta de Galicia 
ou do Portelo Único, ou por calquera das formas establecidas no artigo 38 da Lei 30/1992, 
do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemen-
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to administrativo común. Tamén poderán presentarse electronicamente a través da sede 
electrónica da Xunta de Galicia, no enderezo https://sede.xunta.es

Calquera das solicitudes se poderá presentar a partir do día seguinte á publicación des-
ta resolución no Diario Oficial de Galicia. 

Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso 
de alzada ante a conselleira de Traballo e Benestar no prazo dun mes contado a partir do 
día seguinte ao da súa publicación, de acordo co disposto na Lei 30/1992, do 26 de novem-
bro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo co-
mún (BOE número 285, do 27 de novembro), modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro 
(BOE número 16, do 19 de xaneiro, e BOE número 30, do 4 de febreiro).

Santiago de Compostela, 15 de febreiro de 2012.

Ana M.ª Díaz López 
Directora xeral de Formación e Colocación
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ANEXO I

PROCEDEMENTO

SOLICITUDE DE CERTIFICACIÓN PERSOAL PARA A MANIPULACIÓN 
DE GASES FLUORADOS E EQUIPAMENTOS BASEADOS NELES 

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

TR307A
DOCUMENTO

SOLICITUDE

Dirección Xeral de Formación e Colocación. Consellería de Traballo e Benestar, 
Edificio administrativo San Lázaro, s/n, 15781 Santiago de Compostela

NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

ENDEREZO LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO

TELÉFONO MÓBIL FAX ENDEREZO ELECTRÓNICO

NACIONALIDADE DATA DE NACEMENTO SEXO (H ou M)

DATOS DO SOLICITANTE

TIPO DE SOLICITUDE
Novo Modificación nº Baixa n.º

CERTIFICACIÓN PERSOAL QUE DESEXA OBTER (xuntarase unha solicitude por especialidade)
1. Certificado acreditativo da competencia para a manipulación de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga.

2. Certificado acreditativo da competencia para a manipulación de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de refrixerante inferior a 3 kg de gases 
fluorados. 

3. Certificado acreditativo da competencia para a manipulación de sistemas frigoríficos que empreguen refrixerantes fluorados destinados a confort térmico 
de persoas instalados en vehículos.
4. Certificado acreditativo da competencia para a manipulación de equipamentos de protección contra incendios que empreguen gases fluorados como 
axente extintor.
5. Certificado acreditativo da competencia para a manipulación de disolventes que conteñan gases fluorados e equipamentos que os empregan.

6. Certificado acreditativo da competencia para a recuperación de hexafluoruro de xofre de equipamentos de conmutación de alta tensión.

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA ESTA SOLICITUDE
1. Copia compulsada do certificado de profesionalidade de:

2. Certificado, emitido pola entidade de formación acreditada, de ter superado o curso específico requirido.

Programa de formación 1

Programa de formación 2

3. Acreditación de experiencia previa anterior a 2009 (vida laboral) * Anos:

4. Declaración responsable de non estar inhabilitado para a obtención da certificación persoal (anexo II):

Autorizo a consellería, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa Orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e 
Xustiza, do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve, para a consulta dos meus datos de identidade no Sistema de Verificación de Datos de Identidade.

SI NON

LEXISLACIÓN APLICABLE
Decreto 100/2011, do 19 de maio, polo que se regula a distribución de competencias en materia de expedición de certificados para a comercialización e 
manipulación de gases fluorados e equipamentos baseados neles.

NOTA: os datos persoais recollidos neste impreso poderán ser incluídos nun ficheiro para o seu tratamento pola Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia 
(Orde do 15 de decembro de 2011, DOG núm. 246), no uso das funcións propias que ten atribuídas no ámbito das súas competencias. Poderase dirixir a calquera 
órgano desta para exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, segundo o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de 
protección de datos de carácter persoal (BOE do 14 de decembro).

Fágome responsable da veracidade dos datos recollidos nesta solicitude.

SINATURA DO SOLICITANTE OU PERSOA QUE O REPRESENTA

, de de

Lugar e data

Programa de formación 3

Programa de formación 3A

Programa de formación 3B

Programa de formación 4

Programa de formación 5

Programa de formación 6

Programa de formación 7

Programa de formación 8
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ANEXO I (Continuación)

REQUISITOS PARA A OBTENCIÓN DAS CERTIFICACIÓNS PERSOAIS PARA A MANIPULACIÓN DE GASES FLUORADOS

1. CERTIFICADO ACREDITATIVO PARA EQUIPAMENTOS DE CALQUERA CARGA DE REFRIXERANTES FLUORADOS 
  
Poderase obter por algunha das seguintes vías: 
  
  
a) Curso de formación Programa formativo 1 + posesión de: 
  

· Certificado de profesionalidade de frigorista (R.D. 942/1997), ou 
  
· Certificado de profesionalidade de mantedor de aire acondicionado e fluídos (R.D. 335/1997) 

  
  
b) Curso de formación cos contidos dos programas formativos 1 e 2 + experiencia anterior a 2009 de, polo menos, 2 anos 
  
c) Curso de formación cos contidos do programa formativo 1 + proba teórico-práctica de coñecementos sobre os contidos do programa formativo 2 + experiencia 

anterior a 2009 de, polo menos, 5 anos 
  
d) Estar en posesión dun dos seguintes certificados de profesionalidade de: 
  

· Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas (R.D. 1375/2008) 
  

· Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación extracción (R.D. 1375/2008) 
   

2. CERTIFICADO ACREDITATIVO PARA EQUIPAMENTOS CON CARGA INFERIOR A 3 KG DE GASES FLUORADOS 
  
Poderase obter por algunha das seguintes vías: 
  
a) Curso de formación con programa formativo 3 do anexo II, +  experiencia anterior a 2009 de 2 anos de instalacións de refrixeración e aire acondicionado de 

menos de 3 kg. 
  

b) Acreditación de ter superado un curso de formación cos contidos do programa formativo 4 do anexo II. 
  

c) Estar en posesión dun dos seguintes certificados de profesionalidade de:  
  

· Certificado de profesionalidade de frigorista (R.D. 9421997), ou 
  

· Certificado de profesionalidade de mantedor de aire acondicionado e fluídos (R.D. 335/1997) 
  

3. CERTIFICADO ACREDITATIVO DA COMPETENCIA PARA A MANIPULACIÓN DE SISTEMAS FRIGORÍFICOS QUE EMPREGUEN REFRIXERANTES 
FLUORADOS DESTINADOS A CONFORT TÉRMICO DE PERSOAS INSTALADOS EN VEHÍCULOS 
  
Acreditación de ter superado un curso de formación cos contidos do programa formativo 5 do anexo II. 
  
4. CERTIFICADO ACREDITATIVO DA COMPETENCIA PARA A MANIPULACIÓN DE EQUIPAMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS QUE 
EMPREGUEN GASES FLUORADOS COMO AXENTE EXTINTOR 
  
Acreditación de ter superado un curso de formación cos contidos do programa formativo 6 do anexo II. 
  
5. CERTIFICADO ACREDITATIVO DA COMPETENCIA PARA A MANIPULACIÓN DE DISOLVENTES QUE CONTEÑAN GASES FLUORADOS E 
EQUIPAMENTOS QUE OS EMPREGAN 
  
Acreditación de ter superado un curso de formación cos contidos do programa formativo 7 do anexo II. 
  
6. CERTIFICADO ACREDITATIVO DA COMPETENCIA PARA A RECUPERACIÓN DE HEXAFLUORURO DE XOFRE DE EQUIPAMENTOS DE 
CONMUTACIÓN DE ALTA TENSIÓN 
  
Acreditación de ter superado un curso de formación cos contidos do programa formativo 8 do anexo II. 
  
  
NOTAS: 
  
*A  xustificación da experiencia debe realizarse presentando a vida laboral acompañada de contratos de traballo ou unha certificación da 
empresa/s onde traballase, certificando a dita experiencia. Esta experiencia debe terse realizado en empresas habilitadas polo Regulamento 
de seguridade en instalacións frigoríficas ou polo Regulamento de instalacións térmicas de edificios e sempre que o dito traballo estea 
relacionado con instalacións ou mantemento delas (nunca de tipo administrativo). 
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ANEXO II

DATOS DO SOLICITANTE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DECLARACIÓN RESPONSABLE

EXPÓN QUE: 
  
Presentou unha solicitude para a expedición da certificación persoal de:

DECLARO: 
  
Que actualmente non estou inhabilitado para a obtención da certificación persoal de 

1. Certificado acreditativo da competencia para a manipulación de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga.

2. Certificado acreditativo da competencia para a manipulación de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de refrixerante 
inferior a 3 kg de gases fluorados. 

3. Certificado acreditativo da competencia para a manipulación de sistemas frigoríficos que empreguen refrixerantes fluorados destinados 
a confort térmico de persoas instalados en vehículos.

4. Certificado acreditativo da competencia para a manipulación de equipamentos de protección contra incendios que empreguen gases 
fluorados como axente extintor.

5. Certificado acreditativo da competencia para a manipulación de disolventes que conteñan gases fluorados e equipamentos que os 
empregan.

6. Certificado acreditativo da competencia para a recuperación de hexafluoruro de xofre de equipamentos de conmutación de alta 
tensión.

SINATURA DO SOLICITANTE OU PERSOA QUE O REPRESENTA

, de de

Lugar e data
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ANEXO III

PROCEDEMENTO

SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PARA A IMPARTICIÓN E AVALIACIÓN DOS PROGRAMAS FORMATIVOS 
DO ANEXO II DO R.D. 795/2010 (artigo 8.2 do R.D. 795/2010, do 16 de xuño)

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

TR307B
DOCUMENTO

SOLICITUDE

Dirección Xeral de Formación e Colocación. Consellería de Traballo e Benestar, 
Edificio administrativo San Lázaro, s/n, 15781 Santiago de Compostela

NOME NIF

ENDEREZO LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO

TELÉFONO N.º INSCRICIÓN (se é o caso) ENDEREZO ELECTRÓNICO

DATOS DA ENTIDADE

DATOS DO TITULAR XURÍDICO DA ENTIDADE
NOME E APELIDOS

TELÉFONO TELÉFONO MÓBIL ENDEREZO ELECTRÓNICO

ENDEREZO LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO

DATOS DO REPRESENTANTE LEGAL
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO DNI/NIE/PASAPORTE

ENDEREZO ELECTRÓNICOCARGOFAX

SOLICITA A IMPARTICIÓN DOS PROGRAMAS FORMATIVOS DO ANEXO II DO R.D. 795/2010
Programa de formación 1

Programa de formación 2

Programa de formación 3

Programa de formación 3A

Programa de formación 3B

Programa de formación 4

Programa de formación 5

Programa de formación 6

Programa de formación 7

Programa de formación 8

LEXISLACIÓN APLICABLE
Decreto 100/2011, do 19 de maio, polo que se regula a distribución de competencias en materia de expedición de certificados para a 
comercialización e manipulación de gases fluorados e equipamentos baseados neles.

NOTA: os datos persoais recollidos neste impreso poderán ser incluídos nun ficheiro para o seu tratamento pola Consellería de Traballo e 
Benestar da Xunta de Galicia (Orde do 15 de decembro de 2011, DOG núm. 246), no uso das funcións propias que ten atribuídas no ámbito das 
súas competencias. Poderase dirixir a calquera órgano desta para exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, segundo 
o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (BOE do 14 de decembro).

Fágome responsable da veracidade dos datos recollidos nesta solicitude.

SINATURA DO SOLICITANTE OU PERSOA QUE O REPRESENTA

, de de

Lugar e data
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