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Nota de Premsa 

 

TÜV Rheinland imparteix el Curs Oficial de  
“Operador Industrial de Calderes” en AEMIFESA 

 

 
3 de febrer de 2015, Badalona (Barcelona) 

 

El proper 10 de març està previst que s’iniciï la 1a convocatòria en obert del Curs Oficial de 
“Operador Industrial en Calderes” acreditat per la Generalitat de Catalunya i impartit per TÜV 
Rheinland. 
 
Segons el Reial Decret 2060/2008 que aprova el Reglament d’Equips a Pressió, en la seva 
Instrucció Tècnica Complementària EP-1 Calderes, dictamina que la conducció de calderes ha de 
ser confiada a personal capacitat tècnicament. 
 
L’apartat 3 estableix que les calderes de vapor o aigua sobre escalfada de classe segona hauran 
de ser conduïdes per personal amb carnet d’operador industrial de calderes, condició que va 
ser modificada en virtut del Reial Decret 560/2010 substituint el carnet per una acreditació que 
pot assolir de diverses maneres. 
 
Aquest curs té una durada de 50 hores i s’impartirà a la Sala de Formació que té TÜV Rheinland 
situada al Gremi d’Instal·ladors del Barcelonès i Baix Maresme (AEMIFESA) a Badalona. 
 
Fins ara, TÜV Rheinland havia impartit aquesta formació In Company, així que aquesta serà la 
1a convocatòria que TÜV Rheinland impartirà en obert per a tota aquella persona que desitgi 
obtenir el seu certificat expedit pel Servei d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya, 
aprovant l’examen oficial. 
 
TÜV Rheinland és una entitat acreditada per la Generalitat de Catalunya per impartir la 
formació oficial de “Operador Industrial de Calderes” amb una durada de 50 hores que permet 
presentar posteriorment a la data d’Examen Oficial que publiqui el Servei d’Indústria i Energia 
en el seu Butlletí Oficial. 
 
Reservi la seva plaça al nostre web. 
 
 

 

Sobre TÜV Rheinland  

TÜV Rheinland és un líder mundial en serveis d’inspecció independents, fundat fa més de 140 
anys. El grup té presència a 66 països amb 18.000 empleats; el volum de negocis anual és de 
més de 1,6 mil milions d’euros. Els experts independents es destaquen per la qualitat, 
l’eficiència i la seguretat de les persones, la tecnologia i el medi ambient en gairebé tots els 
aspectes de la vida. 
 
TÜV Rheinland inspecciona l’equip tècnic, els productes i els serveis, supervisa projectes i ajuda 
a donar forma als processos de les empreses. Els seus experts capaciten persones en una 

http://www.tuv.com/es/spain/servicios_es/formacion/seminar/seminarsearch_es.jsp
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àmplia gamma de carreres i indústries. Amb aquesta finalitat, TÜV Rheinland empra una xarxa 
global de laboratoris aprovats, proves i centres d’educació. 
 
Des de 2006, TÜV Rheinland és membre del Pacte Mundial de les Nacions Unides per 
promoure la sostenibilitat i la lluita contra la corrupció. 

 

Per a més informació : 
TÜV Rheinland Ibérica, 
Inspection, Certification &Testing, S.A. 
Yolanda Oliván 
Tel. 93.478.11.31 
yolanda.olivan@es.tuv.com  
María Buendía 
Tel. : 93.478.11.31    
maria.buendia@es.tuv.com  
www.tuv.es 
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