Espai reservat a l’etiqueta/registre
d’entrada de l’OGE

Sol·licitud d'admissió al proper examen per a l'acreditació de la
competència professional o carnet1
Dades identificatives
Nom i cognoms

NIF

Adreça

Codi postal

Població

Telèfon

EXPOSO:
Que aporto la documentació següent:
Fotocòpia compulsada del títol
Certificat de l’entitat autoritzada de la formació conforme s’ha fet el curs teòrico-pràctic.
Pel carnet ITE, documentació acreditativa de l’experiència en empreses instal.ladores tèrmiques en edificis
Per l’acreditació de la competència de conservador/a d’ascensors, certificat de vida laboral
Altra documentació específica

SOL·LICITO:
1. L’admissió2 al proper examen per a l’acreditació de la competència professional/ carnet de
Conductor/a de maquinària mòbil (carretó elevador) (CMME)
G146NSIN-129-00 Imprimiu 2 còpies: una per a la persona interessada i l’altra per a l'expedient.

Conductor / Maquinista de vehicles de transport de personal a l interior de la mina (CMITP)
Conductor/a / Maquinista de tot tipus de vehicle d’interior (CMI)
Conductor/a de maquinària mòbil (plataforma elevadora) (CMMPE)
Conductor/a de maquinària mòbil (vehicle pesant) (CMMP)
Conservador/a d’ascensors
Instal·lador/a d’instal·lacions petrolíferes

(IP-1)

(IP-2)

Instal·lador/a de gas de categoria :

A

C

B

Instal·lador/a elèctric de baixa tensió de categoria:

Convalidació per examen3

Canvi categoria

bàsica

Canvi categoria

especialista

Instal·lador/a elèctric miner (IEM)
Instal·lador/a-mantenidor/a d’instal·lacions tèrmiques en edificis (ITE)4
Maquinista d’extracció i de plans inclinats (MEPI)
Operador/a / Conductor/a de grua torre (OGRT) )5
Operador/a de grua mòbil autopropulsada (OGMA) 5

A

B

EP

Canvi categoria

Operador/a industrial de calderes
Professional frigorista habilitat
Reparador/a d’instal·lacions petrolíferes
Vigilant miner (VM)
2. Poder realitzar la prova al Servei Territorial de
Barcelona

Tarragona

Terres de l’Ebre

Girona

Lleida

Autorització
Autoritzo a l’OGE a consultar i obtenir telemàticament les dades del NIF.
Si no voleu donar l’autorització, senyaleu la casella
i aporteu aquest document amb la vostra sol·licitud.
Signatura

Lloc i data
1.Cal aportar una sol·licitud per a cada exàmen.
2. Per tal d’assabentar-vos de la formació necessària, dates i lloc d’examen i del resultat obtingut, i de la documentació a aportar, consulteu la pàgina web
següent: http://www20.gencat.cat/portal/site/canalempresa
3. Només pel cas de carnets caducats obtinguts per normativa actualment derogada i no convalidats al RD 919/2006
4. En aquestes activitats, un cop aprovat l’examen, l'OGE enviarà d'ofici el carnet corresponent.
5. Un cop aprovat l’examen hauran de sol·licitar el corresponent carnet.

