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1. Introdución
A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, a través da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, publica no Diario Oficial de Galicia a convocatoria dos exames para a obtención de habilitacións e carnés profesionais (Orde do 20 de xaneiro de 2020).

2. Modificacións na distribución das convocatorias
Debido á situación derivada da pandemia COVID 19, na convocatoria 2020 as probas para obtención dos
distintos carnés e habilitacións profesionais pasan a celebrarse nunha única convocatoria que se distribuirá do seguinte xeito:
1ª PARTE. Levarase a cabo durante a primeira semana do mes de outubro, no que as persoas inscritas
na 1ª e 2ª convocatorias nas especialidades que se indican a continuación procederán a examinarse das
probas teóricas e prácticas:
Carné profesional de guindastre torre.
Carné profesional de guindastre móbil autopropulsado móbil A.
Carné profesional de guindastre móbil autopropulsado móbil B.
Operador industrial de caldeiras.
2ª PARTE. A partir da última semana do mes de outubro convocarase ás persoas inscritas nas seguintes
especialidades correspondentes á segunda convocatoria:
Carné profesional en instalacións térmicas de edificios.
Instalador/a de gas, categoría A.
Instalador/a de gas, categoría B.
Instalador/a de gas, categoría C.
Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría I.
Instalador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría II.
Reparador/a de produtos petrolíferos líquidos, categoría III.
Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de calquera carga de
refrixerantes fluorados.
Manipulador/a de equipamentos con sistemas frigoríficos de carga de refrixerante
inferior a tres quilogramos de gases fluorados.
Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías de
calquera carga de refrixerantes fluorados.
Manipulador/a de equipamentos de transporte refrixerado de mercadorías que
empreguen menos de tres quilogramos de refrixerantes fluorados.
Proximamente publicaranse as datas concretas e o lugar de realización de cada unha das probas.
Para calquera información adicional pode contactarse a través do 881-996529 ou no correo electrónico habilitacions.profesionais@edu.xunta.gal
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