
Tècnic en Reformes d'Interiors

Certificat de competències
professionals ISO IEC 17024

RECONEIXEMENT
PROFESSIONAL

CERTIFICAT

INICI DEL CURS: 12 SETEMBRE 2019
LÍMIT INSCRIPCIONS: 28 JUNY 2019
PLACES LIMITADES



Tot aquell Professional  que coordina les obres de

reformes d'interiors: assessora al client, valora els

treballs, els planifica i organitza, programa la

contractació i la gestió econòmica de l'obra, i, efectua

el seguiment i les correccions precises per a que la

realització dels treballs es dugui a terme amb la

qualitat requerida i en el termini marcat. 

ADREÇAT A: REQUISITS:
Experiència mínima de 3 anys en el sector.  (acreditar amb:

Alta IAE, Antigüitat a la empresa, nòmines, etc)

Per a professionals agremiats:

Estar al corrent de pagament de quotes,

Antigüitat mínima com a membre del gremi  6 mesos

Superar de forma satisfactòria la avaluació final del curs, en

cas contrari no será possible poder optar a la certificació.

La certificació  és la forma de reconèixer la capacitat i competència d'un
professional del sector de les reformes d'interiors, sobre la base de la normativa

ISO 17024. 
Oferim un sistema de certificació complet i rigorós, que aporta confiança i

el converteix en un vehicle de competitivitat i de reputació.
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Des del Gremi de reformis d’Interiors, cuines i banys de Catalunya disposem d'un codi QR exclusiu del programa de
competències professionals inclòs en CERTIPEDIA: 
 
“Tècnic en Reformes d’Interiors with TÜV Rheinland Certified Qualification” 
 
que identifica els requisits del programa formatiu i la validesa del títol de competències professionals que obtindrà
el candidat que superi l'examen de certificació. 
 
El candidat obtindrà un Codi QR personal relacionat amb la seva competència professional.
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AVANTATGES

PER AL PROFESSIONAL

→ Aporta seguretat al sector.

→ Excel·lència: eficiència, qualitat i

professionalitat.

→ Coneixement permanent i avançat

del sector.

 → Diferenciació professional

 → Obtenir una certificació basada en

ISO  garanteix objectivament la

professionalitat.

→    Impuls a la

comercialització i al desenvolupament

de negoci

PER A L'EMPRESA

→ La certificació de persones proporciona a les

organitzacions un element de confiança,

→ Potencia la imatge de competitivitat,

modernitat, i implicació 

→ Major reputació corporativa.

→ competitivitat i diferenciació.

→ Reconeixement, basat en els resultats, 

i la posada en valor dels professionals que

s'acullin a aquest procés.

→ Mitjançant aquest sistema s'obté un

important plus de diferenciació enfront d'altres

empreses del sector.

DAVANT DEL CLIENT

→ Potència la imatge professional

davant dels clients.

→ Posa en valor l'experiència i

especialització.

→ Impulsa la marca personal i

professional.

→ Converteix l'experiència i

professionalitat en eines de prestigi

visibles.

→ Testifica al professional especialitzat

→ Incrementa la confiança
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OBJECTIUS

 
Validar la competència i formació

professional No Reglada
 

Avantatge competitiu en el mercat
 

Assegurar i validar els coneixements i
requisits competencials actualitzats

 
Homogeneïtzar les competències requerides

i el seu reconeixement extern
 

Procés de certificació independent, senzill,
rigorós i de valor pels Professionals

FORMACIÓ

Durada total: 70 h 
lloc: Gremi c/ Diputació 238 1er 1a de

Barcelona
Horari: de 10.00h a 15.00h

 
MÒDUL 1 GESTIÓ EMPRESARIAL: 20 h

4 Sessions de 5 hores presencials
Impartit per:

 
 
 
 

  MÒDUL 2: FORMACIÓ TÉCNICA: 50 h
10 Sessions de 5 hores presencials

Impartit per:

DATES 
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TEMARI

 
Cultura Empresarial
Sessió 11 dimarts 22/10/2019 
 
Informació i comunicació, Gestió, Innovació i Canvi
Sessió 12 dijous 24/10/2019 
 
Aspectes sobre els Llocs de treball, Gestió del personal (en obra i en el
comerç). Subcontractació. Seguretat i Salut. Màrqueting i Comercial
Sessió 13   dimarts 29/10/2019  
 
Màrqueting i comercial, Control Financer i comptabilitat
Sessió 14 dijous 31/10/2019 
 

MÒDUL 2 : GESTIÓ EMPRESARIALMÒDUL 1 : FORMACIÓ TÈCNICA

Factors tècnics
Sessió 1 dijous 12/9/2019 
 
El projecte de reforma sota les normatives
d’habitabilitat, accessibilitat i instal.lacions 
Sessió 2 dimarts 17/09/2019 - Sessió 3 dijous 19/09/2019 i
Sessió 4 dijous 26/09/2019 
 
Procés i Planificació d'obra                
Sessió 5 dimarts 01/10/2019, Sessió 6 dijous 03/10/2019 i
Sessió 7 dimarts 08/10/2019 
 
Materials i acabats               
Sessió 8 dijous 10/10/2019 i Sessió 9 dimarts 15/10/2019 
 
Cas Pràctic            
Sessió 10 dijous 17/10/2018 
                
 

DURADA: 90 minuts.
60 preguntes tipus test, amb tres opcions per pregunta.
Cada pregunta sumarà 1 punt. Les preguntes no respostes sumaran 0
punts
Les respostes errònies NO restaran punts
La qualificació de “apte” s'estableix en el llindar del 67% respecte
a la puntuació màxima (40 sobre 60punts).
Correcció a càrrec de TÜV, empresa certificadora

EXAMEN: dimecres 6 novembre
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CALENDARI

INICI FORMACIÓ 

12 octubre

 

DATA LÍMIT INSCRIPCIÓNS 

28 juny

 

Durada: 14 sessions presencials de 5 hores
 
Horari: de 10.00h a 15.00h
 
LLoc: seu del Gremi  c/ Diputació 238 1er 1a
de Barcelona
 
Data examen: 6 de novembre
 
Acte entrega certificació: 22 novembre 
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480€ + 150 €
(examen, emissió i
manteniment certificació)

PREU
PROFESSIONAL
AGREMIAT 

PREUS

validesa 3 anys / preus sense IVA

880€ + 150 € 
(examen, emissió i
manteniment certificació)

PREU
PROFESSIONAL    
NO AGREMIAT 

validesa 3 anys / preus sense IVA

FORMA DE
PAGAMENT

INSCRIPCIÓ:  240€ + iva  (290,40 €)
 
2n PAGAMENT : 240€ + iva (290,40 €)
abans del 6/09/2019
 
DRETS D'EXAMEN I CERTIFICACIÓ:
150€ + iva (181,50 €)
abans del 31/10/2019
 

FORMA DE
PAGAMENT

INSCRIPCIÓ:  440€ + iva (532,40 €)
 
2n PAGAMENT: 440€ + iva (532,40 €)
abans del 6/09/2019
 
DRETS D'EXAMEN I CERTIFICACIÓ:
150€ + iva
abans del 31/10/2019
 

EL CERTIFICAT TE UNA
VALIDESA DE TRES ANYS.
 
Passat aquest temps,  pot
renovar-se segons el protocol
de formació contínua
 

INSCRIU-TE

RECONEIXEMENT
PROFESSIONAL CERTIFICAT
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