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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 PRESTAKUNTZA-ATALA BASO-MAKINA, -EKIPAMENDU ETA -LANABESEN ORDEZPENA. 
Espezifikoa 

Kodea  UF0705 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Basoa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Basotze eta baso-tratamenduen kudeaketa Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Baso-ustiategiko makina, ekipamendu eta instalazioen kudeaketa. Iraupena 110 

Baso-makinen, -ekipamenduen eta -instalazioen funtzionamendua 
eta erabilera. 30 Modulua osatzen duten gainerako 

prestakuntza-atalak 
Baso-makina, -ekipamendu eta -instalazioen mantentzea. 

Iraupena 
50 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

Prestakuntza-atal hau bat dator UC0730_3 BASO-USTIATEGIKO MAKINA, EKIPAMENDU ETA INSTALAZIOAK KUDEATZEA gaitasun-
ataleko LB5 lanbide-burutzapenarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Baso-makinak, -ekipamenduak eta -lanabesak erosteko edota ordezkatzeko premiak adieraztea, produkzio- eta errentagarritasun-
planari jarraikiz, eta horretaz gain, dagokion txosten teknikoa egitea. 

EI1.1 Baso-ustiategi batean behar diren ekipamenduak eta makinak identifikatzea, produkzio-planaren arabera. 
EI1.2 Makina, ekipamendu eta lanabesen prestazioak eta ezaugarri teknikoak aztertzea, honako hauek kontuan hartuta: 

- Produkzio-planean aurreikusitako eragiketak gauzatzeko behar diren lan-gaitasunak. 
- Gunearen ezaugarriak, mekanizazio-aukeretan eragiten dutenak. 
- Ordu-kostuak eta errendimenduak, erosteko, alokatzeko edo jabetza partekatuko alternatibetarako. 

EI1.3 Erosi beharreko ekipamenduei eta makinei buruzko dokumentazio teknikoa eta merkataritza-dokumentazioa aztertzea. 
EI1.4 Makinak eta ekipamenduak une egokian erosteko, berritzeko edo baztertzeko irizpide tekniko/ekonomikoak deskribatzea. 
EI1.5 Baso-ustiategi bateko makina, ekipamendu eta instalazioak erosteko, berritzeko edo baztertzeko txosten tekniko bat egitea.   

- Beharrezko traktoreak eta trakzio-elementuak, ekipamenduak, nekazaritzako tresnak, makinak eta instalazioak hautatzea. 
- Alokatzea, partekatzea edo esklusiban edukitzea komeni diren ekipamenduak ezartzea. 
- Produkzio-planaren arabera, erosteko unerik egokiena programatzea. 
- Ekipamenduak erosteko merkataritza-eskaintzak balioestea. 
- Makinen parkea erabiltzeko, berritzeko edo erosteko hobekuntzak proposatzea. 

 
Edukiak 
1.  Makinak, ekipamenduak edo instalazioak erosteko, berritzeko edo baztertzeko txostenak egitea. 

o Baso-enpresako makinen parkea. 
o Makinak eta ekipamenduak ordezteko, baztertzeko edo berriak sartzeko irizpideak. 
o Ekipamenduei eta makinei buruzko informazio teknikoaren azterketa. 
o Merkataritza-eskaintzak. 
o Makina-parkea hobetzeko plana: Berritzea. Erostea. Baztertzea. Alokatzea. 
o Erosteko unerik egokia programatzea. 

2.  Instalazioak, ekipamenduak eta makinak erostearen edo berritzearen balioespen ekonomikoa 
o Aurrekontu txikiak egiteko jarraibideak: Merkatuko prezioak. Aurrekontuak egitea. 
o Baso-enpresetako instalazioen, ekipamenduen eta makinen funtzionamendu-kostuak balioestea. 
o Baso-enpresetako instalazioen, ekipamenduen eta makinen eragiketa-lanen kostuak balioestea. 
o Ekipamenduak erosteko merkataritza-eskaintzen balioespena. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
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– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion probak 
gainditu izana. 

– 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den araudiaren 

arabera. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Basotze eta baso-tratamenduen kudeaketa              
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