
Euskal Enplegu Zerbitzua  

PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 PRESTAKUNTZA-ATALA NEKAZARITZA-ENPRESAREN ANTOLAMENDUA ETA 

KUDEAKETA Espezifikoa 
Kodea  UF0392 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Nekazaritza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Nekazaritza-produkzioaren kudeaketa Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Nekazaritza-ustiategiko makina, ekipamendu eta instalazioen 

kudeaketa 
Iraupena 180 

Nekazaritza-instalazioak, -makinak eta -ekipamenduak 50 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Tailer bateko oinarrizko konponketak, ikuskapena eta antolamendua. 

Iraupena 
50 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1132_3 NEKAZARITZA-USTIATEGIKO MAKINA, EKIPAMENDU ETA INSTALAZIOAK 
KUDEATZEA gaitasun-ataleko LB6 lanbide-burutzapenarekin, nekazaritza-ustiategiko makina, ekipamendu eta instalazioei 
dagokienez. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Sektoreko enpresa bat abian jartzeko eta antolatzeko prozedurak aztertzea eta kontrolatzea, betiere enpresaren kudeaketa tekniko eta 

ekonomikoari eta jarduerak gauzatzeari buruz indarrean dagoen legeriari eta oinarrizko administrazio-prozedurei jarraikiz. 
EI1.1 Sektorean eragina duten informazio-premiak eta -iturriak -informazio ekonomikoari, juridikoari, ingurumen-informazioari eta 
erregelamendu-informazioari dagozkienak- identifikatzea eta hautatzea, enpresarekin lotutako azterketarako, erabakiak hartzeko eta 
funtzionamendu normalerako beharrezkoak diren datuak lortzeko. 
EI1.2 Nekazaritza-enpresa bat eratzeko eta abian jartzeko prozedurak arautzen dituen araudia zerrendatzea eta antolatzea, baita lege-
baldintzei jarraikiz nekazaritza-jarduerari hasiera emateko erakunde publikoek eskatutako dokumentazioa eta izapide egokiak —denbora 
eta modu egokietan egin beharrekoak— ere. Planifikazioa eta erabaki hartzea. 
EI1.4 Informazioaren azterketaren ondorioak jasotzeaz gain, lortu beharreko helburuak ezartzen dituzten txostenak sortzea. 
EI1.5 Jarduera-plan orokor bat sortzea, aurretiaz ezarritako helburuei jarraikiz, eta betiere lehentasunen arabera planak dituen garapen-
faseak adierazita eta jardueren aldizkakotasuna koordinatuta. 
EI1.6 Giza baliabideen, baliabide materialen, finantza-baliabideen eta baliabide teknikoen premiak zehaztea, abiapuntu-baliabideak 
kontuan hartuta. 
EI 1.7 Enpresaren jardueren bideragarritasun ekonomikoko plan bat egitea eta egon litezkeen jarduera-kostuak, mugak edota 
gertakizunak aurreikustea, jarduera horietarako aurreikusitako kostuak zehaztuz eta merkaturatze-kanalak balioetsita. 
EI1.8 Forma juridiko guztiak ez ezik, produkzio-baliabideen baterako kudeaketarako eta erabilera komunerako elkartzeko aukera 
aztertzea. 
EI1.9 Laguntza ekonomikoak eskatzeko eta aseguru eta zerbitzuak kontratatzeko behar den dokumentazioa antolatzea eta izapidetzea, 
nekazaritza-politikari buruzko jarraibideak -nazionalak eta Europar Batasunekoak- kontuan hartuta. 

 
A2: Baliabide materialak eta ekonomikoak eta giza baliabideak kudeatzea, horien esleipena optimizatuz, enpresaren helburu orokorrei 

jarraikiz, eta horretaz gain, jarduerak egiteko behar den dokumentazio tekniko eta ekonomikoa antolatzea. 
EI2.1 Muga agronomikoen eta eskuragarri dauden baliabideen arabera ezarritako helburuak lortzea ahalbidetzen duten jarduerak 
egiteko enpresak duen produkzio-orientazioa zehaztea. 
EI2.2 Funtzionamendu-jarraibideak ezartzea, lanak antolatuz eta funtzioak esleituz. 
EI2.3 Zerbitzuen erosketak eta alokairuak kudeatzeko eskuragarri dauden finantza-baliabideak, diru-laguntzak edota laguntzak eta 
besteren finantzaketa-premiak balioestea, erosteko eta ordaintzeko sistemarik komenigarriena aukeratuz. 
EI2.4 Langile-kontratazioak kudeatzea, indarreko lan-legeria eta enpresak finkatutako jarduerak egiteko ezarrita dituen helburu 
orokorrak kontuan hartuta. 
EI2.5 Inbertsio-plan bat sortzea, inbertsioen errentagarritasuna balioetsiz, egin beharreko jardueren ezaugarrien arabera. 
EI2.6 Zerga-egutegia -enpresaren zergak eta lege-betebeharrak jaso beharko dituena-, eta aurkeztutako dokumentazioa egokia dela 
egiaztatzea. 
EI2.7 Enpresaren kontabilitate-kontrol egokiena ezartzea; enpresaren barne-kudeaketa ahalbidetzeaz gain, baliabideen antolamendua 
eta ustiaketa optimizatzeko behar den informazioa sortu behar du kontabilitate-kontrol horrek, eta baita arrazoibide ekonomikoetan eta 
kudeaketako enpresa-irizpideetan oinarritutako erabakiak hartzea ere. 
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EI2.8 Nekazaritza-ustiategiarekin lotutako kontzeptu ekonomikoak deskribatzea eta ustiategi baten ezaugarri orokorrak idazteko eta 
hasierako inbentarioak egiteko gaitasuna izatea. 
EI2.9 Nekazaritza-ustiategia eta bertako produkzio-prozesua mugatzeko parametroak zehaztea, konparazio bidez aztertuz eta 
produkzio-sistemaren antolamendurik onena bilatuz. 
EI2.10  Informazioa erregistratzea, informazio hori tratatzeko eta kostuak balioesteko, kudeaketa-euskarri informatikoa erabiliz. 

 
Edukiak 
1.  Nekazaritza-enpresa, horren ingurua eta forma juridikoak. 

- Nekazaritza-enpresaren kontzeptu juridiko eta ekonomikoa. Enpresaren jarduera ekonomikoa. 
- Lurraren edukitze-erregimena. 
- Aplikatu beharreko legeria. 
- Nekazaritza-sektoreko sozietateak eta elkarteak. 

• Nekazaritza-kooperatibak. 
• Eraldaketarako Nekazaritza Sozietateak (ENS). 
• Produktoreen erakundeak. 

- Legeria komunitarioa, nazionala eta autonomikoa, sektorean aplikatu beharrekoa. 
- Informazioa lortzeko teknikak eta prozedurak. 

 
2.  Nekazaritza-enpresaren funtzioak eta helburuak 

- Eraketa eta abiaraztea: 
- Laguntza publikoak. Nekazaritza Politika Komunitarioa (NPK). 
- Plangintza: Plangintza-prozesua. Plan-motak: 
- Inbertsioen azterketa: Kontzeptu orokorrak. Inbertsioen azterketan kontuan hartu beharreko faktoreak. 
- Finantzaketa: Finantzaketa-motak. Finantzaketa-iturriak. Ezaugarriak. Bermeak. 

 
3.  Administrazio- eta langile-kudeaketa 

- Administrazio-dokumentazioa. 
- Zergen eta formularioen kudeaketa. 
- Lan-harremana. Kontratazio-modalitateak. Sektoreko hitzarmen kolektiboak. Gizarte-segurantza eta bestelako prestazioak. 
- Langileak gainbegiratzea eta antolatzea. Langile-premiak. Lanen esleipena. Lanaren antolamendua. Langileen aholkularitza eta 

gainbegiratzea. 
- Nekazaritza- eta ustiapen-aseguruak. 
- Zerbitzuak ematea. 

 
4.  Nekazaritza-alorreko kontabilitate- eta zerga-kudeaketa 

- Marjina gordinen araberako kontabilitatea. 
- Kostuak kalkulatzea: Kontzeptu orokorrak. Kostu finko eta aldakorrak. Zuzeneko eta zeharkako kostuak. Amortizazioak. 

Amortizazio-motak. Kostuetan eragina izan dezaketen faktore ez-ekonomikoak. Emaitzak interpretatzea eta aztertzea. Erabakiak 
hartzea. Enpresak kudeatzeko eta informazioa tratatzeko programa informatikoak erabiltzea. 

- Kontabilitate-liburuak eta -erregistroak. Memoria. Inbentarioak. Egunkaria. Nagusia. Galera-irabazien kontua. Marjina garbia. 
- Nekazaritza-fiskalitatea. Zerga-egutegia eta betebehar formalak. 

 
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. 
• 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: Nekazaritza-produkzioaren kudeaketa. 

 2


	Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak
	Edukiak
	C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK

