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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
LAN- ETA INGURUMEN-ARRISKUEN PREBENTZIOA UR- ETA 
SANEAMENDU-SARE ETA -INSTALAZIOAK MUNTATZEKO ETA 
MANTENTZEKO (zeharkakoa) 

Berariazkoa 

Kodea  UF1001 
Lanbide-arloa ENERGIA ETA URA 
Lanbide-eremua Ura 
Profesionaltasun-ziurtagiria Ur- eta saneamendu-sare eta instalazioen muntaketa eta mantentze-

lanen antolamendua eta kontrola 
Maila 3 

Prestakuntza-modulua  Uraren hornidura eta banaketarako sareak eta instalazioak eta 
saneamendu-sare eta -instalazioak 

Iraupena 170 

Uraren hornidura eta banaketarako sareak eta saneamendu-sareak 
instalatzeko proiektua 70 Modulua osatzen duten gainerako 

prestakuntza-atalak Uraren hornidura eta banaketarako sareak eta saneamendu-sareak 
instalatzeko baliabideak 

Iraupena 
50 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0838_3 URAREN HORNIDURA ETA BANAKETARAKO SARE ETA INSTALAZIOETAKO ETA 
SANEAMENDU-SARE ETA -INSTALAZIOETAKO OBREN PLANGINTZAN LAGUNTZEA gaitasun-ataleko LB5 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Uraren hornidura eta banaketarako sareak eta saneamendu-sareak muntatzeko prebentzio- eta segurtasun-neurriak definitzea, eta, 
horretarako, indarrean dagoen araudia aztertzea. 

EI1.1 Uraren hornidura eta banaketarako sareak eta saneamendu-sareak muntatzean dauden lanbide-arriskuak identifikatzea eta 
ebaluatzea. 
EI1.2 Segurtasun-eskuliburuak diseinatzen laguntzea, eta, horretarako, detektatutako arriskuen aurrean hobekuntzak eta neurri 
prebentibo eta zuzentzaileak proposatzea. 
EI1.3 Uraren hornidura eta banaketarako sareak eta saneamendu-sareak muntatzeko prebentzio- eta segurtasun-neurriak teknikoki 
justifikatzea, arrisku-motaren arabera. 
EI1.4 Langunea seinaleztatzeko eskakizunak diseinatzea, kokapenaren arabera. 
EI1.5 Uraren hornidura eta banaketarako sareen eta saneamendu-sareen muntaketari lotutako arauzko segurtasun-erreferenteak 
deskribatzea, eta lanean sortutako larrialdien aurrean jarduteko protokoloak interpretatzea. 
EI1.6 Muntaketa-langileek arriskuen prebentzioaren eta larrialdien arloan behar duten prestakuntza diseinatzea. 
EI1.7 Uraren hornidura eta banaketarako eta saneamenduko obra baten segurtasun-plana planteatzea, eta, horretarako, lotutako 
arriskuen mota eta maila, lana seinaleztatzeko erabili beharreko sistema eta norbera babesteko beharrezkoak diren ekipamenduen 
deskribapena finkatzea. 

A2: Uraren hornidura eta banaketarako sareetako eta saneamendu-sareetako obrak egiteko beharrezkoak diren prebentzio, segurtasun eta 
ingurumen-babeseko neurriak ezartzea, indarrean dagoen araudiari jarraikiz. 

EI2.1 Lurrak mugitzea dakarten obretan izaten diren lanbide-arriskurik ohikoenak identifikatzea eta ebaluatzea, eta arrisku horiek 
desagerrarazteko edo kontrolatzeko neurri zuzentzaileak proposatzea. 
EI2.2 Putzuak eta zangak egitearekin lotutako lanbide-arrisku espezifikoak identifikatzea eta ebaluatzea, eta arrisku horiek 
desagerrarazteko edo kontrolatzeko neurri zuzentzaileak proposatzea. 
EI2.3 Putzu itsuetan, aireztapen urrikoetan edo septikoetan egin beharreko lanei lotutako lanbide-arrisku espezifikoak identifikatzea eta 
ebaluatzea, eta arrisku horiek desagerrarazteko edo kontrolatzeko neurri zuzentzaileak proposatzea. 
EI2.4 Obretan erabiltzen diren erremintak eta ekipamendu eramangarriak maneiatzean izaten diren lanbide-arriskurik ohikoenak 
identifikatzea eta ebaluatzea, eta arrisku horiek desagerrarazteko edo kontrolatzeko neurri zuzentzaileak proposatzea. 
EI2.5 Presio-multzoen erabilerari lotutako lanbide-arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea, eta arrisku horiek desagerrarazteko edo 
kontrolatzeko neurri zuzentzaileak proposatzea. 
EI2.6 Obretan erabiltzen diren jasotze-sistemen eta kargak desplazatzeko beste teknika batzuen erabilerari lotutako lanbide-arriskuak 
identifikatzea eta ebaluatzea, eta arrisku horiek desagerrarazteko edo kontrolatzeko neurri zuzentzaileak proposatzea. 
EI2.7 Uraren banaketarako sareak eta saneamendu-sareak muntatzeko jardunen ondoriozko ingurumen-babeseko eskakizunak 
identifikatzea. 
EI2.8 Laneko eremuak seinaleztatzeko eskakizunak eta seinaleztapena prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta, horretarako, laneko 
arrisku espezifikoak eta horiek zuzentzeko neurriak finkatzea. 
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EI2.9 Uraren banaketarako sareak eta saneamendu-sareak muntatzean sortutako larrialdietan jarduteko protokoloak finkatzea (lehen 
laguntzak barne). 
EI2.10 Uraren hornidura eta banaketarako eta saneamenduko sare bat martxan jartzeko probak egitean ager daitezkeen segurtasun-
arriskuak definitzea, eta prebentzio-neurriak proposatzea. 
EI2.11 Uraren hornidura eta banaketarako sareetako eta saneamendu-sareetako mantentze-lan prebentibo eta zuzentzaileei lotutako 
esku-hartzeak eta hainbat motatako arriskuak dakartzaten kasu praktiko batzuetan: 

- Lanbide-arriskuak identifikatzea eta katalogatzea. 
- Mantentze-obra seinaleztatzeko sistemen antolamendua planteatzea. 
- Ingurumen-arriskuak eta horien kontrola finkatzea. 
- Larrialdi-plana deskribatzea eta balioestea, eta, horretarako, larrialdi-egoerak, faseak, komunikazio-sistemak, langileak eta 

erakundeak finkatzea. 
- Bere mailan, kontingentzia jakin batean behar diren txostenak eta dokumentazioa lantzea. 

EI2.12 Mantentze-sistemaren antolamendua eta prozedurak arriskuen prebentzioaren, segurtasunaren eta higienearen ikuspuntutik 
aztertzea. 

Edukiak 
1. Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak  

- Lana eta osasuna: Arrisku profesionalak. Arrisku-faktoreak.  
- Lanaren ondoriozko kalteak: Lan-istripuak eta lanbide-gaixotasunak. Lanaren ondoriozko beste patologia batzuk. 
- Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua: arlo horretako oinarrizko eskubide eta betebeharrak. 

2. Arrisku orokorrak eta haien prebentzioa.  
- Segurtasun-baldintzekin lotutako arriskuak.  
- Lan-inguruneari lotutako arriskuak.  
- Lan-karga, nekea eta lanean gustura ez aritzea.  
- Arriskuak kontrolatzeko oinarrizko sistemak: Norbera babestea eta babes kolektiboa.  
- Langileen osasuna kontrolatzea.  
- Arriskuak prebenitzeko oinarrizko kudeaketa-elementuak. 

• Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak. 
• Oinarrizko errutinak prebentzio-lanaren antolamenduan. 
• Dokumentazioa biltzea, lantzea eta artxibatzea. 

3. Uraren hornidura eta banaketarako sareak eta saneamendu-sareak muntatzean dauden arrisku espezifikoak eta 
horien prebentzioa 

- Segurtasunaren eta arriskuen kontrolaren kudeaketa lurrak mugitzea dakarten obra zibiletan.  
- Segurtasunaren eta arriskuen kontrolaren kudeaketa uraren hornidura eta banaketarako sareak eta saneamendu-sareak 

muntatzean:  
• Putzuak eta zangak. 
• Putzu itsuak, aireztapen urrikoak edo septikoak. 
• Erreminten eta ekipamendu eramangarrien maneiua. 
• Presio-multzoak  
• Jasotze-sistemak eta kargak desplazatzeko beste teknika batzuk. 

- Arriskuen zehaztapena eta prebentzioa uraren hornidura eta banaketarako sareak martxan jartzean.  
- Arrisku pertsonalen eta ingurumen-arriskuen zehaztapena eta prebentzioa saneamendu-sareak martxan jartzean: 

• Garbiketa eta desinfekzioa. 
• Edangarritasuna. 
• Parametro kimikoak eta biologikoak. 
• Immisioak, isurketak eta usainak.  
• Ingurumena babesteko sistemak. 

- Arriskuen prebentzioa eta segurtasuna uraren hornidura eta banaketarako sareak eta saneamendu-sareak mantentzean. Zuntz-
zementuzko (amiantozko) hodien konponketa. 

- Ingurumen-inpaktuen txikiagotzea: Zuntz-zementuzko (amiantozko) hodien hondakinen tratamendua. 
4. Segurtasun- eta osasun-plana uraren hornidura eta banaketarako sareak eta saneamendu-sareak muntatzean 

- Segurtasun-erregelamentazioa. 
- Segurtasun-plana lantzea: 

• Arriskuen ebaluazioa. 
• Ezarpena, kontrola eta jarraipena. 
• Seinaleztatzeko sistemak.  
• Larrialdi-egoeretan jarduteko protokoloak. 
• Langileentzako prestakuntza eta informazioa. 
• Ingurumen-inpaktua txikiagotzeko irizpideak. 
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5. Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak 
- Istripu-motak. 
- Zaurituaren lehen mailako ebaluazioa. 
- Lehen laguntza. 
- Sorospena. 
- Larrialdi-egoerak. 
- Larrialdi- eta ebakuazio-planak. 
- Larrialdietako jarduerarako informazio osagarria. 

 
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: Ur- eta saneamendu-sare eta -instalazioetako muntaketa- eta mantentze-lanen antolamendua eta 
kontrola. 
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