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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 70 PRESTAKUNTZA-ATALA URAREN HORNIDURA ETA BANAKETARAKO SAREETAKO ETA 

SANEAMENDU-SAREETAKO OBRAK Berariazkoa 
Kodea  UF1002 
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 sare eta instalazioetako eta 
saneamendu-sare eta -instalazioetako obren garapena. 

Iraupena 160 

Uraren hornidura eta banaketarako sareen eta saneamendu-sareen 
kalitatearen kudeaketa 40 Modulua osatzen duten gainerako 

prestakuntza-atalak Lan- eta ingurumen-arriskuen prebentzioa ur- eta saneamendu-sare 
eta -instalazioak muntatzeko eta mantentzeko (zeharkakoa) 

Iraupena 
50 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0839_3 URAREN HORNIDURA ETA BANAKETARAKO SARE ETA INSTALAZIOETAKO ETA 
SANEAMENDU-SARE ETA -INSTALAZIOETAKO OBREN GARAPENA KONTROLATZEA gaitasun-ataleko LB1 eta LB2 lanbide-
burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Uraren hornidura eta banaketarako eta saneamenduko sare baten muntaketaren plangintza aztertzea, eta, kasu praktiko batean, 
gauzatze-fase bakoitzerako lan-programa xehatuak lantzea. 

EI1.1 Obraren muntaketaren plangintza eta programa biltzen dituen dokumentazioa interpretatzea, eta fase guztiak zehaztea. 
EI1.2 Gremioen lanaren koordinazioak dituen puntu kritikoak definitzea. 
EI1.3 Obra zibilaren lan-plana eta kronograma zehaztea. 
EI1.4 Eroapenen linea eta konexioa ezartzeko eta balbulak eta uraren hornidura eta banaketarako eta saneamenduko sarearen beste 
elementu batzuk ipintzeko lan-plana eta kronograma egitea. 
EI1.5 Honako fase hauen lan-plana eta kronograma egitea: akabera, betelana, trinkotzea, garbiketa eta desinfekzioa. 

A2: Planteatutako hainbat kasutan, uraren hornidura eta banaketarako sareak eta saneamendu-sareak muntatzeko obra baten gauzatze-
faseak kontrolatzea, eta, horretarako, bidezko egokitzeak egitea, sor daitezkeen kontingentzietatik abiatuta. 

EI2.1 Indusketa, ezponden babesa, eskoratzeak, saneamenduak, beharrezkoak diren xukatzeen ezarpena, harea-ohearen prestaketa 
eta nibelazioa, eta zangetan egiten diren beste eragiketa batzuk proiektuaren espezifikazioei jarraikiz egiten direla gainbegiratzea. 
EI2.2 Tutuen buruak ipintzeko puntuen prestaketa, korapiloak ezartzeko puntuak eta ainguraketa-blokeen ezarpena proiektuaren 
espezifikazioen arabera egiten direla egiaztatzea. 
EI2.3 Uraren hornidura eta banaketarako sareko hodien linearen gauzatzea gainbegiratzea. 
EI2.4 Saneamendu-sareko hodien linearen gauzatzea egiaztatzea. 
EI2.5 Hodiak eskatutako kalitate- eta segurtasun-espezifikazioei jarraikiz mihiztatzen eta konektatzen direla egiaztatzea. 
EI2.6 Balbulen, bentosen, erregulazio-elementuen eta instalatutako osagarrien kokapena proiektuaren espezifikazioekin bat datorrela 
kontrolatzea. 
EI2.7 Kontingentziak agertzen direnean egokitzeak egiteko beharrezkoak diren eskema sinbolikoak, xehetasun-krokisak eta 
proiektuaren plano osagarriak egitea. 

A3: Planteatutako hainbat kasutan, ur- eta saneamendu-sareak muntatzeko obretarako materialen hornikuntza kontrolatzea, eta, 
horretarako, araudia betetzen dela ziurtatzea. 

EI3.1 Obraren fase bakoitzean, beharrezkoak diren ekipamendu eta erreminten hautaketa egokia gainbegiratzea. 
EI3.2 Entrega-epeak, hornidura-baldintzak eta biltegi-metaketa kontrolatzea. 
EI3.3 Materialen eta ekipamenduen desplazamendua eta kokapena obra-proiektuan garraiatzeko eta jasotzeko eskatutako baliabideekin 
egiten dela egiaztatzea. 

Edukiak 
1. Uraren hornidura eta banaketarako obra zibila 

- Uren kaptazioa (putzuak, hobiak). 
- Edateko ura tratatzeko estazioak (EUTE). 
- Ainguraketak eta kutxatilak. 
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2. Uraren hornidura eta banaketarako sare baten osagarri motak 
- Uraren hornidura eta banaketarako eroapenak: 

• Eraikuntza-irizpideak. 
• Materialak (polietilenoa, burdinurtua). 

- Uraren banaketarako sare baten elementu hidraulikoak. 
• Uhate-balbulak. 
• Erretentzio-balbulak. 
• Presioa jaisteko balbulak. 
• Elementu osagarriak (txirrikak, adarrak, ukondoak, loturak). 
• Bentosak. 
• Ur-harguneak eta ureztatze-ahoak. 
• Uraren hornidurarako lotura-hodiak.  

3. Saneamendu-sare eta -instalazioetako obra zibila eta elementuak 
- Saneamendu-sareak: 

• Motak. 
• Gauzatze-irizpideak. 

- Kolektoreetarako isurketak. 
- Saneamendu-eroapenak: 

• Eraikuntza-irizpideak. 
• Materialak. 
• Putzuak. 
• Irtengune-putzuak. 

- Deskarga-ganberak. 
• Uhateak. 
• Sifoiak eta hustubideak.  
• Saneamendurako lotura-hodiak. 

4. Uraren hornidura eta banaketarako sare eta instalazioetako eta saneamendu-sare eta -instalazioetako obren lan-
plana. 

- Plangintza-dokumentazioaren interpretazioa. 
- Kronograma. 
- Obraren birplanteamendua: 

• Irudikapen-elementu grafikoak. 
• Topografia eta markaketa. 

- Lan-planaren gauzatzea, faseetan xehatuta: 
• Obra zibila. 
• Eroapenen linea eta konexioa. 
• Balbulak eta sareko beste elementu batzuk ipintzeko lanak. 
• Akabera, betelana, trinkotzea, garbiketa eta desinfekzioa. 

- Esku hartzen duten pertsonen eta gremioen koordinazioa:  
• Gauzatzearen funtsezko puntuak. 
• Irizpideak.  
• Helburuak lortzeko komunikazio-teknikak.  
• Lan-inguruneko harremanek eragiten dituzten gatazka-egoerak ebaztea. 

5. Uraren hornidura eta banaketarako obrak eta saneamendu-obrak egitea, eta ager daitezkeen kontingentzietara 
egokitzea. 

- Zanga-eragiketen proiektuaren araberako gainbegiratzea: 
• Indusketak. 
• Harea-ohearen prestaketa eta nibelazioa. 
• Ezponden babesa.  
• Entibazioak. 
• Saneamenduak. 
• Xukatzeen ezarpena. 

- Hodien gainbegiratzea, proiektuari jarraiki:  
• Tutuen buruak ipintzeko lana. 
• Korapiloak ezartzeko puntuak. 
• Ainguraketa-blokeak. 
• Ur-sareko hodien linea. 
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• Saneamendu-sareko hodien linea. 
• Hodien mihiztatze eta konexioa. 

- Elementuen eta osagarrien gainbegiratzea, proiektuari jarraiki: 
• Balbulen, bentosen, erregulazio-elementuen eta osagarrien kokapena eta posizioa. 
• Emari-neurgailuen, presostatoen, maila-zunden eta detektatzeko gainerako elementuen muntaketak. 
• Korrosioaren, oxidazioaren eta inpaktu mekanikoen aurkako babesak eta isolamendu termikoa. 

6. Uraren hornidura eta banaketarako sareen eta saneamendu-sareen automatizazioa eta kontrola 
- Sistema hidraulikoen erregulazioa eta automatizazioa. 
- Neurketa eta tresneria. 
- Sistema hidraulikoen tokiko kontrola.  
- Uraren hornidura eta banaketarako sistemen kontrol orokorra. 
- Automata programagarriak eta telekudeaketa-sistemak. Informazio geografikoko sistemak. 

7. Materialen hornikuntza eta horniduraren kontrola uraren hornidura eta banaketarako eta saneamenduko obretan 
- Materialen horniduraren koordinazioa eta gainbegiratzea:  

• Entrega-epeak.  
• Hornidura-baldintzak. 
• Biltegiratze-metaketaren eta banaketaren kudeaketa.  

- Obra-proiektuaren logistika:  
• Materialen eta ekipamenduen desplazamendua eta kokapena.  
• Garraiatzeko eta jasotzeko baliabideak. 

- Erreminten, makinen eta baliabide osagarrien antolamendu- eta mantentze-lanak. 
 

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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