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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
URAREN HORNIDURA ETA BANAKETARAKO SAREETAKO ETA 
SANEAMENDU-SAREETAKO USTIAPEN- ETA MANTENTZE-
LANEN GAINBEGIRATZEA 

Berariazkoa 

Kodea  UF1005 
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 banaketarako sareetako eta saneamendu-sareetako 
mantentze-lanen antolamendua 

Iraupena 140 

Uraren hornidura eta banaketarako sareetako eta saneamendu-
sareetako mantentze-lanen plangintza 50 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 LB1, LB2, LB3, LB4 eta LB6 lanbide-burutzapenekin, HORNIDURA ETA BANAKETARAKO 
INSTALAZIOETAKO ETA SANEAMENDU-INSTALAZIOETAKO MANTENTZE-LANAK ANTOLATZEA gaitasun-ataleko ur-sareen ustiapen- 
eta mantentze-lanen gainbegiratzeari dagokionez. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Egoera errealetan edo simulatuetan, uraren hornidura eta banaketarako sareetako eta saneamendu-sareetako ustiapen- eta mantentze-
lanak gainbegiratzean kontuan hartu beharreko puntu kritikoak eta alderdi garrantzitsuak zehaztea, matxurak eta disfuntzioak aurkitzeko eta 
diagnostikatzeko teknikak aplikatzea eta errendimendua hobetzeko proposamenak aztertzea. 

EI1.1 Uraren hornidura eta banaketarako sareen eta saneamendu-sareen egoera egiaztatzeko irizpideak zehaztea. 
EI1.2 Uraren hornidura eta banaketarako sare eta instalazioetako eta saneamendu-sare eta -instalazioetako mantentze-lanak egiteko 
prozesuak kontrolatu eta gainbegiratzearen puntu kritikoak eta alderdi garrantzitsuak finkatzea, eta, horretarako, kalitate- eta 
segurtasun-irizpideak kontuan hartzea. 
EI1.3 Sareetako ihesak detektatzeko baliabideak eta teknikak deskribatzea, eta egoera praktikoetan -errealetan edo simulatuetan- 
aplikatzea. 
EI1.4 Uraren banaketa-sareen auditoriak egitean, helburuak eta metodoak zehaztea. 
EI1.5 Sarearen aldagaiak erregistratzeko tresnak eta sistemak interpretatzea, eta kontsigna-balioen eta errealen arteko erlazioa 
balioestea. 
EI1.6 Mantentze-lanen kontrol-fitxak eta datuen historikoa betetzea, eta, horretarako, informazio geografikoko sistemak erabiltzea. 
EI1.7 Uraren hornidura eta banaketarako sareen eta saneamendu-sareen datu-baseak antolatzea eta aztertzea, instalazioen 
errendimendua kontrolatzeko. 
EI1.8 Uraren hornidura eta banaketarako sare edo saneamendu-sare bateko matxuren historikoen kasu praktikoak -errealak edo 
simulatuak- interpretatzea, eta prebentziozko mantentze-lanen antolamenduan hobekuntzak proposatzea, zerbitzua eta mantentze-
lanak optimizatzeko. 
EI1.9 Instalazio batean dauden edo mantentze-lanen kudeaketan ezarritako prozedurek eskatzen dituzten teleaginte- eta 
telekomunikazio-sistemak erabiltzea. 

A2: Uraren hornidura eta banaketarako sare eta instalazioetako eta saneamendu-sare eta -instalazioetako ustiapen- eta mantentze-lanei 
lotutako prozesuak deskribatzea eta horien inguruko dokumentazioa betetzea. 

EI2.1 Lan-parteak, albaranak, fakturak, eskaerak, inbentarioak eta mantentze-lanei lotutako beste dokumentu administratibo batzuk 
deskribatzea eta antolatzea. 
EI2.2 Bezeroaren eskariei erantzuteko prozesua deskribatzea, eta uraren banaketari eta saneamenduari lotutako erreklamazioak, 
matxurak eta jardunak era bateratuan kudeatzeko sistemak planteatzea. 
EI2.3 Sareetako ustiapen- eta mantentze-lanei lotutako prozesuetan asmo orokorreko aplikazio informatikoak eta Scada aplikazioak 
erabiltzea. 
EI2.4 Enpresan kalitatea kudeatzeko sistemei lotutako dokumentazioa betetzea. 
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Edukiak 
1. Uraren hornidura eta banaketarako sareetako eta saneamendu-sareetako mantentze-lanei lotutako prozesu eta 
prozeduren gainbegiratzea 

- Mantentze-lanak kudeatzeko kontrol-sistemak: 
• Telebistako zirkuitu itxia saneamendu-eroapenen ikuskapenean.  
• Informazio geografikoa.  
• Telekontrola eta teleneurketa. 

- Parametrodun datu-baseen erregistroa eta sorkuntza: 
• Kontrol-kontagailuen instalazioa. 
• Presio-erregistroen instalazioa SMS bidez. 
• Kontsumitzaile handien teleirakurketa. 

- Kontrol-fitxak. 
- Datu-baseen interpretazioa. 
- Sareen ustiapenaren optimizazioa.  
- Mantentze-lanak kontrolatzeko eta gainbegiratzeko aplikazio informatikoak. 

2. Uraren hornidura eta banaketarako sareetako eta saneamendu-sareetako matxurak diagnostikatzeko teknikak 
- Ihesak uraren hornidura- eta banaketa-sistemetan. 
- Ihesak ur beltzen eta euri-uren saneamendu-sareetan. 
- Ihesak detektatzeko eta ebaluatzeko teknikak: 

• Ihesak aurrez aurkitzeko sistemak. 
• Korrelazioa. 
• Hidrogenoaren erabilera. 

- Kontagailu sektorialen instalazioa. 
• Errendimendu sektorialak. 
• Gaueko gutxienekoak. 

3. Bezeroen kudeaketa uraren hornidura eta banaketarako sareen ustiapenean 
- Hornidura-eteteak. 
- Hornidura-sareei lotutako kexen izapidetzea eta ebazpena:  

• Barne-ihesak. 
• Presiorik eza. 
• Kontagailuen egiaztapena industria-arloan eskumena duen organoan. 

- Kolektoreen buxadurak eragindako kexei erantzutea. 
- Bezeroarekiko komunikazioa. 
- Kalitatea kudeatzeko sistemak eta prozedurak. 
- Bezeroak kudeatzeko programa informatikoak. 
- Dokumentazio administratiboaren izapidetzea. 

 
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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