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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 PRESTAKUNTZA-ATALA URAREN BANAKETARAKO SAREEN ETA SANEAMENDU-

SAREEN PREBENTZIOZKO MANTENTZE-LANAK Espezifikoa 
Kodea  UF0136 
Lanbide-arloa ENERGIA ETA URA 
Lanbide-eremua Ura 
Profesionaltasun-ziurtagiria Ur-sareen muntaketa eta mantentze-lanak Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen mantentze-

lanak.
Iraupena 150 

Segurtasuna uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen 
muntaketan eta mantentze-lanetan (zeharkakoa) 30 Modulua osatzen duten gainerako 

prestakuntza-atalak Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen mantentze-lan 
zuzentzaileak eta konponketa-lanak 

Iraupena 
70 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0609_2 URAREN BANAKETARAKO SAREAK ETA SANEAMENDU-SAREAK 
MANTENTZEA gaitasun-ataleko LB1 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen funtzionamendu orokorra aztertzea, prebentziozko mantentze-plana garatzeko. 

EI1.1 Dagokion dokumentazio teknikotik abiatuta, uraren banaketarako eta saneamenduko sare baten funtzionamendua deskribatzea, 
eta sarearen atalak, ekipamenduak eta osagaiak identifikatzea. 
EI1.2 Uraren banaketarako eta saneamenduko sare baten planoan, mantentze-programa jakin batean oinarritutako prebentzioko 
mantentze-lanak behar dituzten elementuak identifikatzea. 
EI1.3 Instalazio horien mantentze-lanetan aplikatu beharreko erregelamendu eta arauen eskakizun nagusiak deskribatzea: udal-
ordenantzak, segurtasun-erregelamendua, ingurumen-erregelamendua, aplikatu beharreko UNE arauak. 
EI1.4 Uraren banaketarako sistema batean, dagozkion planoak eta dokumentazio teknikoa izanik: 

- Prebentziozko mantentzera zuzendutako jardunen programa orokorra garatzea. 
- Egin beharreko eragiketa-motak zehaztea. 
- Egin beharreko eragiketen aldizkakotasuna zehaztea. 
- Esku-hartze bakoitzerako denborak zehaztea. 
- Eragiketetan esku hartzen duten baliabide teknikoak eta giza baliabideak zehaztea. 
 

A2: Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen prebentziozko mantentze-eragiketak egitea. 
EI2.1 Jardunaren irismena eta konplexutasuna aurreikustea, hornidurarik ez izateak erabiltzaileentzat dituen ondorioak zehaztuz eta 
lana ondorio horiek minimizatzeko moduan antolatuz. 
EI2.2 Mantentze-lanak egiteko beharrezkoak diren materialak, ekipamenduak eta erremintak kudeatzea, prestatzea eta erabiltzea. 
EI2.3 Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen ekipamenduen eta osagaien prebentziozko mantentze-eragiketak egiteko 
premia arrazoitzea, ezarritako metodo bati jarraikiz. 
EI2.4 Sareen ekipamenduen eta osagaien prebentziozko mantentze-eragiketa bakoitzeko prozedurak deskribatzea. 
EI2.5 Funtzionamenduan dauden eta elementu desberdinak dituzten uraren banaketarako sare batean eta saneamendu-sare batean, 
mantentze-plan bat izanik: 

- Prebentziozko mantentze-eragiketetarako beharrezko diren elementuak identifikatzea. 
- Lan-eremua obraren eskakizunekin bat etorriz prestatzea ezarritako lan-prozeduren arabera eta dagozkion lan-arrisku 

espezifikoak eta haiek zuzentzeko neurriak identifikatuta. 
- Garbiketa- eta desinfekzio-eragiketak eta usainak neutralizatzeko eragiketak egitea. 
- Ihesak eta infiltrazioak detektatzeko metodo ezberdinak erabiltzea. 
- Euskarrien, babesen eta material isolatzailearen egoera orokorra egiaztatzea. 
- Mantentze-lanetan erabilitako ekipamenduak eta erremintak gainbegiratzea eta lan egiteko moduan mantentzea. 
- Jardun-txostena betetzea. 

 
 
 

 1



Euskal Enplegu Zerbitzua  

Edukiak 
1.  Uraren hornidurarako sareen eta saneamendu-sareen mantentze-lanei buruzko gai orokorrak. 

- Aplikatu beharreko ur-sareen mantentze-lanei buruzko araudia. 
- Neurriak hartzeko prozedurak eta eragiketak. 
- Sareen mantentze-programak 
- Sareetako matxura kritikoak. 
 

2.  Ur-sareen prebentziozko mantentze-lanak. 
- Prebentziozko mantentze-lanen programa espezifikoak. 
- Sareen mantentze-lan prebentiboak. Ekipoak. Ohiko erremintak 
- Ihesak eta infiltrazioak detektatzeko prozedurak. 
- Parametro fisikoen neurriak hartzeko prozedurak eta eragiketak. 
- Sareen garbiketa: 

• Deposituak. 
• Kutxatilak. 
• Erregistro-putzuak. 
• Estoldak. 

- Urarekin garbitzeko eta desinfektatzeko maniobrak. 
- Prebentziozko mantentze-lanak ur-sareetako faktore kaltegarrien aurrean: 

• Sulfuroak. 
• Usain txarrak. 
• Korrosioa. 
• Higadura eta sedimentazioa. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
• 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
• Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
• Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-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-sareen muntaketa eta mantentze-lanak. 
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