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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 PRESTAKUNTZA-ATALA ERREPIDEEN ETA HIRI-BIDEEN TRAZADURA EGITEKO 

PROZESUAK Baldintzatua 
Kodea  UF0312 
Lanbide-arloa ERAIKINGINTZA ETA OBRA ZIBILAK 
Lanbide-eremua Obra-proiektuak eta -segimendua 
Profesionaltasun-ziurtagiria Obra zibileko proiektuen irudikapena Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Errepide- eta urbanizazio-proiektuak Iraupena 200 

Eraikuntza-proiektuen azterketa (zeharkakoa) 80 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Trazadurak egitea 

Iraupena 
40 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0641_3 ERREPIDE- ETA URBANIZAZIO-PROIEKTUAK EGITEA ETA HAIEN GARAPENA 
GAINBEGIRATZEA gaitasun-ataleko LB3 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Errepideen eta hiri-bideen trazaduraren diseinua eta haiekin lotutako hiri-altzarietako sistemaren eta seinalizazio-, balizaje- eta euste-

sistemen trazaduraren diseinua aztertzea, arauek eta/edo gomendioek zehaztutakoak zenbateraino betetzen diren balioetsiz eta 
aukerak proposatuz. 

EI1.1 Errepide- eta urbanizazio mota bakoitzarekin lotutako trazadurek eta sistemek bete behar dituzten araudi eta gomendio 
teknikoak erlazionatzea. 
EI1.2 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan errepide-tarte baten kasu praktiko batean: 

o Tarte horren trazadura osatzen duen kasua identifikatzea, eta aplikatu behar zaion araudiaren atalak eta artikuluak 
identifikatzea. 

o Tarte horren trazadurari aplikatu beharreko araudiak definitzen dituen parametroen balioa zehaztea, ezarriz zer erlazio 
duten araudi horretan jasotako erreferentziazko balioekin. 

o Tarte horren seinalizazio horizontal eta/edo bertikalak edo euste-ekipoen balizajeak osatzen duten kasua identifikatzea, 
bai eta aplikatu behar zaizkion araudiaren atalak eta artikuluak identifikatzea ere. 

o Tarte horren seinalizazio horizontal eta/edo bertikalari, balizajeari edo euste-ekipoei aplikatu beharreko araudiak definitzen 
dituen parametroen balioa zehaztea, ezarriz zer erlazio duten araudi horretan jasotako erreferentziazko balioekin. 

EI1.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, zehaztea zer balio duten bide baterako diseinatutako hiri-
altzariei aplikatu beharreko araudia eta/edo gomendioak zenbateraino betetzen diren definitzen duten parametroek, ikusiz zer erlazio 
duten araudi edo gomendio horietan jasotako erreferentziazko balioekin. 
EI1.4 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, honako lan hauek egin behar dira: hiri-altzariak modu batera edo bestera 
jartzeak oinezkoen zirkulazioari dagokionez duen funtzionaltasuna baloratzea eta/edo konparatzea, eta kokapenari eta banaketari 
dagokionez hobekuntzak proposatzea. 

 
A2: Errepide baten edo urbanizazio baten trazadura diseinatzeko prozesuak aztertzea, dokumentazioa eta informazioa sailkatuz eta 

trazadura diseinatzearekin eta egitearekin zerikusia duten eragileak identifikatuz. 
EI2.1 Errepide baten trazadura zer den azaltzea, hura egiteko faseak finkatuz eta diseinuaren definizio-maila zehaztuz. 
EI2.2 Trazadura-motak helburuen arabera sailkatzea, eta kasu bakoitzeko dokumentuak eta erabilera-araudiak zerrendatzea. 
EI2.3 Errepideen eta urbanizazioen trazadura-proiektuak osatzen dituzten egitura eta dokumentuak deskribatzea, eta haietako 
bakoitzean zer informazio jasotzen den zehaztea. 
EI2.4 Trazadura jakin bat definitzeko datuak jasotzean zer informazio erabili behar den adieraztea, eta erabilgarritasuna eta 
informazioa lortzeko bideak jasotzea. 
EI2.5 Trazadura jakin bat definitzeko behar diren planoen zerrenda egitea, haien helburuak zehaztea eta eskalen berri ematea. 

 
Edukiak 
1. Espazioaren diseinua obra zibiletan 

o Obra-motak. 
o Beharren programak. 
o Espazioak mugatzea eta banatzea obra zibiletan. 
o Mugak obra zibiletan. Zortasun-eremuak. 
o Okupazio- eta erabilera-azalerak.  
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2. Obra zibiletako diseinuaren baldintzatzaileak aztertzea 

o Lurzorua eta lurraldea. 
o Klima, tenperatura-aldaketak, haizea, eguzkimendua, plubiometria.  
o Egokitzapen urbanistikoa, ingurunearekiko errespetua, bideak eta azpiegiturak.  
o Barne-komunikazioa eta ingurunearekiko komunikazioa. 
o Segurtasuna eta osasungarritasuna. 
o Energia-eraginkortasuna. 
o Araudia. 

 
3. Errepideen eta hiri-bideen trazadura 

o Bideen trazadura: goitiko bista, aurretiko bista, goitiko eta aurretiko bisten arteko koordinazioa, zeharkako sekzioa, elkarguneak 
eta loturak, obrek eragindako behin-behineko desbideratzeak. 

o Trazadurari buruzko araudi teknikoa eta gomendioak. 
o Luzetarako profilak: eskala horizontal eta bertikalak, sinbologia, errotulazioa, informazio osagarria (kurbadura- eta goragune-

diagramak, distantziak). 
o Zeharkako profilak: eskalak, profilen arteko distantziak. sinbologia, errotulazioa, informazio osagarria (goragunea, gainzabalera). 

 
4. Errepideetako eta hiri-bideetako sistema osagarriak aztertzea 

o Seinalizazio horizontala eta bertikala. 
o Balizajea. 
o Euste-sistemak. 
o Hiri-altzariak. 
o Aplikatu beharreko araudi teknikoa eta gomendioak. 

 
5. Berrikuntza teknologikoko eta antolakuntza-berrikuntzako faktoreak obra zibileko proiektuak egitean 

o Ezarri berri diren aplikazio eta ekipo informatiko eta telekomunikazioetako berritzaileak. 
o Eraikuntza-material eta eraikitze-sistema berritzaileak. 
o Domotika. 
o Marrazki-bildumak formatu informatikoan. 
o Eraikuntzako datu-baseak. 
o Artxiboa. 

 
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. 
 
Prestakuntza-atal hau egiteko gainditua izan behar da UF0309 Eraikuntza-proiektuen azterketa. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Obra zibileko proiektuen irudikapena  
 


