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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 PRESTAKUNTZA-ATALA HARRI NATURALEKO OBREN ZAHARBERRITZE-PROIEKTUEN 

AURREKONTUAK LANTZEA Baldintzatua 
Kodea  UF1071 
Lanbide-arloa ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Harri naturala 
Profesionaltasun-ziurtagiria Harri naturalezko zaharberritze-obren garapena eta ikuskapena Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Harri naturaleko zaharberritze-proiektu teknikoen garapena eta 

lanketa 
Iraupena 

110 

Harri naturaleko obra eta multzoen zaharberritze-proiektuen 
proposamena eta garapena 50 Modulua osatzen duten gainerako 

prestakuntza-atalak Harri naturaleko zaharberritze-obretako kalitate-, segurtasun- eta 
ingurumen-planen garapena 

Iraupena 
30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat datorUC1392_3 HARRI NATURALEKO OBRAK ZAHARBERRITZEKO PROIEKTU TEKNIKOAK GARATZEA 
ETA HAIEN EGIKARITZAPENA PROGRAMATZEA gaitasun-ataleko LB2 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Zaharberritze-proiektuen aurrekontuak lantzea, obra-unitateak identifikatuta eta prezio unitario, partzial eta guztizkoen neurketa eta 
kalkuluak eginda, prozesu guztiak eta erabili beharreko materialak bilduta. 

EI1.1 Harri naturaleko obra baten aurrekontuaren egitura deskribatzea, aurrekontua osatzen duten kapitulu nagusiak identifikatuta 
EI1.2 Harri naturaleko proiektu batean esku hartzen duten obra-unitateak identifikatzea, dagozkien kapitulutan sailkatuz eta 
deskribatuz. 
EI1.3 Obra-unitateetarako neurketa- eta/edo prozedura-irizpidea identifikatzea. 
EI1.4 Zaharberritze-proiektu batean esku hartzen duten profesionalen batez besteko kostuak ezagutzea.  
EI1.5 Zaharberritze-proiektu batean esku hartzen duten material, baliabide osagarri eta zerbitzu nagusien kostu unitarioa zehazteko 
erabilitako irizpideak ezagutzea, baita zaharberritze-proiektu bati egotzi beharreko gastu orokorren ehunekoa ere.  
EI1.6 Zaharberritze-lan arruntenen merkatuko prezio tipoak identifikatzea, horretarako eskuragarri dauden informazio-iturriak 
ezagututa. 
EI1.7 Aurrekontuak egitea kalkuluko programa informatiko orokorrak eta eraikuntzarako programa espezifikoa erabilita.  
EI1.8 Harri naturaleko zaharberritze-obra baterako aurrekontu batean, zaharberritze-proposamen bat eta merkataritza-politika jakin 
bat abiapuntutzat hartuta: 

- Egin beharreko zereginak identifikatzea, obra-unitatetan zatituta eta kapitulutan sailkatuta.  
- Obra-unitateei dagokien neurketa-irizpidea esleitzea eta neurketak egitea. 
- Lanak egiteko beharrezko eskulan-premiak identifikatzea.  
- Proiektu bat egikaritzeko beharrezkoak diren material, baliabide osagarri eta zerbitzuak identifikatzea, baita egotzi 

beharreko gastu orokorrak ere. 
- Beharrezko eskulanari, materialei, baliabide osagarriei eta zerbitzuei aurreikusitako kostu erreala esleitzea.  
- Partiden kostua kalkulatzea, baita obraren guztizko kostua ere.  
- Obra-unitateen merkatu-prezioak identifikatzea.  
- Aurrekontua lantzea, kostuak, merkatu-prezioa eta proposatutako merkataritza-politikak kontuan izanda. 

 
Edukiak: 
1. Harri naturaleko obren zaharberritze-proiektuetarako neurketak.  

- Neurketa:  
• Neurketetan erabilitako unitateak.  
• Obra-unitateak.  
• Kapituluen arabera ordenatzea. 

- Obrako neurketak:  
• Neurtzeko prozedurak.  
• Neurtzeko lanabes eta ekipamenduak.  
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2. Harri naturaleko obren zaharberritze-proiektuetarako aurrekontuak lantzea.  
- Aurrekontuak.  
- Materialen prezioak eta eskulana.  
- Obra-unitateen prezioak.  
- Gastu orokorrak.  
- Industria-mozkina. Merkatuko prezioak. 
- Aurrekontu orokorrak.  
- Artikuluen laburpena.  
- Aurrekontua egitea.  
- Dokumentazioa.  
- Aplikazio informatiko espezifikoak 

 
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 du UF1070 Harri naturaleko obra eta multzoen zaharberritze-proiektuen proposamena 
eta garapena 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Harri naturalezko zaharberritze-obren garapena eta ikuskapena 

 2


	Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak
	C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK

