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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 PRESTAKUNTZA-ATALA HARRI NATURALEKO ZAHARBERRITZE-OBRETAKO KALITATE-, 

SEGURTASUN- ETA INGURUMEN-PLANEN GARAPENA Baldintzatua 
Kodea  UF1072 
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 obren zaharberritze-proiektuen aurrekontuak 
lantzea. 

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 LB4 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Kalitate-, segurtasun- eta ingurumen-planak garatzea harri naturaleko zaharberritze-obretarako, dagokion araudia aplikatuta. 

EI1.1 Kalitate-sistemen eredu nagusiak ezagutzea, sistema horiek osatzen dituzten elementuak identifikatuz, baita sistema horiek 
ezartzeko eta garatzeko beharrezkoak diren urratsak ere. 
EI1.2 Kalitate-kudeaketan erabilitako teknika eta erreminta nagusiak deskribatzea, prozedurekin eta sortutako dokumentazioarekin 
lotuta.  
EI1.3 Kalitate-kontroleko puntu nagusiak identifikatzea harri naturaleko zaharberritze-proiektuetan, baita kontrolatu beharreko aldagai 
edo parametroak eta erabili beharreko ikuskapen-prozedura eta ekipamenduak.  
EI1.4 Zaharberritze-jarduerak ingurumena duten eraginarekin lotzea, batez ere hondakin eta isuriei dagokienez.  
EI1.5 Ingurumen-babesari buruzko araudian, zaharberritze-obren arriskuekin lotutako alderdiak identifikatzea. 
EI1.6 Eraikuntza- eta zaharberritze-obretan erabilitako prebentzioko eta ingurumen-kontroleko metodoak deskribatzea, bereziki 
hondakin eta isuriei dagokienez.  
EI1.7 Lan-arriskuen prebentzioari buruzko araudian zaharberritze-lanei aplikatzekoak zaizkien arauak identifikatzea. 
EI1.8 Harri naturaleko lanen berezko lan-arrisku nagusiak identifikatzea, batez ere produktu kimikoen maneiuari dagokionez.  
EI1.9 Babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak harri naturaleko zaharberritze-obretako arrisku nagusiekin lotzea. 
EI1.10 Eraikuntzako obra orokor baten zati gisa egindako zaharberritze-lan batean, betiere obraren kalitateko, segurtasuneko eta 
ingurumen-babeseko plan orokor bat badauka: 

- Zaharberritze-proiekturako kalitate-plana garatzea.  
- Zaharberritze-proiekturako ingurumen-babeseko plana garatzea.  
- Zaharberritze-proiekturako segurtasun-plana garatzea. 

 
Edukiak: 
1. Segurtasunaren plangintza harri naturaleko obren zaharberritze-proiektuetan.  

- Harri naturaleko obren zaharberritzeari aplikatzekoa zaion lan-arriskuen prebentzio-araudia.  
- Zaharberritze-obretako arrisku nagusiak.  
- Segurtasun-neurriak: 

• Produktu kimikoak erabiltzea. 
- Segurtasun-baliabideak, banakakoak eta kolektiboak. 
- Segurtasunaren plangintza: segurtasun-planaren garapena. 

2. Ingurumen-planen garapena harri naturaleko obren zaharberritze-proiektuetan.  
- Harri naturaleko obren zaharberritzeari aplikatzekoa zaion ingurumen-araudia. 
- Ingurumenerako arrisku-nagusiak:  

• Hautsa.  
• Zarata. 
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• Hondakinak, isuriak.  
- Ingurumena babesteko neurriak. 
- Hondakinen kudeaketa.  
- Ingurumen-babesaren plangintza: ingurumen-planaren garapena. 

3. Kalitatearen garapena harri naturaleko obren zaharberritze-proiektuetan.  
- Kalitate-sistemak.  
- Kalitatearen kudeaketa. 
- Obren laginketa, kontrola, erregistroa eta ebaluazioa.  
- Prozesuen kalitate-kontrola.  
- Kalitate-kontroleko puntuak. Kontrolatu beharreko parametroak. 
- Kalitate-ziurtapenak.  
- Kalitatearen plangintza: kalitate-planaren garapena. 

 
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 
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