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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-ATALA HARRI NATURALEKO ZAHARBERRITZE-OBREN 

ANTOLAMENDUA ETA GAINBEGIRAPENA Berariazkoa 
Kodea  UF1073 
Lanbide-arloa ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Harri naturala 
Profesionaltasun-ziurtagiria Harri naturalezko zaharberritze-obren garapena eta ikuskapena Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Harri naturaleko zaharberritze-proiektuen koordinazioa eta 

gainbegirapena 
Iraupena 

100 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Harri naturaleko zaharberritze-obretako segurtasun-, ingurumen- eta 
kalitate-arauak Iraupena 40 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1393_3 HARRI NATURALEKO OBRAK ZAHARBERRITZEKO PROIEKTUEN EGIKARITZAPENA 
KOORDINATZEA ETA GAINBEGIRATZEA gaitasun-ataleko LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Harri naturaleko zaharberritze-obra bateko baliabide material eta giza baliabideak identifikatzea, horien ezaugarri nagusiak egiaztatuta 
obraren egikaritzapena antolatzeko eta kontrolatzeko.  

EI1.1 Kalteei buruzko mapa eta txostenak, tratamendu-proposamenak, lan-planak eta harri naturaleko zaharberritze-proiektuaren 
gainerako dokumentazioa interpretatzea eta aztertzea, egin beharreko lanak erabat definitzeko beharrezkoa den informazioa 
identifikatuta, identifikatutako kalteei, egin beharreko tratamenduei, erabili beharreko teknikei, beharrezkoak diren giza baliabide eta 
baliabide materialei, denborei eta garrantzitsua den gainerako informazioari dagokienez.  
EI1.2 Obraren hornidura orokorrak (ura, elektrizitatea) eta obrako instalazio eta baliabide osagarri orokorrak (biltegiak, aldagelak, 
betaurrekoak, materialak jasotzeko eta garraiatzeko sistemak, aldamioak, sorgailuak, edukiontziak eta bestelakoak) identifikatzea, 
dagozkien erabilera-baldintzak adierazita eta zaharberritze-lanetarako segurtasunez instalatzea eta eraginkortasunez erabiltzea 
antolatzeko eta kontrolatzeko prozedurak deskribatuta.  
EI1.3 Obrako baliabide osagarriak instalatzeko beharrezkoak diren administrazio-baimenak identifikatzea. 
EI1.4 Zaharberritze-lanetako berezko ekipamendu eta makinak, eta erreminta eta lanabesak sailkatzea eta zehaztea (garbiketa, 
babesa eta ordezpenak), dagozkien ezaugarri teknikoak eta erabilera-baldintzak deskribatuta.  
EI1.5 Obra bateko baliabide osagarri orokorren eta zaharberritze lanetarako ekipamendu espezifikoen erabilera-mantentze eragiketak 
deskribatzea, fabrikatzailearen eskuliburuetan oinarrituta. 
EI1.6 Zaharberritze-obra egikaritzeko beharrezkoak diren ekipamenduen hornidurak identifikatzea, proiektuaren dokumentazio 
teknikoan oinarrituta, kudeaketarako eta kontrolerako erabilitako prozedura eta dokumentazioa ezagututa.  
EI1.7 Harri naturaleko zaharberritze-lanetan erabilitako tratamendu-produktuak zehaztea, dagokien aplikazioa eta segurtasunez 
erabiltzeko eta manipulatzeko baldintzak adierazita, batez ere produktu kimikoei dagokienez.  
EI1.8 Zaharberritze-proiektu bat egikaritzeko behar diren harri naturaleko elementuak identifikatzea, eskatutako kantitatean, kalitatean 
eta epean hornituko dela bermatzeko.  
EI1.9 Zaharberritze-lanetan erabilitako ekipamendu, erreminta, lanabes, hornidura, material eta produktuak biltegiratze-guneek izan 
beharreko ezaugarriekin lotzea, batez ere produktu eta hondakin kimikoenak. 
EI1.10 Zaharberritze-obra bateko lanpostuak ezagutzea, funtzio nagusiak identifikatuta, baita eraikuntza-obretako bestelako 
lanpostuekin duen lotura ere.  
EI1.11 Harri naturaleko zaharberritze-obra batean, zaharberritze-proiektuaren dokumentazio teknikoan oinarrituta, obra egiteko 
beharrezkoak diren baliabideak antolatzea: 

- Beharrezkoak diren administrazio-baimenak identifikatuta. 
- Beharrezkoak diren obrako hornidura, instalazio, ekipamendu eta baliabide osagarriak identifikatuz.  
- Beharrezkoak diren ekipamendu eta makina espezifikoak zehaztuz. 
- Ekipamenduetarako beharrezkoak diren lanabes eta hornidurak zehaztuz. 
- Harrizko elementuak eta beharrezkoak diren bestelako materialak definituz.  
- Beharrezko tratamendu-produktuak ezarriz. 
- Biltegiratzeko guneen ezaugarriak eta lokalizazioa definituz.  
- Lanak egikaritzeko beharrezkoak diren langileak zehaztuz. 

A2: Harri naturaleko zaharberritze-obra bateko berezko baliabide material eta giza baliabideak antolatzea denborak eta emaitzak 
optimizatzeko. 
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EI2.1 Harri naturaleko obra bateko zaharberritze-lanen faseak eta ordena erabakitzeko eskuarki erabilitako irizpideak identifikatzea. 
EI2.2 Zaharberritze-lanen egikaritzapen-denborak eta batez besteko epeak identifikatzea esleitutako baliabide material eta giza 
baliabideen arabera, lanak antolatzeko eta dagokien jarraipena eta ondorengo kontrola egitea ahalbidetzeko. 
EI2.3 Egikaritzeko beharrezkoak diren giza baliabide eta baliabide materialekin egin beharreko zaharberritze-lanak zerrendatzea, 
antolamendu-irizpideak identifikatuta denborak eta emaitzak optimizatzeko. 
EI2.4 Materialen, eskuratutako produktuen eta sortutako hondakinen languneak eta biltegiratzeko guneak antolatzea, lanen 
segurtasuna eta eraginkortasuna bermatzeko.  
EI2.5 Langile edo lantalde bakoitzari esleitutako langileak antolatzea, baita beharrezko ekipamendu, erreminta, lanabes eta 
materialak ere, lan-agindu argi eta zehatz batzuen bidez (ahozkoak eta/edo hitzezkoak).  
EI2.6 Zaharberritze-lanen koordinazioan eta gainbegirapenean erabilitako dokumentuak identifikatzea eta lantzea: eskaera-aginduak, 
laneko aginduak, lan-parteak, fitxa teknikoak, kalitate-kontroleko fitxak, hondakinak kontrolatzeko fitxak, segurtasun-orriak eta 
bestelakoak. 
EI2.7 Harri naturaleko zaharberritze-obra betean, zaharberritze-obraren proiektu batean eta programazio batean oinarrituta, baliabide 
material eta giza baliabideak antolatzen ditu: 

- Egin beharreko lanak eta eragiketek jarraitu beharreko sekuentzia zehaztea. 
- Beharrezko instalazio, ekipamendu eta baliabide osagarriak antolatzea. 
- Tratamendu-produktuen hornidura kudeatzea. 
- Harrizko materialen eta bestelako material osagarrien hornidura kudeatzea. 
- Biltegiratzeko guneak antolatzea.  
- Eragiketa bakoitzaren hasteko eta amaitzeko uneak erabakitzea. 
- Langile bakoitzari tratatu beharreko elementua edo multzoak esleitzea. 
- Langile bakoitzari ekipamendu, makina, erreminta eta lanabesak esleitzea. 
- Beharrezko tratamendu-material eta -produktuak langile bakoitzari esleitzea. 
- Lanen egikaritzapena koordinatzea eta gainbegiratzea.  
- Dagokion dokumentazioa lantzea: laneko aginduak, fitxak eta bestelakoak. 

 
Edukiak: 
1. Harri naturala zaharberritzeko erabilitako instalazio eta ekipamenduen antolamendua, kudeaketa eta kontrola. 

- Zaharberritzeari buruzko dokumentazio teknikoa interpretatzea. 
- Eraikuntza-obrak:  

• Instalazioak, ekipamenduak baliabide osagarriak eta hornidura orokorrak.  
• Instalatzeko, erabiltzeko eta mantentzeko arau eta prozedura orokorrak.  
• Administrazio-lizentzia eta -baimenak.  

- Harri naturaleko obrak zaharberritzeko erabilitako ekipamendu eta erremintak: 
• Ezaugarriak.  
• Funtzionamendua.  
• Erabilera-baldintzak.  
• Lehen mailako mantentze-lanak. 

- Ekipamenduen eta makineriaren fitxa teknikoak.  
- Ekipamendu eta makinen erabilerari eta mantentze-lanei buruzko fabrikatzailearen agindu-eskuliburuak.  
- Ekipamenduen hornidurak. Ordezko piezak. Higadura-elementuak: hortzak, haginak eta bestelakoak.  

2. Harri naturala zaharberritzeko erabilitako material eta produktuen kudeaketa, antolamendua eta kontrola: kudeaketa, 
antolamendua eta kontrola.  

- Tratamendu-produktuak (garbiketa eta babesa). Espezifikazioa. Aukeraketa. 
- Produktu kimikoak biltegiratzea eta manipulatzea: baldintzak. 
- Produktu kimikoen segurtasun-datuen fitxak. Biltegia eta hondakinak 
- Harrizko elementuak. Espezifikazioa. Aukeraketa.  
- Bestelako material osagarriak.  
- Hornitzea eta biltegiratzea.  
- Kudeaketa eta kontrola.  
- Materialaren fitxa teknikoak.  
- Eskaera-aginduak.  
- Biltegiratze-erregistro edo -liburuak.  

3. Harri naturala zaharberritzeko erabilitako giza baliabideen kudeaketa, antolamendua eta kontrola: koordinazioa eta 
gainbegirapena.  

- Harri naturaleko obren zaharberritze-proiektua:  
• Prozesuak.  
• Faseak.  
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• Jarduera nagusiak 
- Lanen sekuentziazioa. Kronogramak. 
- Baliabideen esleipena.  
- Denbora partzialen eta guztizkoen aurreikuspena. Kontrola eta jarraipena.  
- Lanpostuak. 
- Postu bakoitzaren funtzioak eta eskumenak.  
- Aginte-hierarkia. Erantzukizunak. 
- Beste lanbide batzuekiko koordinazioa. 
- Azpikontratazioa.  
- Giza baliabideen antolamendua: Kontrola. Errendimenduen azterketa.  
- Dokumentu teknikoak. Laneko aginduak. Lan-parteak. 

 
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: Harri naturalezko zaharberritze-obren garapena eta ikuskapena 
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