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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-ATALA HARRI NATURALEKO ZAHARBERRITZE-OBRETAKO 

SEGURTASUN-, INGURUMEN- ETA KALITATE-ARAUAK Baldintzatua 
Kodea  UF1074 
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-obren antolamendua eta 
gainbegirapena Iraupena 60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1393_3 HARRI NATURALEKO OBRAK ZAHARBERRITZEKO PROIEKTUEN EGIKARITZAPENA 
KOORDINATZEA ETA GAINBEGIRATZEA gaitasun-ataleko LB4, LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Arriskuak eta lan- eta ingurumen-arriskuen prebentzio-neurriak identifikatzea aplikatzekoa den araudian oinarrituta, neurri horiek 
betetzen direla antolatzeko eta kontrolatzeko. 

EI1.1 Eraikuntza-obren lan-arriskuen prebentzio-araudian identifikatzea harri naturaleko zaharberritze-obrei aplikatzekoak zaizkien 
arauak.  
EI1.2 Eraikuntza- eta zaharberritze-obretako segurtasun-planen edukiak deskribatzea. 
EI1.3 Harri naturaleko zaharberritze-obraren arriskuak eta obrari aplikatzekoak zaizkion dagozkion segurtasun-neurri orokorrak 
identifikatzea, neurriak betetzen direla antolatzeko eta kontrolatzeko prozedurak adierazita. 
EI1.4 Arriskuak harri naturaleko zaharberritze-obretako lanetan erabiltzekoak diren babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduekin 
lotzea, erabiltzeko eta behar bezala mantentzeko arrazoiak adierazita.  
EI1.5 Ingurumen-babesari buruzko araudian zaharberritze-obren arriskuekin lotutako arriskuak identifikatzea. 
EI1.6 Zaharberritze-jarduerek ingurumenean duten eragina identifikatzea, dagokien inpaktua minimizatzeko erabili beharreko 
prebentzioko eta ingurumen-kontroleko metodoak ezagututa betiere.  
EI1.7 Zaharberritze-lanek sortutako hondakin- eta isuri-mota eta bestelako ingurumen-inpaktuak taldekatzea eta antolatzea, 
dagozkien ezaugarrien eta dagokien ondorengo kudeaketaren arabera. 
EI1.8 Hondakin-motak mota bakoitzerako adierazitako edukiontzi eta husteko guneekin lotzea, batez ere produktu kimikoei 
dagokienez. 
EI1.9 Harri naturaleko zaharberritze-obra batean, obraren dokumentazio teknikoak eta segurtasun- eta ingurumen-planean 
oinarrituta, lan- eta ingurumen-arriskuen prebentzio-neurriak kontrolatzea: 

- Lan-arriskuak identifikatzea. 
- Hartu beharreko babes indibidual eta kolektiboko neurriak zehaztea 
- Babes indibidual eta kolektiboko neurriak betetzen direla gainbegiratzea. 
- Ingurumen-arriskuak identifikatzea. 
- Hartu beharreko ingurumen-babeseko neurriak zehaztea. 
- Sortuko diren hondakinak aurreikustea. 
- Edukiontzien eta husteko guneen ezaugarriak eta lokalizazioa zehaztea. 
- Ingurumena babesteko neurriak betetzen direla gainbegiratzea. 

A2: Harri naturaleko zaharberritze-lanen jarraipeneko eta kalitate-kontroleko prozedurak identifikatzea eta aplikatzea, kontrolatu beharreko 
metodo eta parametroak identifikatuta. 

EI2.1 Harri naturaleko zaharberritze-obren prozedurak, kontrol-puntuak eta prozesu eta emaitzen kalitate-eskakizunak identifikatzea. 
EI2.2 Zaharberritze-obra bateko lan eta emaitza bakoitzerako laginketako, kontroleko eta kalitatearen erregistroko prozedurak 
deskribatzea. 
EI2.3 Zaharberritze-obra bateko desadostasunak dituzten lan edo emaitzak zuzentzeko mekanismoak identifikatzea. 
EI2.4 Harri naturaleko zaharberritze-obra baten kalitate-kontrol batean, proiektu batean eta obraren kalitate-planean oinarrituta: 

- Kalitate-planean lanaren kontrol-prozedurak identifikatzea, kontrol-puntuak eta kontrolatu beharreko aldagaiak ezagututa. 
- Ikuskapen-puntu jakin baterako kontrol-emaitzen erregistro-fitxak lantzea. 
- Planean ezarritako aldagaien gaineko kontrola egitea. 
- Kalitate-adierazleen betetze-maila zehaztea. 
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- Lortutako emaitzak interpretatzea.  
- Neurri zuzentzaileak proposatzea, hala badagokio.  

A3: Harri naturaleko obren zaharberritze-lanak balioestea eta dokumentatzea, ziurtapenen, lan partzialen eta azken lanen txostenen eta 
lanen jarraipeneko eta kontroleko gainerako dokumentazio teknikoaren bidez 

EI3.1 Zaharberritze-lanen egikaritzapenari eta jarraipenari buruzko dokumentazioa identifikatzea: txostenak, memoriak, obra-
egunkariak, lan-parteak, laneko aginduak, dokumentazio grafikoa eta bestelako dokumentuak, dagozkien funtzioa eta edukiak 
deskribatuta. 
EI3.2 Zaharberritze-obren txostenak eta memoria partzial eta azken memoriak deskribatzea, dagozkien egitura eta edukiak bilduta: 
egindako lanak, erabilitako teknikak, produktuak, emaitzak, denborak, gorabeherak, desbideratzeak.  
EI3.3 Obra-ziurtapenak egiteko prozedurak deskribatzea eta aplikatzea, egindako lanak kapitulutan eta obra-unitatetan sailkatuta, eta 
erabiltzen diren neurketa- eta balorazio-irizpideak ezagututa.  
EI3.4 Harri naturaleko zaharberritze-obra bati dagokio egindako obra-ziurtapen batean, proiektu batean eta balorazio estandarrak 
biltzen dituen koadro batean oinarritua: 

- Egindako lanak identifikatzea. 
- Kapitulutan eta obra-unitatetan sailkatzea. 
- Obra-unitateen neurketak egitea. 
- Obra unitateak balioestea. 
-  Egindako obra-ziurtapena lantzea. 

EI3.5 Harri naturaleko zaharberritze-obra baten amaierako txosten baten egikaritzapenean, zaharberritze-proiektu batean eta obra 
erreal batean edo txosten partzial batzuetan oinarrituta: 

- Egindako lanak identifikatzea eta aztertzea. 
- Emaitzak proiektuan adierazitakoarekin kontrastatzea. 
- Sortutako dokumentazioa aztertzea. 
- Teknika eta erabilitako produktuak biltzea. 
- Gorabeherak zerrendatzea. 
- Proiektuari buruzko desbideratzeak identifikatzea eta aztertzea. 
- Azken txostena egitea. 

 
Edukiak: 
1. Harri naturaleko zaharberritze-obretako segurtasun- eta ingurumen-kontrola  

- Harri naturaleko zaharberritze-lanei aplikatzekoa zaien segurtasun-araudia. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko plana.  
- Segurtasunari eta osasunari buruzko azterlana.  
- Larrialdi- eta ebakuazio-plana.  
- Lehen laguntzak.  
- Arrisku nagusiak.  
- Segurtasun-neurri orokorrak.  
- Segurtasun-neurriak zaharberritzeko ekipamendu eta makinak maneiatzean.  
- Norbera babesteko ekipoak. Erabilera eta mantentze-lanak. Plangintza, antolamendua eta gainbegirapena. 
- Babes kolektiboko ekipamenduak. Erabilera eta mantentze-lanak. Plangintza, antolamendua eta gainbegirapena. 
- Harri naturaleko zaharberritze-lanei aplikatzekoa zaien ingurumena babesteko araudia. 
- Ingurumen-arrisku nagusiak.  
- Prebentzioko eta ingurumen-kontroleko metodoak. 
- Ingurumen-kudeaketaren plangintza, antolamendua eta kontrola.  
- Hondakinen kudeaketa.  

2. Harri naturaleko zaharberritze-lanen kalitate-kontrola 
- Plangintza, antolamendua eta kalitatearen kontrola. 
- Kalitate-arloko nazioarteko araudia. 
- Kalitatea kudeatzeko sistemen ziurtapena. 
- Normalizazioa, ziurtapena eta homologazioa. 
- Prozesu eta produktuetako kalitatearen kontrola.  
- Material eta horniduren kalitatea. 
- Kalitatea produkzioan eta zerbitzuetan.  
- Emaitzen kalitatea. 
- Kontrol-puntuak.  
- Kalitatearen aldagaiak eta adierazleak.  
- Kalitatearen laginketa-, kontrol- eta erregistro-prozedurak.  
- Desadostasunak dituzten lanak. Prozedurak. Neurri zuzentzaileak. 

3. Zaharberritze-lanen balorazioa eta jarraipen- eta kontrol-dokumentazioa. 
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- Zaharberritze-lanen jarraipen- eta kontrol-dokumentazioa.  
- Neurketa, balorazioa eta ziurtapenak. Partzialak eta guztizkoak. Neurtzeko eta egiaztatzeko sistemak. 
- Txosten partzial eta azken txostenak.  
- Zaharberritze-memoria. Egitura, edukiak eta dokumentuak.  
- Dokumentazioa artxibatzea. Artxibatzeko irizpideak eta sistemak. 

 
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 UF1073 Harri naturaleko zaharberritze-obren antolamendua eta gainbegirapena. 
 
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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