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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 PRESTAKUNTZA-ATALA HIRI-HONDAKINEN EDO UDALERRIKO HONDAKINEN BILKETA 

ETA GARRAIOA Espezifikoa 
Kodea  UF0284 
Lanbide-arloa SEGURTASUNA ETA INGURUMENA 
Lanbide-eremua Ingurumen-kudeaketa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Hiri- eta industria-hondakinen kudeaketa Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Hiri-hondakinen kudeaketa Iraupena 100 

Hiri-hondakinen edo udalerriko hondakinen tratamendua eta garraioa 40 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Hondakin geldoen kudeaketa 

Iraupena 
30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0076_2ko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin, hiri-hondakinen bilketa eta garraioari dagokionez. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Inguru jakin baterako hondakin-edukiontzi desberdinen beharrak eta haien mantentze lanak identifikatzea.  

EI1.1 Kontzeptu hauek azaltzea: 
- Sorburuko murrizketa. 
- Berrerabiltzea.  
- Birziklatzea. 
- Balorizazioa. 
- Isurpena. 

EI1.2 Kontzeptu hauek definitzea: bilketaren aurrekoa, gaikako bilketa, ekarpen bidezko bilketa eta hondakin berezien bilketa. 
EI1.3 Hiri-hondakinen oinarrizko konposizioa deskribatzea, haien jatorriaren arabera (bizitegi-eremua, merkataritza-eremua, mistoa eta 
zerbitzu-eremua). 
EI1.4 Hondakinen sorreran dauden aldaketak zehaztea, urtaroaren, klimaren eta urbanizazioaren arabera, besteak beste. 
EI1.5 Gaikako bilketan eta ekarpen bidezkoan erabiltzen diren edukiontzi-motak bereiztea. 
EI1.6 Edukiontziak erabiltzeko eta haien mantentze-lanak egiteko eragiketak azaltzea. 
EI1.7 Kasu jakin bat oinarri hartuta, zona jakin bati esleitu behar zaizkion gaikako bilketako eta ekarpen bidezko bilketako edukiontziak 
jartzea, sortutako hondakin-kantitatearen eta -motaren arabera. 

 
A2: Hiri-hondakinen bilketaren eta garraioaren ezaugarriak aztertzea. 

EI2.1 Hondakinen bilketa eta garraioari lotutako kontzeptuak eta terminologia azaltzea.  
EI2.2 Hondakinak biltzeko eta garraiatzeko erabiltzen diren ibilgailu-motak bereiztea. 
EI2.3 Bilketa- eta garraio-prozesua deskribatzea, topografiaren, urbanizazio-ezaugarrien, herritarren jardueraren, zabortegi, 
tratamendurako instalazio edo transferentzia-estaziora dagoen distantziaren edo beste eragile batzuen arabera. 
EI2.4 Segurtasun-neurriak eta osasuna babestekoak aplikatzea, bilketa eta garraioarekin erlazionatutako arrisku guztiak prebenitzeko.  

 
Edukiak 
1. Hiri-hondakinen edo udalerriko hondakinen identifikazioa 

o Hondakin kontzeptua 
o Hiru oinarriak (murrizketa, berrerabiltzea, birziklatzea) 
o Balorizazioa eta isurpena. 
o Hiri-hondakinak eta garapen jasangarria. 
o Hiri-hondakin motak: 

• Beira 
• Papera eta kartoia 
• Ontzi arinak 
• Materia organikoa 
• Hondakin bereziak (etxetresna elektrikoak, altzariak eta beste)  
• Beste hondakin batzuk (basokoak, nekazaritzakoak eta beste) 

o Hiri-hondakinen konposizioa, haien jatorriaren arabera: 
• Bizitegi-eremuak 
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• Merkataritza-eremuak 
• Eremu mistoak 
• Zerbitzu-eremuak 

o Hondakinen sorrerari eragiten dioten faktoreak: Urtaroa. Klima. Urbanizazioa. Beste faktore batzuk 
o Hiri-hondakinei buruzko araudia: Estatukoa. Erkidegokoa. Lokala 

 
2. Hiri-hondakinen edo udalerriko hondakinen bilketa 

o Bilketa-motak: 
• Bilketaren aurrekoa 
• Gaikako bilketa 
• Ekarpenen bidezko bilketa 
• Hondakin berezien bilketa 

o Gaikako bilketa ereduak: 
• Azaleko edukiontziak 
• Lurpeko edukiontziak 
• Atez atekoa 
• Pneumatikoa 

o Edukiontziak: Motak. Manipulazioa. Mantentze-lanak 
o Garbigunea edo ekoparkea: Lege-esparrua. Funtzionamendua  
o Segurtasun- eta osasun-arauak eta ingurumena babestekoak aplikatzea hiri-hondakinen bilketan 

 
3. Hiri-hondakinen edo udalerriko hondakinen garraioa 

o Bilketa egiteko ibilgailu-motak: 
• Konpartimentu bikoitzeko kamioiak 
• Kutxa bakarreko kamioiak 
• Kamioi elektriko-hibridoak  
• Garabi-kamioiak 
• Zerbitzu osagarrietarako ibilgailuak 

o Bilketa-ibilgailuen erabilera eta oinarrizko mantentze-lanak 
o Bilketa-ibilbideen eraginkortasuna hobetzeko irizpideak: 

• Uzteko tokien kokapena 
• Lehentasuna duten bilketa-eremuak 
• Herritarren jarduera gutxieneko orduak 
• Errepide-sarearen ezaugarriak (zirkulazioaren noranzkoa, malda, errepidearen zabalera eta beste) 

o Transferentzia-estazioak: Motak (zuzeneko karga, biltegiratzea eta karga, konbinatuak) Ezaugarriak. Funtzionamendua 
o Segurtasun- eta osasun-arauak eta ingurumena babestekoak aplikatzea hiri-hondakinen garraioan 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Sartzeko irizpideak 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana. 
– 25 urte baino gehiagokoentzako 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: Hiri- eta industria-hondakinen kudeaketa.  
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