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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-ATALA HIRI-HONDAKINEN EDO UDALERRIKO HONDAKINEN 

TRATAMENDUA ETA GARRAIOA Espezifikoa 
Kodea  UF0285 
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 bilketa eta garraioa 30 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Hondakin geldoen kudeaketa 

Iraupena 
30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0076_2ko LB3 lanbide-burutzapenarekin, hiri-hondakinen tratamenduari dagokionez. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Hiri-hondakinak tratamendu-instalazioetan edo hondakindegietan tratatzeko eragiketak identifikatzea. 

EI1.1 Berreskura daitezkeen hondakinak bereizteko, berreskuratzeko eta prestatzeko prozedurak azaltzea. 
EI1.2 Hondakinen fluxua labur deskribatzea, bai tratamendu-instalazioetakoa bai hondakindegietakoa, zer material eta ekipo behar den 
eta langileek non esku hartzen duten ere adieraziz. 
EI1.3 Hondakinak bereizteko eta berreskuratzeko ekipoen funtzionamendua eta erabilera azaltzea: 

- Olagarro-koilaradun garabiak. 
- Trommelak. 
- Bereizgailu magnetikoak. 
- Foucaulten korronteen bidezko bereizgailuak. 
- Konposta egiteko eremuak. 
- Erauzgailuak eta bioiragazkiak. 
- Errausteko labeak. 
- Baheketa. 

EI1.4 Berreskuratutako zati bakoitzaren oinarrizko konposizioa eta instalaziotik xedera ateratzeko prestaketa deskribatzea. 
EI1.5 Errefusaren konposizioa eta hura isurtzeko edo balorizatzeko kondizioak azaltzea. 
EI1.6 Segurtasun-neurriak eta osasuna babestekoak aplikatzea, ekipo eta materialekin lan egitearen ondoriozko arriskuak prebenitzeko. 

 
A2: Isurpena, biogasaren erauzketa, lixibiatuen arazketa eta zabortegien kontrol eta zigilatzearen eragiketak azaltzea. 

EI2.1 Lixibiatze eta biogasaren eratze prozesuak labur deskribatzea. 
EI2.2 Lixibiatuak arazteko prozesuak identifikatzea. 
EI2.3 Biogasaren tratamendu- eta erabilera-prozesuak labur deskribatzea. 
EI2.4 Kasu jakin batean, hondakinak zabortegian isurtzeko ezarritako prozedurak aplikatzea. 
EI2.5 Zabortegia zigilatzeko prozesuak eta zigilatu ondorengo zaintza-protokoloa deskribatzea. 
EI2.6 Itxitako zabortegietan paisaia eta ingurumena berreskuratzeko prozedurak identifikatzea. 

 
Edukiak 
1. Hiri-hondakinen edo udalerriko hondakinen berreskuratzea eta garraioa 

o Hautatze-instalazioak: Ontzi arinak. Zati inorganikoa. Askotariko produktuak 
o Berreskuratze- eta birziklatze-instalazioak: 

• Materialak berreskuratzeko instalazioak (MBI) 
• Materialak tratatzeko eta berreskuratzeko instalazioak (MT/BI) 

o Makineria eta ekipoen funtzionamendua eta oinarrizko mantentze-lanak: Olagarro-koilaradun garabiak. Trommelak. Baheak. 
toberak; Uhal garraiatzaileak. Bereizgailu magnetikoak. Foucaulten korronteen bidezko bereizgailuak. Grabitatearen bidezko 
bereizgailuak. Beste makina eta ekipo batzuk 

o Berreskuratzeko eta birziklatzeko prozesuen faseak: Xehaketa. Baheketa. Bereizketa. Sailkapen magnetikoa. Estrusioa. 
Biltegiratzea. Beste fase batzuk 

o Hondakinen prozesatzea, motaren arabera: 
• Beira 
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• Material plastikoak 
• Txatarra, burdinazkoa eta burdinazkoa ez dena 
• Papera eta kartoia 
• Beste hondakin batzuk (bereziak, tamaina handikoak, metal nobleak eta beste) 

o Konpostajea: Konposta egiteko instalazioa. Konposta egiteko prozesua. Konpostaren erabilerak eta aplikazioak 
o Segurtasun- eta osasun-arauak eta ingurumena babestekoak aplikatzea hiri-hondakinen berreskuratze eta birziklapenean. 

 
2. Hiri-hondakinen edo udalerriko hondakinen balorizazioa 

o Balorizazio-motak 
o Hondakinen balorizazioa, motaren arabera: 

• Beira, papera eta kartoia, ontziak eta plastikoak 
• Materia organikoa 
• Metalak  
• Ez dabiltzan ibilgailuak 
• Pneumatikoak  
• Ingurune berdeetako edo lorezaintzako hondakinak  

o Balorizazio energetikoa edo errausketa 
o Segurtasun- eta osasun-arauak eta ingurumena babestekoak aplikatzea hiri-hondakinen balorizazioan 

 
3. Hiri-hondakinen edo udalerriko hondakinen isurpena 

o Zabortegiaren kokalekua zehazten duten faktoreak: Faktore sozialak eta sanitarioak. Faktore ekonomikoak. Ingurumen-faktoreak 
o Zabortegia kontrolatzeko parametroak: Lixibiatuaren jatorria. Tratatu beharreko emaria. Biogasaren erauzketaren kontrola. 

Isolamendua 
o Lixibiatua zabortegian tratatzeko prozesua: 

• Aurretratamendua 
• Tratamendu primarioa (fisiko-kimikoa, biologikoa) 
• Bigarren mailako dekantazioa 
• Hirugarren mailako tratamendua 
• Tratatutako likidoa ibilgura isurtzea 
• Sortutako lohien deshidratazioa 
• Lohien bilketa eta azken jomuga 

o Zabortegiaren ingurumen-eragina murrizteko neurriak: 
• Zabortegiaren segimendua 
• Hondakinak trinkotzea 
• Haizeak material arin gutxiago arrastatzea 
• Makineriak eta ibilgailu pisuen zirkulazioak zarata gutxiago sortzea 
• Suteen, usain txarren eta bektoreen (karraskariak eta intsektuak) kontrako babesa 
• Paisaia-eraginaren minimizazioa 

o Segurtasun- eta osasun-arauak eta ingurumena babestekoak aplikatzea hiri-hondakinen isurpenean 
 

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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