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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 PRESTAKUNTZA-ATALA HONDAKIN GELDOEN KUDEAKETA 
Espezifikoa 

Kodea  UF0286 
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 Hiri-hondakinen edo udalerriko hondakinen tratamendua eta garraioa 

Iraupena 
40 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0076_2ko LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin, hondakin geldoen kudeaketari dagokionez. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Hondakin geldoak biltzeko garraiatzeko, tratatzeko eta isurtzeko eragiketak identifikatzea. 

EI1.1 Hondakin geldoen ezaugarriak definitzea. 
EI1.2 Hondakin geldoen bilketa- eta garraio-sistema desberdinak aztertzea. 
EI1.3 Hondakin geldoen zirkulazio eta uztearen ezaugarri espezifikoak azaltzea. 
EI1.4 Hondakin geldoen zabortegiak zigilatzeko eta onera ekartzeko sistema desberdinak grafikoki irudikatzea. 
EI1.5 Hondakin geldoen zabortegiak itxitakoan bete behar diren kontrol-protokoloak aztertzea. 
EI1.6 Segurtasun-neurriak eta osasuna babestekoak aplikatzea, hondakin geldoak kudeatzeko eragiketekin erlazionatutako arriskuak 
prebenitzeko. 

 
Edukiak 
1. Hondakin geldoen bilketa eta garraioa 

o Hondakin geldoa: kontzeptua eta konposizioa 
o Legeak 
o Geldoen zatia: 

• Eraispen-hondakinak  
• Eraikuntza berriko hondakinak 
• Birgaikuntza-lanetako hondakinak 
• Obra publikoetako hondakinak 

o Materialen berreskurapena eta erabilera 
o Hondakin arriskutsuen zatia 

• Amiantodun hondakinak 
• Zur tratatua duten hondakinak 

o Bilketa-edukiontzien ezaugarriak:  
• Irekiak 
• Itxiak 
• Atea alde batean 
• Iragazgaitzak 

o Garraiatzeko ibilgailu-motak: 
• Ibilgailu bereziak  
• Edukiontzi-garraiatzailea  

o Edukiontzien eta ibilgailuen erabilera eta mantentze-lanak 
o Segurtasun- eta osasun-arauak eta ingurumena babestekoak aplikatzea hondakin geldoen bilketan eta garraioan 

 
2. Hondakin geldoen tratamendua 

o Instalazio-motak: finkoak eta mugikorrak 
o Tratamendu-prozesuaren faseak 
o Lehen mailako tratamendua: ekipoaren osagaiak 
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• Tobera 
• Aurretiazko bahetzailea 
• Bahea 
• Barailadun hauskailua 
• Bereizgailu magnetikoa 
• Ildokatze-uhala 

o Bigarren mailako tratamendua: ekipoaren elementuak 
• Tobera 
• Elikagailua  
• Talka bidezko errotak 
• Bereizgailu magnetikoa 
• Bahea 
• Mahai dentsimetrikoa 

o Bereizketa granulometrikoa 
o Hondakin geldoen manipulazioa transferentzia-estazioetan eta garbiguneetan 
o Hondakin geldoen balorizazioa 
o Segurtasun- eta osasun-arauak eta ingurumena babestekoak aplikatzea hondakin geldoen tratamenduan 

 
3. Hondakin geldoen isurpena 

o Zabortegian onar daitezkeen hondakin geldoak 
o Hondakinen sarrerako kontrola 
o Isurpen-prozesua: 

• Hondakinen harrerako ahalmen osoa eta egunerokoa 
• Hondakinak lekuz aldatzeko barneko bideak. 
• Deskarga- eta isurpen-eremuak. 
• Hondakinak hedatzea eta trinkotzea. 
• Isurpen-gelaxkak eta ezpondak eratzea 
• Betelana (eremu, zanga edo lubakia, konbinatua, edo aldapa) 
• Terrazak zigilatzeko sistema 

o Zabortegiaren itxiera: 
• Behin betiko estaltzeko eta zigilatzeko azken geruza 
• Lursailaren erabilera  
• Instalazio finkoak erabiltzea eta/edo kentzea 
• Zabortegiaren kontrol-plana, mantentze-lanak eta itxiera  
• Ingurunea leheneratzea 

o Segurtasun- eta osasun-arauak eta ingurumena babestekoak aplikatzea hondakin geldoen 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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