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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 PRESTAKUNTZA-ATALA INDUSTRIA-HONDAKINEN IDENTIFIKAZIOA 
Espezifikoa 

Kodea  UF0287 
Lanbide-arloa SEGURTASUNA ETA INGURUMENA 
Lanbide-eremua Ingurumen-kudeaketa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Hiri- eta industria-hondakinen kudeaketa Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Industria-hondakinen kudeaketa Iraupena 120 

Industria-hondakinen ezaugarriak zehaztea 50 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Industria-hondakinak kudeatzeko eragiketak 

Iraupena 
40 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0077_2ko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin, industria-hondakinen identifikazioari dagokionez 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Tratamendu-instalazioan edo segurtasun-biltegian onar daitezkeen industria-hondakinak identifikatzea, haien azken antolamendurako 

jarraitu beharreko prozedurak adieraziz. 
EI1.1 Industria-hondakin mota nagusien kudeaketan aplikatu beharreko oinarrizko araudia banan-banan aipatzea. 
EI1.2 Tratamendu kimikoko instalazioetan eta segurtasun-zabortegietan onar daitezkeen industria-hondakin motak eta berariaz kanpoan 
uzten direnak azaltzea. 
EI1.3 Industria-hondakinak plantan edo zabortegian onartzeko eskakizun minimoak eta prozedurak laburbiltzea. 

 
Edukiak 
1. Industria-hondakinak kudeatzeko moduak 

o Industria-hondakin motak Galdoak. Hiri-hondakintzat har daitezkeenak. Arriskutsuak 
o Osasun publikoan eta ingurumenean dituzten eraginak 
o Iturriak eta ekoizpena  
o Industria-hondakinen barne-kudeaketa: 

• Minimizazioa 
• Berrerabiltzea 
• Trinkotzea 
• Etiketa jartzea 
• Biltegiratzea  

o Minimizazioaren garrantzia:  
• Helburuak 
• Onurak eta eragozpenak 
• Estrategiak eta planak  
• Prozesu kimikoak  
• Produktu-poltsak 
• Garapen jasangarrirako teknologia garbiak 

o Industria-hondakinen kanpo-kudeaketa: 
• Birziklatzea  
• Zabortegian biltegiratzea 
• Erraustea  
• Kanpo-kudeaketako joerak 

 
2. Industria-hondakinen alorreko legeria 

o Ingurumeneko arduren esparrua: 
• Hondakina sortzen duenaren erantzukizuna 
• “Kutsatzen duenak ordaintzen du” printzipioa 
• Hondakinak tratatzen dituenaren askatasunaren printzipioa 
• Egokitzapen teknikoaren printzipioa 
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• Erregistro eta kontrolaren printzipioa 
• Plangintza-printzipioa 

o Industria-hondakinei buruzko araudia: 
• Europakoa (Europako Hondakin Katalogoa, Hondakinen EHK) 
• Estatukoa 
• Erkidegokoa  
• Lokala 

o Tratamendu-instalazioetan edo zabortegietan hondakinak hartzeko protokoloa: 
• Hondakin-ekoizleen erregistroan izena ematea 
• Hondakina onartzeko dokumentua 
• Garraiolari-erregistroan izena ematea 
• Segimendurako eta kontrolerako dokumentua. 
• Hondakinen urteko aitorpena 

o Zabortegian onar daitezkeen hondakinak: 
• I motako industria-hondakin geldoak 
• II motako industria-hondakin geldoak 

 
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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