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IZENA 
GAS-SAREEN MUNTAKETAREN ETA MANTENTZE-LANEN KUDEAKETA 
 
KODEA 
ENAS0208 
 
LANBIDE-ARLOA 
Energia eta ura 
 
LANBIDE-EREMUA 
Gasa 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
ENA360_3 Gas-sareen muntaketaren eta mantentze-lanen kudeaketa. (1698/2007 EDa, 2007ko abenduaren 14koa) 
 
LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 
 
GAITASUN OROKORRA 
Gas-sareen eta instalazio osagarrien muntaketa, martxan jartzeko lanak eta mantentze-lanak antolatzea, kontrolatzea eta 
kudeatzea, eta, horretarako, eraginkortasunari, efizientziari, hornikuntzaren kalitateari eta segurtasunari lotutako 
eskakizunak kontuan hartzea eta indarrean dagoen araudia betetzea. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC1202_3: Gas-sareak ezartzeko plangintzan laguntzea. 
-  UC1203_3: Gas-sareetako obren garapena kontrolatzea. 
- UC1204_3: Gas-sareak martxan jartzeko lanak gainbegiratzea. 
- UC1205_3: Gas-sareen mantentze-lanak antolatzea eta gainbegiratzea. 
- UC1206_3: Lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurrien aplikazioa kudeatzea. 
 
LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Lanbide-jarduera nagusiki besteren kontura garatzen du, kontrol- eta gainbegiratze-zereginak eginez, gas-
banaketarako sareak muntatzen, ustiatzen edo mantentzen dituzten enpresa txiki, ertain eta handietako produkzio-
eremuan edo produkzio-sailean. 
 
Produkzio-sektoreak 
Lanbide-profil hau energia elektrikoa, gasa, lurruna eta ura hornitzeko sektorean kokatuta dago, hain zuzen ere gas-
sareak eta -instalazioak muntatzeko, ustiatzeko eta mantentzeko produkzio-jardueretan.  
 
Lanbideak edo lanpostuak 
Gas-sareen muntaketaren kudeatzailea. 
Gas-sareen mantentze-lanetako kudeatzailea. 
Gas-sareetako obren burua. 
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK
UF0551: Gas-erregaiak 
banatzeko eta erabiltzeko 
sistemak 

80 
MF1202_3 
Gas-sareen plangintza 140 

UF0552: Gas-sareak ezartzeko 
plangintza 60 

UF0553: Gas-obren muntaketa 60 
MF1203_3 
Gas-sareetako obren garapena 120 

UF0554: Gas-obren 
muntaketaren kalitatea eta 
kudeaketa 

60 

MF1204_3 
Gas-sareak martxan jartzeko sistemak 50   

MF1205_3 
Gas-sareen mantentze-lanen antolaketa eta 
kontrola 

80 
 

 

MF1206_3 
Gas-sareetako lan- eta ingurumen-arriskuen 
kudeaketa 

50 
  

MP0120 
Gas-sareen muntaketa eta mantentze-lanak 
kudeatzeko lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

80 
  

IRAUPENA, GUZTIRA 520  
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1. gaitasun-atala 
GAS-SAREKA EZARTZEKO PLANGINTZAN LAGUNTZEA 

 
2. gaitasun-atala 

GAS-SAREETAKO OBREN GARAPENA KONTROLATZEA 
 

3. gaitasun-atala 
GAS-SAREAK MARTXAN JARTZEKO LANAK 

GAINBEGIRATZEA 
 

4. gaitasun-atala 
GAS-SAREEN MANTENTZE-LANAK ANTOLATZEA ETA 

GAINBEGIRATZEA 
 

5. gaitasun-atala 
LAN- ETA INGURUMEN-ARRISKUAK PREBENITZEKO 

NEURRIEN APLIKAZIOA KUDEATZEA 
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1. gaitasun-atala:  
GAS-SAREAK EZARTZEKO PLANGINTZAN LAGUNTZEA 

 
Kodea: UC1202_3 
 

1 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Gas-sare bat muntatzeko proiektua edo memoria teknikoa interpretatzea, hura ezartzeko plangintza egiteko eta 
lan-faseak definitzeko. 

BI1.1 Proiektuaren memoria edo obra-plana aztertu eta interpretatu egiten da plangintza-prozesuari ekiteko. 
BI1.2 Proiektatutako sarearen topografia- eta kokapen-ezaugarriak proiektuaren planoetan oinarrituta 
interpretatzen dira.  
BI1.3 Proiektatutako sarearen eta instalazio osagarrien ezaugarri funtzionalak proiektuaren planoetan oinarrituta 
interpretatzen dira. 
BI1.4 Egikaritzapenaren antolamendu eta kontrolari lotutako lan-planak, diagramak, muntaketa-sekuentzia eta 
bestelako elementuak obraren proiektu edo planaren dokumentazioan oinarrituta interpretatzen dira. 
BI1.5 Bestelako zerbitzuen trazadura (ur-, elektrizitate- edo telefono-sareak) eta horiek proiektatutako sarearekin 
izan ditzaketen interferentziak inplikazioak zehaztuta aztertzen dira. 
BI1.6 Gas-sarearen obrari edo proiektuari buruzko euskarri informatikoko informazioa dagozkion programa 
informatikoak erabiliz eskuratzen da. 

LB2: Lan-faseen aurretiazko definizioan, hornikuntza-programan, kronogramaren gauzapenean eta gas-sarea ezartzen 
esku hartzen duten baliabide materialen zein giza baliabideen plangintzan laguntzea. 

BI2.1 Obraren sekuentziazio eta antolamendu orokorra proiektuan oinarrituta ezartzen da, eta prozesua 
segurtasunari, metodoari eta denborari dagokienez optimizatu egingo duen lan-plan bat egiten da. 
BI2.2 Muntaketa-fase bakoitzerako beharrezkoak diren kronogramak egiten dira. 
BI2.3 Hornikuntza-plana egiteko, muntaketa-plana hornikuntza- eta biltegiratze-aukerekin koordinatzen da, eta 
hornidura bidezkoa den unean egiaztatzen eta bermatzen da. 
BI2.4 Beharrezkoak diren giza baliabideen, enpresen eta bitartekoen aurretiazko antolamendua ezartzeko, langile 
edo enpresa bakoitzaren funtzioak eta fase bakoitzean programatutako bitarteko teknikoekiko erlazioa definitzen 
dira eta izan daitezkeen desbideratzeak eta interferentziak aztertzen dira. 
BI2.5 Sekuentziazioa, egikaritzapenaren antolaketa eta obraren plangintzarekin lotutako gainerako zereginak horiei 
dagozkien programa informatikoak erabiliz egiten dira.  

LB3: Gas-sarearen zuinketa antolatzea, datuak egiaztatuz, kontrastatuz eta lekuan bertan markatuz eta beharrezkoak 
diren aldaketak planteatuz. 

BI3.1 Instalazio-proiektuaren eta berezko kokapenaren artean gerta daitekeen disfuntzioa aztertzen da, dagozkion 
neurri zuzentzaileak gomendatzen dira eta kontuan hartutako aldaketei dagozkien azterlan teknikoa eta kalkulu 
ekonomikoak egiten dira. 
BI3.2 Uraren, elektrizitatearen edo bestelakoen kanalizazioen kokapena proiektuan seinalatutakoarekin bat 
datorrela egiaztatzen da; horrela ez bada, kokapen berria planoan adierazten da eta dagozkion txostenak egiten 
dira. 
BI3.3 Eraikuntza-osagai eta -elementuen ainguraketaren, euskarrien eta konexioen kokapenak eta ezaugarriak 
muntatu aurretik gainbegiratzen dira. 
BI3.4 Gas-banaketarako sareak zuinkatzeko eta muntatzeko beharrezkoak diren eskema osagarriak beharrezkoak 
diren kasuetan egiten dira. 
BI3.5 Hodien trazaduraren markaketa eta instalazio osagarrien eta sareko gainerako elementuen kokapena lekuan 
bertan gainbegiratzen da, instalazio-proiektuan oinarrituta eta lekuaren ezaugarriak kontuan hartuta, eta 
eraginpean hartutako zerbitzuak egiaztatzen dira instalatu ahal izateko. 
BI3.6 Eraginpean hartutako lan-eremuaren seinaleztapena erregelamenduzko eskakizunen arabera gainbegiratzen 
da.  

LB4: Gas-sarea ezartzeko beharrezkoak diren baimenekin eta zerbitzuen eta hirugarrenen gaineko afekzioekin lotutako 
dokumentazioaren eta izapidetze administratiboaren kudeaketan laguntzea. 

BI4.1 Obran beharrezkoak diren baimen ofizialei lotutako dokumentazioa kudeatu egiten da.  
BI4.2 Proiektuaren dokumentuak, eskema sinbolikoak, baldintza-agiriak, ziurtagiriak, materialen zerrendak, 
funtzionamendu-eskuliburuak eta bestelako dokumentu teknikoak ezarritako prozedurei eta aplikazio-arauei 
jarraikiz kudeatzen dira. 10 
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BI4.3 Parteak, albaranak, kalitate-egiaztapenak eta bestelako dokumentu administratiboak gas-sarearen 
plangintza-prozesuan kudeatzen dira. 
BI4.4 Zerbitzuen eta hirugarrenen gaineko afekzioekin lotutako komunikazioak kudeatu egiten dira horiek sarea 
ezartzean izan dezaketen interferentzia minimizatzeko. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Marrazketa-lanabesak. Ordenagailu pertsonala. Softwarea. Datuak eskuratu eta erregistratzeko unitatea; TPL, GPS, 
GIS. Markatzeko lanabesak. Pikak, seinaleztapen-materiala. Segurtasun-ekipamenduak. Topografia-lanabesak, kable-
detektagailuak, xafla-detektagailuak, gas-detektagailuak, ibilgailuak. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Gas-banaketarako sare interpretatu, zuinkatu eta planifikatuen instalazioak. Gas-banaketarako sare zuinkatuen eta 
planifikatuen aldaketak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Proiektuak, goitiko eta aurretiko planoak, multzo- eta xehetasun-planoak, zati-planoak; plano isometrikoak; hasierako 
eskemak eta diagramak; baldintza-agiriak; piezen eta osagaien zerrenda; muntaketa-programak; espezifikazio 
teknikoak; katalogoak; zerbitzu- eta erabilera-eskuliburuak; muntaketa- eta funtzionamendu-argibideak, segurtasun- eta 
osasun-arauak, ingurumen-arauak, aplikatu beharreko arauak eta ordenantzak; lan-planak, kronogramak, gutunak eta 
komunikazioak.  
 
 
 
 
2. gaitasun-atala: 
GAS-SAREETAKO OBREN GARAPENA KONTROLATZEA 

 
Kodea: UC1203_3 
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Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Gas-sareak ezartzeko faseak ezarritako kronogramari jarraikiz antolatzea eta kontrolatzea, eta, bere mailan, 
sortzen diren kontingentzietatik abiatuta bidezkoak diren egokitzapenak egitea. 

BI1.1 Gas-sare edo -instalazio osagarriaren muntaketaren plangintza obraren zatiei lotutako lanaren antolamendua 
planteatzeko erabiltzen da. 
BI1.2 Obran esku hartzen duten pertsonen eta enpresen lana koordinatzean, programatutako helburuak betetzen 
direla zaintzen da, eraginkortasun, efizientzia, kalitate eta segurtasunari lotutako irizpideei jarraikiz. 
BI1.3 Eraispena, indusketa, ezponden babesa, eskoratzeak, bestelako zerbitzuekiko atzeraemanguneak, 
harguneen kokapena, ainguraketa-blokeen ezarpena, hondar-ohearen prestaketa eta nibelazioa, eta zangetan 
egiten diren bestelako eragiketak proiektuaren espezifikazioei jarraikiz gainbegiratzen dira.  
BI1.4 Gas-sareko hodien hedapena proiektuaren espezifikazioei jarraikiz egin dela ikusteko gainbegiratzen da. 
BI1.5 Hodien mihiztatzea eta konexioa eskatutako kalitate- eta segurtasun-espezifikazioei jarraikiz gainbegiratzen 
da. 
BI1.6 Kutxatilen, isolamenduen, briden, seinaleztapen-hitoen, balbulen, erregulazio-elementuen eta instalatutako 
osagarrien kokapen eta posizio egokia proiektuaren espezifikazioei jarraikiz ezarri dela gainbegiratzen da. 
BI1.7 Gas-sarearen eta erregulazio-estazioen arteko interkonexioa proiektuaren espezifikazioei jarraikiz egin dela 
gainbegiratzen da. 
BI1.8 Korrosioaren, oxidazioaren eta inpaktu mekanikoen aurkako babesak eta sare eta elementuen isolamendu 
termikoa proiektuaren espezifikazioei jarraikiz egin direla gainbegiratzen da. 
BI1.9 Eskoratzea kentzeko, betegarria ipintzeko eta trinkotzeko eta gainazalak birjartzeko lanak proiektuaren 
espezifikazioei jarraikiz gainbegiratzen dira.  

LB2: Gas-sarea ezartzeko obrarako materialen hornikuntza eta hornidura enpresan ezarritako prozeduren arabera eta 
aplikatu beharreko araudia betetzen dela ziurtatuta antolatzea eta kontrolatzea. 

11 

 
 

 

 



 
 
ENERGIA ETA URA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

BI2.1 Ekipamenduen, erreminten eta beharrezkoak diren bestelako baliabide teknikoen hautaketa obraren fase 
bakoitzean gainbegiratzen da. 
BI2.2 Materialen hornidura, entrega-epeei, hornidura-baldintzei, eta biltegiratze-metaketaren eta banaketaren 
kudeaketari dagokienez, ezarritako espezifikazio eta araudiei jarraikiz koordinatzen, kontrolatzen eta 
gainbegiratzen da. 
BI2.3 Materialen eta ekipamenduen desplazamendua eta kokapena, obraren proiektuaren logistikari jarraikiz, 
eskatutako garraiatzeko eta jasotzeko baliabideekin eta segurtasun-baldintzetan kudeatzen da. 
BI2.4 Erremintak, makinak eta baliabide osagarriak ahalik eta segurtasun eta errendimendu handienarekin 
erabiltzeko antolatzen eta mantentzen dira. 

LB3: Obraren kalitatearen jarraipenean eta kontrolean laguntzea, enpresan ezarritako prozeduren arabera eta aplikatu 
beharreko araudia betetzen dela ziurtatuta. 

BI3.1 Kalitatearen kudeaketa-planak garatzeko lankidetza ezarritako muntaketa-programari eta kalitate-planari 
jarraikiz egiten da. 
BI3.2 Obraren kalitateari buruzko auditoriak egiteko beharrezkoa den informazioa eta babesa ezarritako 
prozeduren arabera kudeatzen da. 
BI3.3 Materialen eta obrarako beharrezkoak diren bestelako baliabide teknikoen kalitate-espezifikazioak 
kontrolatzeko lankidetza dagozkion baldintza eta arauen araberakoa da. 
BI3.4 Sarearen muntaketan kalitate-espezifikazio teknikoak kontrolatu eta gainbegiratu egiten dira. 
BI3.5 Erregulazio- eta neurketa-estazioen eta behar duten gainerako estazio osagarrien kalitate-espezifikazio 
teknikoak gauzatze-proiektuaren arabera kontrolatzen eta gainbegiratzen dira. 
BI3.6 Agregakinen, hormigoien, trinkotzeen eta erresistentziako, estankotasuneko eta bestelako proben inguruko 
espezifikazioei lotutako lagin-hartzeak eta saiakuntzak baldintza teknikoei eta segurtasun-baldintzei jarraikiz egiten 
dira. 

LB4: Obraren prozesuei lotutako dokumentazioaren kudeaketa eta dagozkion arauak babestea, eta legezko eskakizunak 
betetzen direla eta enpresak ezarritako antolamendu-irizpideak aplikatzen direla ziurtatzea. 

BI4.1 Lan-parteak, albaranak, fakturak, egiaztagirietarako kontrola eta gainerako dokumentu administratiboak 
antolatu eta kontrolatu egiten dira sarea muntatzeko prozesuan. 
BI4.2 Topografiari, likidaziorako datu-hartzeari eta espezifikazio teknikoei lotutako dokumentuak kontrolatu eta 
bildu egiten dira, obraren oinarri dokumentala osatzeko. 
BI4.3 Erregulazioko, neurketako eta babes katodikoko estazioekin eta gainerako instalazio osagarriekin lotutako 
dokumentazioa kudeatu egiten da. 
BI4.4 Ikuskapenetarako eskatzen den dokumentazioa ezarritako prozeduren eta aplikatu beharreko araudiaren 
arabera kudeatzen da.
BI4.5 Prozesuen eta emaitzen kalitatea dokumentazioan adierazten da ohiko prozeduren eta erregelamenduzko 
eskakizunen arabera.  
BI4.6 Izan daitezkeen desbideratzeak eta horien arrazoiak zehazteko eta gorabehera operatiboen neurri 
zuzentzaileak gomendatzeko txostenak egiten dira. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Eskoratzeko sistemak, materialak mugitzeko ekipamenduak: berdintzeko makinak, hondeamakinak, garabiak, kamioiak 
eta obra publikoetan erabilitako bestelako makina-motak, konpresoreak, zulatzeko ekipamenduak, zangarik gabe 
instalatzeko sistemak, altxatzeko lanabesak, aldamioak, dibidieta. Neurtzeko lanabesak eta erremintak: flexometroa, 
zinta metrikoa, zirkometroa, lodiera-konpasa, nibela, eskalimetroa, kalibrea, neurketa elektrikorako ekipamenduak, 
markatzeko eta detektatzeko lanabesak, topografia-lanabesak, zundak. Eskuzko erremintak: burdin zerra, bihurkinak, 
giltza finkoak, aliketak, hodi-ebakigailuak, karrakak, zulatzeko makina, errematxatzeko makina, bihurkin elektrikoa, 
materialak mekanizatzeko makinak, hariztatzeko makina, kurbatzeko makina, lotura- eta soldadura-ekipamenduak, 
ihesak detektatzeko ekipamenduak. Segurtasun-ekipamenduak. Seinaleztatzeko materiala, detektagailuak, arnesak, 
babes pertsonalerako ekipamenduak, bizi-lerroak eta beste ekipamendu batzuk. Ur-zutabea, bentometroak, 
manometroak, errekuntza-analizatzaileak, segurtasun-balbulak, presostatoak, erregulazio- eta segurtasun-
elektrobalbulak, presio-erregulatzaileak, iragazkiak, ihes-detektagailuak. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Gas-banaketarako instalazio eta sare muntatuak eta gainbegiratuak.  
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Erabilitako edo sortutako informazioa 
Proiektuak, multzo- eta zati-planoak; plano isometrikoak; hasierako eskemak eta diagramak. Obra-liburua, proba-
ziurtagiria, erradiografiak eta entsegu ez-suntsitzaileen ziurtagiriak. Piezen eta osagaien zerrenda, muntaketa-planak, 
lan-parteak, espezifikazio teknikoak, entsegu-arauak. Katalogoak. Zerbitzu- eta erabilera-eskuliburuak. Muntaketa- eta 
funtzionamendu-argibideak. Programa informatikoak. UNE arauak. Segurtasun-planak eta -erregelamendua. 
 
 
 
 

 
 

3. gaitasun-atala: 
GAS-SAREAK MARTXAN JARTZEKO LANAK GAINBEGIRATZEA 

 
Kodea: UC1204_3 

3 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Sarea martxan jarri aurretik garbiketa, inertizazioa, estankotasun- eta presio-probak, lotura-kontrola eta ikuskapen 
bisualak eta kamera bidezko ikuskapenak antolatzea eta kontrolatzea. 

BI1.1 Gas-banaketarako sareen ikuskapen bisuala eta kamera bidezkoa anomaliak detektatzeko egiten da. 
BI1.2 Gas-sareetako loturen kontrola erregelamenduzko prozeduren eta aplikatu beharreko araudien arabera 
antolatzen eta gainbegiratzen da. 
BI1.3 Sareen eta instalazioen estankotasun- eta presio-probak erregelamenduzko prozeduren eta aplikatu 
beharreko araudien arabera antolatzen eta kontrolatzen dira. 
BI1.4 Sareen eta instalazioen estankotasun-, inertizazio- eta presio-probak erregelamenduzko prozeduren eta 
aplikatu beharreko araudien arabera antolatzen eta kontrolatzen dira.  

LB2: Gas-sareen eta instalazio osagarrien proba mekanikoak eta kontrol-probak koordinatzea, martxan jarri aurretik. 
BI2.1 Gas-banaketarako sareen elementuen ikuskapen bisuala anomaliak detektatzeko egiten da. 
BI2.2 Sareetako elementu guztiek zehaztutako parametroak betetzen dituztela egiaztatzen eta kontrolatzen da. 
BI2.3 Sareetako elementu eragileei lotutako proba funtzionalak erregelamenduzko prozeduren arabera antolatzen 
eta kontrolatzen dira. 
BI2.4 Gas-sare eta instalazio osagarrietako kontrol-elementuei lotutako proba funtzionalen koordinazioa 
erregelamenduzko prozeduren bidez bermatzen da. 
BI2.5 Sareetako neurketa-elementuei eta elementu osagarriei lotutako proba funtzionalen koordinazioa 
erregelamenduzko prozeduren bidez bermatzen da. 

LB3: Obra martxan jartzeko lanak enpresa hornitzaileak ezarritako laneko eta ingurumeneko kalitate- eta segurtasun-
irizpideei jarraikiz gainbegiratzea. 

BI3.1 Gas-sarea martxan jartzeko lanak konpainia hornitzaileak ezarritako prozeduren arabera kontrolatzen eta 
gainbegiratzen da. 
BI3.2 Kalitate-irizpideak eta sarea martxan jartzeko beharrezkoak diren ingurumen-neurrien betetzea araudiari eta 
eskatutako kalitate-eskakizunei jarraikiz kontrolatzen eta gainbegiratzen dira.  
BI3.3 Amaierako akabera, afekzioen ebazpena, makinak eta azpiegiturak kentzea, garbiketak, egokitzeak, 
zigilatzeak eta obra errematatzeko bestelako eragiketak kontrolatu eta gainbegiratu egiten dira. 

LB4: Gas-sareak martxan jartzeko prozesuekin lotutako dokumentazioa kontrolatzea eta gainbegiratzea. 
BI4.1 Lan-parteak, albaranak, fakturak, eskaerak eta bestelako dokumentu administratiboak antolatu eta kontrolatu 
egiten dira martxan jartzeko prozesuaren barruan. 
BI4.2 Martxan jartzeko lanetan, prozedura administratiboak eta kalitatea kudeatzeko sistemak aplikatu eta 
gainbegiratu egiten dira, behar bezala gauzatzeko.  
BI4.3 Martxan jartzeko erabilitako ekipamenduaren inbentarioak berrikusi, eguneratu eta kudeatu egiten dira eta 
inbentarioko altei, bajei eta egindako konponketei buruzko informazioa kontrolatzen da. 
BI4.4 Martxan jartzeko prozesuei dagokien dokumentazioaren kontrola eta kudeaketa behar diren programa 
informatikoak erabiliz egiten dira. 
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ENERGIA ETA URA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

Lanbide-testuingurua: 
 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Ur-zutabea, bentometroak, manometroak, gas-kalitatearen analizatzaileak, zundak, errekuntza-analizatzaileak, 
segurtasun-balbulak, presostatoak, erregulazio- eta segurtasun-elektrobalbulak, presio-erregulatzaileak, iragazkiak, ihes-
detektagailuak, flexometroa, zinta metrikoa, zirkometroa, lodiera-konpasa, nibela, eskalimetroa, kalibrea, neurketa 
elektrikorako ekipamenduak, markatzeko eta detektatzeko lanabesak, topografia-lanabesak. Eskuzko erremintak: burdin 
zerra, bihurkinak, giltza finkoak, aliketak, hodi-ebakigailuak, karrakak, zulatzeko makina, errematxatzeko makina, 
bihurkin elektrikoa, materialak mekanizatzeko makinak, hariztatzeko makina, kurbatzeko makina, lotura- eta soldadura-
ekipamenduak, ihesak detektatzeko ekipamenduak. Segurtasun-ekipamenduak. Seinaleztatzeko materiala, 
detektagailuak, arnesak, babes pertsonalerako ekipamenduak, bizi-lerroak eta beste ekipamendu batzuk. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Gas-banaketarako instalazio eta sare probatuak, eta martxan daudenak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Proiektuak, multzo- eta zati-planoak; plano isometrikoak; hasierako eskemak eta diagramak; piezen eta osagaien 
zerrenda; muntaketa-planak, lan-parteak; ziurtagiriak; espezifikazio teknikoak; katalogoak; zerbitzu- eta erabilera-
eskuliburuak. Muntaketa- eta funtzionamendu-argibideak. Programa informatikoak. UNE arauak. Segurtasun-planak eta 
-erregelamendua. 

 
 
 
 
 

4. gaitasun-atala: 
GAS-SAREEN MANTENTZE-LANAK GAINBEGIRATZEA 

 
Kodea: UC1205_3 

4 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Gas-sareen prebentziozko mantentze-prozesuak antolatzea eta gainbegiratzea mantentze-planaren eskakizunen 
arabera. 

BI1.1 Gas-sareen prebentziozko mantentze-lanak mantentze-planari dagokion dokumentazioa erabiliz antolatzen 
eta gainbegiratzen dira.  
BI1.2 Sareen prebentziozko mantentze-lanetan erabilitako materialen eta ekipamenduen espezifikazioak material 
eta ekipamendu horiek kudeatzeko lantzen dira. 
BI1.3 Mantentze-lanetako behar diren materialen stocken metaketa eta banaketa —biltegia kudeatzeko 
prozesuaren bidez— eraginkortasunaren, efizientziaren eta kalitaterik handienaren premisapean antolatzen eta 
kontrolatzen da.  
BI1.4 Eskuragarri dauden giza baliabideak, makinak, erremintak, parke mugikorrak, komunikazio-sistemak, eta 
prebentziozko mantentze-lanak egiteko beharrezkoak diren bestelako elementuak eraginkortasunaren, 
efizientziaren eta kalitaterik handienaren premisapean koordinatzen eta kontrolatzen dira. 
BI1.5 Sareak, kontrol-sistemak eta bestelako elementuak berrikusteko prozesuak mantentze-lan gehienak 
prebentzio-lanak izan daitezen lortzeko antolatzen eta kontrolatzen dira. 
BI1.6 Sarearen funtzionamendu efizientean desorekak daudenean hartu beharreko neurri zuzentzaileak zehaztu 
egiten dira, eta horiek aplikatzeko bidezkoak diren argibideak ematen dira. 
BI1.7 Prebentziozko mantentze-lanen jarraipena egiteko, egikaritzapenaren kalitatea eta kostuak kontrolatzen dira, 
jardun-ildorik komenigarrienak zehaztuko dituzten konparazioak ezartzeko beharrezkoak diren kontrol-adierazleak 
lortzen dira, eta kontingentziak efizientziarik handienarekin eta programatutako helburuak betez konpontzen dira. 

LB2: Gas-sareen mantentze-prozesu eta -prozedura zuzentzaileak antolatzea eta gainbegiratzea ezarritako araudiari eta 
esku hartzeko prozedurei jarraikiz. 

 BI2.1 Gas-sareen mantentze-lan zuzentzaileak jasotako eta sortutako dokumentazio teknikoa eta administratiboa 
erabiliz antolatzen eta gainbegiratzen dira.  
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Gas-sareen muntaketaren eta mantentze-lanen kudeaketa 

BI2.2 Gas-sareen mantentze-lan zuzentzaileetan erabilitako materialen eta ekipamenduen espezifikazioak material 
eta ekipamendu horiek kudeatzeko lantzen dira. 
BI2.3 Eskuragarri dauden giza baliabideak, makinak, erremintak, parke mugikorrak, komunikazio-sistemak, eta 
mantentze-lan zuzentzaileak egiteko beharrezkoak diren bestelako elementuak eraginkortasunaren, efizientziaren 
eta kalitaterik handienaren premisapean koordinatzen eta kontrolatzen dira. 
BI2.4 Mantentze-lan zuzentzaileen jarraipena egiteko, egikaritzapenaren kalitatea eta kostuak kontrolatzen dira, 
jardun-ildorik komenigarrienak zehaztuko dituzten konparazioak ezartzeko beharrezkoak diren kontrol-adierazleak 
lortzen dira, eta kontingentziak efizientziarik handienarekin eta programatutako helburuak betez konpontzen dira. 
BI2.5 Obren ondoriozko aldaketei edo berrikuspenei buruz lortutako datuak kontrolatu eta bildu egiten dira, 
informazio-sistemak eta datu-baseak eguneratuta egon daitezen.  
BI2.6 Arazoek, hornidura-eteteek, obra-baimenen eskaerek eta emandako zerbitzuaren ondorioz sortutako eta 
mantentze-lanen eraginpean hartutako zerbitzuei eta bezeroei zuzenean lotutako bestelako arazoek eragiten 
dituzten ohartarazpen eta erreklamazioei eman beharreko erantzuna efizientziarik eta kalitaterik handienarekin 
kudeatzen da. 

LB3: Gas-sareen mantentze-prozesuekin lotutako dokumentazioa kontrolatzea eta gainbegiratzea ezarritako araudiaren 
eta kudeaketa-prozeduren arabera. 

BI3.1 Lan-parteak, albaranak, fakturak, eskaerak eta bestelako dokumentu administratiboak mantentze-
prozesuaren barruan antolatzen eta kontrolatzen dira. 
BI3.2 Mantentze-lanetan, prozedura administratiboak eta kalitatea kudeatzeko sistemak aplikatu eta gainbegiratu 
egiten dira, behar bezala egiteko.  
BI3.3 Mantentze-lanetarako ekipamenduen inbentarioak berrikusi, eguneratu eta kudeatu egiten dira, eta altei, 
bajei eta egindako konponketei buruzko informazioa kontrolatzen da. 
BI3.4 Mantentze-prozesuei dagokien dokumentazioaren kontrola eta kudeaketa behar diren programa 
informatikoak erabiliz egiten dira. 
BI3.5 Bezeroen eskariak ahal bezain laster erregistratu, transmititu eta erantzuten dira, ezarritako protokoloei 
jarraikiz. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Ur-zutabea, bentometroak, manometroak, gas-kalitatearen analizatzaileak, zundak, errekuntza-analizatzaileak, 
segurtasun-balbulak, presostatoak, erregulazio- eta segurtasun-elektrobalbulak, presio-erregulatzaileak, iragazkiak, ihes-
detektagailuak, flexometroa, zinta metrikoa, zirkometroa, lodiera-konpasa, nibela, eskalimetroa, kalibrea, neurketa 
elektrikorako ekipamenduak, markatzeko eta detektatzeko lanabesak, topografia-lanabesak. Eskuzko erremintak: burdin 
zerra, bihurkinak, giltza finkoak, aliketak, hodi-ebakigailuak, karrakak, zulatzeko makina, errematxatzeko makina, 
bihurkin elektrikoa, materialak mekanizatzeko makinak, hariztatzeko makina, kurbatzeko makina, lotura- eta soldadura-
ekipamenduak, ihesak detektatzeko ekipamenduak. Segurtasun-ekipamenduak. Seinaleztatzeko materiala, 
detektagailuak, arnesak, babes pertsonalerako ekipamenduak, bizi-lerroak eta beste ekipamendu batzuk. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Gas-banaketarako instalazio eta sare mantenduak, konponduak eta/edo berrituak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Proiektuak, multzo- eta zati-planoak; plano isometrikoak; hasierako eskemak eta diagramak; piezen eta osagaien 
zerrenda; muntaketa-planak, lan-parteak; ziurtagiriak; espezifikazio teknikoak; katalogoak; zerbitzu- eta erabilera-
eskuliburuak. Muntaketa- eta funtzionamendu-argibideak. Programa informatikoak. UNE arauak. Segurtasun-planak eta 
-erregelamendua. 
 
 
 
 
5. gaitasun-atala: 
LAN- ETA INGURUMEN-ARRISKUAK PREBENITZEKO NEURRIEN 
APLIKAZIOA KUDEATZEA 

 
Kodea: UC1206_3 

5 
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ENERGIA ETA URA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Gas-sareen muntaketan laneko arriskuak prebenitzeko neurriak betetzen direla kontrolatzea. 

BI1.1 Gas-sareen muntaketaren ondoriozko lanbide-arriskuak ezarritako prozedurei jarraikiz eta aplikatu beharreko 
araudia betez identifikatzen eta kontrolatzen dira. 
BI1.2 Sarearen muntaketan, segurtasunarekin eta osasunarekin lotutako azpiegituren kudeaketa, hedapena eta 
behar bezalako kokapena garatu eta kontrolatu egiten da. 
BI1.3 Segurtasun- eta babes-ekipamendu pertsonalen kudeaketa, hedapena eta behar bezalako erabilera garatu 
eta kontrolatu egiten da. 
BI1.4 Makinen, ibilgailuen, erreminten eta obran erabilitako bestelako ekipamenduen erabilera, funtzionamendua 
eta kontserbazio-egoera segurtasunaren ikuspuntutik gainbegiratzen da. 
BI1.5 Obraren segurtasun-planaren aplikazioa gainbegiratu egiten da.  

LB2: Gas-sareen martxan jartzeko lanetan eta mantentze-lanetan laneko arriskuak prebenitzeko neurriak betetzen direla 
kontrolatzea. 

BI2.1 Gasarekin presentzian egindako lanen ondoriozko lanbide-arriskuak ezarritako prozedurei jarraikiz eta 
aplikatu beharreko araudia betez identifikatzen eta kontrolatzen dira. 
BI2.2 Gas-sarearen martxan jartzeko lanetan eta mantentze-lanetan, segurtasunarekin eta osasunarekin lotutako 
azpiegituren kudeaketa, hedapena eta kokapena garatu eta kontrolatu egiten da. 
BI2.3 Mantentze-lanetan erabilitako segurtasun- eta babes-ekipamendu pertsonalen erabilera eta kontserbazio-
egoera gainbegiratu egiten da. 
BI2.4 Makinen, ibilgailuen, erreminten eta obran erabilitako bestelako ekipamenduen erabilera, funtzionamendua 
eta kontserbazio-egoera segurtasunaren ikuspuntutik gainbegiratzen da. 
BI2.5 Obraren segurtasun-planaren aplikazioa martxan jartzeko prozesuetan eta mantentze-prozesuetan 
gainbegiratu egiten da. 

LB3: Gas-sareen muntaketan, abiarazteko lanetan eta mantentze-lanetan ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak 
betetzen direla kontrolatzea.  

BI3.1 Obran sortutako zabor eta hondakinak tipologiaren eta arriskugarritasunaren arabera sailkatzen dira. 
BI3.2 Obran sortutako zabor eta hondakinen hustuketa eta birziklapena aplikatu beharreko prozedura eta araudien 
arabera kudeatzen dira. 
BI3.3 Haizaketak eta atmosferarako gas-isuriak erregelamenduzko prozeduren bidez gainbegiratzen eta 
kontrolatzen dira. 
BI3.4 Zarata eta hautsa sortzea erregelamenduzko prozeduren bidez kontrolatzen dira ezarritako mugak ez 
gainditzeko. 
BI3.5 Obrek eraginpean hartutako landaredia birlandatzeak (beste toki batera eta berriro hasierako tokira) eta 
gainerako beharrezko neurriak kudeatuz kontrolatzen da, gutxieneko afekzioak izateko. 

LB4: Gas-sareen muntaketan, martxan jartzeko lanetan eta mantentze-lanetan izan daitezkeen larrialdi-kasuak azkar, 
eraginkortasunez eta modu seguruan kudeatzea.  

BI4.1 Berehalako arriskuak edo eragindako kalteak barneko eta kanpoko larrialdi-planaren arabera identifikatzen 
eta ebaluatzen dira. 
BI4.2 Istriputuaren babesa eta istripua eragin duen kausaren isolamendua berehala kudeatzen dira. 
BI4.3 Larrialdiaren balioespena ezarritako prozedurei jarraikiz eta segurtasun-araudia betez egiten da. 
BI4.4 Larrialdirako laguntza-eskaera segurtasun-planean eta indarrean den araudian ezarritakoaren arabera 
kudeatzen da. 
BI4.5 Lehen laguntzak ematea eta gas-sareko segurtasun-azpiegituren kudeaketa, hedapena eta behar bezalako 
erabilera urduritasun- eta desordena-egoerak kudeatuz garatzen eta kontrolatzen da. 
BI4.6 Larrialdi-plana aplikatzeko lanetan erabilitako segurtasun- eta babes-ekipamendu pertsonalen erabilera eta 
funtzionamendua eta erabilera gainbegiratu egiten da. 
BI4.7 Kalteei eta larrialdiekin lotutako gainerako alderdiei dagozkien txostenak ezarritako prozeduren eta 
espezifikazioen arabera egiten dira. 
 

Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Segurtasun-plana. Barneko eta kanpoko larrialdi-plana. Seinaleztatzeko materiala. Suteak detektatzeko eta itzaltzeko 
ekipamenduak. Lehen laguntzetarako botika-kutxa. Gas-detektagailuak. Norbera babesteko ekipamenduak. 
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Gas-sareen muntaketaren eta mantentze-lanen kudeaketa 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Segurtasun-, kalitate- eta ingurumen-eskakizunei jarraikiz muntatutako, erabilitako eta mantendutako gas-instalazio eta -
sareak. 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Proiektuak, multzo- eta zati-planoak; plano isometrikoak; hasierako eskemak eta diagramak; piezen eta osagaien 
zerrenda; mantentze-programak, mantentze-prozedurak, lan-parteak; espezifikazio teknikoak; katalogoak; zerbitzu- eta 
erabilera-eskuliburuak. Funtzionamendurako eskuliburua. Programa informatikoak. UNE arauak. Segurtasun-
erregelamentazioa. Gas-sareei buruzko oinarrizko araudia edo tokiko araudia. 
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Profesionaltasun-ziurtagiria 
ENERGIA ETA URA 
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Gas-sareen muntaketaren eta mantentze-lanen kudeaketa 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 

1

4

2
3

5 

 
1. prestakuntza-modulua:  

GAS-SAREEN PLANGINTZA 
 

2. prestakuntza-modulua:  
GAS-SAREETAKO OBREN GARAPENA  

 
3. prestakuntza-modulua:  

GAS-SAREAK MARTXAN JARTZEKO SISTEMAK 
  

4. prestakuntza-modulua:  
GAS-SAREEN MANTENTZE-LANEN ANTOLAKETA ETA 

KONTROLA  
 

5. prestakuntza-modulua:  
GAS-SAREETAKO LAN- ETA INGURUMEN-ARRISKUEN 

KUDEAKETA 
 

6. prestakuntza-modulua:  

6GAS-SAREEN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANAK 
KUDEATZEKO LANEKOAK EZ DIREN  

LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 



 
 
ENERGIA ETA URA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

1 1. prestakuntza-modulua:  
 GAS-SAREEN PLANGINTZA 

 
Kodea: MF1202_3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1202_3. Gas-sareak ezartzeko plangintzan laguntzea. 
 
Iraupena: 140 ordu 
 
 
1.1 prestakuntza-atala 
GAS-ERREGAIAK BANATZEKO ETA ERABILTZEKO SISTEMAK 
 
Kodea: UF0551 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Gas-sareen funtzionamendua aztertzea, sare horien ezaugarriak eta parametro funtzionalak finkatzeko eta, era horretan, 
haiek ezartzeko plangintza egiteko. 

EI1.1 Gasaren industrian —banaketaren eta gasa hartzen duten instalazioen eremuan— erabilitako oinarrizko 
terminologia eskuratzea. 
EI1.2 Gas-sare baten eta horren kontrol-sistemen funtzionamendu orokorra dagozkion planoetatik abiatuta deskribatzea. 
EI1.3 Gas-sareen eta horien instalazio osagarrien osagaiek betetzen duten funtzioa zerrendatzea, deskribatzea eta 
arrazoitzea, eta horien mugak eta erabilera-aukerak ezartzea.  
EI1.4 Instalazio horietan aplikatu beharreko erregelamendu eta arauen eskakizunak deskribatzea: gas-instalazioei 
buruzko arauak, udal-ordenantzak, segurtasun-erregelamentazioak eta bestelakoak. 
EI1.5 Gas-sareen funtzionamendu-parametroak balioesteko beharrezkoak diren kalkulu teknikoak egitea dagokion 
mailan. 

A2: Gas-banaketarako sareen obra-proiektuak interpretatzea, sare horien plangintzan beharrezkoa den informazioa lortzeko. 
EI2.1 Gas-sare baten proiektua, memoria teknikoa edo muntaketa-plana osatzen duten dokumentuak deskribatzea, hura 
ezartzeko plangintza egiteko. 
EI2.2 Gas-sare baten eta haren osagaien hasierako eskemak, krokisak eta diagrama isometrikoak irudikatzea (eskuz 
edo lagundutako diseinuaren bidez), muntaketa errazteko. 
EI2.3 Instalazioaren parametroak finkatzea gas-sareak berritzeko jardunetan oinarrituta, sare horiei tarte berriak 
gaineratzen zaizkienean edo daudenak aldatzen direnean, betiere bidezko proiektuetatik edo memoria teknikoetatik 
abiatuta. 
EI2.4 Gas-sare baten eta horren instalazio osagarrien kasu praktiko edo instalazio erreal batean, bidezko planoak eta 
dokumentazio teknikoa izanik: 

- Sarearen osagaiak identifikatzea eta elementu bakoitzaren ezaugarriak zehaztea. 
- Xehetasun handiagoaren beharraren edo obraren zuinketaren ondoriozko eskema, kalkulu eta plano 

osagarriak egitea. 
- Proiektatutako edo, hala badagokio, aldatutako sarearen osaera eta ezaugarriak aplikatu beharreko 

erregelamenduzko eskakizunekin erlazionatzea. 
 
Edukiak: 
1. Gas-banaketarako sareetan aplikatutako fluidoen fisika 

- Fluidoei lotutako oinarrizko kontzeptuak:  
• Presioa. 
• Emaria. 20 
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• Karga-galera. 
• Zirkulazio-erregimena. 

- Fluidoen dinamikako legeak eta oinarrizko ekuazioak. 
- Gas kontzeptua eta gas erregaien propietate fisiko-kimikoak. 
- Ignizioa eta gas-errekuntza. 
- Trukagarritasuna. 
- Organismoan eragindako ondorio fisiologikoak. 
- Usain-ematea. 
- Gas-mota desberdinen produkzioa, garraioa eta banaketa: 

• Gas naturala. 
• Petrolioaren gas likidotua. 
• Aire propanatua. 
• Aire metanatua. 
• Gas manufakturatua. 

2. Gas-banaketarako sistemak 
- Gas-industrian erabiltzen den terminologiako definizioak: 

• Hargunea. 
• Barruko hargunea. 
• Brida. 
• Erregulazio-multzoa. 
• Korrosioa. 
• Gas-detektagailua. 
• Harikortasuna. 
• Presioa erregulatzeko estazioa. 
• Erregulazio- eta neurketa-estazioa. 
• Estankotasuna. 
• Gasbidea. 
• Hidrokarburoa. 
• Ignizioa. 
• Instalazio komuna. 
• Banakako instalazioa. 
• Gasa hartzeko instalazioa. 
• Gutxieneko lehergarritasun-muga. 
• Gehieneko lehergarritasun-muga. 
• Abonatuaren edo erabiltzailearen giltza. 
• Hargunearen giltza. 
• Aparatuaren konexio-giltza. 
• Kontagailuaren giltza. 
• Eraikuntzako giltza. 
• Etxebizitzaren giltza. 
• Xaflagarria. 
• Nafta. 
• Obturadorea. 
• Gasari usaina emateko substantzia. 
• Karga-galera. 
• Berotze-ahalmena. 
• Gutxieneko berotze-ahalmena. 
• Gehieneko berotze-ahalmena. 
• Diseinu-presioa. 
• Berme-presioa. 
• Eragiketa-presioa. 
• Erresistentzia- eta estankotasun-proba bateratuko presioa. 
• Estankotasun-probako presioa. 
• Erresistentzia-probako presioa. 
• Tara-presioa. 21 
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• Presio hidrostatiko absolutua. 
• Presio manometrikoa. 
• Gehieneko eragiketa-presioa. 
• Gehieneko gorabehera-presioa. 
• Aldi baterako eragiketa-presioa. 
• Errakorea. 
• Aurpegi-lanketa. 
• Presio-erregulagailua. 
• Soldadura. 
• Soldadura biguna. 
• Soldadura gogorra. 
• Zurtoina. 
• Balbula. 
• Gehieneko presio bidezko segurtasun-balbula. 
• Gutxieneko presio bidezko segurtasun-balbula. 

- Gas-hornidurako sareen sailkapena. 
- Sareen egituraren araberako sailkapena. 
- Sareen lan-presioaren araberako sailkapena. 
- Sareen kokapenaren araberako sailkapena. 
- Sareen funtzioaren araberako sailkapena. 
- Instalazioaren konfigurazioa: 

• Instalazioa osatzen duten atalak eta elementuak.  
• Eroapenak. 
• Kalkulatzeko metodoak. 
• Zati bakoitzaren funtzionamendua. 

- Instalazio osagarriak:  
• Erregulazio- eta neurketa-estazioak. 
• Babes katodikoa. 
• Konpresio-estazioak. 
• Usain-emateko instalazioak. 
• Balbula-korapiloak. 
• Errasketa-tranpak. 

- Aplikatu beharreko araudia: 
• Gas Erregaiak Banatu eta Erabiltzeko Erregelamendu Teknikoa. 
• Udal-ordenantzak. 
• Behe-tentsioko erregelamendu elektroteknikoa. 
• Aplikatu beharreko UNE eta EN arauak. 

3. Banaketarako sareen eta instalazio hartzaileen proiektuak 
- Banaketarako sareen proiektua: 

• Memoria teknikoa. 
• Baldintza-agiria eta aplikatu beharreko espezifikazioak. 
• Aurrekontua. 
• Plano-motak. 
• Sinbologia eta irudikapena. 
• Obraren krokisa. 
• Oinarrizko kartografia. 
• Akotazio-arauak. 
• Goitiko bistaren eta luzetarako profilaren irudikapena. 
• «As build» planoak. 
• Gurutzatze berezien separatak. 
• Lagundutako diseinu bidezko irudikapena. 

- Instalazio hartzaileen sareen proiektua: 
• Memoria teknikoa. 
• Kalkuluak. 
• Planoak. 22 
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• Instalazio hartzailearen ziurtagiriak. 
 
1.2 prestakuntza-atala 
GAS-SAREAK EZARTZEKO PLANGINTZA 
 
Kodea: UF0552 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Gas-sareak muntatzeko lan-planak lantzea, dagokion proiektuari eta ezarritako lan-prozedurei jarraikiz. 

EI1.1 Obraren sekuentzia eta antolamendu orokorra ezartzea, eta prozesua optimizatzea segurtasunari, metodoari eta 
denborari dagokienez. 
EI1.2 Beharrezkoak diren kronogramak egitea eta, kronograma horietan, fase bakoitzean beharrezkoak diren giza 
baliabideen premiak txertatzea. 
EI1.3 Gas-sare jakin baten muntaketan esku hartzen duten pertsonen funtzioak definitzea, betiere obra zibila, hodien eta 
elementu osagarrien muntaketa eta martxan jartzeko lanak egiten badira. 
EI1.4 Gas-sareak muntatzeko proiektuen kasu praktiko batean edo batzuetan, sare horien instalazio osagarrietan 
diametro desberdineko hodiak dituzten hainbat sektore eta hainbat elementu daudenean: 

- Obraren sekuentzia eta faseak diseinatzea, eta, horretarako, hainbat aukera aztertzea. 
- Fase bakoitzean beharrezkoak diren giza baliabideen premiak eta funtzioak ezartzea. 
- Sare-proiektuen plangintzan laguntzeko programa informatikoak erabiltzea. 

A2: Gas-sareetako obren zuinketa planifikatzea, birlandu beharreko obra-planoak birlantzeko. 
EI2.1 Sarearen instalazioa obra-proiektura egokitzeko lanak identifikatzea eta ebaluatzea, eta hodien, balbulen, 
kutxatilen, kontrol-koadroen, erregulazio- eta neurketa-estazioen eta sarean eta haren instalazio osagarrietan 
beharrezkoak diren bestelako elementuen kokapenaren, markaketaren eta konexioaren aurreikuspena planifikatzea. 
EI2.2 Zuinketa-prozesuan beharrezkoak diren eskema sinbolikoak, xehetasun-krokisak eta proiektuaren plano 
osagarriak egitea. 
EI2.3 Obra planteatzea, eraginpean hartutako zerbitzuak eta horien garrantzia finkatzea, horrek ibilgailuen zirkulazioan, 
oinezkoen sarbideetan eta uraren, gasaren, elektrizitatearen eta telekomunikazioen hornikuntzaren segurtasunean 
dituen ondorioak zehatz-mehatz aztertzea, eta afekzioak ahalik eta txikienak izateko beharrezkoak diren neurriak 
kudeatzea. 
EI2.4 Gas-sareak muntatzeko proiektuen kasu praktiko batean edo batzuetan, sare horien instalazio osagarrietan 
diametro desberdineko hodiak dituzten hainbat sektore eta hainbat elementu daudenean: 

- Obra zuinkatzeko prozesua diseinatzea eta sekuentziatzea. 
- Zuinketako eta markaketako prozesuan lagungarriak diren eskema sinbolikoak, xehetasun-krokisak eta plano 

osagarriak egitea. 
- Eraginpean hartutako zerbitzuak identifikatzea. 
- Eraginpean hartutako zerbitzuei dagozkien egin beharreko jardunak proposatzea. 

A3: Beharrezkoak diren baliabideez hornitzeko planak garatzea eta obraren hasierako dokumentazioa eta baimenak 
betetzea. 

EI3.1 Gas-sareak muntatzeko proiektuen kasu praktiko batean edo batzuetan, hornikuntza-premiak identifikatzea, eta, 
horretarako, horniduren plangintza egitea, stockak kudeatzeko erabilitako sistemaren esparruan. 
EI3.2 Obra egiteko baimen ofizialei lotutako dokumentazioa definitzea. 
EI3.3 Baimenak lortzeko eskatutako dokumentu tekniko eta administratiboak betetzea eta izapidetzea. 

 
Edukiak: 
1. Gas-sareetako obren plangintza 

- Enpresa kontratista baten ezaugarriak. 
- Enpresa kontratistako langileen kalifikazioa: 

• Obraburua. 
• Obra-arduraduna edo langilezaina. 23 
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• Muntatzaileak. 
• Soldatzaileak prestatzeko programa. 

- Obra baten antolamendua. 
• Obren sailkapena. 
• Lan-metodoak. 
• Obra baten faseak. 
• Baliabideen eta materialen kudeaketa. 
• Obra baten faseak. 
• Obra-baimenen kudeaketa. 

2. Gas-sareetako obren zuinketa 
- Obretan erabilitako makina eta ekipamenduen azterketa. 
- Dauden eraikuntzetan eta zerbitzuetan eragindako afekzioak. 
- Proiektuaren trazaduran izan daitezkeen aldaeren azterketa. 
- Banaketarako sarearen trazaduraren landako seinaleztapena. 
- Plangintza-sistemak. 

3. Gas-sareetako obren hornikuntza-planak 
- Gas-banaketarako sare bat ezartzeko behar diren materialen plangintza eta hornikuntza: 

• Materialak jabetzako biltegietan jasotzeko plangintza. 
• Bestelako obra-materialak erosteko plangintza. 
• Obrako garraioa eta biltegiratzea. 
• Materialen itzulketa. 

- Gas-obrak egiteko behar diren makinen plangintza eta hornikuntza. 
- Plangintzaren kontrola. Kontrol-sistemak. 

 
 

2
 
 
2. prestakuntza-modulua:  
GAS-SAREETAKO OBREN GARAPENA 
 
Kodea: MF1203_3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1203_3. Gas-sareetako obren garapena kontrolatzea. 
 
Iraupena: 120 ordu 
 
 
2.1 prestakuntza-atala 
GAS-OBREN MUNTAKETA 
 
Kodea: UF0553 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Gas-sare baten muntaketaren plangintza aztertzea eta gauzatze-fase bakoitzerako lan-programa xehatuak lantzea. 

EI1.1 Behar diren jakintzak eskuratzea lur-motei, material betegarriei, hormigoiei eta gas-banaketarako sare bat osatzen 
duten hodien eta osagarrien materialen muntaketa mekanikoari buruz. 
EI1.2 Obraren muntaketaren plangintza eta programa biltzen dituen dokumentazioa interpretatzea, eta fase guztiak 
zehaztea. 24 
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EI1.3 Gremioen lanaren koordinazioak dituen puntu kritikoak definitzea. 
EI1.4 Obra zibilaren lan-plana eta kronograma xehatzea. 
EI1.5 Eroapenen linea eta konexioa ezartzeko eta balbulak eta sarearen bestelako elementuak ipintzeko lan-plana eta 
kronograma egitea. 
EI1.6 Honako fase hauen lan-plana eta kronograma egitea: akabera, betelana, trinkotzea, garbiketa eta desinfekzioa. 

A2: Gas-sarearen muntaketarekin lotutako zereginak gainbegiratzeko proposamenak lantzea. 
EI2.1 Zeregin kritikoak, hau da, zehaztasunez gainbegiratu beharrekoak, deskribatzea gas-sare baten muntaketa-
prozesuko fase bakoitzean.  
EI2.2 Gas-sare bat muntatzeko zereginen artean gainbegiratu beharrekoen prozedurak eta ezaugarri teknikoak azaltzea. 
EI2.3 Gas-sareak muntatzeko proiektuen kasu praktiko batean edo batzuetan, sare horien instalazio osagarrietan 
diametro desberdineko hodiak dituzten hainbat sektore eta hainbat elementu daudenean: 

- Gainbegiratu beharreko muntaketa-zeregin kritikoak definitzea. 
- Muntaketa-fase bakoitzean erabili beharreko prozedurak azaltzea. 
- Muntaketa gainbegiratzeko eredu bat proposatzea, gainbegiratzeko puntuak eta kontrola egiteko uneak 

definituz. 
 
Edukiak: 
1. Gasa garraiatzeko eta banatzeko sareak eraikitzeko obra zibila 

- Makinak: 
• Zangak egiteko makinak. 
• Lurra trinkotzeko makinak. 
• Gurutzatze bereziak egiteko makinak. 
• Bideratutako zulaketarako makinak. 

- Obren seinaleztapena. 
- Obra zibilerako materialak: 

• Lur-motak. 
• Trinkotze-saiakuntzak. 
• Hormigoiak. 
• Asfaltoa. 
• Mortero bereziak. 
• Egurrak. 

- Zangen sakontasuna eta distantziak. 
- Eskoratzeak. 
- Gurutzatzeak eta paralelotasunak. 
- Bestelako zerbitzuekin babestea. 
- Lanak eroale elektrikoen presentzian. Lanak uraren presentzian. 
- Lanak gasaren presentzia posiblean. 
- Ibilgu bereziak: 

• Airekoak. 
• Lur ezegonkorrak. 
• Ur-ibilguekin gurutzatzea. 
• Errepideekin, autobideekin edo trenbideekin gurutzatzea. 

2. Gas-sareen hodien muntaketa mekanikoa 
- Hodi-mota desberdinen ezaugarriak: 

• Altzairuzko hodi eta osagarriak. 
• Kobrezko hodi eta osagarriak. 
• Polietilenozko hodi eta osagarriak. 
• Burdinurtu nodularreko hodi eta osagarriak. 
• Altzairuzko hodiaren estaldurarako materialak. 

- Eragiketa mekanikoak: 
• Altzairuzko hodiaren muntaketa mekanikoa eta hodia zangan jartzea. 
• Burdinurtu nodularreko hodiaren muntaketa mekanikoa eta hodia zangan jartzea. 
• Polietilenozko hodiaren muntaketa mekanikoa eta hodia zangan jartzea. 
• Kobrezko hodiaren muntaketa mekanikoa eta hodia zangan jartzea. 
• Konexioak banaketa-sistemekin. 

25 • Obturazioa altzairuzko hodian. 
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• Obturazioa polietilenozko hodian. 
• Obturazioa burdinurtu nodularreko hodian. 
• Altzairuzko harguneen muntaketa. 
• Polietilenozko harguneen muntaketa. 
• Altzairuzko hodian deribazioak egitea, kargan eta kargarik gabe. 
• Polietilenozko hodian deribazioak egitea, kargan eta kargarik gabe. 
• Burdinurtu nodularreko hodian deribazioak egitea, kargan eta kargarik gabe. 
• Material disimilarren arteko trantsizioak. 

- Hodiak berritzeko sistemak. 
- Instalazio osagarrien muntaketa: 

• Erregulazio- eta neurketa-estazioak. 
• Babes katodikoko estazioak. 
• Gasari usaina emateko substantzia injektatzeko ekipamenduak. 

 
 
2.2 prestakuntza-atala 
GAS-OBREN MUNTAKETAREN KALITATEA ETA KUDEAKETA 
 
Kodea: UF0554 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Gas-sare baten muntaketaren kalitatean eragina duten eskakizunak eta faktoreak. 

EI1.1 Zangak egiteko eta hodiak finkatzeko eta jartzeko kalitate-irizpideak zerrendatzea, eta faktore erabakigarriak 
balioestea. 
EI1.2 Kanalizazioak eta erregistro-sistemak konektatzeko kalitate-irizpideak definitzea, eta faktore erabakigarriak 
balioestea. 
EI1.3 Eragintza-, kontrol- eta neurketa-elementuak ipintzeko kalitate-irizpideak zehaztea, eta faktore erabakigarriak 
balioestea. 
EI1.4 Sareak automatizatzeko kalitate-irizpideak azaltzea, eta faktore erabakigarriak balioestea. 
EI1.5 Obrako zangen betetze- eta trinkotze-lanak eta, oro har, betetze- eta trinkotze-lanak egiteko kalitate-irizpideak 
definitzea. 
EI1.6 Obran bertan sareen materialen eta eraikuntza-elementuen kalitate-kontrolerako egin beharreko saiakuntzak eta 
probak egitea. 

A2: Obraren kontrolari lotutako dokumentazio tekniko eta administratiboa kudeatzea. 
EI2.1 Gas-sare baten proiektua, memoria teknikoa edo muntaketa-plana osatzen duten dokumentuak deskribatzea, 
muntaketa antolatzeko. 
EI2.2 Obra baten zati bakoitza egiteko beharrezkoak diren materialez, ekipamenduez eta makinez hornitzeko premiak 
finkatzea. 
EI2.3 Obra egiteko beharrezkoak diren materialen eta ekipamenduen horniduraren epeei, entrega-lekuei eta baldintzei 
lotutako dokumentazioa interpretatzea. 
EI2.4 Gas-sareetako obrak egiteko prozesuarekin lotutako dokumentazio administratiboa betetzea. 
EI2.5 Gas-sareetako obren jarraipena eta kontrola egiteko programa informatikoak erabiltzea. 

 
Edukiak: 
1. Kalitatea gas-sareen muntaketan 

- Gas-sareetan erabilitako materialen kalitate-kontrola. 
- Kalitatea muntaketa-eragiketetan: 

• Altzairuzko sareen soldadura-kontrola. 
• Polietilenozko sareen lotura-kontrola. 
• Burdinurtu nodularreko sareen lotura-kontrola. 26 
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• Kobrezko sareen lotura-kontrola. 
• Lotura mekanikoen kontrola. 
• Erresistentzia-probak prestatzea eta egitea. 
• Estankotasun-probak prestatzea eta egitea. 
• Erresistentzia- eta estankotasun-proba bateratuak prestatzea eta egitea. 

- Kalitatearen dokumentazio teknikoko prozesuak: 
• Prozeduren eskuliburua. 
• Obra-liburua. 
• Obra-amaierako ziurtagiria. 

- Kalitatearen kudeaketa. 
2. Gas-sareetako obren kudeaketa 

- Kronogramak. 
- Materialei buruzko dokumentazioa. 
- Obrako langileak kudeatzeko dokumentuak. 
- Aurrekontua kontrolatzeko sistemak. 
- Gas-sareen muntaketaren gainbegiratzea. 
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3. prestakuntza-modulua:  
GAS-SAREAK MARTXAN JARTZEKO SISTEMAK 
 
Kodea: MF1204_3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1204_3 Gas-sareak martxan jartzeko lanak gainbegiratzea. 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Gas-banaketarako obra hasi aurreko egiaztapenak eta probak antolatzea eta egitea, obra hori martxan jartzeko 
eskatzen diren baldintzak bermatzeko. 

EI1.1 Gas-banaketarako obretan egin beharreko egiaztapen bisualak eta proba funtzionalak erlazionatzea. 
EI1.2 Sarea martxan jarri aurretik beharrezkoak diren garbiketako, inertizazioko, estankotasuneko, presioko eta lotura-
kontroleko probak justifikatzea eta definitzea. 
EI1.3 Garbiketa-, inertizazio-, estankotasun- eta presio-probak sekuentziatzea, horien ezaugarriak zehaztea, eta proba 
horiek egiteko beharrezkoak diren prozedurak eta ekipamenduak adieraztea. 
EI1.4 Gas-sare baten eta horren instalazio osagarrien kasu praktiko edo instalazio erreal batean: 

- Gas-sareak martxan jarri aurreko garbiketa-eragiketak egitea. 
- Inertizazio-eragiketak egitea. 
- Estankotasun- eta presio-probak egitea.  

A2: Gas-sareak martxan jartzeko lanak kalitate- eta segurtasun-eskakizunei jarraikiz antolatzea eta egitea. 
EI2.1 Sarea martxan jartzeko prozesuan egin beharreko ikuskapen bisualak definitzea eta sekuentziatzea. 
EI2.2 Gas-sareak martxan jartzeko prozedurak deskribatzea. 
EI2.3 Gas-sareak martxan jartzeko prozesuek bete beharreko kalitate-irizpideak ezartzea. 
EI2.4 Gas-sareak martxan jartzeko behar diren ekipamenduak eta erremintak zerrendatzea eta sailkatzea. 
EI2.5 Gas-sareak martxan jartzeko lanetako segurtasun-arriskuak eta horiei dagozkien neurri zuzentzaileak definitzea. 
EI2.6 Gas-sare baten eta horren instalazio osagarrien kasu praktiko edo instalazio erreal batean: 

- Martxan jartzeko prozedura deskribatzea. 
- Martxan jartzeko kalitate-irizpideak zehaztea. 
- Martxan jartzeko segurtasun-irizpideak zehaztea. 
- Gas-sarea martxan jartzea. 
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A3: Obra entregatzeko eta martxan jartzeko beharrezkoa den artxibo dokumentala antolatzea. 
EI3.1 Gasa instalatzeko obra bat martxan jartzeko beharrezkoak diren dokumentu teknikoak eta administratiboak 
deskribatzea. 
EI3.2 Obra martxan jartzeko eta entregatzeko egin beharreko kudeaketa-izapideak eta kudeaketa-prozedurak 
deskribatzea. 
EI3.3 Gas-sareak martxan jartzeko kasu praktiko batean edo batzuetan, sare horien instalazio osagarrietan diametro 
desberdineko hodiak dituzten hainbat sektore eta hainbat elementu daudenean: 

- Funtzionamenduari buruzko eskuliburuak interpretatzea, eta, hala badagokio, obran bertan edo obra martxan 
jartzean sortutako kontingentzien ondoriozko aldaketak txertatzea.  

- Obra martxan jartzeko behar den dokumentazioa lantzea. 
- Gas-instalazioko obraren txostena formatu eta euskarri egokian prestatzea. 

 
Edukiak: 
1. Aurretiko eragiketak eta gas-sareak martxan jartzeko lanak. 

- Hodiak eta osagarriak babestea.  
- Babes katodikoa. 
- Ikuskapena eta erresistentzia- eta estankotasun-probak. 
- Purgatzea.  
- Presio-proba. 
- Instalazioen eta ekipamenduen probak. 
- Zanga betetzea. 

2. Gas-sareen automatizazioa eta kontrola. 
- Gas-sareen erregulazioa eta automatizazioa. 
- Neurketa eta tresneria. 
- Gas-instalazioen tokiko kontrola eta kontrol globala. 
- Automata programagarriak eta telekudeaketa-sistemak. 
- Kartografia automatizatuko sistema. 

3. Obren dokumentazioa eta onarpena. 
- Obren onarpena. 
- Probei lotutako dokumentuak. 
- Funtzionamenduari eta mantentze-lanei buruzko eskuliburuak. 
- Obra-amaierako planoak. 
- Programa eta euskarri informatikoak. 
- Obra-liburuaren oinarrizko edukia: 

• Datu orokorrak. 
• Obra mekanikoaren krokisa eta garapena. 
• Obra-unitateak. 
• Kanalizaziorako materialak. 
• Egin beharreko harguneak. 
• Harguneetarako materialak. 
• Gorabeherak eta ordenak. 
• Erabilitako materialen eta osagarrien kalitate-ziurtagiriak. 
• Kanalizazio-obraren onarpenaren datuak. 
• Harguneen onarpenaren azken datuak. 
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4. prestakuntza-modulua:  
GAS-SAREEN MANTENTZE-LANEN ANTOLAKETA ETA KONTROLA 
 
Kodea: MF1205_3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1205_3. Gas-sareen mantentze-lanak antolatzea eta gainbegiratzea. 

28 
 
 

 
 
 



 
 

Gas-sareen muntaketaren eta mantentze-lanen kudeaketa 

Iraupena: 80 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Gas-sareen funtzionamendu orokorra aztertzea, mantentze-plana ezartzeko. 

EI1.1 Dagokion dokumentazio teknikotik abiatuta, gas-sare baten funtzionamendua deskribatzea, eta sarearen atalak, 
ekipamenduak eta osagaiak identifikatzea. 
EI1.2 Gas-sare batean eskuz edo automatikoki eragiteko moduko elementuak eta horien manipulazioaren ondorioak 
adieraztea. 
EI1.3 Erabiltzaileentzat, ingurumenerako eta gasaren hornidura-zerbitzuaren kalitaterako ondorio larriak dakartzaten 
matxurak gerta daitezkeen puntu kritikoak zehaztea. 

A2: Gas-sareetan mantentze-lan prebentibo eta zuzentzaileak antolatzeko proposamenak egitea. 
EI2.1 Ekipamendu eta instalazioen fabrikatzaileen informazio teknikoa interpretatzea, beharrezkoak diren datuak gas-
sare baten mantentze-programara helarazteko. 
EI2.2 Enpresaren mantentze-lanetarako programak deskribatzea, eguneratzea eta hobetzea, eta esku hartzeko zeregin, 
prozedura eta metodoen, azterketa-gamen, denboren eta beharrezkoak diren baliabide materialen eta giza baliabideen 
definizioa jasotzen dutela ziurtatzea. 
EI2.3 Mantentze-lan prebentibo edo zuzentzaileen inguruko esku-hartzerik ohikoenen eta garrantzitsuenen kalitate-
irizpideak definitzea. 
EI2.4 Gas-sare eta -instalazio osagarrietan mantentze-lan prebentibo eta zuzentzaileak antolatzeko ereduak 
deskribatzea, eta, zerbitzuaren kalitatearen, kostuaren eta segurtasunaren ikuspuntutik, abantailak eta eragozpenak 
balioestea. 
EI2.5 Sareak mantentzeko, birgaitzeko eta berritzeko irizpide teknikoak eta ekonomikoak ezartzea. 
EI2.6 Ordezko piezak eskuratzeko eginkizunaren kudeaketaren funtzionamendua eta biltegiko antolamenduarekiko 
lotura arrazoitzea, eta, horretarako, stockak eskuratzeko irizpideak finkatzea. 
EI2.7 Gas-instalazio osagarri batean, prebentzioko mantentze-lanen antolamendua planteatzea, eta, horretarako, 
elementu edo puntu kritiko guztiak berrikusteko aldiak, eragiketak eta denborak finkatzea. 

A3: Matxurak diagnostikatzeko teknikak aztertzea eta aplikatzea gas-sareen automatizazio-sistemekin eta errendimendua 
hobetzeko sistemekin lagunduta. 

EI3.1 Sareetako ihesak detektatzeko baliabideak eta teknikak deskribatzea, eta egoera praktikoetan aplikatzea.  
EI3.2 Gas-sareen auditoriak egitean, helburuak eta metodoak zehaztea. 
EI3.3 Gas-sarearen aldagaiak erregistratzeko tresnak eta sistemak interpretatzea. 
EI3.4 Mantentze-lanen kontrol-fitxak eta datuen historikoa betetzea, eta, horretarako, informazio geografikoko sistemak 
erabiltzea. 
EI3.5 Gas-instalazio osagarri bateko matxuren historikoen kasu praktikoak interpretatzea, eta prebentzioko mantentze-
lanen antolamenduan hobekuntzak proposatzea, zerbitzua eta mantentze-lanak optimizatzeko. 
EI3.6 Instalazio osagarri batean dauden edo mantentze-lanen kudeaketan ezarritako prozedurek eskatzen dituzten 
teleaginte- eta telekomunikazio-sistemak erabiltzea. 
EI3.7 Gas-sare eta -instalazio osagarrietako mantentze-lan prebentibo eta zuzentzaileei lotutako esku-hartzeak 
dakartzaten kasu praktiko batzuetan: 

- Matxuraren diagnostikoa egiteko edo dagokion esku-hartzerako erabili beharreko metodologia definitzea. 
- Neurketa-aparatuen argibideak interpretatzea eta kontsigna-balioen eta balio errealen arteko erlazioa 

balioestea instalazioaren funtzionamenduaren diagnostikoa egiteko. 
- Esku-hartzearekin lotutako dokumentu historikoak betetzea. 
- Gas-sare eta -instalazio osagarrien datu-baseak antolatzea eta jasotako informazioa instalazioen 

errendimendua kontrolatzeko erabiltzea. 
A4: Gas-sareen ustiapen- eta mantentze-lanekin lotutako prozesuak eta dokumentazioa kudeatzea. 

EI4.1 Lan-parteak, albaranak, fakturak, eskaerak, inbentarioak eta mantentze-lanei lotutako bestelako dokumentu 
administratiboak deskribatzea eta antolatzea. 
EI4.2 Bezeroaren eskariei erantzuteko prozesua deskribatzea, eta gas-banaketari lotutako erreklamazioak, matxurak eta 
jardunak era bateratuan kudeatzeko sistemak planteatzea. 
EI4.3 Gas-sare eta -instalazio osagarrietako ustiapen- eta mantentze-lanei lotutako prozesuetan asmo orokorreko 
aplikazio informatikoak eta Scada aplikazioak erabiltzea. 
EI4.4 Enpresan kalitatea kudeatzeko sistemei lotutako dokumentazioa betetzea. 
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Edukiak: 
1. Gas-sareen mantentze-lanetako programak. 

- Mantentze-lanen egitura: Funtzioa. Helburuak. Motak. 
- Mantentze-lanen esternalizazioa. 
- Mantentze-lanen antolamendua: 

• Prebentziozko mantentze-lanak. 
• Mantentze-lan zuzentzaileak. 

- Mantentze-lanen ekonomia. 
- Mantentze-lanetako biltegia eta materiala: 

• Hornigaiak. 
• Mantentze-lanetako biltegiaren antolamendua eta kudeaketa.  
• Hornitzaileen homologazioa.  
• Ordezko piezen espezifikazio teknikoak. 

2. Gas-sareen mantentze-lanen kudeaketa. 
- Prebentziozko mantentze-lanen plangintza eta kudeaketa. 
- Gas-sareen mantentze-lanen puntu kritikoak. 
- Larrialdi-planak eta larrialdiko artatzea: 

• Larrialdi-mailak. 
• Larrialdi baten garapena. 
• Larrialdiaren etapak. 
• Larrialdiaren azterketa. 

- Esku hartzeko prozedurak:  
• Segurtasuna. 
• Kalitatea kudeatzeko sistemak eta prozedurak. 
• Matxuren, erreklamazioen eta jardunen kudeaketa bateratua. 

- Arriskuen prebentzioa eta segurtasuna mantentze-lanetan. 
- Mantentze-lanak kudeatzeko programa informatikoak (SCADA). 

3. Gas-sareen mantentze-lanen dokumentazioa. 
- Inbentarioa. Biltegiaren kudeaketa. 
- Matxuren abisuak eta erreklamazioak. 
- Mantentze-lanetarako eskuliburuak. 

 
 
 
 
 
5. prestakuntza-modulua:  
GAS-SAREETAKO LAN- ETA INGURUMEN-ARRISKUEN KUDEAKETA 
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Kodea: MF1206_3 

5 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1206_3. Lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurrien aplikazioa 
kudeatzea. 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazio eta ekipamenduetako manipulazio-jardueretarako prebentzio- eta segurtasun-neurriak (sektoreko enpresetako 
segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea.  

EI1.1 Instalazio eta ekipamenduetako manipulazioak eragin ditzakeen arriskuekin lotutako prebentzio- eta segurtasun-
arauak zehaztea.  
EI1.2 Arrisku-faktoreak eta bestelako arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea.  
EI1.3 Produktu kutsatzaileekin egiten diren jardueretatik eratorritako ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea.  

 
 
 



 
 

Gas-sareen muntaketaren eta mantentze-lanen kudeaketa 

EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 
EI1.5 Izan litezkeen istripuetarako lehen laguntzen eskakizunak aztertzea. 
EI1.6 Langileek eta enpresak prebentzio- eta segurtasun-arloan dituzten eskubide eta betebeharrak definitzea. 

A2: Segurtasun-plana aplikatzea, eta, horretarako, enpresako prebentzio- eta segurtasun-neurriak eta ingurumena 
babestekoak aztertzea.  

EI2.1 Neurri prebentibo eta zuzentzaileak aplikatzea detektatzen diren arriskuei, babes indibidual eta kolektiboko 
ekipamenduak hautatzea, egoera onean izatea eta behar bezala erabiltzea barne. 
EI2.2 Jarduera-protokoloak aplikatzea izan litezkeen larrialdietan, kasurako: 

- Zeregin espezifikoez arduratu behar duten pertsonak identifikatzea.  
- Detektatutako disfuntzio eta gertaera arriskutsuen berri ematea. 
- Larrialdietan eraikinak ebakuatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 

EI2.3 Gerta litezkeen istripuetan, oinarrizko osasun-neurriak eta lehen laguntzetako teknikak aplikatzea eta istriputuak 
eramatea. 

A3: Gas-banaketarako sareen obretarako, muntaketarako, martxan jartzeko lanetarako eta mantentze-lanetarako 
prebentzio- eta segurtasun-neurriak definitzea, eta, horretarako, indarrean dagoen araudia eta enpresaren segurtasun-plana 
aztertzea.  

EI3.1 Gas-sareen muntaketaren lanbide-arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea. 
EI3.2 Segurtasun-eskuliburuak diseinatzen laguntzea, eta, horretarako, detektatutako arriskuen aurrean hobekuntzak eta 
neurri prebentibo eta zuzentzaileak proposatzea. 
EI3.3 Sareak muntatzeko prebentzio- eta segurtasun-neurriak teknikoki justifikatzea, arrisku-motaren arabera. 
EI3.4 Lan-arriskuen kudeaketarako sailarekin elkarlanean aritzea langunea kokapenaren arabera seinaleztatzeko 
eskakizunen diseinuan. 
EI3.5 Gas-banaketarako sareen muntaketari lotutako arauzko segurtasun-erreferenteak deskribatzea, eta lanean 
sortutako larrialdien aurrean jarduteko protokoloak interpretatzea. 
EI3.6 Lan-arriskuen kudeaketarako sailarekin elkarlanean aritzea muntaketa-langileek arriskuen prebentzioaren eta 
larrialdien arloan behar duten prestakuntzaren diseinuan. 
EI3.7 Saneamenduko edo gas-hornidurako obra baten segurtasun-plana planteatzea, eta, horretarako, lotutako 
arriskuen mota eta maila, lana seinaleztatzeko erabili beharreko sistema eta norbera babesteko beharrezkoak diren 
ekipamenduen deskribapena finkatzea.  

A4: Gas-sareetako obrak egiteko beharrezkoak diren ingurumen-babeseko neurriak aztertzea eta planteatzea. 
EI4.1 Lurrak mugitzea dakarten obretan izaten diren ingurumen-arriskurik ohikoenak identifikatzea eta ebaluatzea, eta 
neurri zuzentzaileak proposatzea. 
EI4.2 Zaborra eta hondakin-materialak sortzearekin lotutako ingurumen-arriskuak azaltzea. 
EI4.3 Haizaketekin eta atmosferarako gas-isuriekin lotutako ingurumen-arriskuak azaltzea. 
EI4.4 Zaborrak eta hondakin-materialak kudeatzeko prozedurak deskribatzea. 
EI4.5 Gas-sareetako obrak eraginpean hartutako landaredia lehengoratzeko teknikak eta prozedurak sailkatzea eta 
azaltzea. 

 
Edukiak: 
1. Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko oinarrizko kontzeptuak 

- Lana eta osasuna. 
- Lanbide-arriskuak. 
- Arrisku-faktoreak. 
- Lanetik eratorritako ondorioak eta kalteak: 

• Lan-istripua. 
• Lanbide-gaixotasuna. 
• Lanaren ondoriozko beste patologia batzuk. 
• Ondorio ekonomikoak eta funtzionamendukoak. 

- Laneko arriskuen prebentzioaren arloko oinarrizko arau-esparrua: 
• Laneko arriskuak prebenitzeko legea. 
• Prebentzio-zerbitzuen erregelamendua. 
• Irismena eta oinarri juridikoak.  
• Laneko segurtasunari eta osasunari buruzko direktibak. 
• Laneko segurtasunarekin eta osasunarekin zerikusia duten erakunde publikoak: 
• Estatuko erakundeak. 31 
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• Autonomia-erkidegoko erakundeak. 
2. Arrisku orokorrak eta horien prebentzioa 

- Erremintak eta ekipamenduak maneiatzeak dituen arriskuak. 
- Sistema eta instalazioak manipulatzeak dituen arriskuak. 
- Kargen garraioak eta biltegiratzeak dituzten arriskuak. 
- Lan-inguruneari lotutako arriskuak: 

• Agente fisiko, kimiko edo biologikoekiko esposizioa. 
• Sua. 

- Lan-kargatik eratorritako arriskuak: 
• Neke fisikoa. 
• Neke mentala. 
• Lanean pozik ez egotea. 

- Langileen segurtasunaren eta osasunaren babesa. 
• Babes kolektiboa. 
• Banakako babesa. 

3. Larrialdietan eta ebakuazioetan egin beharrekoak 
- Istripu-motak. 
- Istriputuaren lehen mailako ebaluazioa. 
- Lehen laguntzak. 
- Sorospena. 
- Larrialdi-egoerak. 
- Larrialdi- eta ebakuazio-planak. 

4. Gas-sareen ingurumen-arriskuak 
- Obren hondakinak.  

• Hustuketa eta tratamendua. 
- Isurketak ingurura.  

• Poluzioa.  
• Berotegi-efektua. 

- Ingurumen-inpaktua.  
- Neurri zuzentzaileak. 

5. Gas-sareen muntaketarako eta mantentze-lanetarako segurtasun-ekipamenduak 
- Norbera babesteko ekipamenduak. 
- Segurtasun-ekipamendu osagarriak. 
- Seinaleztatzeko sistemak. 
- Ekipamenduen mantentze-lanak. 

 
 
 
 
 

6 6. prestakuntza-modulua:  
GAS-SAREEN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANAK KUDEATZEKO 
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 
Kodea: MP0120 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Hodi-sekzio desberdinak eta hainbat instalazio osagarri dituen gas-sare baten muntaketa planifikatzea.  

EI1.1 Obraren zuinketako eta markaketako prozesua diseinatzea eta sekuentziatzea.  
EI1.2 Zuinketako eta markaketako prozesuan lagungarriak diren eskema eta xehetasun-krokis osagarriak egitea. 32 
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EI1.3 Eraginpean hartutako zerbitzuak identifikatzea. 
EI1.4 Eraginpean hartutako zerbitzuei dagozkien egin beharreko jardunak proposatzea. 

A2: Materialez hornitzeko eta obraren hasierako baimenak betetzeko planak garatzea. 
EI2.1 Hornikuntza-premiak identifikatzea eta material-stockak planifikatzea. 
EI2.2 Obra egiteko baimen ofizialei lotutako dokumentazioaren ezaugarriak definitzea.  

A3: Gas-sare batekin lotutako zereginak gainbegiratzea eta obraren kontrolari lotutako dokumentazio tekniko eta 
administratiboa kudeatzea. 

EI3.1 Gainbegiratu beharreko muntaketa-zeregin kritikoak definitzea. 
EI3.2 Obraren muntaketa-fase bakoitzean erabili beharreko prozedurak azaltzea. 
EI3.3 Muntaketa gainbegiratzeko eredu bat proposatzea, gainbegiratze-puntuak eta kontrola egiteko uneak definituz. 
EI3.4 Gas-sareetako obrak egiteko prozesuekin lotutako dokumentazio administratiboa betetzea. 
EI3.5 Gas-instalazio bateko estankotasun- eta erresistentzia-proben prozedura deskribatzea. 
EI3.6 Gas-instalazio baten martxan jartzea gauzatzeko segurtasun- eta kalitate-irizpideak deskribatzea eta martxan 
jartzeko beharrezkoa den dokumentazioa eta gas-instalazio baten beharrezkoa den obra-amaierako txostena lantzea 
formatu eta euskarri egokian. 

A4: Gas-sare baten mantentze-lan prebentibo eta zuzentzaileak antolatzea matxurak diagnostikatzeko tekniken bidez eta 
gas-sareen automatizazio-sistemekin eta errendimendua hobetzeko sistemekin lagunduta. 

EI4.1 Gas-sare bateko elementu bakoitzari eta haren instalazio osagarriei dagozkien mantentze-lan prebentibo eta 
zuzentzaileen antolaketa planteatzea. 
EI4.2 Egin beharreko esku-hartzerako erabiliko den metodologia definitzea. 
EI4.3 Neurketa-aparatuen argibideak interpretatzea eta kontsigna-balioen eta balio errealen arteko erlazioa balioestea 
instalazioaren funtzionamenduaren diagnostiko egokia egiteko. 
EI4.4 Gas-sare, gas-instalazio eta gas-instalazio osagarrien datu-baseak antolatzea eta jasotako informazioa gas-sare 
baten errendimendua kontrolatzeko erabiltzea. 

A5: Lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurrien aplikazioa kudeatzea. 
EI5.1 Arriskuen prebentzioari dagozkion lan-argibideak interpretatzea eta gauzatzea. 
EI5.2 Lan-jardunetako segurtasun-neurriekiko interesa eta ardura erakustea. 
EI5.3 Lan-taldea koordinatzea eta pertsonen segurtasuna zaintzea gas-sareen muntaketan, martxan jartzeko lanetan eta 
mantentze-lanetan. 
EI5.4 Gas-instalazio bati dagozkion hondakinak eta zarata sortzearekin eta kudeatzearekin lotutako ingurumen-
babeseko neurriak aplikatzea baita haizaketekin eta atmosferarako gas-isuriekin lotutakoak ere. 

A6: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz.  
EI6.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI6.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI6.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen saiatzea. 
EI6.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea. 
EI6.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI6.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko neurriak betetzea, beti. 

 
Edukiak: 
1. Gas-sareen plangintza. 

- Gas-sareen proiektuak. 
- Obren antolaketa eta plangintza. 
- Materialak eta ekipamenduak kudeatzea. 
- Obra-baimenen kudeaketa. 

2. Gas-sareetako obren garapena. 
- Gasa garraiatzeko eta banatzeko obrak egitea. 
- Kalitatea gas-sareen muntaketan. 
- Gas-sareetako obren kontrola eta kudeaketa. 

3. Gas-sare bat martxan jartzeko sistema. 
- Gas-sare bat martxan jarri aurreko eragiketak: 
- Gas-sare baten automatizazioa eta kontrola. 
- Obren dokumentazioa eta onarpena. 
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4. Gas-sareen antolaketa eta mantentze-lanak. 
- Gas-sare baten mantentze-lanetako programak. 
- Gas-sare baten mantentze-lanen kudeaketa. 
- Gas-sare baten mantentze-lanen dokumentazioa. 

5. Gas-sareetako lan- eta ingurumen-arriskuen kudeaketa 
- Gas-sareetako lanbide- eta ingurumen-arriskuak eta horien prebentzio-neurriak: 
- Gas-sareen muntaketarako eta mantentze-lanetarako segurtasun-ekipamenduak. 
- Gas-sareetako larrialdiak. 

6. Integrazioa eta komunikazioa lantokian. 
- Jarrera arduratsua lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresaren lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 

BEHAR DEN ESPERIENTZIA 
PROFESIONALA 

MF1202_3:  
Gas-sareen plangintza 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

2 urte 

MF1203_3:  
Gas-sareetako obren 
garapena 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

2 urte 

MF1204_3:  
Gas-sareak martxan jartzeko 
sistemak 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

2 urte 

MF1205_3:  
Gas-sareen mantentze-lanen 
antolaketa eta kontrola 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

2 urte 

MF1206_3:  
Gas-sareetako lan- eta 
ingurumen-arriskuen 
kudeaketa 

• Arriskuen prebentziorako teknikaria (goi-
maila). 

• Lanbide-arriskuen prebentziorako goi-
mailako teknikaria (erdi-maila) 

2 urte 

 
 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 
 

– Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo 
Psikologiako edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko 
graduondoko titulua dutenak. 

 
– Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta gainera Hezkuntza 

Ministerioak, edo baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dutenak. 36 
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– Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-

esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 
 
 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m²) / 15 IKASLE AZALERA (m²) / 25 IKASLE 

Kudeaketa-gela 45 60 

Gas-obrak garatzeko lantegia 150 150 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 5. M 

Kudeaketa-gela X X X X X 

Gas-obrak garatzeko lantegia X X X X X 

 
 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

− Errotuladorez idazteko arbelak 
− Ikus-entzunezko ekipoak 
− Orri birakaria 
− Ikasgelako materiala. 
− Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet. 
− Ordenagailuz lagundutako diseinurako software espezifikoa. 
− Gas-sareen kalkulu hidraulikoaren, instalazio hartzaileen, obra-

kudeaketaren eta mantentze-lanen softwarea. 
− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 
− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 

Gas-obrak garatzeko lantegia 

− Materialak mugitzeko ekipamenduak. 
− Plastikozko hodiak batzeko ekipamenduak 
− Altzairuzko hodiak soldatzeko ekipamenduak 
− Ebakitzeko, obturatzeko eta zigilatzeko ekipamendu eta 

erremintak. 
− GPSa 
− Dataloggerra 
− Topografiako lanabesak 
− Neurtzeko lanabesak eta erremintak 
− Abonatu-erregulazioko armairuak 
− Obra seinaleztatzeko materiala 
− Babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak. 
− Gas-ihesak detektatzeko ekipamenduak 
− Lurperatutako hodiak aurkitzeko ekipamenduak 
− Gas-instalazioetako osagaiak 37 
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− Manometroak. 
− Presio- eta tenperatura-erregistratzaileak 
− Presio-probetarako ekipamenduak 
− Erregulazioko eta neurketako estazioa, babes katodikoko estazioa 
− Errasketa-tranpak 
− Hodiak garbitzeko eta lehortzeko ekipamenduak (pistoiak, 

belakiak, balak) 
 

 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat lanabes, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira 
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 
 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 

– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 2. 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 duen prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, 

ezartzen den araudiaren arabera. 
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