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I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN 
IDENTIFIKAZIOA 



 
 
ENERGIA ETA URA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
UR-SAREEN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANAK 
 
KODEA 
ENAT0108 
 
LANBIDE-ARLOA 
Energia eta ura 
 
LANBIDE-EREMUA 
Ura 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
ENA191_2 Ur-sareen muntaketa eta mantentze-lanak (1228/2006 Errege Dekretua). 
 
LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 
GAITASUN OROKORRA 
Uraren hornidura eta banaketarako sareak muntatzea, martxan jartzea, gauzatzea eta mantentzea eta saneamendu-sareak 
instalatzea eta mantentzea, eskatutako kalitate eta segurtasunarekin eta indarrean den araudia betez. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0606_2: Uraren banaketarako sareak eta saneamendu-sareak zuinkatzea. 
 
-  UC0607_2: Uraren banaketarako sareak eta saneamendu-sareak muntatzea. 
 
-  UC0608_2: Uraren banaketarako sareak eta saneamendu-sareak martxan jartzea eta erabiltzea. 
 
-  UC0609_2: Uraren banaketarako sareak eta saneamendu-sareak mantentzea. 
 
LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Lanbide-jarduera norberaren kontura zein besteren kontura garatzen du, uraren banaketarako sareak eta 
saneamendu-sareak muntatzen, ustiatzen edo mantentzen dituzten enpresa txiki, ertain eta handietako (publiko 
nahiz pribatuak) produkzio-eremuan edo produkzio-sailean. 
 
Produkzio-sektoreak 
Kalifikazio hau energia-sektorean eta uraren bilketa, arazketa eta banaketaren azpisektorean kokatuta dago, hain 
zuzen ere uraren bilketa eta banaketarako instalazioak eta saneamendu-instalazioak muntatzeko, ustiatzeko eta 
mantentzeko produkzio-jardueretan. 
 
Lanbideak edo lanpostuak 
8163.008.0 Ur-bilketako instalazioetako mantentze-lanetako operadorea 
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8163.009.1 Ura tratatzeko eta arazteko instalazioko operadorea, oro har 
8163.012.1 Ur-banaketarako sistemen operadorea 
8163.005.7 Ur-bilketako instalazioko operadorea, oro har 
8163.011.0 Hondakin-urak tratatzeko instalazioko operadorea 
Ur-sareen mantentzailea. 
Saneamendu-sareen mantentzailea. 
Ur-hornidura eta -banaketarako sareen muntatzailea 
Saneamendu-sare eta -instalazioen muntatzailea. 

 
 
PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK

MF0606_2 
Uraren banaketarako sareen eta 
saneamendu-sareen zuinketa. 

50   

UF0132: Segurtasuna uraren banaketarako 
sareen eta saneamendu-sareen muntaketan 
eta mantentze-lanetan. 

30 

UF0133: Saneamendu-sareen muntaketa 60 
MF0607_2 
Uraren banaketarako sareen eta 
saneamendu-sareen muntaketa. 

150 

UF0134: Uraren banaketarako sareen 
muntaketa. 60 

MF0608_2 
Uraren banaketarako sareak eta 
saneamendu-sareak martxan 
jartzea eta erabiltzea. 

50   

UF0132: Segurtasuna uraren banaketarako 
sareen eta saneamendu-sareen muntaketan 
eta mantentze-lanetan. 

30 

UF0136: Uraren banaketarako sareen eta 
saneamendu-sareen prebentziozko mantentze-
lanak. 

50 
MF0609_2 
Uraren banaketarako sareen eta 
saneamendu-sareen mantentze-
lanak. 

150 

UF0137: Uraren banaketarako sareen eta 
saneamendu-sareen mantentze-lan 
zuzentzaileak eta konponketa-lanak 

70 

MP0030 
Ur-sareak muntatzeko eta 
mantentzeko lanekoak ez diren 
lanbide-jardunbideak  

80   

IRAUPENA, GUZTIRA 450  
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1. gaitasun-atala 

URAREN BANAKETARAKO SAREAK ETA  
SANEAMENDU-SAREAK ZUINKATZEA 

 
2. gaitasun-atala 

URAREN BANAKETARAKO SAREAK ETA  
SANEAMENDU-SAREAK MUNTATZEA 

 
3. gaitasun-atala 

URAREN BANAKETARAKO SAREAK ETA SANEAMENDU-
SAREAK MARTXAN JARTZEA ETA ERABILTZEA 

 
4. gaitasun-atala 

URAREN BANAKETARAKO SAREAK ETA  
SANEAMENDU-SAREAK MANTENTZEA 
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1. gaitasun-atala:  
URAREN BANAKETARAKO SAREAK ETA SANEAMENDU-SAREAK 
ZUINKATZEA 
 

1 
Kodea: UC0606_2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Proiektu edo memoria tekniko batetik abiatuta ur-hornidurarako eta -banaketarako sareak zuinkatzea ondoren 
muntatzeko helburuarekin. 

BI1.1 Instalazio-mota dagozkion plano eta espezifikazio teknikoetatik abiatuta identifikatzen da, ezaugarri 
funtzionalak eta energetikoak bereiziz. 
BI1.2 Muntaketaren edo instalazioaren osagai desberdinak nahiz ezaugarri funtzionalak eta espezifikazioak 
dagozkion plano eta espezifikazio teknikoetatik abiatuta identifikatzen dira eta haien kokapena aurkitzen da. 
BI1.3 Instalazioaren proiektuaren eta kokapenaren beraren artean sor daitekeen diskordantzia zehaztu egiten da, 
eta bidezkoak diren antolamenduzko erabakiak eta erabaki teknikoak hartzen dira. 
BI1.4 Eraikuntza-osagai eta -elementuen ainguraketaren, euskarrien eta konexioen kokapenak eta ezaugarriak 
muntatu aurretik zehazten dira. 
BI1.5 Uraren banaketarako sareak zuinkatzeko eta muntatzeko beharrezkoak diren eskema osagarriak 
beharrezkoak diren kasuetan egiten dira. 
BI1.6 Hodien eta sareko gainerako elementuen trazaduraren markaketa tokian bertan egiten da, instalazio-
proiektuan oinarrituta eta lekuaren ezaugarriak kontuan hartuta, eta eraginpean hartutako zerbitzuak egiaztatzen 
dira instalatu ahal izateko. 
BI1.7 Eraginpean hartutako lan-eremuaren seinaleztapena erregelamenduzko eskakizunen arabera egiten da. 

LB2: Saneamendu-sareak proiektu edo memoria tekniko batetik abiatuta zuinkatzea, panel horien muntaketa egiteko. 
BI2.1 Saneamendu-sarea dagozkion plano eta espezifikazio teknikoetatik abiatuta identifikatzen da, ezaugarri 
funtzionalak eta energetikoak bereiziz. 
BI2.2 Saneamendu-sarearen osagai desberdinak nahiz ezaugarri funtzionalak eta espezifikazioak dagozkion plano 
eta espezifikazio teknikoetatik abiatuta identifikatzen dira eta haien kokapena aurkitzen da. 
BI2.3 Saneamendu-instalazioaren proiektuaren eta kokapenaren beraren artean sor daitekeen diskordantzia 
zehaztu egiten da, eta bidezkoak diren antolamenduzko erabakiak eta erabaki teknikoak hartzen dira. 
BI2.4 Eraikuntza-osagai eta -elementuen ainguraketaren, euskarrien eta konexioen kokapenak eta ezaugarriak 
muntatu aurretik zehazten dira. 
BI2.5 Uraren banaketarako sareak eta saneamendu-sareak zuinkatzeko eta muntatzeko beharrezkoak diren 
eskema osagarriak beharrezkoak diren kasuetan egiten dira. 
BI2.6 Hodien, erregistro-putzuen, kutxatilen eta sareko gainerako elementuen trazaduraren markaketa tokian 
bertan egiten da, instalazio-proiektuan oinarrituta eta lekuaren ezaugarriak kontuan hartuta, eta eraginpean 
hartutako zerbitzuak egiaztatzen dira instalatu ahal izateko. 
BI2.7 Berritzeak eraginpean hartutako lan-eremuaren seinaleztapena erregelamenduzko eskakizunen arabera 
egiten da. 

LB3: Proiektu edo memoria tekniko batetik abiatuta ur-hornidura eta -banaketarako sareak eta saneamendu-sareak 
aldatzeko eta hobetzeko jardunak zuinkatzea. 

BI3.1 Berritu beharreko instalazio-mota dagozkion plano eta espezifikazio teknikoetatik abiatuta identifikatzen da, 
ezaugarri funtzionalak eta energetikoak bereiziz. 
BI3.2 Lehendik dagoen instalazioaren osagai desberdinak nahiz ezaugarri funtzionalak eta espezifikazioak 
dagozkion plano eta espezifikazio teknikoetatik abiatuta identifikatzen dira eta haien kokapena aurkitzen da. 
BI3.3 Egin beharreko berritzeko edo aldatzeko jarduna eta esku hartzeko sekuentzia sareak, ekipamenduak eta 
instalazioak aldatzeko proiektuetako plano eta espezifikazio teknikoen interpretaziotik abiatuta ezartzen dira, 
segurtasunari, metodoari eta denborari dagokienez prozesua optimizatuz. 
BI3.4 Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen berritzea zuinkatzeko eta muntatzeko beharrezkoak 
diren eskema osagarriak beharrezkoak diren kasuetan egiten dira. 
BI3.5 Ur-banaketako eta saneamenduko sareetan berritu edo gehitu beharreko hodien, osagaien eta osagarrien 
kokapena, zuinketa eta markaketa tokian bertan egiten dira berritze-proiektutik abiatuta eta tokiaren ezaugarriak 
kontuan hartuta eta esku-hartze egokia ahalbidetzeko, betiere eraginpean hartutako zerbitzuak egiaztatuta. 
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BI3.6 Berritzeak eraginpean hartutako lan-eremuaren seinaleztapena erregelamenduzko eskakizunen arabera 
egiten da. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Marrazketa-lanabesak. Ordenagailu pertsonala. Softwarea. Markaketa-lanabesak. Pikak, seinaleztapen-materiala. 
Segurtasun-ekipamenduak. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Uren banaketarako sare interpretatu eta zuinkatuen instalazioak. Saneamendu-sare interpretatu eta zuinkatuen 
instalazioak. Uraren banaketarako sare eta saneamendu-sare zuinkatuen aldaketak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Proiektuak, multzo- eta zati-planoak; plano isometrikoak; hasierako eskemak eta diagramak; piezen eta osagaien 
zerrenda; muntaketa-programak, lan-parteak; espezifikazio teknikoak; katalogoak; zerbitzu- eta erabilera-eskuliburuak; 
muntaketa- eta funtzionamendu-argibideak. 
 
 
 
 
2. gaitasun-atala: 
URAREN BANAKETARAKO SAREAK ETA SANEAMENDU-SAREAK 
MUNTATZEA 

 
Kodea: UC0607_2 

2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Uraren hornidura eta banaketarako sareak eta saneamendu-sareak, eta sare-sisteman inplizituak diren instalazioen 
kolektore eta elementuak muntatzeko lana prestatzea eta antolatzea dagokion proiektuari jarraikiz. 

BI1.1 Muntaketa-sekuentzia proiektuaren plano eta dokumentazio teknikotik abiatuta ezartzen da, segurtasunari, 
metodoari eta denborari dagokionez prozesua optimizatuz. 
BI1.2 Materialak, erremintak eta beharrezkoak diren bestelako baliabide teknikoak egin beharreko lanari eta 
muntaketari egokituz hautatzen dira: juntura malguko lotura bidezko entxufe-sistema, juntura malgukoa eta lokailu 
mekanikokoa, sarrailaz itxitako junturak, brida bidezkoak, hariztatuak, elementu bidezkoak, topekako soldadurako 
lotura bidezkoa, elementu elektrosoldagarri bidezkoa, soldadura elektriko bidezkoa. 
BI1.3 Osagaiak jasotzean haien egoera ikuskatzen eta ebaluatzen da eta agindu teknikoetara egokitzen diren 
zehazten da. 
BI1.4 Lan-eremua obraren berezko eskakizunen arabera eta ezarritako lan-prozeduren arabera prestatzen da. 
BI1.5 Obran inplikatutako pertsonak (bakoitza, bere mailan) eraginkortasun- eta segurtasun-irizpideak kontuan 
hartuta koordinatzen dira. 

LB2: Enpresaren segurtasun-planari jarraikiz jardutea, lan prebentibo eta zuzentzaileak eta larrialdiko lanak gauzatuz, 
ezarritako neurriak aplikatuz eta ur-hornidura eta -banaketarako sareen eta saneamendu-sareen muntaketarako 
indarrean diren arauak eta legeria betez. 

BI2.1 Lanbide-arriskuak identifikatu, ebaluatu eta zuzendu egiten dira eta hala badagokio, sarearen muntaketaren 
segurtasun-planaren arduradunari jakinarazi. 
BI2.2 Ingurumena babesteko eskakizunak dagokien dokumentazioan identifikatzen dira, eta kontuan hartu behar 
dira instalazioa egiteko lanetan aplikatzeko. 
BI2.3 Ezponden babesak, eskoratzeak, xukatzeak eta muntaketaren ondoriozko gainerako babes-baliabide eta 
neurri osagarriak modu egokian hautatzen eta erabiltzen dira istripuak saihesteko eta arriskua minimizatzeko, 
proiektuari jarraikiz. 
BI2.4 Norberak zaindu beharreko languneak garbi eta ordenatuta mantentzen dira. 
BI2.5 Larrialdi-kasuetan, dagokion egoerari egokitutako jardun-protokoloa jarraitzen da. 
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LB3: Uraren banaketarako hodien eta saneamendu-hodien sareak muntatzea, plano eta espezifikazio teknikoetatik 
abiatuz, eta betiere, araututako eskakizunak betez eta ezarritako kalitate- eta segurtasun-baldintzetan. 

BI3.1 Materialen eta ekipamenduen lekualdaketa eta kokapena horiek kaltetu gabe egiten da, eskatutako 
garraiatzeko eta jasotzeko baliabideekin eta segurtasun-baldintzetan. 
BI3.2 Indusketa, ezponden babesa, eskoratzeak, saneamenduak, beharrezkoak diren xukatzeen ezarpena, hodien 
buruak ipintzeko puntuen eta korapiloak ezartzeko puntuen prestaketa, ainguraketa-blokeen ezarpena, hondar-
ohearen prestaketa eta nibelazioa eta zangetan egiten diren gainerako eragiketak ezarritako prozedurei eta 
proiektuko espezifikazioei jarraikiz egiten direla egiaztatzen da. 
BI3.3 Hodien euskarriak eta ainguraketa-puntuak proiektuaren espezifikazioen arabera kokatzen dira, hala 
badagokio, sarearen aurreikusitako dilatazioa ahalbidetuz. 
BI3.4 Uraren banaketarako hodien hedapena airea eliminatzen nahiz airea sartzen dela (hala badagokio, trazadura 
osoan) edo hoditeria osoa husten dela bermatzeko behar diren malda, diseinu eta gailuekin egiten da, 
etorkizuneko mantentze- eta egikaritzapen-jardunak errazteko. 
BI3.5 Saneamendu-hodien hedapena haien funtzionalitatea bermatzeko behar diren malda, diseinu eta gailuekin 
egiten da. 

LB4: Uraren hornidura eta banaketarako hodien eta saneamendu-hodien sareak erregulatzeko eta kontrolatzeko 
osagarriak eta elementuak lotzea, plano eta espezifikazio teknikoetatik abiatuz, eta betiere, araututako eskakizunak 
betez eta ezarritako kalitate- eta segurtasun-baldintzetan. 

BI4.1 Muntatutako ekipamenduen eta elementuen motak eta ezaugarriak laneko presio eta tenperaturarekiko 
egokiak direla eta bete beharreko funtzioari erantzuten diotela ziurtatzen da. 
BI4.2 Mihiztadura, zorrozko sistemak, zigilatzea, soldadura, kopa bidezko lotura, bridatzea, torlojutzea eta 
elementuak mihiztatzeko eta hodiak lotzeko bestelako teknikak erabilitako materiala kontuan hartuta egiten dira, 
behar diren prozedurak, lanabesak eta erremintak modu egokian erabiliz eta behar den estankotasuna lortuz. 
BI4.3 Mihiztatutako elementuak eta hodien konexioak tentsio edo esfortzu mekanikoetatik babesten dira 
aurreikusitako dilatazioa ahalbidetuz eta bibrazioekiko isolatzen dira. 
BI4.4 Ponpen, balbulen, bentosen, erregulazio-elementuen eta instalatutako osagarrien kokapenak eta posizioak 
manipulaziorako irisgarriak izatea eta segurtasun-baldintzetan mantentzea ahalbidetzen dute. 
BI4.5 Emari-neurgailuen, presostatoen, maila-zunden eta sistemaren aldagaiak detektatzeko gainerako 
elementuen muntaketa espezifikazio teknikoen arabera egiten da neurtutako magnitudearen adierazpena zuzena 
eta nahasmendurik gabekoa izan dadin. 
BI4.6 Korrosioaren, oxidazioaren eta inpaktu mekanikoen aurkako babesak eta sare eta elementuen isolamendu 
termikoa ezarritako agindu teknikoen arabera egiten dira. 
 

Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Eskoratzeko sistemak, materialak mugitzeko ekipamenduak, altxatzeko lanabesak, aldamioak; traktela. Neurtzeko 
lanabesak eta erremintak: termometroak, manometroak, emari-neurgailuak, flexometroa, zinta metrikoa, zirkometroa, 
lodiera-konpasa, nibela, eskalimetroa, kalibrea, neurketa elektrikorako ekipamenduak, markaketarako 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. Datuak eskuratu eta erregistratzeko 
unitatea; TPL, GPS, GIS. Presio-multzoak, xukatzeko ponpak, ur-upelak, obturazio-baloiak. Segurtasun-ekipamenduak. 
Seinaleztatzeko materiala. Instalazioen osagaiak: hodiak, ur-biltegiak, ponpak, zirkuladoreak, balbulak, dilatadoreak, 
bentosak, purgagailuak, ur-harguneak, ureztatze-ahoak, kutxatilak, erregistro-putzuak. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Ura banatzeko instalazio eta sare muntatuak. Saneamendu-instalazio eta -sare muntatuak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Proiektuak, multzo- eta zati-planoak; plano isometrikoak; hasierako eskemak eta diagramak; piezen eta osagaien 
zerrenda; muntaketa-programak, lan-parteak; espezifikazio teknikoak; katalogoak; zerbitzu- eta erabilera-eskuliburuak; 
muntaketa- eta funtzionamendu-argibideak; programa informatikoak; UNE arauak, segurtasun-planak eta segurtasun-
arautegia. 
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Ur-sareen muntaketa eta mantentze-lanak 

3. gaitasun-atala 
URAREN BANAKETARAKO SAREAK ETA SANEAMENDU-SAREAK 
MARTXAN JARTZEA ETA ERABILTZEA 

 
Kodea: UC0608_2 

3 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Plano eta espezifikazio teknikoetatik abiatuta uraren hornidura eta banaketarako sareak eta saneamendu-sareak 
martxan jarri aurreko eragiketak egitea, betiere araututako eskakizunak eta aplikazio-arauak betez eta ezarritako 
kalitate- eta segurtasun-baldintzetan. 

BI1.1 Buruak eta junturak ikuskatzea ahalbidetuko duten hodien erdiko aldeko zangen betelana (sarearen probetan 
aurreikusitako bultzaden eraginak indargabetzeko) modu egokian egiten dela egiaztatzen da. 
BI1.2 Zirkuitu hidraulikoen presio-probak sarearen sektore bakoitzean egiten dira, eskatutako arauzko eta 
segurtasunezko baldintzen arabera. 
BI1.3 Balbulen, ponpen, maniobra-zirkuituen, zunden eta gainerako ekipamenduen proba funtzionalak ezarritako 
kontsigna-balioak erreferentziatzat hartuta sistemaren aldagaien balioak egiaztatuz egiten dira. 
BI1.4 Behin betiko betelana (landare-lurrarekin edo obrako lurrarekin), asenturako kabailoiak, zolaketak, zinta 
seinaleztatzailea jartzea eta azaleko trinkotzea eta akabera agindu teknikoen eta indarrean den araudiaren arabera 
egiten direla egiaztatzen da. 
BI1.5 Soberako materialak kentzen dira eta muntaketak eraginpean hartutako gunea baldintza egokietan uzten da. 
BI1.6 Sareak kontsumorako egoera hoberenean uzteko hasierako garbiketa, desinfekzioa eta ondorengo garbiketa 
sarea martxan jarri aurretik egiten dira, prozedura egokiei jarraikiz. 
BI1.7 Arauz eskatzen diren proben emaitzari dagokion dokumentazioa behar bezala betetzen da. 

LB2: Enpresaren segurtasun-planari jarraikiz jardutea, lan prebentibo eta zuzentzaileak eta larrialdiko lanak gauzatuz, 
ezarritako neurriak aplikatuz eta uraren hornidura eta banaketarako sareen eta saneamendu-sareen martxan jartzeko 
lanetarako indarrean diren arauak eta legeria betez. 

BI2.1 Presio-proben eta martxan jartzeko lanen ondoriozko lanbide-arriskuak identifikatu, ebaluatu eta zuzendu 
egiten dira eta hala badagokio, segurtasun-planaren arduradunari jakinarazi. 
BI2.2 Presio-proben eta martxan jartzeko lanen ondoriozko arriskuei aurre egiteko babes-baliabideak modu 
egokian hautatzen eta erabiltzen dira, istripuak saihesteko eta arriskua minimizatzeko. 
BI2.3 Norberak zaindu beharreko languneak garbi eta ordenatuta mantentzen dira, istripuak saihesteko. 
BI2.4 Instalazioetan sortzen diren hondakin-materialak tratatzeko eta birziklatzeko eskakizunak ingurumen-
planekin bat etorriz aplikatzen dira. 
BI2.5 Larrialdi-kasuetan, dagokion egoerara egokitutako jardun-protokoloari jarraitzen zaio. 

LB3: Plano eta espezifikazio teknikoetatik abiatuta uraren hornidura eta banaketarako sareak eta saneamendu-sareak 
martxan jartzea eta egiaztatzea, betiere araututako eskakizunak eta aplikatu beharreko arauak betez eta ezarritako 
kalitate- eta segurtasun-baldintzetan. 

BI3.1 Sarea martxan jartzeko lanak konpainia hornitzaileak ezarritako prozedurei jarraikiz eta aplikatu beharreko 
araudia betez egiten dira. 
BI3.2 Instalazioa martxan jartzeko lanak zirkuitu hidraulikoen estankotasuna egiaztatuz egiten dira. 
BI3.3 Instalazioa martxan jartzeko lanak uraren zirkulazioa egokia dela egiaztatuz egiten dira. 
BI3.4 Instalazioa martxan jartzeko lanak sistemaren eragintza-, erregulazio- eta kontrol-sistemaren 
funtzionamendua egokia dela egiaztatuz egiten dira. 
BI3.5 Instalazioaren erabilerari eta oinarrizko mantentzeari buruzko informazioa ematen zaio bezeroari, baita 
dagozkion eskuliburuak ere. 

LB4: Uraren garraiorako hodien sareen eta saneamendu-sareen banaketa-sisteman, osagarrietan eta zirkuituak 
kontrolatzeko eta erregulatzeko elementu edo sistemetan eragiketa-maniobrak egitea, betiere araututako eskakizunak 
betez eta ezarritako kalitate- eta segurtasun-baldintzetan. 

BI4.1 Presioa, bolumena, emaria, maila, hondar-kloroa eta aldagaien bestelako neurketak jaso eta erregistratu 
egiten dira, baita teleaginteko eta telekontroleko sistemen bidez ere. 
BI4.2 Lortutako neurketen datuetatik abiatuta sareen funtzionamendu egokia ziurtatzen duen kudeaketan 
lagunduko duen informazio zehatza prestatzen da ezarritako funtzionamendu-programa logikoen bitartez. 
BI4.3 Ponpen aktibazioa ordu energetiko egokietan egiten da mailaren, ur-biltegietako sarrera- eta irteera-
erregulazioaren, alarma-tarteen ezarpenaren eta bestelako eragiketa-maniobren arabera, aldez aurretik 13 

 
 

 

 



 
 
ENERGIA ETA URA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

parametroen berri izanda, erabiltzaileek izan ditzaketen ondorio negatiboak minimizatzen dituzten alternatibak 
hautatuz eta segurtasunari, denborari eta kostuari dagokienez eragiketa optimizatuz. 
BI4.4 Airearen sarrerak eta irteerak operatiboak direla egiaztatzen da banaketa-sisteman jardun aurretik. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Neurtzeko lanabesak eta erremintak: termometroak, manometroak, emari-neurgailuak, flexometroa, zinta metrikoa, 
zirkometroa, lodiera-konpasa, nibela, eskalimetroa, kalibrea, neurketa elektrikorako ekipamenduak. 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, ebakitzeko, obturatzeko eta zigilatzeko ekipamendu eta erremintak. 
Datuak eskuratu eta erregistratzeko unitatea; TPL, GPS, GIS. Presio-multzoak, xukatzeko ponpak, ur-upelak, obturazio-
baloiak. Segurtasun-ekipamenduak. Seinaleztatzeko materiala. Instalazioen osagaiak: hodiak, ur-biltegiak, ponpak, 
zirkuladoreak, balbulak, dilatadoreak, bentosak, purgagailuak, ur-harguneak, ureztatze-ahoak, kutxatilak, erregistro-
putzuak. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Ura banatzeko instalazio eta sare probatuak, eta martxan daudenak. Saneamendu-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-programak, lan-parteak; espezifikazio teknikoak; katalogoak; zerbitzu- eta erabilera-eskuliburuak; 
muntaketa- eta funtzionamendu-argibideak; programa informatikoak; UNE arauak, segurtasun-planak eta segurtasun-
arautegia. 

 
 
 

 
4. gaitasun-atala: 
URAREN BANAKETARAKO SAREAK ETA SANEAMENDU-SAREAK 
MANTENTZEA 

 
Kodea: UC0609_2 

4 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen mantentze-lana prestatzea eta antolatzea ezarritako esku 
hartzeko prozeduren arabera. 

BI1.1 Egin beharreko mantentze-jarduna eta esku hartzeko sekuentzia ekipamenduen eta instalazioen plano eta 
espezifikazio teknikoen interpretaziotik abiatuta ezartzen dira, segurtasunari, metodoari eta denborari dagokienez 
prozesua optimizatuz. 
BI1.2 Beharrezko materialak eta bestelako baliabide teknikoak egin beharreko jardunera behar bezala egokitutako 
moduan hautatzen dira. 
BI1.3 Lan-eremua jardunaren eskakizunen arabera eta ezarritako lan-prozeduren arabera prestatzen da. 
BI1.4 Obran inplikatutako pertsonak eraginkortasun- eta segurtasun-irizpideak kontuan hartuta koordinatzen dira, 
mantentze-eragiketaren ondorioz ahalik eta gutxieneko afekzioa izateko behar diren jarduera osagarriak ziurtatuz. 
BI1.5 Bezero edo erabiltzaileari egin beharreko konpontze-prozesutik berari dagozkion alderdi garrantzitsuenak 
jakinarazten zaizkio eta ahal den heinean, prozesua haren komenentziara egokitzen da. 

LB2: Enpresaren segurtasun-planari jarraikiz jardutea, lan prebentibo eta zuzentzaileak eta larrialdiko lanak gauzatuz, 
ezarritako neurriak aplikatuz eta uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen mantentzerako indarrean diren 
arauak eta legeria betez. 

BI2.1 Lanbide-arriskuak identifikatu, ebaluatu eta zuzendu egiten dira eta hala badagokio, instalazioen mantentze-
lanetako segurtasunaren arduradunari jakinarazi. 
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Ur-sareen muntaketa eta mantentze-lanak 

BI2.2 Mantentze-lanen ondoriozko arriskuei aurre egiteko babes-baliabideak modu egokian hautatzen eta 
erabiltzen dira, istripuak saihesteko eta arriskua minimizatzeko. 
BI2.3 Norberak zaindu beharreko languneak garbi eta ordenatuta mantentzen dira, istripuak saihesteko. 
BI2.4 Ur-sareen eta saneamendu-sareen mantentze-lanetan sortzen diren hondakin-materialak tratatzeko eta 
birziklatzeko eskakizunak ingurumen-planekin bat etorriz aplikatzen dira. 
BI2.5 Larrialdi-kasuetan, dagokion egoerara egokitutako jardun-protokoloari jarraitzen zaio. 

LB3: Uraren hornidura eta banaketarako eta saneamendurako hodien sareen eta instalazioen prebentziozko mantentze-
eragiketak egitea plano, kontrol- eta kudeaketa-protokolo eta arau eta espezifikazio teknikoetatik abiatuz, 
funtzionamendua egokia izateko, betiere, araututako eskakizunak betez eta ezarritako kalitate- eta segurtasun-
baldintzetan. 

BI3.1 Ur-biltegien eta karga-hausturako ganberen garbiketa-egoera, azaleko akabera eta estankotasuna arauzko 
aldizkakotasunarekin egiaztatzen dira, dagozkion jardunak gauzatuz. 
BI3.2 Hodiak, balbulak, bentosak, ur-harguneak, ureztatze-ahoak eta hornidura-sareko bestelako elementuak 
berrikusi egiten dira beren egoera egiaztatzeko eta hala badagokio, ezarritako prozedurei jarraikiz garbitu eta 
desinfektatu egiten dira. 
BI3.3 Sektorizatzeko, gaueko gutxieneko emaria kontrolatzeko eta auskultazio eta korrelazio akustikoko metodoak 
modu egokian gauzatzen dira, erradiodetekzioko ekipamenduak, geoponoak eta ihesak detektatzeko erabilitako 
bestelako tresnak modu egokian erabiliz. 
BI3.4 Emariak, isurien izaera, gasen presentzia eta saneamendu-sareen aireztapen-egoera orokorra aldizka 
kontrolatzen dira eta dagokion araudira egokitzen direla ziurtatzen da. 
BI3.5 Ponpaketa-ekipamenduak, itzulera aurkako balbulak, balbula lerragarriak, kutxatilak, erregistro-putzuak eta 
saneamendu-sarearen gainerako osagaiak berrikusi egiten dira eta horien egoera egiaztatzen da egin beharreko 
doitzeak eginez eta behar dutenen garbiketa fisikoa eta kimikoa eginez, betiere ezarritako prozeduren arabera eta 
segurtasun-baldintzetan. 
BI3.6 Estoldetarako sarbide-elementuak segurtasun-baldintzetan mantentzen dira. 
BI3.7 Egindako ikuskapenen eta eragiketen emaitzak dagokion txostenean jasotzen dira eta datu-baseetan sartzen 
dira, mantentze-plana kudeatzeko eta hobetzeko eta langileak behar bezala prestatzeko. 
BI3.8 Erabilitako ekipamenduak eta erremintak garbitu eta ordenatu egiten dira eta eragiketa-egoera ezin hobean 
mantendu. 

LB4: Uraren hornidura eta banaketarako eta saneamenduko sare eta instalazioetako mantentze-eragiketa zuzentzaile 
eta aldatzaileak egitea, jardun-prozesua ezarriz, argibide-eskuliburuak eta planoak erabiliz eta baldintza funtzionalak 
berrezarriz, betiere behar diren kalitate eta segurtasunarekin. 

BI4.1 Matxurak detektatu eta aztertu egiten dira eta haien arrazoiak baloratu, betiere hornidura- edo saneamendu-
sisteman ahalik eta afekzio txikiena izatea bermatuko duen jardun-sistema aukeratuz. 
BI4.2 Matxura bat gertatzen denean jardun-sekuentzia honela ezartzen da: prozesua optimizatuz metodoari eta 
denborari dagokionez, behar diren ekipamenduak, erremintak, materialak, lanabesak eta baliabide osagarriak 
modu egokian hautatuz baita eragiketa-maniobra eratorriak egiteko ezarritako jarraibideak ere eta eraginpean 
hartutako bestelako zerbitzuekin bat etorriz jardunez. 
BI4.3 Bezero edo erabiltzaileari egin beharreko konpontze-prozesutik berari dagozkion alderdi garrantzitsuenak 
jakinarazten zaizkio. 
BI4.4 Hodietako eta hodien loturetako eta osagarrietako ihesak dagokion materialari eta konponketa-motari 
egokitutako tekniken eta elementuen bidez konpontzen dira. 
BI4.5 Hondatutako elementua ordezteko, ezarritako desmuntaketa- eta muntaketa-prozesuaren sekuentziari 
jarraitzen zaio, aurreikusitako denboran, eskatutako kalitatearekin eta segurtasunarekin eta funtzionamendua 
egiaztatuz. 
BI4.6 Sarearen funtzionaltasuna ahal bezain laster eta eskatzen den kalitate eta segurtasunarekin lehengoratzen 
da, eta haren parametro guztiak behar bezala egiaztatzen dira.  
BI4.7 Egindako konponketaren parteak eta txostenak behar bezala betetzen dira eta datu-baseetan sartzen dira 
sarearen diseinua kudeatzeko eta hobetzeko eta sarearen mantentze-plana eguneratzeko. 
BI4.8 Lorategietan eta zerbitzuetan eragindako afekzioak, higiezinetan eragindako kalteak eta bestelako kalteak 
jakinarazi egiten dira dagokion ordaina emateko izapideak egiteko.  
 

LB5: Uraren hornidura eta banaketarako eta saneamenduko sare eta instalazioetan integratutako elementuen 
konponketaren berezko eragiketak egitea, jardun-prozesua ezarriz, argibide-eskuliburuak eta planoak erabiliz eta 
baldintza funtzionalak berrezarriz, betiere behar diren kalitate eta segurtasunarekin. 

BI5.1 Hondatutako elementuak aztertu egiten dira, kaltetutako edo matxuratutako zatiak identifikatuz. 
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BI5.2 Balbulak, ponpak eta sarearen bestelako elementuak desmontatu egiten dira eta kaltetutako zatiak 
konpondu. 
BI5.3 Konpondutako osagaien proba funtzionalak ezarritako prozedurei jarraikiz egiten dira. 
BI5.4 Egindako konponketaren parteak eta txostenak behar bezala betetzen dira ordezko piezen kudeaketan 
laguntzeko. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Eskoratzeko sistemak, materialak mugitzeko ekipamenduak, aldamioak; traktela. Neurtzeko lanabesak eta erremintak: 
termometroak, manometroak, emari-neurgailuak, flexometroa, zinta metrikoa, zirkometroa, lodiera-konpasa, nibela, 
eskalimetroa, kalibrea, neurketa elektrikorako ekipamenduak. 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, ebakitzeko, obturatzeko eta zigilatzeko ekipamendu eta erremintak. Datuak eskuratu eta 
erregistratzeko unitatea; TPL, GPS, GIS. Presio-multzoak, xukatzeko ponpak, ur-upelak, obturazio-baloiak. Segurtasun-
ekipamenduak. Seinaleztatzeko materiala. Instalazioen osagaiak: hodiak, ur-biltegiak, ponpak, zirkuladoreak, balbulak, 
dilatadoreak, bentosak, purgagailuak, ur-harguneak, ureztatze-ahoak, kutxatilak, erregistro-putzuak. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Uraren banaketarako sare eta instalazioak eta saneamendu-sare eta -instalazioak behar bezalako funtzionamenduan. 
Sarearen osagai konponduak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Proiektuak, multzo- eta zati-planoak; plano isometrikoak; hasierako eskemak eta diagramak; piezen eta osagaien 
zerrenda; mantentze-lanetarako programak, mantentze-lanetarako prozedurak, lan-parteak; espezifikazio teknikoak; 
katalogoak; zerbitzu- eta erabilera-eskuliburuak; funtzionamendu-eskuliburua; programa informatikoak; UNE arauak, 
segurtasun-arautegia, hornidura- eta saneamendu-sareei buruzko oinarrizko edo tokiko araudia 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 

1
2
3
4
5

1. prestakuntza-modulua:  
URAREN BANAKETARAKO SAREEN ETA  

SANEAMENDU-SAREEN ZUINKETA 
 

2. prestakuntza-modulua:  
URAREN BANAKETARAKO SAREEN ETA  

SANEAMENDU-SAREEN MUNTAKETA  
 

3. prestakuntza-modulua:  
URAREN BANAKETARAKO SAREAK ETA SANEAMENDU-

SAREAK MARTXAN JARTZEA ETA ERABILTZEA 
  

4. prestakuntza-modulua:  
URAREN BANAKETARAKO SAREEN ETA  

SANEAMENDU-SAREEN MANTENTZE-LANAK 
 

5. prestakuntza-modulua:  
UR-SAREAK MUNTATZEKO ETA MANTENTZEKO LANEKOAK 

EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 



 
 
ENERGIA ETA URA 
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1 1. prestakuntza-modulua:  
URAREN BANAKETARAKO SAREEN ETA SANEAMENDU-SAREEN 
ZUINKETA 
 
Kodea: MF0606_ 2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0606_2 Uraren banaketarako sareak eta saneamendu-sareak zuinkatzea. 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen funtzionamendua aztertzea, sare horien ezaugarriak eta horien 
muntaketarekin lotutako elementuak zehazteko. 

EI1.1 Uraren banaketarako sare baten eta horren kontrol-sistemen funtzionamendu hidrauliko orokorra dagozkion 
planoetatik abiatuta deskribatzea. 
EI1.2 Uraren banaketarako sareen osagaiek betetzen dituzten funtzioak zerrendatzea, deskribatzea eta arrazoitzea. 
EI1.3 Instalazio horietan aplikatu beharreko erregelamendu eta arauen eskakizun nagusiak deskribatzea: ur-instalazioei 
buruzko arauak, udal-ordenantzak, segurtasun-erregelamenduak. 

A2: Saneamendu-sareen funtzionamendua aztertzea, sare horien ezaugarriak eta horien muntaketarekin lotutako 
elementuak zehazteko. 

EI2.1 Saneamendu-sare baten eta horren kontrol-sistemen funtzionamendu hidrauliko orokorra dagozkion planoetatik 
abiatuta deskribatzea. 
EI2.2 Uraren banaketarako sareen osagaiek betetzen duten funtzioa zerrendatzea, deskribatzea eta arrazoitzea. 
EI2.3 Instalazio horietan aplikatu beharreko erregelamendu eta arauen eskakizun nagusiak deskribatzea: ur-instalazioei 
buruzko arauak, udal-ordenantzak, segurtasun-erregelamenduak. 

A3: Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen proiektuak interpretatzea zuinketa-eragiketak eta sareen 
muntaketarekin lotutako bestelako eragiketak egiteko. 

EI3.1 Uraren banaketarako eta saneamenduko sare bat muntatzeko proiektu bat, memoria tekniko bat edo eskuliburu 
bat konfiguratzen duten dokumentuak aztertzea, haiek osatzen dituzten planoen komunikazio-funtzioak bereiziz eta 
normalizazio teknikoko elementuak modu egokian interpretatuz. 
EI3.2 Uraren banaketarako eta saneamenduko sare baten eta haren osagaien hasierako eskemak, krokisak eta 
diagrama isometrikoak irudikatzea, muntaketa errazteko. 
EI3.3 Ordenagailuaren bidez irudikatzeko sistemetan landutako informazio grafikoa maneiatzea eta interpretatzea. 
EI3.4 Zuinketak egitea eta sareetako ainguraketen, euskarrien, zangen, hodien trazaduraren eta gainerako elementuen 
kokapena markatzea planoetatik eta dokumentazio teknikotik abiatuta. 
EI3.5 Langunea seinaleztatzeko eskakizunak deskribatzea, kokapenaren arabera. 
EI3.6 Esku hartzeko sekuentzia eta jardunen izaera ezartzea uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen 
berritzeetan, sare horiei bestelako materialez osatutako tarte berriak gaineratzen zaizkienean, betiere bidezko 
proiektuetatik edo memoria teknikoetatik abiatuta. 
EI3.7 Uraren banaketarako eta saneamenduko sare batean, dagozkion planoak eta dokumentazio teknikoa izanik: 

- Uraren banaketarako sarearen osagaiak identifikatzea eta horien kokapena aurkitzea. 
- Saneamendu-sarearen osagaiak identifikatzea eta horien kokapena aurkitzea. 
- Instalazioa osatzen duten elementuetako bakoitzaren ezaugarriak zehaztea: hodiak, presio-multzoak, xukatzeko 

ponpak, ur-upelak, obturazio-baloiak, ur-biltegiak, emari-neurgailuak, balbulak, bentosak, hustubideak, 
erregistroak, sifoiak eta erregulazio-elementuak. 

- Instalazioaren funtzionamendu hidraulikoa arrazoitzea, eta, horretarako, instalazioa osatzen duten zatien 
funtzioa, egitura eta osaera deskribatzea. 

- Zuinketa-eragiketak egitea eta osagaien kokapena markatzea. 
- Langunea seinaleztatzea. 
- Sarearen osaera eta ezaugarriak aplikatu beharreko erregelamenduzko eskakizunekin erlazionatzea. 
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Edukiak: 
 
1.  Ura. Propietateak eta sarean duen portaera. 

- Uraren ziklo integrala. 
- Uraren kudeaketa efizientea eta uraren zentzuzko erabilerarako teknikak. 
- Fluidoen fisika hornidura- eta banaketa-sareetan. Hidrostatika eta hidrodinamika. 
- Karga-galeraren efektua. 
- Linea piezometrikoa. 
- Garraiatze-abiadura eta ondorioak. 
- Ahari-kolpea. Ondorioak eta kontrol-gailuak. 
- Airea garraiobideetan eta airea sartzeko eta ateratzeko sistemak. 
- Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen printzipio eraikitzaileak. 
- Aplikatu beharreko araudia:  

• Ur-instalazioen oinarrizko arauak.  
• Udal-ordenantzak eta segurtasun-erregelamendua. 
 

2.  Uraren hornidurarako eta saneamenduko instalazioen proiektuak. 
- Uraren hornidurarako eta saneamenduko instalazioa eta tipologiak. 
- Uraren hornidurarako eta saneamenduko instalazioen proiektuen oinarrizko dokumentazioa. Proiektuaren 

memoria, planoak, aurrekontua eta baldintza-agiria. 
- Proiektuen planoak bistaratzea eta ezaugarrien arabera interpretatzea: 

• Kokapen-planoak. 
• Xehetasun-planoak eta osotasun-planoak. 
• Plano sinbolikoak, eskemak eta diagrama logikoak. 
• Diagramak, fluxugramak eta kronogramak. 

- Plano digitalizatuen bistaratzea eta interpretazioa. 
- Oinarrizko diseinua programa informatiko espezifikoekin. 
- Fitxategi grafikoen bidezko oinarrizko eragiketak. 
 

3.  Uraren hornidurarako instalazioen propietateak. 
- Uraren hornidura eta banaketarako sare-motak. Sailkapena. 
- - Instalazioaren konfigurazioa. Instalazioa osatzen duten atalak eta elementuak. 
- Instalazio hidraulikoetako aginte-elementuak eta eragintza elektrikoko elementuak. 
- Uraren hornidurarako instalazioen harguneak. Ezaugarriak eta sailkapena. 
- Ureztatze-instalazioen ezaugarriak. 
- Suteen aurkako instalazioen ezaugarriak. 
- Uraren hornidurarako instalazioetako ekipamenduak eta osagaiak. 

• Ponpak, balbulak, bentosak eta erregulazio-elementuak. 
• Funtzioa eta erabilera. 
• Balbula-mota bereziak: integratuak, multibalbulak, altimetrikoak, erregulatzaileak eta bestelako balbula-

mota bereziak (uhate-balbulak eta balbula automatikoak). 
- Uraren horniketarako instalazioak zuinkatzeko prozedurak eta eragiketak deskribatzea. 
 

4.  Saneamendu-instalazioen propietateak: 
- Saneamendu-sareen motak. Sailkapena. 
- Instalazioaren konfigurazioa. Instalazioa osatzen duten atalak eta elementuak. 
- Saneamendu-instalazioetako aginte-elementuak eta eragintza elektrikoko elementuak. 
- Saneamendu-instalazioetako hustuketa-sistemak. Ezaugarriak eta funtzionamendua. 
- Estolderia-sareak. Ezaugarriak eta funtzionamendua. 
- Saneamendu-instalazioetako ekipamenduak eta osagaiak: 

• Ponpak, balbulak, hodiak, hustubideak, kolektoreak, erregistro-putzuak, sifoiak eta gainezkabideak. 
• Funtzioa eta erabilera. 

- Saneamendu-instalazioak zuinkatzeko prozedurak eta eragiketak deskribatzea. 
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2 2. prestakuntza-modulua:  
URAREN BANAKETARAKO SAREEN ETA SANEAMENDU-SAREEN 
MUNTAKETA 
 
Kodea: MF0607_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0607_2 Uraren banaketarako sareak eta saneamendu-sareak muntatzea. 
 
Iraupena: 150 ordu 
 
 
2.1 prestakuntza-atala 
SEGURTASUNA URAREN BANAKETARAKO SAREEN ETA SANEAMENDU-
SAREEN MUNTAKETAN ETA MANTENTZE-LANETAN  
 
Kodea: UF0132 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen muntaketako eta mantentze-lanetako prebentzio- eta segurtasun-
neurriak (sektoreko enpresetako segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea. 

EI1.1 Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen muntaketaren eta mantentze-lanen lanbide-arriskuak 
identifikatzea eta ebaluatzea. 
EI1.2 Neurri prebentibo eta zuzentzaileak proposatzea detektatzen diren arriskuen aurrean, babes indibidual eta 
kolektiboko ekipamenduak hautatzea eta behar bezala erabiltzea barne. 
EI1.3 Uraren banaketarako sareak eta saneamendu-sareak muntatzeko eta mantentzeko jardunen ondoriozko 
ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea. 
EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 
EI1.5 Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen muntaketarekin eta mantentze-lanekin lotutako segurtasun-
araudiaren alderdiak aztertzea. 
EI1.6 Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen muntaketan eta mantentze-lanetan sortutako larrialdietan 
jarduteko protokoloak aztertzea. 
EI1.7 Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen muntaketaren eta mantentze-lanen ondorioz izan litezkeen 
istripuetako lehen laguntzen eskakizunak eta istriputuak garraiatzeko eskakizunak aztertzea. 
  

Edukiak: 
1.  Prebentziozko eta segurtasunezko araudiak ur-banaketaren eta saneamenduaren muntaketan eta 
mantentze-lanetan 

- Prebentzio-arloko legeria ur-banaketaren eta saneamenduaren muntaketan eta mantentze-lanetan. 
- Aplikatu beharreko ingurumen-araudia. Ingurumena babesteko neurriak. 
- Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen muntaketa mekanikoaren eta mantentze-lan prebentibo eta 

zuzentzaileen arloko segurtasun-planen definizioa, helburuak eta edukia. 
- Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen muntaketa mekanikoaren eta mantentze-lan prebentibo eta 

zuzentzaileen arloko arriskuak eta lanbide-arriskuak prebenitzeko neurriak identifikatzea. 
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2.  Segurtasunari eta lanbide-arriskuak prebenitzeari dagozkien baliabideak eta jardunak. 
- Segurtasun kolektiboko ekipamenduak eta babesak. 
- Norbera babesteko ekipamenduak uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen muntaketan eta 

mantentze-lanetan. Erabilera eta mantentze-lanak. 
- Languneak. Segurtasun-seinaleztapena. 
- Larrialdiak uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen muntaketan eta mantentze-lanetan. 

• Istripu edo gorabehera baten aurrean egin beharreko jardunak. 
• Isriputuaren lehen laguntzak. 

 
 
2.2 prestakuntza-atala 
SANEAMENDU-SAREEN MUNTAKETA 
 
Kodea: UF0133 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, saneamendu-
sareei dagokienez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Saneamendu-sareak muntatzeko lan-planak lantzea, dagokion proiektuari eta ezarritako lan-prozedurei jarraikiz. 

EI1.1 Saneamendu-sareak muntatzeko prozesuetan erabili beharreko teknika desberdinak deskribatzea: eskoratzea, 
hedatzea, ainguratzea, konexioak egitea, bridatzea, soldatzea, hariztatzea. 
EI1.2 Saneamendu-sareak muntatzeko prozesuetan erabili beharreko material eta erremintak identifikatzea. 
EI1.3 Saneamendu-sareen muntaketa-fase desberdinetan esku hartzen duten giza baliabideak zerrendatzea. 
EI1.4 Saneamendu-sareen muntaketa-lanak optimizatzeko prozedurak deskribatzea. 
EI1.5 Saneamendu-sare baten muntaketako lan-antolaketaren eta denbora-kontrolen eskemak irudikatzea, sarearen 
mailari egokitutako diagramen eta kronogramen bidez. 
EI1.6 Saneamendu-sare baten muntaketaren kasu praktiko batean muntaketa-sekuentzia ezartzea planoetatik eta 
dokumentazio teknikotik abiatuta eta prozesua bere mailan optimizatzea segurtasunari, kostuari, metodoari eta denborari 
dagokienez. 
EI1.7 Diametro desberdineko hodiak eta elementu desberdinak dituen hainbat sektoreko saneamendu-sare batean: 

- Lana egiteko behar diren materialak, erremintak eta bestelako baliabide teknikoak hautatzea. 
- Fase bakoitzean behar diren giza baliabideak zehaztea. 
- Osagaien eta agindu teknikoen arteko egokitze-maila zehaztea eta desadostasunen txosten bat lantzea. 
- Muntaketa-sekuentzia fluxugrama baten bitartez zehaztea. 
- Instalazioaren funtsezko puntuei dagozkien muntaketa-teknikak definitzea. 

A2: Saneamendu-sareak muntatzeko eragiketak egitea dokumentazio teknikotik abiatuta, erreminta, ekipamendu eta 
material egokiak erabiliz eta segurtasun-arauei jarraikiz jardunez. 

EI2.1 Diametro desberdineko hodiak eta elementu desberdinak dituen hainbat sektoreko saneamendu-sare batean: 
- Lan-eremua obraren eskakizunekin bat etorriz prestatzea ezarritako lan-prozeduren arabera eta dagozkion lan-

arrisku espezifikoak eta haiek zuzentzeko neurriak zehaztuta. 
- Ekipamenduak eta materialak segurtasun-baldintzetan lekuz aldatzea eta kokatzea eta egin beharreko lanerako 

leku egokienean kokatzea. 
- Markaketa (lekuan bertan) eta indusketa egiteko instalazioaren zuinketa egiaztatzea eta jardun-eremua 

seinaleztatzea. 
- Indusketa muntaketaren eskakizunetara egokituta egiten dela kontrolatzeko irizpideak deskribatzea. 
- Euskarri eta ainguraketa egokiak jartzea. 
- Hodiak, kutxatilak eta gainerako elementuak prozedura normalizatuei jarraikiz prestatzea. 
- Hodiak, kutxatilak eta gainerako elementu osagarriak hedatzea eta lotzea. 
- Muntaketa-eragiketen ondoren lan-ingurunea baldintza egokietan uztea. 
- Egindako lanei, anomaliei eta gorabeherei buruzko txostenak egitea. 
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EI2.2 Bultzadazko saneamendu-sare batean, plano eta espezifikazio teknikoak izanik: 
- Euskarri eta ainguraketa egokiak jartzea. 
- Hodiak, balbulak eta gainerako elementuak prozedura normalizatuei jarraikiz prestatzea. 
- Hodiak, balbulak eta gainerako elementu osagarriak teknika desberdinen bidez muntatzea eta konektatzea. 
- Ponpak bankadan kokatzea eta finkatzea, lerrokatuz eta nibelatuz. 
- Ponpen eta dagokion zirkuituaren arteko konexio hidraulikoa egitea. 
- Hori behar duten hodiak eta elementuak termikoki isolatzea. 
- Egindako lanei, anomaliei eta gorabeherei buruzko txostenak egitea. 

 
Edukiak: 
1.  Saneamendu-sareen muntaketa antolatzea. 

- Saneamendu-sareen muntaketaren espezifikazioak. 
- Saneamendu-sareen muntaketa prestatzea. Faseak. 
- Saneamendu-sareen muntaketa antolatzea. Lan-plana. 
- Kalitatea saneamendu-sareen muntaketan. 

• Oinarrizko alderdi ekonomikoak eta estrategikoak. 
• Kalitatearen dokumentazio teknikoa. 
• Prozeduren eskuliburua. 
• Agindu teknikoen agiriak eta kalitate-kontrola. 

2.  Ekipamenduak eta teknikak saneamendu-sareen muntaketan. 
- Saneamendu-sareen muntaketarako behar diren ekipamenduak eta elementuak identifikatzea instalazio-

planoetatik abiatuta. 
- Saneamendu-sareen muntaketan erabiltzen diren lanabesak, erremintak eta baliabideak. Erabilera-teknikak. 
- Hodien eta osagarrien lotura-motak. 
- Soldadurak egiteko teknikak eta metodoak. 
- Saneamendu-sareen muntaketan esku hartzen duten elementuen eta ekipamenduen ezaugarriak: Hodiak. 

Balbulak. Ur-biltegiak. Neurketa-aparatuak. Ponpak. Presio-multzoak. 
- Kutxatilen eta erregistro-putzuen muntaketa. Mihiztatzeko, asentatzeko, lerrokatzeko eta eusteko teknikak eta 

eragiketak. 
 
 
2.3 prestakuntza-atala 
URAREN BANAKETARAKO SAREEN MUNTAKETA 
 
Kodea: UF0134 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin, uraren 
banaketarako sareei dagokienez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Uraren banaketarako sareak muntatzeko lan-planak lantzea, dagokion proiektuari eta ezarritako lan-prozedurei jarraikiz. 

EI1.1 Sareak muntatzeko prozesuetan erabili beharreko teknika desberdinak deskribatzea: eskoratzea, hedatzea, 
ainguratzea, konexioak egitea, bridatzea, soldatzea, hariztatzea. 
EI1.2 Uraren banaketarako sareak muntatzeko prozesuetan erabili beharreko material eta erremintak identifikatzea. 
EI1.3 Uraren banaketarako sareen muntaketa-fase desberdinetan esku hartzen duten giza baliabideak zerrendatzea. 
EI1.4 Sareen muntaketa-lanak optimizatzeko prozedurak deskribatzea.  
EI1.5 Uraren banaketarako sare baten muntaketako lan-antolaketaren eta denbora-kontrolen eskemak irudikatzea, 
sarearen mailari egokitutako diagramen eta kronogramen bidez. 
EI1.6 Uraren banaketarako sare baten muntaketaren kasu praktiko batean muntaketa-sekuentzia ezartzea planoetatik 
eta dokumentazio teknikotik abiatuta eta prozesua bere mailan optimizatzea segurtasunari, kostuari, metodoari eta 
denborari dagokienez. 22 
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EI1.7 Diametro desberdineko hodiak eta elementu desberdinak dituen hainbat sektoreko uraren banaketarako sare 
batean: 

- Lana egiteko behar diren materialak, erremintak eta bestelako baliabide teknikoak hautatzea. 
- Fase bakoitzean behar diren giza baliabideak zehaztea. 
- Osagaien eta agindu teknikoen arteko egokitze-maila zehaztea eta desadostasunen txosten bat lantzea. 
- Muntaketa-sekuentzia fluxugrama baten bitartez zehaztea. 
- Instalazioaren funtsezko puntuei dagozkien muntaketa-teknikak definitzea. 

A2: Uraren banaketarako sareak muntatzeko eragiketak egitea dokumentazio teknikotik abiatuta, erreminta, ekipamendu eta 
material egokiak erabiliz eta segurtasun-arauei jarraikiz jardunez. 

EI2.1 Ekipamenduak eta materialak segurtasun-baldintzetan mugitzeko metodoak eta prozedurak deskribatzea eta 
kokapen egokian jartzeko irizpideak aztertzea. 
EI2.2 Indusketa muntaketaren eskakizunetara egokituta egiten dela kontrolatzeko irizpideak deskribatzea. 
EI2.3 Euskarriak eta ainguraketak jartzea, hala badagokio, aurreikusitako dilatazioak kontuan hartuta. 
EI2.4 Material desberdinetako hodiak prestatzeko, konformatzeko eta lotzeko ekipamenduak eta erremintak erabiltzea. 
EI2.5 Uraren banaketarako sareetan erabilitako ur-biltegiak, hodiak eta material desberdinen osagarriak babesteko 
metodoak eta teknikak aplikatzea. 
EI2.6 Hodi eta osagarrietan isolamendu termikoko teknikak aplikatzea. 
EI2.7 Diametro desberdineko hodiak eta elementu desberdinak dituen hainbat sektoreko uraren banaketarako sare 
batean: 

- Lan-eremua obraren eskakizunekin bat etorriz prestatzea ezarritako lan-prozeduren arabera eta dagozkion lan-
arrisku espezifikoak eta haiek zuzentzeko neurriak zehaztuta. 

- Ekipamenduak eta materialak segurtasun-baldintzetan lekuz aldatzea eta kokatzea eta egin beharreko lanerako 
leku egokienean kokatzea. 

- Markaketa (lekuan bertan) eta indusketa egiteko sarearen zuinketa egiaztatzea eta jardun-eremua 
seinaleztatzea. 

- Indusketa kontrolatzeko irizpideak deskribatzea, jardun-eremua seinaleztatuz. 
- Euskarri eta ainguraketa egokiak jartzea. 
- Hodiak, balbulak eta gainerako elementuak prozedura normalizatuei jarraikiz prestatzea. 
- Hodiak, balbulak eta gainerako elementu osagarriak hedatzea eta lotzea. 
- Korrosioaren aurkako babesak muntatzea eta aplikatzea. 
- Hori behar duten hodiak eta elementuak termikoki isolatzea, espezifikazio teknikoak eta Aplikatu beharreko 

araudia betez. 
- Muntaketa-eragiketen ondoren lan-ingurunea baldintza egokietan uztea. 
- Egindako lanei, anomaliei eta gorabeherei buruzko txostenak egitea. 

EI2.8 Grabitatez elikatzen ez den banaketarako sare batean, plano eta espezifikazio teknikoak izanik: 
- Euskarri eta ainguraketa egokiak jartzea. 
- Hodiak, balbulak eta gainerako elementuak prozedura normalizatuei jarraikiz prestatzea. 
- Hodiak, balbulak eta gainerako elementu osagarriak teknika desberdinen bidez muntatzea eta konektatzea: 

mihiztadura, zorro bidezko lotura, zigilatzea, soldatzea, kopa bidezko lotura, bridatzea, torlojutzea. 
- Ponpak bankadan kokatzea eta finkatzea, lerrokatuz eta nibelatuz. 
- Ponpen eta dagokion zirkuituaren arteko konexio hidraulikoa egitea. 
- Hori behar duten hodiak eta elementuak termikoki isolatzea. 
- Egindako lanei, anomaliei eta gorabeherei buruzko txostenak egitea. 

 
Edukiak: 
1.  Uraren banaketarako sareen muntaketa antolatzea. 

- Uraren banaketarako sareen muntaketaren espezifikazioak. 
- Uraren banaketarako sareen muntaketa prestatzea. Faseak. 
- Uraren banaketarako sareen muntaketa antolatzea. Lan-plana. 
- Kalitatea uraren banaketarako sareen muntaketan. 

• Oinarrizko alderdi ekonomikoak eta estrategikoak. 
• Kalitatearen dokumentazio teknikoa. 
• Prozeduren eskuliburua. 
• Agindu teknikoen agiriak eta kalitate-kontrola. 
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2.  Ekipamenduak eta teknikak uraren banaketarako sareen muntaketan 
- Uraren banaketarako sareen muntaketarako behar diren ekipamenduak eta elementuak identifikatzea instalazio-

planoetatik abiatuta. 
- Uraren banaketarako sareen muntaketan erabiltzen diren lanabesak, erremintak eta baliabideak. Erabilera-

teknikak. 
- Hodien eta osagarrien lotura-motak. 
- Soldadurak egiteko teknikak eta metodoak. 
- Uraren banaketarako sareen isolamendu termikorako erabiltzen diren sistemak. 
- Hodiak eta osagarriak babesteko teknikak. 
- Inprimazioak. Erabilitako materialak eta prozedurak. 
- Babes katodikoaren aplikazioa. 
- Uraren banaketan esku hartzen duten elementuen eta ekipamenduen ezaugarriak: Hodiak. Balbulak. Ur-biltegiak. 

Neurketa-aparatuak. Ponpak. Presio-multzoak. 
- Kutxatilen eta erregistro-putzuen muntaketa. Mihiztatzeko, asentatzeko, lerrokatzeko eta eusteko teknikak eta 

eragiketak. 
 
 
 
 

3 3. prestakuntza-modulua:  
URAREN BANAKETARAKO SAREAK ETA SANEAMENDU-SAREAK 
MARTXAN JARTZEA ETA ERABILTZEA 
 
Kodea: MF0608_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0608_2 Uraren banaketarako sareak eta saneamendu-sareak martxan 
jartzea eta erabiltzea. 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 (erabiltzaile-taldearen ahalmenei eta premiei 
egokitzapenak egiteari dagokionez izan ezik), LB3, LB4, LB5, LB6, LB8 eta LB9 lanbide-burutzapenekin.  
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Uraren banaketarako sareak eta saneamendu-sareak martxan jarri aurreko egiaztapen-eragiketak egitea. 

EI1.1 Uraren banaketan eta saneamenduan erabilitako material desberdinetako hodiak eta osagarriak babesteko 
erabiltzen diren metodoak eta teknikak deskribatzea. 
EI1.2 Presio- eta estankotasun-probak egiteko erabilitako prozedurak deskribatzea. 
EI1.3 Zangak betetzeko eta trinkotzeko teknikak deskribatzea. 
EI1.4 Sareak seinaleztatzeko eskakizunak zerrendatzea. 
EI1.5 Soberan dauden materialak kentzeko eta birziklatzeko prozesua aztertzea, betiere ingurumen-babeseko planekin 
bat etorriz. 
EI1.6 Sareen garbiketa- eta desinfekzio-eskakizunak deskribatzea haien erabilera kontuan hartuta. 
EI1.7 Material desberdinekin muntatutako uraren banaketarako sare batean eta saneamendu-sare batean: 

- Materialaren arabera sareari dagozkion babesak behar bezala jarri direla egiaztatzea. 
- Sarearen presio-probak egitea. 
- Betelana eta hori seinaleztatzea eta trinkotzea kontrolatzeko irizpideak deskribatzea. 
- Sarea garbitzea eta desinfektatzea. 

A2: Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen martxan jartzeko lanetako prebentzio- eta segurtasun-neurriak 
(sektoreko enpresetako segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea. 

EI2.1 Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen presio-proben eta martxan jartzeko lanen ondoriozko 
lanbide-arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea. 24 

 
 
 

 



 
 

Ur-sareen muntaketa eta mantentze-lanak 

EI2.2 Neurri prebentibo eta zuzentzaileak proposatzea detektatzen diren arriskuen aurrean, babes indibidual eta 
kolektiboko ekipamenduak hautatzea eta behar bezala erabiltzea barne. 
EI2.3 Uraren banaketarako sareak eta saneamendu-sareak martxan jartzeko jardunen ondoriozko ingurumen-babeseko 
eskakizunak identifikatzea. 
EI2.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 
EI2.5 Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen martxan jartzeko lanekin lotutako segurtasun-araudiaren 
alderdiak aztertzea eta ekipamenduekin batera gaineratu beharreko segurtasun-argibideak zerrendatzea. 
EI2.6 Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen martxan jartzeko lanetan izan litezkeen larrialdietan 
jarduteko protokoloak aztertzea. 
EI2.7 Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen presio-proben eta martxan jartzeko lanen ondorioz izan 
litezkeen istripuetako lehen laguntzen eskakizunak eta istriputuak garraiatzeko eskakizunak aztertzea. 

A3: Uraren banaketarako sareak eta saneamendu-sareak martxan jartzeko eragiketak egitea. 
EI3.1 Uraren banaketarako sareak eta saneamendu-sareak martxan jartzeko erabilitako eragiketa-sekuentzia, 
prozedurak eta teknikak deskribatzea. 
EI3.2 Sarea funtzionamenduan dagoenean estankotasuna egokia dela egiaztatzeko metodoak eta teknikak 
deskribatzea. 
EI3.3 Urak sareetan zehar modu egokian zirkulatzen duela egiaztatzeko metodoak eta teknikak deskribatzea. 
EI3.4 Sareen eragintza- eta kontrol-sistemen funtzionamendu egokia egiaztatzeko prozedurak aztertzea. 
EI3.5 Instalazioaren erabiltzaileari eman beharreko informazioa zerrendatzea, dagozkion eskuliburu teknikoak aztertuta. 
EI3.6 Material desberdinekin muntatutako uraren banaketarako sare batean eta saneamendu-sare batean: 

- Kontrol-elementuak programatzea. 
- Instalazioa martxan jartzea. 
- Sareen estankotasuna egokia dela egiaztatzea. 
- Presio-ponpek eta -ekipamenduek ondo funtzionatzen dutela egiaztatzea. 
- Segurtasun-, maniobra-, erregulazio- eta kontrol-sistemek ondo funtzionatzen dutela egiaztatzea. 
- Instalazioaren erabiltzaileari eman beharreko informazioa prestatzea, dagozkion eskuliburu teknikoak aztertuta. 

A4: Ur-banaketako eta saneamenduko sareetan eragiketa-maniobrak egitea. 
EI4.1Uraren banaketarako eta saneamenduko sare batean eskuz edo automatikoki eragiteko moduko elementuak eta 
horien manipulazioaren ondorioak adieraztea. 
EI4.2 Presioaren eta emariaren neurketak eta aldagaien bestelako neurketak egitea, neurketa-tresnak modu egokian 
erabiliz eta interpretatuz. 
EI4.3 Neurketen datuak prestatzea eta aztertzea, sareen funtzionamendu egokiari eta haien kontrolari dagokienez. 
EI4.4 Ponpak kontrolatzeko eta erregulatzeko prozedurak deskribatzea. 
EI4.5 Ur-biltegiei dagozkien sarrerak eta irteerak kontrolatzeko eta erregulatzeko prozedurak deskribatzea. 
EI4.6 Uraren banaketarako sareak eta saneamendu-sareak kontrolatzeko ohikoak diren alarma-motak eta haien 
programazio-tarteak zerrendatzea. 
EI4.7 Aire-sarrerek eta aire-irteerek sareen funtzionamenduan eta sare horietan egiten diren eragiketa-maniobretan 
duten eragina deskribatzea. 
EI4.8 Bibrazioek eta ahari-kolpeek sareen funtzionamenduan eta sare horietan egiten diren eragiketa-maniobretan duten 
eragina deskribatzea. 
EI4.9 Uhertasuna, ibilgutako isurketa zuzenak, usain-emanazioak eta eragiketa-maniobretan interferentziak eragin 
ditzaketen bestelako faktoreak saihesteko neurriak deskribatzea. 
EI4.10 Material desberdinekin muntatutako uraren banaketarako sare batean eta saneamendu-sare batean: 

- Sarea martxan jartzeko eragiketak egitea. 
- Emariaren, presioaren, bolumenaren eta sistema eta ekipamenduen bestelako magnitude hidraulikoen neurketak 

egitea eta lortutako balioak erreferentziako balioekin lotzea. 
- Sarearen automatizazioak kontsumo- eta immisio-gorabeheren aurrean ondo funtzionatzen duela egiaztatzea. 

 
Edukiak: 
1.  Segurtasuna ur-sareak martxan jartzeko lanetan. 

- Ur-sareen eta saneamendu-sareen muntaketa mekanikoari dagozkion segurtasun-planak. 
- Lanbide-arriskuen prebentzioa ur-sareen eta saneamendu-sareen muntaketaren arloan. 
- Segurtasun-baliabideak eta -ekipamenduak. Babes pertsonaleko ekipamenduak. Erabilera eta mantentze-lanak. 
- Ingurumen-prebentzioa eta -babesa. 
- Larrialdiak. Ebakuazioa. Lehen laguntzak. 

25 - Languneak. Segurtasun-seinaleztapena. 
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- Aplikatu beharreko araudia. 
2.  Ur-sareak martxan jartzeko lanetan aurreikusitako eragiketak. 

- Hodien eta osagarrien babesak egiaztatzeko metodoak. 
- Presio-probak egiteko prozedurak. 
- Sareak garbitzeko eta desinfektatzeko teknikak. 
- Zangak betetzeko eta trinkotzeko teknikak. 

• Zangak seinaleztatzeko eskakizunak. 
• Erabilitako materialak eta horiek birziklatzeko prozedurak. 

3.  Ur-sareak martxan jartzea. 
- Ur-sareak martxan jartzeko eragiketen eta prozeduren sekuentzia. 
- Ur-sareak erabiltzeko eskuzko sistemak eta sistema automatikoak. 
- Sarearen tarte batean zerbitzua eteteko eta berrezartzeko prozedurak. 
- Ur-sareak martxan jartzeko lanetan parametroak neurtzeko prozedurak eta tresnak. Teleneurketako eta 

telekontroleko teknikak eta tresnak. 
- Sareen, ur-biltegien, ponpen eta balbulen funtzionamendua, doitzea, erregulazioa eta kontrola ur-sareak martxan 

jartzeko lanetan. Ur-sare baten ustiapenean ohikoak diren maniobrak. 
- Ur-sare bat martxan jartzerakoan eta tratatzerakoan kaltegarriak diren faktoreak: Dilatazioak, bibrazioak, ahari-

kolpeak, uhertasuna, usainak, immisioak eta isuriak. 
 
 
 
 

4 4. prestakuntza-modulua:  
URAREN BANAKETARAKO SAREEN ETA SANEAMENDU-SAREEN 
MANTENTZE-LANAK  
  Kodea: MF0609_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0609_2 Uraren banaketarako sareak eta saneamendu-sareak 
mantentzea. 
 
Iraupena: 150 ordu 
 
 
4.1 prestakuntza-atala 
SEGURTASUNA URAREN BANAKETARAKO SAREEN ETA SANEAMENDU-
SAREEN MUNTAKETAN ETA MANTENTZE-LANETAN  
 
Kodea: UF0135 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen muntaketako eta mantentze-lanetako prebentzio- eta segurtasun-
neurriak (sektoreko enpresetako segurtasun-planetan jasotzen direnak) aztertzea. 

EI1.1 Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen muntaketaren eta mantentze-lanen lanbide-arriskuak 
identifikatzea eta ebaluatzea. 
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EI1.2 Neurri prebentibo eta zuzentzaileak proposatzea detektatzen diren arriskuen aurrean, babes indibidual eta 
kolektiboko ekipamenduak hautatzea eta behar bezala erabiltzea barne. 
EI1.3 Uraren banaketarako sareak eta saneamendu-sareak muntatzeko eta mantentzeko jardunen ondoriozko 
ingurumen-babeseko eskakizunak identifikatzea. 
EI1.4 Lan-eremuen eskakizunak eta haiek prestatzeko prozedurak deskribatzea, eta laneko arrisku espezifikoak eta 
haiek zuzentzeko neurriak zehaztea. 
EI1.5 Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen muntaketarekin eta mantentze-lanekin lotutako segurtasun-
araudiaren alderdiak aztertzea. 
EI1.6 Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen muntaketan eta mantentze-lanetan sortutako larrialdietan 
jarduteko protokoloak aztertzea. 
EI1.7 Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen muntaketaren eta mantentze-lanen ondorioz izan litezkeen 
istripuetako lehen laguntzen eskakizunak eta istriputuak garraiatzeko eskakizunak aztertzea. 

 
Edukiak: 
1.  Prebentziozko eta segurtasunezko araudiak ur-banaketaren eta saneamenduaren muntaketan eta 
mantentze-lanetan. 

- Prebentzio-arloko legeria ur-banaketaren eta saneamenduaren muntaketan eta mantentze-lanetan. 
- Aplikatu beharreko ingurumen-araudia. Ingurumena babesteko neurriak. 
- Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen muntaketa mekanikoaren eta mantentze-lan prebentibo eta 

zuzentzaileen arloko segurtasun-planen definizioa, helburuak eta edukia. 
- Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen muntaketa mekanikoaren eta mantentze-lan prebentibo eta 

zuzentzaileen arloko arriskuak eta lanbide-arriskuak prebenitzeko neurriak identifikatzea. 
2.  Segurtasunari eta lanbide-arriskuak prebenitzeari dagozkien baliabideak eta jardunak. 

- Segurtasun kolektiboko ekipamenduak eta babesak. 
- Norbera babesteko ekipamenduak uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen muntaketan eta 

mantentze-lanetan. Erabilera eta mantentze-lanak. 
- Languneak. Segurtasun-seinaleztapena. 
- Larrialdiak uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen muntaketan eta mantentze-lanetan. 

• Istripu edo gorabehera baten aurrean egin beharreko jardunak. 
• Isriputuaren lehen laguntzak. 

 
 
4.2 prestakuntza-atala 
URAREN BANAKETARAKO SAREEN ETA SANEAMENDU-SAREEN 
PREBENTZIOZKO MANTENTZE-LANAK 
 
Kodea: UF0136 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 
 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen funtzionamendu orokorra aztertzea, prebentziozko mantentze-
plana garatzeko. 

EI1.1 Dagokion dokumentazio teknikotik abiatuta, uraren banaketarako eta saneamenduko sare baten funtzionamendua 
deskribatzea, eta sarearen atalak, ekipamenduak eta osagaiak identifikatzea. 
EI1.2 Uraren banaketarako eta saneamenduko sare baten planoan, mantentze-programa jakin batean oinarritutako 
prebentzioko mantentze-lanak behar dituzten elementuak identifikatzea. 
EI1.3 Instalazio horien mantentze-lanetan aplikatu beharreko erregelamendu eta arauen eskakizun nagusiak 
deskribatzea: udal-ordenantzak, segurtasun-erregelamendua, ingurumen-erregelamendua, aplikatu beharreko UNE 
arauak. 27 
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EI1.4 Uraren banaketarako sistema batean, dagozkion planoak eta dokumentazio teknikoa izanik: 
- Prebentziozko mantentzera zuzendutako jardunen programa orokorra garatzea. 
- Egin beharreko eragiketa-motak zehaztea. 
- Egin beharreko eragiketen aldizkakotasuna zehaztea. 
- Esku-hartze bakoitzerako denborak zehaztea. 
- Eragiketetan esku hartzen duten baliabide teknikoak eta giza baliabideak zehaztea. 

A2: Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen prebentziozko mantentze-eragiketak egitea. 
EI2.1 Jardunaren irismena eta konplexutasuna aurreikustea, hornidurarik ez izateak erabiltzaileentzat dituen ondorioak 
zehaztuz eta lana ondorio horiek minimizatzeko moduan antolatuz. 
EI2.2 Mantentze-lanak egiteko beharrezkoak diren materialak, ekipamenduak eta erremintak kudeatzea, prestatzea eta 
erabiltzea. 
EI2.3 Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen ekipamenduen eta osagaien prebentziozko mantentze-
eragiketak egiteko premia arrazoitzea, ezarritako metodo bati jarraikiz. 
EI2.4 Sareen ekipamenduen eta osagaien prebentziozko mantentze-eragiketa bakoitzeko prozedurak deskribatzea. 
EI2.5 Funtzionamenduan dauden eta elementu desberdinak dituzten uraren banaketarako sare batean eta saneamendu-
sare batean, mantentze-plan bat izanik: 

- Prebentziozko mantentze-eragiketetarako beharrezko diren elementuak identifikatzea. 
- Lan-eremua obraren eskakizunekin bat etorriz prestatzea ezarritako lan-prozeduren arabera eta dagozkion lan-

arrisku espezifikoak eta haiek zuzentzeko neurriak identifikatuta. 
- Garbiketa- eta desinfekzio-eragiketak eta usainak neutralizatzeko eragiketak egitea. 
- Ihesak eta infiltrazioak detektatzeko metodo ezberdinak erabiltzea. 
- Euskarrien, babesen eta material isolatzailearen egoera orokorra egiaztatzea. 
- Mantentze-lanetan erabilitako ekipamenduak eta erremintak gainbegiratzea eta lan egiteko moduan mantentzea. 
- Jardun-txostena betetzea. 

 
Edukiak: 
1.  Uraren hornidurarako sareen eta saneamendu-sareen mantentze-lanei buruzko gai orokorrak. 

- Aplikatu beharreko ur-sareen mantentze-lanei buruzko araudia. 
- Neurriak hartzeko prozedurak eta eragiketak. 
- Sareen mantentze-programak 
- Sareetako matxura kritikoak. 

2.  Ur-sareen prebentziozko mantentze-lanak. 
- Prebentziozko mantentze-lanen programa espezifikoak. 
- Sareen prebentziozko mantentze-eragiketak. Ekipamenduak. Ohiko erremintak 
- Ihesak eta infiltrazioak detektatzeko prozedurak. 
- Parametro fisikoen neurriak hartzeko prozedurak eta eragiketak. 
- Sareen garbiketa: Ur-biltegiak. Kutxatilak. Erregistro-putzuak. Estoldak. 
- Urarekin garbitzeko eta desinfektatzeko maniobrak. 
- Prebentziozko mantentze-lanak ur-sareetako faktore kaltegarrien aurrean: 

• Sulfuroak. 
• Usain txarrak. 
• Korrosioa. 
• Higadura eta sedimentazioa. 

 
4.3 prestakuntza-atala 
URAREN BANAKETARAKO SAREEN ETA SANEAMENDU-SAREEN MANTENTZE-
LAN ZUZENTZAILEAK ETA KONPONKETA-LANAK 
 
Kodea: UF0137 
 
Iraupena: 70 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 28 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen funtzionamendu orokorra aztertzea, mantentze-eragiketa 
zuzentzaileak egiteko. 

EI1.1 Dagokion dokumentazio teknikotik abiatuta, uraren banaketarako eta saneamenduko sare baten funtzionamendua 
deskribatzea, eta sarearen atalak, ekipamenduak eta osagaiak identifikatzea. 
EI1.2 Ur-instalazio jakin bateko puntu kritikoetako matxuren ondorioak arrazoitzea. 
EI1.3 Instalazio horien mantentze-lanetan aplikatu beharreko erregelamendu eta arauen eskakizun nagusiak 
deskribatzea: udal-ordenantzak, segurtasun-erregelamendua, ingurumen-erregelamendua, aplikatu beharreko UNE 
arauak. 

A2: Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen instalazioen mantentze-eragiketa zuzentzaileak egitea. 
EI2.1 Uraren hornidurarako sareetan eta saneamendu-sareetan gertatzen diren matxurak diagnostikatzea eta horien 
arrazoiak eta sisteman duten eragina zehaztea. 
EI2.2 Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen ekipamenduen eta osagaien mantentze-eragiketa 
zuzentzaile bakoitzeko prozedurak deskribatzea. 
EI2.3 Mantentze-eragiketa zuzentzaileetan erabilitako erreminta eta ekipamendu osagarriak deskribatzea eta horien 
erabilera- eta kontserbazio-modua arrazoitzea. 
EI2.4 Uraren banaketarako sare baten eta saneamendu-sare baten funtzionamendu akastuneko hainbat ohiko kasutan: 

- Izan daitezkeen matxurak eta horien arrazoiak identifikatzea. 
- Lan-eremua obraren eskakizunekin bat etorriz prestatzea ezarritako lan-prozeduren arabera eta dagozkion lan-

arrisku espezifikoak eta haiek zuzentzeko neurriak identifikatuta. 
- Konponketa-prozedura deskribatzea, zirkuitua edo osagaia isolatuz beharrezkoa izanez gero. 
- Elementu akastuna ordeztea. 
- Sarea martxan jartzea eta sistemak ondo funtzionatzen duela egiaztatzea. 
- Mantentze-lanetan erabilitako ekipamenduak eta erremintak ere gainbegiratzea eta haiekin lan egiteko moduan 

mantentzea. 
- Mantentze-eragiketen ondoren lan-ingurunea baldintza egokietan uztea. 
- Jardun-txostena betetzea. 

A3: Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen ekipamenduen eta osagaien konpontze-eragiketak egitea. 
EI3.1 Uraren banaketarako eta saneamenduko sarearen elementu bakoitza osatzen duten zatiak eta horien funtzioak 
deskribatzea. 
EI3.2 Uraren banaketarako instalazioetan eta saneamendu-instalazioetan esku hartzen duten ponpak, balbulak, hodiak 
eta bestelako osagaiak konpontzeko teknikak deskribatzea. 
EI3.3 Hodietako, loturetako eta osagarrietako ihesen konponketan soldadura oxiazetilenikoa eta elektrikoa erabiltzea. 
EI3.4 Uraren banaketarako sare batean eta saneamendu-sare batean, dagokien dokumentazio teknikoa izanik: 

- Instalazioko elementuaren matxuratutako piezak identifikatzea. 
- Matxuratutako elementua konpontzea.  
- Elementuaren funtzionamendua egiaztatzea. 
- Jardun-txostena betetzea. 

 
Edukiak: 
1.  Uraren hornidurarako sareen eta saneamendu-sareen mantentze-lanei buruzko gai orokorrak. 

- Aplikatu beharreko ur-sareen mantentze-lanei buruzko araudia. 
- Neurriak hartzeko prozedurak eta eragiketak. 
- Sareen mantentze-programak 
- Sareetako matxura kritikoak. 

2.  Ur-sareen mantentze-lan zuzentzaileak. 
- Uraren banaketarako sareetako eta saneamendu-sareetako matxurak diagnostikatzeko metodoak. 
- Ur-sareetako matxura kritikoen identifikazioa eta deskribapena. 
- Sareko osagai desberdinak konpontzeko metodoak. 

• Soldadura bidezko konponketak 
• Kargako konponketa 

- Ur-sareetan erabiltzen diren konponketa-besarkagailuak: 
• Presiokoak 

29 • Alboko estankotasunekoak 
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• Tutu-buruko lotura bidezko besarkagailuak. 
- Loturen eta diametro anitzeko piezen sistemen deskribapena. 

• Doitze zeiharreko uztaiak 
- Hodiak zaharberritzeko sistemen funtzioak eta motak: 

• Barneko estalkia. 
• Likido obturadoreak. 
• Bestelako sistemak. 

- Kolektoreak zaharberritzeko sistemak. 
- Honako hauek desmuntatzea eta berritzea: Hodiak. Balbulak. Ponpak. Konexio errazeko elementu elektrikoak 

 
 
 
  

5 5. prestakuntza-modulua:  
UR-SAREAK MUNTATZEKO ETA MANTENTZEKO LANEKOAK EZ DIREN 
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
  Kodea: MF0030 

 
Iraupena: 80 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen (dagozkion proiektu eta memoria teknikoekin zehaztutakoak) 
zuinketa-eragiketak egitea. 

EI1.1 Instalazioko osagaiak identifikatzea eta horien kokapena aurkitzea. 
EI1.2 Zuinketa-eragiketetan eta osagaien kokapenaren markaketan esku hartzea. 
EI1.3 Langunea seinaleztatzen parte hartzea. 

A2: Uraren banaketarako sareak eta saneamendu-sareak muntatzeko eragiketak egitea dokumentazio teknikotik abiatuta, 
erreminta, ekipamendu eta material egokiak erabiliz eta segurtasun-arauei jarraikiz jardunez. 

EI2.1 Lan-eremua prestatzen esku hartzea, obraren eskakizunekin bat etorriz, ezarritako lan-prozeduren arabera eta 
dagozkion lan-arrisku espezifikoak eta haiek zuzentzeko neurriak zehaztuta. 
EI2.2 Ekipamenduak eta materialak segurtasun-baldintzetan lekuz aldatzen eta kokatzen laguntzea. 
EI2.3 Euskarri eta ainguraketa egokiak jartzen esku hartzea. 
EI2.4 Hodiak, balbulak eta gainerako elementuak prestatzen parte hartzea prozedura normalizatuei jarraikiz. 
EI2.5 Hodiak, balbulak eta gainerako elementu osagarriak muntatzen, hedatzen eta lotzen laguntzea. 
EI2.6 Korrosioaren aurkako babesen muntaketan eta aplikazioan esku hartzea baita hori behar duten hodiak eta 
elementuak termikoki isolatzen ere. 
EI2.7 Ponpak bankadan kokatzen eta finkatzen esku hartzea eta ponpak dagokion zirkuitura konexio hidrauliko bidez 
lotzea. 
EI2.8 Egindako lanei, anomaliei eta gorabeherei buruzko txostenak egitea. 

A3: Uraren banaketarako sareak eta saneamendu-sareak martxan jarri aurreko egiaztapen-eragiketak, martxan jartzeko 
eragiketak eta ondorengo eragiketa-maniobrak egitea. 

EI3.1 Materialaren arabera sareari dagozkion babesak behar bezala jarri direla egiaztatzen esku hartzea. 
EI3.2 Sarearen presio-probetan parte hartzea. 
EI3.3 Betelana nola egiten den kontrolatzea baita haren betelana eta seinaleztapena ere. 
EI3.4 Sarearen garbiketan eta desinfekzioan esku hartzea. 
EI3.5 Kontrol-elementuen programazioan laguntzea. 
EI3.6 Instalazioa martxan jartzeko lanetan parte hartzea. 
EI3.7 Sareen estankotasuna egokia dela egiaztatzen esku hartzea. 
EI3.8 Segurtasun-, maniobra-, erregulazio- eta kontrol-sistemek ondo funtzionatzen dutela egiaztatzen parte hartzea. 
EI3.9 Emaria, presioa, bolumena eta sistema eta ekipamenduen bestelako magnitude hidraulikoak neurtzen esku 
hartzea eta lortutako balioak erreferentziako balioekin lotzea. 
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EI3.10 Sarearen automatizazioak kontsumo- eta immisio-gorabeheren aurrean ondo funtzionatzen duela egiaztatzen 
parte hartzea. 
EI3.11Instalazioaren erabiltzaileari eman beharreko informazioa prestatzea, dagozkion eskuliburu teknikoak aztertuta. 

A4: Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen instalazioen, ekipamenduen eta osagaien prebentziozko 
mantentze-eragiketak egitea. 

EI4.1 Prebentziozko mantentze-eragiketak behar dituzten elementuak identifikatzea. 
EI4.2 Lan-eremua prestatzen esku hartzea, obraren eskakizunekin bat etorriz, ezarritako lan-prozeduren arabera eta 
dagozkion lan-arrisku espezifikoak eta haiek zuzentzeko neurriak zehaztuta. 
EI4.3 Garbiketa- eta desinfekzio-eragiketetan eta usainak neutralizatzeko eragiketetan parte hartzea. 
EI4.4 Ihesak eta infiltrazioak detektatzeko metodo ezberdinak identifikatzea. 
EI4.5 Euskarrien, babesen eta material isolatzailearen egoera orokorra egiaztatzen parte hartzea. 
EI4.6 Mantentze-lanetan erabilitako ekipamenduen eta erreminten berrikuspenean eta mantentze-lanetan laguntzea. 
EI4.7 Jardun-txostena betetzea. 

A5: Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen ekipamenduen eta osagaien mantentze-eragiketa zuzentzaileak 
egitea. 

EI5.1 Izan daitezkeen matxurak eta horien arrazoiak identifikatzea. 
EI5.2 Zirkuitua edo osagaia isolatzen laguntzea, beharrezkoa izanez gero. 
EI5.3 Matxuratutako elementua edo elementuak konpontzen edo elementu akastuna ordezten esku hartzea. 
EI5.4 Sarea martxan jarri ondoren, sistemaren funtzionamendua egokia dela egiaztatzen esku hartzea. 
EI5.5 Jardun-txostena betetzea. 

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.  Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen instalazioen zuinketa: 

- Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen instalazioen zuinketa-prozedurak. 
- Langunea seinaleztatzeko materiala. Erabiltzeko modua. 

2.  Obra-prozedurak uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen muntaketan: 
- Ekipamendu eta materialak lekuz aldatzea eta jasotzea. 
- Langunea seinaleztatzea. 
- Muntaketarako behar diren ekipamenduak eta elementuak zehaztea eta hautatzea instalazio-planoetatik abiatuta. 
- Zangak egiteko prozedurak. Eskoratzeko eta xukatzeak egiteko teknikak. 
- Euskarrien eta ainguren erabilera. Ipintzea. 

3.  Saneamendu-sareen eta uraren banaketarako sareen muntaketa. 
- Kalitate-irizpideak uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen muntaketan. 
- Hodietan erabilitako materialak. 
- Soldadurak egitea teknika eta metodo ezberdinen bidez. 
- Isolamendu termikoko sistemak. 
- Hodietako eta osagarrietako babesak muntatzea eta aplikatzea. 
- Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen muntaketan erabiltzen diren lanabesak, erremintak eta 

baliabideak. 
- Hodien, balbulen eta ur-biltegien muntaketa. 
- Neurketa-aparatuen eta osagarrien muntaketa. 
- Ponpen eta presio-multzoen muntaketa. 
- Kutxatilen eta erregistro-putzuen muntaketa. 
- Makinen eta ekipamenduen muntaketa mihiztatzeko, asentatzeko, lerrokatzeko eta eusteko teknikak eta eragiketak 

aplikatuz. 
4.  Uraren banaketarako sareak eta saneamendu-sareak martxan jartzea eta erabiltzea. 

- Hodi eta osagarrien babesak. 31 
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- Presio-probak. 
- Sareen garbiketa eta desinfekzioa. 
- Sareak erabiltzeko sistema automatikoak. 
- Ponpen, presio-ekipamenduen eta segurtasun-, maniobra-, erregulazio- eta kontrol-sistemen funtzionamendua. 
- Parametroen neurketak eta erabili beharreko tresnen hautaketa. 
- Sarearen automatizazioaren portaera kontsumo- eta immisio-gorabeheren aurrean. 

5.  Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen mantentze-lanak. 
- Mantentze-programa baten definizioa eta edukia. 
- Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen prebentziozko mantentze-planak egitea. 
- Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen mantentze-lan zuzentzaileetan parte hartzea. 

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 
 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0606_2 
Uraren banaketarako sareen 
eta saneamendu-sareen 
zuinketa.

• Fisikan lizentziaduna. 
• Goi-mailako ingeniaritza. 
• Ingeniaritza teknikoa. 
• Obrak eta planak burutzeko, hirigintza-

proiektuen garapeneko eta fluidoen 
instalazioen proiektuen garapeneko goi-
mailako teknikaria. 

• Energia eta uraren lanbide-arloko uraren 
eremuko 3. mailako profesionaltasun-
ziurtagiria. 

1 urte 3 urte 

MF0607_2 
Uraren banaketarako sareen 
eta saneamendu-sareen 
muntaketa. 

• Fisikan lizentziaduna. 
• Goi-mailako ingeniaritza. 
• Ingeniaritza teknikoa. 
• Obrak eta planak burutzeko, hirigintza-

proiektuen garapeneko eta fluidoen 
instalazioen proiektuen garapeneko goi-
mailako teknikaria. 

• Energia eta uraren lanbide-arloko uraren 
eremuko 3. mailako profesionaltasun-
ziurtagiria. 

1 urte 3 urte 

MF0608_2 
Uraren banaketarako sareak 
eta saneamendu-sareak 
martxan jartzea eta 
erabiltzea. 

• Fisikan lizentziaduna. 
• Goi-mailako ingeniaritza. 
• Ingeniaritza teknikoa. 
• Obrak eta planak burutzeko, hirigintza-

proiektuen garapeneko eta fluidoen 
instalazioen proiektuen garapeneko goi-
mailako teknikaria. 

• Energia eta uraren lanbide-arloko uraren 
eremuko 3. mailako profesionaltasun-
ziurtagiria. 

1 urte 3 urte 

MF0609_2 
Uraren banaketarako sareen 
eta saneamendu-sareen 
mantentze-lanak. 

• Fisikan lizentziaduna. 
• Goi-mailako ingeniaritza. 
• Ingeniaritza teknikoa. 
• Obrak eta planak burutzeko, hirigintza-

proiektuen garapeneko eta fluidoen 
instalazioen proiektuen garapeneko goi-
mailako teknikaria. 

• Energia eta uraren lanbide-arloko uraren 
eremuko 3. mailako profesionaltasun-
ziurtagiria. 

1 urte 3 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: 34 
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– 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. 
 

– 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 

Ur-sareen eta saneamendu-
sareen zuinketa, muntaketa eta 
mantentze-lanetako lantegia 

150 150 

 

 
 

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

Gorputz- eta kirol-jardueretarako 
lantegi-gela X X X X 

Ur-sareen eta saneamendu-
sareen zuinketa, muntaketa eta 
mantentze-lanetako lantegia 

X X X X 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

− Ikus-entzunezko ekipoak 
− Orri birakaria edo arbel digitala 
− Ikasgelako materiala 
− Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet 
− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia 
− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 
− Ordenagailuz lagundutako diseinurako software espezifikoa. 
− Ur-banaketako eta saneamenduko sareetan egiteko eragiketak 

automatizatzeko berariazko softwarea. 
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Ur-sareen eta saneamendu-sareen zuinketa, 
muntaketa eta mantentze-lanetako lantegia 

− Eskoratzeko sistemak 
− Materialak mugitzeko ekipamenduak 
− Lotura- eta soldadura-ekipamenduak 
− Ihesak detektatzeko ekipamenduak 
− Presio-multzoak 
− Babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduak 
− Obra seinaleztatzeko materiala 
− Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen 

instalazioen osagaiak: Hodiak, ur-biltegiak, balbulak eta abar 
 

 
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: 
 

– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta lanbide-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 urte baino gehiagokoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, 

ezartzen den araudiaren arabera. 
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