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ERAIKINGINTZA ETA OBRA ZIBILAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
ERAIKUNTZA-PROIEKTU ETA -OBREN KONTROLA 
 
KODEA 
EOCO0109 
 
LANBIDE-ARLOA 
Eraikingintza eta obra zibilak 
 
LANBIDE-EREMUA 
Obra-proiektuak eta -segimendua 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
EOC273_3: Eraikuntza-proiektu eta -obren kontrola. (872/2007 EDa, 2007ko uztailaren 2koa). 
 
LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 
 
GAITASUN OROKORRA 
Eraikuntza-proiektu eta -obretako kostuen planifikazioa eta kontrola zehaztea, jarraipena egitea eta eguneratzea; sortutako 
dokumentazioa kontrolatzea prozesuko fase guztietan, eta ezarritako argibideei jarraitzea. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0874_3: Eraikuntza-planifikazioaren segimendua egitea. 
- UC0875_3: Eraikuntza-kostuen kontrola prozesatzea. 
- UC0876_3: Eraikuntza-proiektuen dokumentazio-sistemak kudeatzea. 
 
LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Kostuak planifikatzeko eta kontrolatzeko arloan, enpresa txiki, ertain eta handietako soldatapeko langile gisa. 
 
Ekoizpen-sektoreak 
Eraikingintzako eta obra zibileko eraikuntzako enpresak, proiektu-kudeatzaileak, arkitektura-estudioak, 
aholkularitzak, higiezinen enpresak eta enpresa urbanizatzaileak. 
 
Dagozkion lanbideak edo lanpostuak: 
3122.1012 Obretako laguntzaile teknikoa. 
Bulego teknikoko buruaren laguntzailea. 
Planifikatzailearen laguntzailea. 
Kontuen kontroleko teknikariaren laguntzailea. 
Dokumentuen kontroleko teknikaria. 
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDU
AK 

UF0647: Proiektuen eta obren planifikazioa 
diseinu- eta kontratazio-faseetan 90 

UF0648: Eraikuntza-obretako gauzatze-
fasearen planifikazioa 60 MF0874_3 

Eraikuntza-planifikazioa 210 

UF0649: Eraikuntza-proiektu eta -obren 
planifikazioaren segimendua. 60 

UF0650: Kostuak obretan eta proiektuetan 90 MF0875_3 
Eraikuntza-kostuen kontrola 150 UF0651: Eraikuntza-proiektu eta -obren 

kostuen segimendua eta eguneraketa 60 

MF0876_3 
Eraikuntza-dokumentuen kontrola 70   

MP0135 
Eraikuntza-proiektu eta -obrak 
kontrolatzeko lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

120   

ORDUAK, GUZTIRA 550   
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1. gaitasun-atala:  
ERAIKUNTZA-PLANIFIKAZIOAREN SEGIMENDUA EGITEA 

 
Kodea: UC0874_3 
 

1 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
 
LB1: Azterketa, proiektu edo obra baten abiapuntuko plan/programa bat proposatzea, Oinarrizko Plana/Programa 
ezartzeko, eta oinarrizko errendimendu-kalkuluak egitea. 

BI1.1 Abiapuntuko egoera aztertzen da prozesuari jarraitzeko ezarritako ereduaren arabera (faseak eta 
azpifaseak), eta plana guztiz definitzeko behar den informazioa detektatzen da. 
BI1.2 Azpiprozesuen (azpifaseen) errendimenduari buruzko datuak zehazten dira, datu-baseetan edo arduradun 
edo nagusiak egindako kalkuluetan oinarrituz. 
BI1.3 Iraupenen kalkuluek abiapuntuko datu egokiak erabiltzen dituzte, ereduak aurreikusitako edo arduradunak 
zehaztutako formulak hartzen dituzte oinarri, eta errore eta akatsik gabe egiten dira. 
BI1.4 Abiapuntuko plan/programako atalen arteko erlazioen kalkuluak errore eta akatsik gabe egiten dira, eta 
ereduak edo arduradunak planteatutako diseinu- eta/edo eraikuntza-prozesuaren logika errespetatzen dute. 
BI1.5 Abiapuntuko plana/programa aplikazio informatiko espezifiko baten bidez egiten da, ereduaren atalak edo 
azpiprozesuak erantsiz eta iraupenen eta erlazioen emaitzak sartuz. 
BI1.6 Osatzen den plana/programa arduradun edo nagusiari aurkezten zaio, kalkuluen justifikazioarekin batera, 
ezarritako formatuak errespetatuz. 
BI1.7 Oinarrizko Plana/Programa sortzeko, fase bakoitzean parte hartzen duten eragile guztiek planteatutako eta 
denen artean adostutako aldaketak eransten dira, eta ezarritako formatu eta kodearekin artxibatzen da plana. 

LB2: Diseinu Plana/Programa zehaztea, proiektua idazteko fasea kontrolatzeko; plan horrek bat etorri behar du 
abiapuntuko planarekin. 

BI2.1 Abiapuntuko egoera aztertzen da entrega eta kontratazioetarako ezarri diren estrategien arabera; jarduera-
sekuentzia guztiz definitzeko behar den informazioa detektatzen da, eta behar den kodea ezartzen da, jasotako 
jarraibideen arabera. 
BI2.2 Iraupenek estandar ezarriari eta erreferentziazko egutegiei jarraitzen diete, edo emandako jarraibideekin 
ordezkatzen dira. 
BI2.3 Jardueren arteko erlazioak garatu beharreko prozesuen logika errespetatuz gauzatzen dira (batzuetan, 
multzokatu egiten dira jarduerak diseinu-fasean; beste batzuetan, diseinu-faseko jarduerak eta kontratazio-
fasekoak multzokatzen dira). 
BI2.4 Diseinu Planaren/Programaren proposamenak aplikazio informatiko espezifiko baten bidez sortzen dira, eta 
jarduerak —eta osa litezkeen jarduera-multzoak— eransten dira, ezarritako kodearen bidez identifikatuak. 
BI2.5 Diseinu-proposamenak eta -plana/-programa Oinarrizko Programako dagokion atalarekin alderatzen dira, eta 
arduradunari edo nagusiari aurkezten zaizkio ezarritako formatuan. 
BI2.6 Lortzen den behin betiko Diseinu Planak/Programak fase bakoitzean parte hartzen duten eragile guztiek 
planteatutako eta denen artean adostutako aldaketak jasotzen ditu, eta ezarritako formatu eta kodearekin 
artxibatzen da. 

LB3: Kontratazio Plana/Programa zehaztea, obrak kontratatzeko prozesua kontrolatzeko, kontratazio-estrategiari 
buruzko jarraibideen arabera. 

BI3.1 Abiapuntuko egoera aztertzen da ezarritako kontratazio-estrategiaren arabera; kontratazio-lote bakoitzari 
dagokion jarduera-sekuentzia guztiz definitzeko behar den informazioa detektatzen da, eta behar den kodea 
ezartzen da, jasotako jarraibideen arabera. 
BI3.2 Behar izanez gero, abiapuntuko programan eraikuntza-faserako zehaztutakoak baino xehetasun gehiago 
ematen dira, kontratazio-programaren garapena errazteko, eta instalazio-beharrak eta behin-behineko 
sarbideetarako beharrak ere eransten dira. 
BI3.3 Iraupenek ezarritako estandarrari eta erreferentziazko egutegiei jarraitzen diete, edo agindutakoekin 
ordezkatzen dira, eta lote bakoitzean beharrezko ez diren jarduerak ezabatzen dira. 
BI3.4 Jardueren arteko erlazioak garatu beharreko prozesuen logika errespetatuz gauzatzen dira (batzuetan, 
multzokatu egiten dira jarduerak kontratazio-fasean; beste batzuetan, diseinu-faseko jarduerekin eta gauzatze-
fasekoekin multzokatzen dira). 
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BI3.5 Kontratazio Planaren/Programaren proposamenak aplikazio informatiko espezifiko baten bidez sortzen dira, 
eta jarduerak —eta osa litezkeen jarduera-multzoak— eransten dira, ezarritako kodearen bidez identifikatuak. 
BI3.6 Kontratazio-proposamenak eta -plana/-programa Oinarrizko Programako dagokion atalarekin alderatzen dira, 
eta arduradunari edo nagusiari aurkezten zaizkio ezarritako formatuan. 
BI3.7 Lortzen den behin betiko Kontratazio Planak/Programak fase bakoitzean parte hartzen duten eragile guztiek 
planteatutako eta denen artean adostutako aldaketak jasotzen ditu, eta ezarritako formatu eta kodearekin 
artxibatzen da. 

LB4: Gauzatze Planaren/Programaren aurrerakin bat egitea, planifikazio-arduradunak azter dezan; datuak jasotzea, 
jarduerak identifikatzea, baliabideak eta iraupenak kalkulatzea, eta erlazioak ezartzea, proiektua/obra gauzatzearen 
zuzendaritzak agindutakoaren arabera. 

BI4.1 Egiaztatzen da datuen iturriak proiektua/obra gauzatzearen zuzendaritzako arduradun kualifikatuak direla. 
BI4.2 Datuak jasotzeko, baldintza espezifikoak eta egin beharreko proiektuaren/obraren eskema zehazten dira, 
antzeko proiektu eta obretan izandako esperientzian oinarrituz, eta aurrez ezarritako formatuetan jasotzen dira 
datuok. 
BI4.3 Jarduerei buruzko datuak diskretizatu egiten dira, proiektuaren/obraren irizpideen arabera (geografikoak, 
antolaketakoak, tipologikoak, eta abar) ezarritako azpiataletan. 
BI4.4 Jarduerak gauzatze-arduradunarekin batera iradokitzen, zehazten eta adosten dira, proiektuaren/obraren 
ezaugarrien arabera, eta jarduera horien definizioari buruzko planifikazio-jarraibideen arabera. 
BI4.5 Iraupenak gauzatzearen arduradunarekin kalkulatzen, zehazten eta adosten dira, neurketen, kalkulatutako 
errendimenduen eta jarduera bakoitzerako aurreikusitako baliabideen arabera. 
BI4.6 Jardueren arteko erlazioak garatu beharreko prozesuen logika errespetatuz gauzatzen dira (batzuetan, 
multzokatu egiten dira jarduerak kontratazio-fasean; beste batzuetan, diseinu-faseko jarduerekin eta gauzatze-
fasekoekin multzokatzen dira). 
BI4.7 Planifikazio-eskemaren definizioa osatzeko, behar den kodifikazioa ezartzen da, eta definitutako jarduerei 
aplikatzen zaie, ezarritako azpiatalei eta unitate kritikoen segimendu-beharrei erreparatuz. 
BI4.8 Planifikazio-eskema aplikazio informatiko espezifiko batean sartzen da, eta jarduerak —eta osa litezkeen 
jarduera-multzoak— eransten dira, ezarritako kodearen bidez identifikatuak. 

LB5: Gauzatze Plana/Programa zehaztea, obra-fasea kontrolatzeko, jasotako datuetatik ezarritako aurrerakina 
abiapuntu hartuz eta proiektuaren/obraren arduradunek eskatutako doikuntzak erantsiz. 

BI5.1 Egiten diren jarduerak aurrerakinean jasotakoak edo doitu ondoren zehaztutakoak dira, eta aurrerakinerako 
ezarritako kodea aplikatzen zaie. 
B5.2 Kalkulatutako iraupenak aurrerakinean jasotakoak dira edo Oinarrizko Programan finkatutako helburuak 
betetzeko doitu ondoren zehaztutakoak. 
BI5.3 Gauzatze-faseko jardueren —edo jarduera-multzoen—arteko erlazioak eta gauzatze-faseko eta kontratazio-
faseko jardueren arteko erlazioak aurrerakinak zehazten ditu, edo doikuntza ondorenak; une horretan, jarduera 
guztiek baliabideak erabiltzeko aukera aztertzen da. 
BI5.4 Gauzatze Plana/Programa aplikazio informatiko espezifiko baten bidez sortzen da, , eta jarduerak —eta osa 
litezkeen jarduera-multzoak— eransten dira, ezarritako kodearen bidez identifikatuak. 
BI5.5 Gauzatze-proposamenak eta -plana/-programa Oinarrizko Programako dagokion atalarekin alderatzen dira, 
eta arduradunari edo nagusiari aurkezten zaizkio ezarritako formatuan. 
BI5.6 Lortzen den behin betiko Gauzatze Planak/Programak fase bakoitzean parte hartzen duten eragile guztiek 
planteatutako eta denen artean adostutako aldaketak jasotzen ditu, eta ezarritako formatu eta kodearekin 
artxibatzen da. 

LB6: Fase bakoitzeko lanen segimendua egitea, planifikazioa aldian-aldian eguneratzeko, jardueren egoerari eta lanak 
egiteko aurreikusitako datei buruzko txostenak eginez. 

BI6.1 Segimendua egiteko abiapuntuko formularioak aurrez erabakitako formatua du; indarrean den 
planeko/programako jardueretara eta denbora-epera egokitzen da, eta gauzatzearen arduradunei bidaltzen zaie, 
haien ardurapeko lanen segimendua egin ahal izateko. 
BI6.2 Erabiltzen den abiapuntuko formularioan jarduerak hasteko eta bukatzeko aurreikusitako datak eta marjinak 
jasotzen dira. 
BI6.3 Jarduerak hasteko eta bukatzeko datu errealak eta zenbat aurreratu den (maila/portzentajea) eskatzen 
zaizkie fase bakoitza gauzatzeko arduradunei edo lanetan zeharka parte hartzen duten beste eragile batzuei, 
jarraipena egiteko ezarri den denbora-epearen amaieran. 
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BI6.4 Jarraipena egiteko erabiltzen diren formularioek plana/programa eguneratzeko oinarri gisa balio dute, eta 
informazio osagarria jasotzen dute egiteko gelditzen diren jardueren iraupenari buruz. 
BI6.5 Formularioa jasotako datuekin osatzen da, eta aztertzen da jarduerak —eta jarduera-multzoak— nola 
doazen ezarritako denbora-epearekiko; planean-/programan jasotako aurreikuspenekiko gertatutako 
desbideratzeak detektatzen dira, eta kuantifikatzen da zenbaterainoko eragina duten Oinarrizko Programak 
ezarritako epeetan. 
BI6.6 Jarraipenaren emaitzak arduradunari edo nagusiari jakinarazten zaizkio, eta beharrezko diren txostenak 
egiten dira, horretarako ezarritako formatuei jarraituz. 

LB7: Planifikazioko fase guztiak eguneratzea, plana/programa lanen benetako egoerara egokitzeko, aldian aldiko 
segimendua abiapuntu hartuz, eta txostenak eginez gertatutako desbideratzeei eta haiek Oinarrizko Programan 
ezarritako epeetan duten eraginari buruz. 

BI7.1 Jarraipena egiteko ezarri den tarte-kopurua bete ondoren eguneratzen da planifikazioa, desbideratze 
garrantzitsuak gertatzeko arriskua handian delako edo arduradunak edo nagusiak hala agindu duelako, eta azken 
jarraipenetik ateratako informazioa baliatzen da. 
BI7.2 Plana/programa eguneratzeko erabiltzen den aplikazio informatikoa plana sortzeko erabiltzen den bera da; 
jardueren edo jarduera-multzoen hasierako eta bukaerako datu errealak eransten dira, bai eta egiteko gelditzen 
diren jardueren iraupena ere. 
BI7.3 Planaren/programaren koherentzia aztertzen da, prozesuko anomalia logikoak detektatzen dira, eta araztu 
egiten dira. 
BI7.4 Moldatutako proposamenak eta plana/programa aurreko eguneraketako datuekin alderatzen dira, eta 
arduradunari edo nagusiari aurkezten zaizkio ezarritako formatuan. 
BI7.5 Eguneratzen den planaren/programaren behin betiko bertsioak parte hartzen duten eragile guztiek 
planteatutako eta denen artean adostutako aldaketak jasotzen ditu, eta ezarritako formatu eta kodearekin 
artxibatzen da. 
BI7.6 Eguneratzearen emaitza zehazteko, behar diren txostenak prestatzen dira, aurrez erabakitako formatuari 
jarraituz eta arduradunaren edo nagusiaren azterketak ere erantsiz. 

LB8: Planifikazioaren fase guztien berrazterketa zehaztea, aldaketen edo ezustekoen ondorioz sortutako beharretara 
egokitzeko, beharrezko diren aldaketak erantsiz eta egindako aldaketei buruzko txosten grafikoak eta/edo idatziak 
eginez. 

BI8.1 Aldaketen ondorengo egoera berria aztertzen da arduradunaren edo nagusiaren jarraibideak kontuan hartuz, 
eta planean/programan sartu beharreko aldaketak identifikatzen dira. 
BI8.2 Jardueren, iraupenen, erlazioen eta kodeen inguruko aldaketak planean/programan eransten dira, plana 
sortzeko erabili den aplikazio informatiko bera erabiliz. 
BI8.3 Lehengo jardueren eta berrien arteko erlazioak aztertzen dira, eta ezarritako gauzatze-prozesuak 
errespetatzen direla egiaztatzen da. 
BI8.4 Berraztertutako proposamenak eta plana/programa Oinarrizko Programarekin alderatzen dira, eta 
arduradunari edo nagusiari aurkezten zaizkio ezarritako formatuan. 
BI8.5 Berraztertzen den planaren/programaren behin betiko bertsioak fase horretan parte hartzen duten eragile 
guztiek planteatutako eta denen artean adostutako aldaketak jasotzen ditu, eta ezarritako formatu eta kodearekin 
artxibatzen da. 
BI8.6 Planaren/programaren bertsio berraztertua  berrazterketaren ondorengo eguneratze-prozesuaren (aldian 
aldikoa edo berezia) emaitza da. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak  
Eraikuntzako errendimenduen datu-baseak. Eraikuntzarekin lotutako Interneteko webguneak. Ekipo eta sare 
informatikoak: ordenagailuak, memoria eramangarriak, inprimagailuak. Eraikuntzako lanak planifikatzeko/programatzeko 
aplikazio espezifikoak. Neurketak eta aurrekontuak egiteko aplikazioak eta ingurune espezifikoak. Bulegotika-
aplikazioak.

Produktuak eta emaitzak  
Jarduerei buruzko datuak hartzea, planifikaziorako. Lanen segimendua egitea. Planen/programen proposamena, 
aurkezpena, segimendua, eguneraketa berrazterketa. Azterketen, proiektuen eta obren planak/programak. 
Planen/programen jarraipena egiteko, eguneratzeko eta berraztertzeko txostenak: ahozkoak, idatziak eta grafikoak.
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Erabilitako edo sortutako informazioa 
Azterketa- eta proiektu-dokumentuak. Prozesu-ereduak: azterketak, proiektuak, obrak. Jardueren eta azpiprozesuen 
errendimenduak. Jardueren iraupena. Jardueren arteko erlazioak. Segimendua egiteko formularioak. Eraikuntza-
prozesuetako planak/programak. Taldeburuaren ahozko eta idatzizko argibideak.

 
 
 
 
 
2. gaitasun-atala: 
ERAIKUNTZA-KOSTUEN KONTROLA PROZESATZEA 

 
Kodea: UC0875_3 
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Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Kapitulu eta partidei buruzko informazioa osatzea eta egokitzea, planteatutako proiektuaren/obraren eragin 
ekonomikoa ezagutzeko; ezarritako kodifikazio-sistema aplikatzea eta aurrekontu bat prestatzea (kostuen abiapuntuko 
kalkulua). 

BI1.1 Abiapuntuko informazioa aztertzen da, eta ezarritako aurrekontu-eredura egokitzen da, osorik definitzeko; 
behar den kodea ezartzen da, jasotako jarraibideen arabera. 
BI1.2 Erabakitako kodifikazio-sistema erabiltzen da partida eta kapitulu guztietan. 
BI1.3 Aurrekontua kalkuluko aplikazio informatiko baten bidez edo aplikazio espezifiko baten bidez sortzen da, eta 
partidak eta kapituluak eransten dira, bai eta erabakitako kodifikazioak identifikatutako beste multzo batzuk ere. 
BI1.4 Lortzen den aurrekontua ezarritako formatuen arabera aurkezten da, eta datuen jatorriari eta partida 
zehaztugabeei buruzko argibideak ematen dira. 
BI1.5 Erreferentziazko aurrekontua sortzeko, parte hartzen duten eragile guztiek planteatutako eta denen artean 
adostutako aldaketak eransten dira, eta ezarritako formatu eta kodearekin artxibatzen da plana. 

LB2: Aurrekontuaren unitateak proiektuaren arduradunak zehaztutako loteetan banatzen dira, gero kontratatu ahal 
izateko, eta planteatutako loteen eragin ekonomikoa zehazten da. 

BI2.1 Erreferentziazko aurrekontua aztertzen da, eta ezarritako kontratazio-estrategiara egokitzen; lote bakoitzeko 
partidak eta kapituluak zehazten dira, eta behar den kodea ezartzen da, jasotako jarraibideen arabera. 
 
 
BI2.2 Loteei esleitutako aurrekontu-partidak aplikazio informatiko berean multzokatzen dira, eta aurreikusitako 
kodea aplikatzen zaio lote bakoitzari. 
BI2.3 Osatutako loteen konposizioa aztertzen da, egiaztatuz partida guztiek lote-kodea dutela eta lote guztiek 
gutxienez partida bat dutela, eta beharrezko doikuntzak egiten dira, nagusiak edo arduradunak emandako 
jarraibideen arabera. 
BI2.4 Loteka antolatutako aurrekontua aurrez zehaztutako formatuan aurkezten da, eta partidak osatzeko irizpideei 
buruzko azalpenak eransten dira; aurrekontua onartu ondoren, aurrez zehaztutako formatuan eta dagokion kodeaz 
artxibatzen da. 

LB3: Hornitzaile, kontratista edo azpikontratistentzako dokumentazioa prestatzea eskaintzak eskatzeko (lehiaketa); 
dokumentazioa aurrez zehaztutako formatuan sortzea, eta proiektuaren arduradunari aurkeztea. 

BI3.1 Kontratista eta hornitzaileekiko harremanak kudeatzea: lehiaketarako gonbita ezarritako ereduaren arabera 
aukeratzea, proiektuaren arduradunak erabakitako hartzaileei helaraztea, eta erantzunak prozesatzea nagusiari 
aurkezteko. 
BI3.2 Lehiaketaren oinarriak prestatzeko, ezarritako eredua hartzen da oinarri, eta aintzat hartzen dira proiektuaren 
arduradunaren argibideak. 
BI3.3 Lehiaketako dokumentuak proiektuaren arduradunak emandako argibideen arabera bildu eta prestatzen dira. 
BI3.4 Dokumentuak entregatzeko prestatzen den gutunak lehiaketan parte hartuko duten lehiakideak jasotzen ditu, 
aurrez zehaztutako ereduari jarraitzen dio, eta proiektuaren arduradunaren argibideak jasotzen ditu. 

LB4: Jasotako eskaintzak ebaluatzea eta konparatzea, akatsak eta hutsegiteak detektatzea, eta behar diren azalpenak 
eskatzea, proiektuaren ardurak emandako argibideen arabera homogeneizatzeko. 
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ERAIKINGINTZA ETA OBRA ZIBILAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

BI4.1 Konparazio-formulario bat sortzen da, kontratazio-lote bakoitzerako partidak eta loteak eransten dira, eta 
datu hauek zehazten dira haietako bakoitzerako: partidaren deskribapena, aurreikusitako neurketa, prezio bateratu 
estimatua eta aurreikusitako guztizko prezioa. 
BI4.2 Jasotako eskaintzen datuak formularioan eransten dira, eta prezio bateratuak eta guztizkoak jasotzen dira 
han. 
BI4.3 Formularioaren bidez prozesatutako eskaintzak aztertu egiten dira eta arduradunari aurkezten, hark azter 
ditzan, eta hauei buruzko desbideratzeak detektatzen eta erregistratzen dira: neurketak, erantsi gabeko partidak 
edo partida handituak, eta epeak, lizitazioan jasotakoekiko dauden aldeak zehaztuz. 
BI4.4 Eskaintzen desbideratzeak aztertu ondorengo informazioa/argibideak eskatzen dira, proiektuaren 
arduradunak hala aginduta, horretarako ezarritako kanalen eta formatuen arabera eta jasotzeko epe bat jarriz. 
BI4.5 Partida edo kapitulu batzuk ez dituzten eskaintzak formulariotik kentzen dira edo ez, nagusiaren edo 
arduradunaren argibideei jarraituz, eta, formularioan jasotzea erabakiz gero, berritu egiten da konparazio-koadroa, 
eskaintza-eskaeraren lotearen frakzio komuna islatzeko, eta lote berri bat sortzen da eskaintzan sartu gabeko lote 
berriarekin. 
BI4.6  Formularioko datuak prozesatzen dira eskaintzak homogeneizatu ondoren; eskaintzak konparatzen dira, 
onenak aukeratzeko partidaren arabera; eta abiapuntuko datuekiko desbideratze-portzentajeak ezartzen dira. 
BI4.7 Konparazioaren emaitzak arduradunari edo nagusiari aurkezten zaizkio; konparazio-koadro bat sortzen da 
ezarritako formatuen arabera, eta azterketaren eta kontratistekin negoziatutakoaren ondorioz egindako aldaketak 
eransten dira. 

LB5: Ziurtagiriak idaztea, jaulkitzeko eta fakturatzeko, baloratutako erlazioak proiektuaren arduradunak onartutako 
neurketetara eta klausuletara egokitzeko. 

BI5.1 Kontratatutako irismeneko partidak eta kapituluak ziurtapen-formulario batean sartzen dira, eta datu hauek 
eransten dira: partida bakoitzaren deskribapena, neurketak, kontratatutako prezio bateratuak eta guztizkoak. 
BI5.2 Proiektuaren arduradunak onartu duen eta exekutatu den obraren neurketei buruzko datuak sartzen dira 
formularioan. 
BI5.3 Kontratistek bidalitako ziurtapen-faseko zerrendak formularioaren bidez prozesatzen dira; erroreak 
egiaztatzen dira, eta kontratuarekiko dauden prezio- eta partida-aldaketak detektatzen dira. 
BI5.4 Kontratistarentzako ziurtagirietan proiektuaren arduradunaren oharrak eransten dira. 

LB6: Proiektuan egindako aldaketek eragindako kostuen jarraipena egitea eta datuak eguneratzea, kostuen txostenak 
egiteko; aldaketa-proposamenen formalizazioa egiaztatzea, bai eta proposamenak indarrean den kontratuko klausulekin 
bat datozela egiaztatzea ere. 

BI6.1 Egiaztatzen da partiden neurketa-aldaketei aplikatutako prezio bateratuak —kontratistaren eta proiektuaren 
arduradunen artean adostuak— bat datozela kontratuko prezioekin. 
BI6.2 Egiaztatzen da aldaketa-eskaera edo -proposamenak kontratua aldatzea dakarten agindu/hitzarmenetan 
formalizatzen direla; egiaztatzen da behar bezala aurkeztu direla eta proiektuaren arduradunek onartzen dituztela. 
BI6.3 Aldaketa-eskaerei edo hitzarmen osagarriei dagokien dokumentazioa bildu eta ordenatu egiten da; 
tramitazioari dagozkion gutunak eta dokumentuak aurrez zehaztutako formatuen arabera eta arduradunaren edo 
nagusiaren jarraibideen arabera egiten dira. 
BI6.4 Kausak kategorizatzeko sistemak bat etorri behar du erabakitako aldaketekin eta ezarritako jarraibideekin. 
BI6.5 Kodifikazio-sistema berraztertua aplikatzen zaie kontratatutako obra-irismen berriaren partidei eta kapituluei, 
bai eta partida eta kapitulu zaharrei ere. 
BI6.6 Kontratatutako irismen berriko partidak eta kapituluak ziurtapen-formulario batean sartzen dira, eta datu 
hauek eransten dira: partida bakoitzaren deskribapena, neurketak, kontratatutako prezio bateratuak eta guztizkoak. 

LB7: Kostu-orriak prestatzea eta prozesatzea, proiektuaren arduradunak horren berri izan dezan; kontratazioaren, 
aldaketen eta ziurtagirien berri ematea, eta proiektu orokorraren kostuen egoerari buruzko txostenak egitea aldian-aldia. 

BI7.1 Kostu-orria sortzeko, formulario batean sartzen dira kapitulu eta partida guztiak, azpikontratisten arabera 
xehatuak, eta bakoitzari dagozkion datu hauek sartzen dira: aurrekontuan finkatutako prezioa, abiapuntuko 
kontratua, berraztertu ondorengoa, eta ziurtagiria. 
BI7.2 Kostu-orria egiaztatzen, eguneratzen eta zuzentzen da, egindako aldaketen eta kontratazio berrien 
ondoriozko datuak sartuz. 
BI7.3 Orrian, zutabeetan sartzen dira datuak, ikusteko zer alde dagoen aurrekontuan jasotakoaren eta 
kontratatuaren artean, eta kontratatuaren eta egiaztatutakoaren artean; proiektuaren arduradunari helarazten zaio, 
hark azter dezan, eta kode egokia jartzen zaio, azterketa erraztek 
BI7.4 Kostuei buruzko txostenak idazten dira, aplikazio informatikoen bidez, eta datu hauek eransten dira: 
egiaztatze erreala eta aurreikusia, aurrekontuan egindako aldaketak, aurreikusitako aldaketa eta/edo kontratazioen 
arrazoien banaketa, kurba edo grafikoetarako zehaztutako formatuen eta arduradun edo nagusiaren argibideen 
arabera. 
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Eraikuntza-proiektu eta -obren kontrola 

BI7.5 Hileroko kostuen txostena sortzeko, kostuen informazioan sartzen dira aipatutako aldaketak, betiere aurrez 
zehaztutako formatuen eta proiektuaren arduradunak emandako argibideen arabera. 
BI7.6 Hileroko kostuen txostena aurrez zehaztutako formatuarekin eta kodearekin artxibatzen da. 

 
 
Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak  
Eraikuntzako prezioen datu-baseak. Eraikuntzarekin lotutako Interneteko webguneak. Ekipo eta sare informatikoak: 
ordenagailuak, memoria eramangarriak, inprimagailuak. Neurketak eta aurrekontuak egiteko aplikazioak eta ingurune 
espezifikoak. Bulegotika-aplikazioak.

Produktuak eta emaitzak 
Proiektuaren kontratazio-loteak. Eraikuntza-lehiaketen dokumentazioa. Azterketen, proiektuen eta obren ziurtagiriak. 
Kostu-orrien proposamena, aurkezpena, segimendua, eguneraketa eta berrazterketa. Kostuen jarraipena egiteko, 
eguneratzeko eta berraztertzeko txostenak: ahozkoak, idatziak eta grafikoak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Azterketa- eta proiektu-dokumentuak. Aurrekontu-ereduak: azterketak, proiektuak, obrak. Eraikuntzako prezioak. 
Lehiaketen oinarrien dokumentazioa. Zerrenda baloratuak eta aurrekontuak. Kontratuetako, hitzarmen osagarrietako, 
aldaketa-eskaeretako dokumentazioa. Taldeburuaren ahozko eta idatzizko argibideak.

 
 
 
 

3. gaitasun-atala: 
ERAIKUNTZA-PROIEKTUEN DOKUMENTAZIO-SISTEMAK KUDEATZEA. 

 
Kodea: UC0876_3 
 

3 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Kontrolatu beharreko dokumentuen aurkibide bat prestatzea gero kode bat esleitzeko; proiektuan/obran parte 
hartzen duten dokumentuak zehaztea eta sailkatzea, bai eta dokumentuok proiektuaren garapenean parte hartzen duten 
eragileekin duten erlazioa zehaztea eta sailkatzea ere. 

BI1.1 Abiapuntuko egoera aztertzen da kontrolatu beharreko proiektu-motarako ezarritako dokumentazio-
ereduaren arabera, eta proiektua osorik definitzeko behar den informazioa detektatzen da. 
BI1.2 Erreferentziatu beharreko dokumentu-moten behin betiko zerrenda zehazteko, uneko proiektuaren/obraren 
dokumentu espezifiko motei buruzko informazioa eskatzen zaio proiektu-taldeari, eta aurrez zehaztutako 
formatuan jasotzen da. 
BI1.3 Zerrendako dokumentuak hiru taldetan sailkatzen dira: proiektuan/obran parte hartzen dutenek eginak, lehen 
taldekoak ez izan arren proiektuaz/obraz arduratzen den taldeak kudeatzen dituenak, eta, azkenik, dokumentazio-
sistemaren kudeaketatik kanpo egon arren proiektuan/obran parte hartzen dutelako aipatzen direnak. 
BI1.4 Dokumentu bakoitza hura sortu, onartu, bidali, erregistratu eta/edo erabili duen eragilearekin lotzen da, 
arduren matrize bat sortuz edo egokituz. 
BI1.5 Artxibatu beharreko dokumentu-moten aurkibidea sortu edo egokitu egiten da eredu estandar bat oinarri 
hartuta, eta dokumentu guztien erreferentzia eta artxibo fisikoa bermatzeko. 
BI1.6 Dokumentuak sailkatzeko eta indexatzeko proposamenak aurkezten zaizkio nagusiari edo arduradunari, eta 
aurrez zehaztutako formatuei jarraitzen zaie. 
BI1.7 Kontrolatu beharreko dokumentu-zerrendaren eta artxibo-sistemaren behin betiko bertsioa sortzen da; 
nagusiaren edo arduradunaren argibideak eransten dira, eta haiek egiteko, aldatzeko edo artxibatzeko lanetan 
arduraren bat duten guztiei helarazten zaie. 
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ERAIKINGINTZA ETA OBRA ZIBILAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

LB2: Kodifikazio-sistema bat ezartzea eta aplikatzea, eta proiektuan parte hartzen duten dokumentu guztiak 
lehentasunaren arabera erregistratzea, dokumentazioa bateratzeko eta haren trazabilitatea bermatzeko. 

BI2.1 Lehentasuna ematen zaio dokumentazio kritikoa erregistratzeari, eta behin-behineko kodifikazio-sistema bat 
aplikatzen da, proiektu-/obra- jakin baterako egokitua, eredu estandar bat abiapuntu hartuta. 
BI2.2 Planoen kodifikazioak proiektu-mota eta -fasea jasotzen ditu, eta kodea aplikatzeko arduradunen onespena 
behar du. 
BI2.3 Testu-dokumentuen kodifikazioak —bileren aktak, gutunak, faxak, bidalketak, aldaketak, informazio-
eskaerak—proiektu-mota eta -fasea jasotzen ditu, eta kodea aplikatzeko arduradunen onespena behar du. 
BI2.4 Kodifikazio-sistemari buruzko proposamenak aurkezten zaizkio nagusiari edo arduradunari, eta aurrez 
zehaztutako formatuei jarraitzen zaie. 
BI2.5 Kodifikazio-sistemaren behin betiko bertsioa sortzen da; nagusiaren edo arduradunaren argibideak eransten 
dira, eta haiek egiteko eta aldatzeko lanetan arduraren bat duten guztiei helarazten zaie. 

LB3: Fluxu-diagramen bidez irudikatzea kudeaketako dokumenturik konplexuenak —dokumentuen kudeaketako 
sistemako dokumentuek hala eskatuta—, proiektuan parte hartzen duten eragileek errazago uler eta aplika ditzaten. 

BI3.1 Abiapuntuko egoera aztertzen da, dokumentuak bideratzeko prozesuen konplexutasuna eta garrantzia 
baloratzen da, eta diagramen bidez irudikatu behar diren ala ez erabakitzen da. 
BI3.2 Irudikatu beharreko prozesuen fluxu-diagrama egiten da, antzeko prozesuen diagramen eredu estandarrak 
egokituz proiektura. 
BI3.3 Irudikatzen den diagramak, prozesuak deskribatzean, parte hartzen duten eragileen erantzukizunak ere 
zehazten ditu; informazio hori bat dator erantzukizun-matrizearekin, eta proiektuaren etapetako prozesuetan 
gertatu diren aldaketak ere jasotzen dira. 
BI3.4 Prozesuaren diagramei buruzko proposamenak aurkezten zaizkio nagusiari edo arduradunari, eta aurrez 
zehaztutako formatuei jarraitzen zaie. 
BI3.5 Izapide-prozeduren eta haien diagramen behin betiko bertsioa prestatzen da, nagusiaren edo arduradunaren 
argibideak erantsiz, eta tramitazio-prozesuan parte hartzen dute eragile guztiei helarazten zaie. 

LB4: Formatu estandarra aplikatzea sisteman sortu beharreko dokumentu-mota bakoitzari eta sistemak eskatutako 
txosten bakoitzari, eta proiekturako berariazkoak diseinatzea, eredu estandarrean ez daudenean. 

BI4.1 Abiapuntuko egoera aztertzen da, eta bereizten dira, batetik, formatu estandarretara egokitzen diren 
dokumentu-motak eta, bestetik, formatu berriak behar dituztenak. 
BI4.2 Proiektuko dokumentuei formatu-eredu estandarra aplikatzen zaie, edo irudi korporatiboari eusten dioten 
formatu berriak diseinatzen dira. 
BI4.3 Dokumentuetan behar diren zigiluak sortzeko, eredu estandarrak egokitzen dira, edo irudi korporatiboari 
eusten dioten formatu berriak diseinatzen dira. 
BI4.4 Sisteman sartu behar diren edo proiektuaren beharretara egokitu behar duten dokumentu-moten formatuak 
diseinatu edo egokitu egiten dira, irudi korporatiboari eutsiz. 
BI4.5 Dokumentuen edo zigiluen formatuei buruzko proposamenak nagusiari edo arduradunari aurkezten zaizkio, 
hark onar ditzan. 
BI4.6 Dokumentuen eta zigiluen behin betiko bertsioa sortzen da; nagusiaren edo arduradunaren argibideak 
eransten dira, eta haiek egiteko eta/edo onesteko lanetan arduraren bat duten guztiei helarazten zaie. 
 

LB5: Dokumentuen kudeaketako sistema erabiltzea, zabaldua eta indarrean dela eta ezarritako prozeduren eta 
metodologiaren arabera erabiltzen dela bermatzeko. 

BI5.1 Abiapuntuko egoera aztertzen da, dokumentazio-sistemarako behar diren ekipo informatikoen ezaugarriak 
eta ahalmena baloratzeko. 
BI5.2 Ekipo eta sistema informatikoen instalazioa eta konfigurazioa dokumentazio-sistemaren beharren arabera 
bideratzen da. 
BI5.3 Dokumentazio-sistemaren alta nagusiaren edo arduradunaren argibideei jarraituz egiten da, eta egiaztatzen 
da sistemak behar bezala funtzionatzen duela. 
BI5.4 Kontaktuak eta parte hartzen duten eragileak kodetu eta sisteman sartzen dira; bidaltzaile eta/edo hartzaile 
diren bereizten da, eta kontaktuen bakartasuna eta trazabilitatea egiaztatzen da. 
BI5.5 Sistemak ondo funtzionatzeko behar diren dokumentuak sortu eta/edo artxibatu egiten dira, horretarako 
ezarritako prozedurak, kodifikazioa eta formatuak erabiliz. 
BI5.6 Planoak eta informazio teknikoa artxibatu eta bidali egiten dira, eta egiaztatzen da onartzen diren unetik 
denbora-epe laburrenean iristen direla eta indarrean daudela erabilera-puntuetan. 
BI5.7 Dokumentuen edo zigiluen formatuei buruzko proposamenak nagusiari edo arduradunari aurkezten zaizkio, 
hark onar ditzan. 
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Eraikuntza-proiektu eta -obren kontrola 

BI5.8 Dokumentuen eta zigiluen behin betiko bertsioa sortzen da; nagusiaren edo arduradunaren argibideak 
eransten dira, eta haiek egiteko eta/edo onesteko lanetan arduraren bat duten guztiei helarazten zaie. 
BI5.9 Sistemaren funtzionamendua jakinarazten zaio arduradunari edo nagusiari, eta txostenak prestatzen dira, 
dokumentazio-sistemaren jarraipena eginez diagnostika daitezkeen proiektu-kontrolaren alderdiei buruzkoak. 

 
 
Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak  
Ekipo eta sare informatikoak: ordenagailuak, memoria eramangarriak, inprimagailuak. Dokumentuen kontroleko aplikazio 
eta ingurune espezifikoak. Bulegotika-aplikazioak. Artxibo fisikoen sistemak 

Produktuak eta emaitzak 
Proiektuaren/obraren dokumentazioaren aurkibidea. Dokumentu bakoitzaren bakartasuna bermatzen duen kodifikazio-
sistema. Dokumentuen formatu estandarrak. Dokumentuen kontroleko sistema pasatu behar duten prozesuei buruzko 
fluxu-diagramak. Dokumentuen eta prozesuen segimendua egiteko txostenak: ahozkoak, idatziak eta grafikoak.

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Azterketa- eta proiektu-dokumentuak. Proiektu-mota baterako ezarritako dokumentazio-eredua. Proiektuaren antzeko 
prozesuak irudikatzeko diagramen eredu estandarrak. Prestatu beharreko dokumentuak definitzen dituen proiektuaren 
espezifikazio-orria.
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III PRESTAKUNTZA  

3
4

1
2

 
1. prestakuntza-modulua:  

ERAIKUNTZA-PLANIFIKAZIOA 
 

2. prestakuntza-modulua:  
ERAIKUNTZA-KOSTUEN KONTROLA 

 
3. prestakuntza-modulua:  

ERAIKUNTZA-DOKUMENTUEN KONTROLA 
 

4. prestakuntza-modulua:  
ERAIKUNTZA-PROIEKTU ETA -OBRAK KONTROLATZEKO LANEKOAK EZ 

DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 



 
 
ERAIKINGINTZA ETA OBRA ZIBILAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

1  
1. prestakuntza-modulua:  
ERAIKUNTZA-PLANIFIKAZIOA 
 
Kodea: MF0874_3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0874_3: Eraikuntza-planifikazioaren segimendua egitea. 
 
Iraupena: 210 ordu 
 
 
1.1 prestakuntza-atala 
PROIEKTUEN ETA OBREN PLANIFIKAZIOA DISEINU- ETA KONTRATAZIO-
FASEETAN  
 
Kodea: UF0647 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3rekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Planifikazio-/programazio-prozesuak aztertzea, haien erabilgarritasuna baloratuz, erabilitako metodoak konparatuz, eta 
programa errazen kalkuluak eginez, aplikazio informatiko espezifikoak erabili gabe. 

EI1.1 Bi proiektu-nozio hauen artean zer alde dagoen azaltzea: proiektua dokumentu tekniko gisa eta proiektua ekintza 
planifikatu eta zuzendu gisa. 
EI1.2 Proiektuetan plangintza zergatik den erabilgarria eta beharrezkoa azaltzea, eta proiektu kontzeptuaren definizio 
egokia formulatzea, proiektuen garapenaren ikuspegitik. 
EI1.3 Planifikazio-metodo guztietako elementuak azaltzea: prozesuaren eredua, azpiprozesuak, faseak eta azpifaseak, 
jarduerak, erlazioak. 
EI1.4 Planifikazio-metodo motak sailkatzea eta konparatzea (Gantten diagrama, bide kritikoko metodoak), helburuen, 
irismenaren eta kalkulu-prozeduren arabera. 
EI1.5 Termino hauen arteko aldeak azaltzea: jarduerak (hasi eta bukatzen direnak), laburpen-jarduerak, mugarriak, 
proiektuaren desagregazio-egitura. 
EI1.6 Jardueren arteko erlazio-motak azaltzea, eta bide kritikoa zer den esplikatzea. 
EI1.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, ohiko prozesu baten —esaterako, errezeta 
erraz bat edo kafe bat prestatzea— aurrekotasun-sare bat kalkulatzea, eta hura Gantten diagraman irudikatzea, 
sarearen iraupena eta bide kritikoa kalkulatuz aplikazio informatiko espezifikorik erabili gabe. 
EI1.8 Planifikazioaren segimendu-, eguneratze- eta berraztertze-beharrak azaltzea. 
EI1.9 Planifikazioa/programazioa aplikatzean gertatutako akatsen kausak eta efektuak deskribatzea. 
EI1.10 Berrikuntza teknologikoko eta antolakuntza-berrikuntzako faktoreak deskribatzea proiektuak planifikatzeko 
lanetan, eta haien eragina baloratzea. 

A2: Eraikuntza-proiektuen eta -obren garapenarekin lotutako prozesuak aztertzea, haien faseak mugatzea eta Oinarrizko 
Programan sartu beharreko jarduerak zehaztea. 

EI2.1 Eraikuntza-proiektu batek dituen faseak zerrendatzea (abiapuntuko definizioa, diseinua, kontratazioa, gauzatzea), 
zehaztuz fase bakoitzaren helburua, lortutako emaitza (Oinarrizko Programa, Diseinu Programa, Kontratazio Programa, 
Gauzatze Programa eta Desaktibazio Programa, hurrenez hurren) eta faseen arteko denbora-erlazioak. 
Gauzatze Programa eta Desaktibazio Programa, hurrenez hurren) eta faseen arteko denbora-erlazioak. 
EI2.2 Jarduera baten definizioan eta hari dagokion Oinarrizko Programan lortzen den xehetasun-maila azaltzea, eta 
programa egiten parte hartu duten eta/edo kontsultak egin zaizkien eragileak eta haien zereginak identifikatzea. 
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EI2.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, proiektu jakin baten Oinarrizko Programa 
sortzeko behar diren jarduerak zehaztea, proiektua osatzen duten fase guztiak kontuan hartuz. 
EI2.4 Gauzatze-fasearen ondoren proiektu bat bukatzeko egiten diren jarduerak deskribatzea. 
EI2.5 Programa bat egitean erreferentziazko egutegiek duten garrantzia azaltzea. 
EI2.6 Eraikuntza-proiektuen/-obren denbora-garapenean gertatzen diren ohiko desbideratzeak eta desbideratze horiek 
murrizteko neurriak zerrendatzea. 

A3: Proiektu jakin baten Diseinu Programa osatzen duten jarduerak zehaztea, diseinu-fasea garatzeko behar diren lanak eta 
izapideak aztertuz, eta proiektu tipo baten xehatze-egiturarekin eta programarekin konparatuz. 

CE3.1 Eraikuntza-proiektu bat egiteak dakartzan etapak (plana, azterketa, aurreproiektua, proiektua) eta hura osatzen 
duten dokumentuak identifikatzea, zehaztuz zenbateraino zehazten den diseinua etapa bakoitzean. 
EI3.2 Proiektu baten diseinuak dakartzan lan eta izapide ohikoak azaltzea, eta haiek egiteko denbora-eskema bat 
zehaztea. 
EI3.3 Proiektu bat egiteko prozesuan parte hartu duten eta/edo kontsultak egin zaizkien eragileak identifikatzea. 
EI3.4 Entrega-estrategia zer den eta diseinuko entrega ohikoak zein diren azaltzea. 
EI3.5 Diseinu-estrategiak diseinu-prozesuari nola eragiten dion azaltzea. 
EI3.6 Diseinu-prozesuen denbora-garapenean gertatzen diren ohiko desbideratzeak eta desbideratze horiek murrizteko 
neurriak zerrendatzea. 
EI3.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, eta programa eredugarria duen antzeko beste 
obra batekin konparatuz, proiektu jakin baten Diseinu Programa sortzea: 

- Xehatze-egitura zehaztea. 
- Jardueren zerrenda lortzea eta kodetzea. 
- Jardueren iraupena kalkulatzea, baliabideak esleituz eta errendimendu estandarrak aplikatuz. 
- Fase bateko jarduerak erlazionatzea, bai eta beste fase bateko jarduerekin erlazionatzea ere. 
- Aurrekotasun-sarea konfiguratzea. 

A4: Proiektu jakin baten Kontratazio Programa osatzen duten jarduerak zehaztea, kontratazio-fasea garatzeko behar diren 
lanak eta izapideak aztertuz, eta proiektu tipo baten xehatze-egiturarekin eta programarekin konparatuz. 

EI4.1 Hornikuntza- edo kontratazio-prozesua deskribatzea (lehiaketa eta esleipena), eta haren etapak ordenatzea. 
EI4.2 Proiektu baten gauzatze-obrak kontratatzeak dakartzan lan eta izapide ohikoak azaltzea. 
EI4.3 Proiektu bateko gauzatze-obrak kontratatzeko prozesuan parte hartu duten eta/edo kontsultak egin zaizkien 
eragileak identifikatzea. 
EI4.4 Kontratazio-estrategia zer den eta kontratazioko entrega ohikoak zein diren azaltzea. 
EI4.5 Kontratazio-estrategiak kontratazio-prozesuari nola eragiten dion azaltzea. 
EI4.6 Kontratazio-prozesuen denbora-garapenean gertatzen diren ohiko desbideratzeak eta desbideratze horiek 
murrizteko neurriak zerrendatzea. 
EI4.7 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, eta programa eredugarria duen antzeko beste 
obra batekin konparatuz, proiektu jakin baten Kontratazio Programa sortzea: 

- Xehatze-egitura zehaztea. 
- Jardueren zerrenda lortzea eta kodetzea. 
- Jardueren iraupena kalkulatzea, baliabideak esleituz eta errendimendu estandarrak aplikatuz. 
- Fase bateko jarduerak erlazionatzea, bai eta beste fase bateko jarduerekin erlazionatzea ere. 
- Aurrekotasun-sarea konfiguratzea. 

A5: Proiektuen eta obren programak garatzea eta kalkulatzea, aplikazio informatiko espezifikoak erabiliz. 
EI5.1 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan eraikuntza- edo urbanizazio-obra erraz bati buruzko kasu praktiko 
batean, kontuan hartuz haren diseinu- eta kontratazio-programak ezagutzen direla, jarduerak eta erlazioak guztiz 
finkatuta daudela, eta aplikazio informatiko espezifiko bat erabiliko dela: 

- Baliabideen, kodeen eta egutegien katalogoak sortzea aplikazio informatiko espezifiko horretan. 
- Identifikazio-egitura intuitibo bat (zenbaki bat) zehaztea, proiektuko jarduerak errazago aurkitzen laguntzeko. 
- Jarduera-zerrenda sartzea, eta katalogoetan ezarritako zenbakiak, deskribapenak eta kodeak esleitzea. 
- Jardueren arteko erlazioak sartzea. 
- Egutegi egokiak esleitzea, zehaztutako beharren eta sektoreko egutegi orokorren arabera. 
- Ondoriozko programa kalkulatzea, bukatzeko data, bide kritikoa, eta baliabide guztien ordu-kopuru osoa eta 

asteko batezbestekoa zehaztuz. 
- Programa araztea, aurrekorik edo ondorengorik gabeko jarduerak kenduz eta kodifikazio- edo erlazio-erroreak 

ere kenduz, bide kritiko logiko eta justifikagarriko programa bat lortu arte. 
- Bide kritikoa eta egiteko aurreikusitako epea zehaztea. 
- Behar diren baliabideak neurtzea, haien erabilera ez-eraginkorra saihesteko. 
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Edukiak: 
1. Prozesuen planifikazioa eta programazioa. Alderdi orokorrak. 

- Planifikazio-kontzeptuak: 
• Planifikazioaren definizioa. 
• Planifikazioaren/programazioaren funtzioa. 
• Planifikazio-kontzeptuak: jarduerak, laburpen-jarduerak, mugarriak, bidea eta bide kritikoa, prozesuaren 

eredua, azpiprozesuak, faseak eta azpifaseak, proiektuaren xehatze-egitura. 
• Jardueren arteko denbora-erlazioak (hasiera-hasiera, hasiera-bukaera, bukaera-bukaera, bukaera-

hasiera), lasaiera guztizkoak eta libreak. 
- Irudikatzeko eta kalkuluak egiteko metodoak planifikazioan: 

• Gantten diagrama: irudikapena, kalkulua, abantailak eta eragozpenak. 
• Bide kritikoko metodoak (CPM): aurrekotasun-sarea, gezien metodoa edo PERT (irudikapena, kalkulua, 

abantailak eta eragozpenak). 
• Erreferentziazko egutegiak. 

- Plangintzaren segimendua, eguneraketa eta berrazterketa: funtzioak. 
2. Eraikuntza-proiektu eta -obren garapena. 

- Eraikuntza-proiektuen planifikazioa/programazioa: 
• Proiektu terminoaren esanahiak. 
• Eraikuntza-proiektuen faseak: abiapuntuko fasea, diseinu-fasea, kontratazio-fasea, gauzatze-fasea, 

desaktibazio-fasea. 
• Eraikuntza-proiektuan parte hartzen duten eragileak. Proiektu-kudeatzailearen irudia.. 
• Eraikuntza-proiektu eta -obren epeetako ohiko desbideratzeak. 
• Planifikazioaren/programaren aplikazio-akatsak; kausak eta efektuak. 

- Abiapuntuko fasea: helburuak, eragile parte-hartzaileak; diseinu-, kontratazio-, gauzatze- eta desaktibazio-faseekin 
duen erlazioa; oinarrizko programa. 

- Gauzatze-fasea: helburuak, eragile parte-hartzaileak; diseinu-, kontratazio- eta desaktibazio-faseekin duen 
erlazioa; gauzatze-programa. 

- Desaktibazio-fasea: helburuak, eragile parte-hartzaileak; diseinu-, kontratazio-, eta gauzatze-faseekin duen 
erlazioa; desaktibazio-programa. 

- Berrikuntza teknologikoen eta antolakuntza-berrikuntzen erabilera eraikuntza-proiektuak exekutatzean. 
3. Eraikuntza-obretako diseinu-fasearen planifikazioa 

- Eraikuntza-proiektuen diseinua. 
• Eraikuntzaren diseinua antolatzea. 
• Eragile parte-hartzaileak. Kabinete teknikoak. 
• Helburuak eta sortutako produktuak. 
• Diseinu-fasearen aurreko, aldibereko eta ondorengo izapideak. 
• Desbideratze ohikoak epeetan diseinu-fasean (kausak eta efektuak). 

 
- Etapak proiektuak egitean, definizio-maila: 

• Eraikingintza: aurretiko azterketa, aurreproiektua, oinarrizko proiektua, gauzatze-proiektua. 
• Obra zibila: plana, aurretiko azterketa, aurreproiektua, proiektuak.  

- Diseinu-loteen entregen estrategia; kontratazio- eta gauzatze-faseekin erlazioa. 
- Diseinu Programa: xehatze-egiturak eta jarduerak. 

4. Proiektuaren kontratazio-fasea planifikatzea 
- Eraikuntza-proiektuen kontratazioa: 

• Kontratazioaren helburuak. 
• Eragile parte-hartzaileak. Eraikuntzako produktu eta zerbitzuetarako hornikuntza-sistemak. Diseinu-

enpresak, ondasunen hornikuntzako enpresak, eraikuntza-enpresak. Eraikuntzako datu-baseak. 
• Kontratazio-fasearen antolakuntza.  
• Desbideratze ohikoak epeetan kontratazio-fasean (kausak eta efektuak). 

- Hornikuntza- eta kontratazio-prozesuetako etapak. 
- Kontratazio-estrategia eta -loteak. Diseinu- eta gauzatze-faseekiko erlazioa. 
- Kontratazio Programa: xehatze-egiturak eta jarduerak.  
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5. Eraikuntzako plangintza-lanetarako aplikazio informatikoak, kalkulu-funtzioak. 
- Inportazio- eta esportazio-formatuak kudeatzea.  
- Baliabide-katalogoa.  
- Jarduerak kodetzea eta deskribatzea.  Egutegiak. 
- Kalkulu-funtzioak. 

• Programaren arazketa. 
• Amaiera-data 
• Bide kritikoa. 
• Orduak guztira. 
• Erabilitako baliabideen asteko batezbestekoa. 
• Baliabideak orekatzea 

- Planifikazioaren segimenduarekin erlazionatutako funtzioak. 
 
 
1.2 prestakuntza-atala 
ERAIKUNTZA-OBRETAKO GAUZATZE-FASEAREN PLANIFIKAZIOA 
 
Kodea: UF0648 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Eraikuntza-obren gauzatzea osatzen duten unitateak aztertzea, eta nola, noiz eta nork exekutatuko dituen deskribatzea. 

EI1.1 Eraikingintza-proiektu bat eta urbanizazio-proiektu bat gauzatzeak dakartzan kapituluak zerrendatzea, haien 
garapena eta bien arteko denbora-erlazioak zehaztea, eta bi kasuak konparatzea. 
EI1.2 Eraikuntzak egiteko prozesuko kapituluetako obra-unitate ohikoak zerrendatzea, eraikin-motak bereiztea (bizitegia, 
bulegoa, saltoki-gunea, beste batzuk), eta obra-unitateen izaera eta haien arteko denbora-erlazioak azaltzea. 
EI1.3 Urbanizazio-obrak egiteko prozesuko kapituluetako obra-unitate ohikoak zerrendatzea, eta obra-unitateen izaera 
eta haien arteko denbora-erlazioak azaltzea. 
1.4 Azpiegitura zibil klase eta mota guztien funtzioak eta ezaugarri nagusiak deskribatzea. 
EI1.5 Obretako egitura hierarkikoa azaltzea (langileak, taldeburuak, langileburuak, arduradunak, arduradun nagusiak eta 
obraburua). 
EI1.6 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, unitateak exekutatzeko erabiltzen diren 
baliabideak identifikatzea (materialak, lanbideak eta makinak). 
EI1.7 Behin-behineko instalazioak, baliabide osagarriak eta babes kolektibokoak identifikatzea eraikingintzako eta 
urbanizazioko obra tipoetan. 
EI1.8 Eraikingintzako eta urbanizazioko obra tipoetako unitate esanguratsuenak gauzatzeko metodoak eta prozedurak 
deskribatzea. 
EI1.9 Obren denbora-garapenean gertatzen diren desbideratze ohikoak zerrendatzea, eta horiek murrizteko neurriak 
zerrendatzea. 

A2: Proiektu jakin baten Gauzatze Programa osatzen duten jarduerak zehaztea, obra tipo baten xehatze-egiturarekin eta 
programarekin alderatzea, eta programa definitzeko behar den informazio osagarria ezartzea eta eskuratzea. 

EI2.1 Eraikuntza-obretako ohiko eraikuntza-jarduerak zerrendatzea, eta aurrekontuko obra-unitateekiko erlazioa eta 
neurketak ezartzea. 
EI2.2 Urbanizazio-obretako ohiko eraikuntza-jarduerak zerrendatzea, eta aurrekontuko obra-unitateekiko erlazioa eta 
neurketak ezartzea. 
EI2.3 Eraikuntza-jarduerak gauzatzeko prozesuan parte hartzen duten ekipoak eta lortutako batez besteko 
errendimenduak identifikatzea. 
EI2.4 Gauzatze Programa definitzen duten datu-bilketarako formularioen edukia eta betetzeko prozesua deskribatzea. 
EI2.5 Eraikuntzako baliabideei eta errendimenduei buruzko informazio-iturriak identifikatzea. 
EI2.6 Gauzatze-faseko planifikazioaren segimendu-, eguneratze- eta berraztertze-beharrak azaltzea. 
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EI2.7 Desaktibazio-prozesuen denbora-garapenean gertatzen diren ohiko desbideratzeak eta desbideratze horiek 
murrizteko neurriak zerrendatzea. 
EI2.8 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan obra erraz baten kasu praktiko batean, kontuan hartuz eraikuntza bat 
eta eraikuntza hori dagoen lursaila ditugula, haien proiektu-dokumentuak eta baliabide tradizionalak eta aplikazio 
informatikoak ditugula, eta antzeko beste obra batekin konparatuz, zeinaren programa erabiliko baitugu eredu gisa: 

- Haren xehatze-egitura zehaztea. 
- Jardueren zerrenda lortzea eta kodetzea. 
- Jardueren iraupena kalkulatzea, baliabideak esleituz eta errendimendu estandarrak aplikatuz. 
- Fase bateko jarduerak erlazionatzea, bai eta beste fase bateko jarduerekin erlazionatzea ere. 
- Aurrekotasun-sarea konfiguratzea. 

A3: Proiektu jakin baten Desaktibazio Programa osatzen duten jarduerak zehaztea, desaktibazio-fasea garatzeko behar 
diren lanak eta izapideak aztertuz, eta proiektu tipo baten xehatze-egiturarekin eta programarekin konparatuz. 

EI3.1 Eraikuntza-proiektu baten desaktibazioak dakartzan lan eta izapide ohikoak azaltzea, eta haiek egiteko denbora-
eskema bat zehaztea. 
EI3.2 Eraikuntza-proiektu bat desaktibatzeko prozesuan parte hartu duten eta/edo kontsultak egin zaizkien eragileak 
identifikatzea. 
EI3.3 Desaktibazio-prozesuen denbora-garapenean gertatzen diren ohiko desbideratzeak eta desbideratze horiek 
murrizteko neurriak zerrendatzea. 
EI3.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, baliabide tradizionalekin eta aplikazio 
informatikoekin, eta programa eredugarria duen antzeko beste obra batekin konparatuz, proiektu jakin baten 
Desaktibazio Programa sortzea: 

- Xehatze-egitura zehaztea. 
- Jardueren zerrenda lortzea eta kodetzea. 
- Jardueren iraupena kalkulatzea, baliabideak esleituz eta errendimendu estandarrak aplikatuz. 
- Fase bateko jarduerak erlazionatzea, bai eta beste fase bateko jarduerekin erlazionatzea ere. 
- Aurrekotasun-sarea konfiguratzea. 

 
Edukiak: 
1. Eraikuntza-obrak, alderdi orokorrak. 

- Eraikigintzako eta obra zibileko obra: obra-klaseak eta -motak, funtzioak; eraikuntza-obren eta obra zibilen arteko 
elementu komunak. 

- Obra-jardueraren eta obra-unitatearen arteko aldea. 
- Baliabideak: materialak, eskulana, ekipoak. 
- Organigramak obretan. 
- Eraikuntzako kode teknikoa. 

2. Eraikuntza-obrak planifikatzea. 
- Eraikuntza-obra motak. 
- Xehatze-egiturak. 
- Ohiko kapituluak eraikuntza-obretan:  

• Eraispenak era apeoak. 
• Lur-mugimendua. 
• Saneamendu-sare horizontala. 
• Zimenduak. Egiturak. 
• Itxiturak eta partizioak. 
• Estaldurak eta sabai aizunak. 
• Estalkiak. 
• Isolamenduak eta iragazgaizteak. 
• Zoladurak, alikatatuak eta xaflatuak. 
• Arotzeria. 
• Instalazioak. 
• Akaberak. 
• Birgaitzea eta leheneratzea. 
• Baliabide osagarriak eta babes kolektibokoak, behin-behineko instalazioak.  

- Helburuak, gauzatze-metodoak funtzioaren arabera, erabilitako baliabideak, eraikuntza-sistemak eta/edo material-
mota. 

24 - Obra- eta neurketa-unitateak. 
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- Aldi baterako jarduerak eta erlazioak. 
- Baliabideak eta errendimenduak: eraikuntzako datu-baseak. 

3. Obra zibilaren planifikazioa, urbanizazio-obrak. 
- Obra zibil motak. Urbanizazio-obrak. 
- Xehatze-egiturak urbanizazio-obretan. 
- Ohiko kapituluak urbanizazio-obretan: 

• Lur-berdinketak. Drainatzeak. Bide-zoruak. 
• Oinezkoentzako guneak. 
• Defentsa-hormak eta -obrak. 
• Zubia eta pasaguneak. 
• Tunelak. 
• Ur-hornikuntza. 
• Saneamendua eta ur-arazketa. 
• Hiriko azpiegituren sareak. 
• Lorezaintza eta paisaiaren tratamendua. 
• Hiri-altzariak. 
• Kirol-instalazioak. 
• Seinaleztatzea eta balizatzea. 
• Baliabide osagarriak eta babes kolektibokoak, behin-behineko instalazioak. 

- Helburuak, gauzatze-metodoak funtzioaren arabera, erabilitako baliabideak, eraikuntza-sistemak eta/edo material-
mota. 

- Obra- eta neurketa-unitateak. 
- Aldi baterako jarduerak eta erlazioak. 
- Baliabideak eta errendimenduak: eraikuntzako datu-baseak. 

4. Proiektuaren desaktibazio-fasea planifikatzea 
- Eraikuntza-proiektuen kontratazioa: 

• Desaktibazioaren helburuak: obra abiaraztea eta entregatzea. 
• Eragile parte-hartzaileak. 
• Desaktibazio-fasearen antolakuntza.  
• Desbideratze ohikoak epeetan desaktibazio-fasean. (kausak eta efektuak). 

- Desaktibazio-fasearen etapak. 
- Gauzatze-fasearekiko erlazioa. 
- Desaktibazio Programa: xehatze-egiturak eta jarduerak. 

5. Planifikazioko aplikazio informatikoak gauzatze- eta desaktibazio-faseetan. 
- Jardueren kodifikazioa eta Desaktibazio Programen kalkulua proiektuetan eta obretan.  
- Jardueren kodifikazioa eta Gauzatze Programen kalkulua eraikuntza- eta urbanizazio-obretan. 
 
 

1.3 prestakuntza-atala 
ERAIKUNTZA-PROIEKTU ETA -OBREN PLANIFIKAZIOAREN SEGIMENDUA. 
 
Kodea: UF0649 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB6, LB7 eta LB8rekin. 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Planifikazioaren segimendua egiteko, eguneratzeko eta berraztertzeko prozedurak deskribatzea eta aplikatzea; 
informazio eskuragarria interpretatzea eta txostenak egitea, aplikazio informatikoak erabiliz, kontrolatu beharreko proiektuen 
edo obren egoerari buruz. 

EI1.1 Planifikazioaren segimendu-, eguneratze- eta berraztertze-beharrak azaltzea. 
25 
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EI1.2 Informazio grafikoa nola erabiltzen den deskribatzea (txostenak, planoak, argazkiak...) proiektu/obra bateko lanak 
nola doazen erakusteko. 
EI1.3 Eraikuntza-proiektuen eta -obren segimendua egiteko zer prozedura erabiltzen diren eta nolako maiztasunaz 
deskribatzea, eta segimendu-formularioen ohiko edukia deskribatzea. 
EI1.4 Eraikuntza-proiektuetan eta -obretan nola eta zergatik eguneratzen den programa deskribatzea. 
EI1.5 Proiektu/obra baten lanak nola doazen erakusteko erabiltzen diren grafikoak deskribatzea. 

A2: Proiektu- eta obra-programen jarraipena egitea, eguneratzea eta berraztertzea, planifikazioko eta bulegotikako aplikazio 
informatiko espezifikoak erabiliz. 

EI2.1 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan obra erraz baten kasu praktiko batean, kontuan hartuz eraikuntza bat 
eta eraikuntza hori dagoen lursailaren urbanizazioa ditugula, haien programaren fase guztiak—guztiz ezarritako jarduera 
eta erlazioekin— ezagutzen ditugula eta behar diren aplikazio informatikoak ditugula: 

- Obran programaren segimendua egiteko behar diren formularioak sortzea. 
- Segimenduari buruzko informazioa, obraren lanen azterketaren ondorioz sortzen dena, sisteman sartzea. 
- Programa araztea eta sekuentziaz kanpoko jarduerak kentzea, bide kritiko logiko eta justifikagarriko programa 

bat lortu arte. 
- Desbideratzeak eta lanak bukatzeko aurreikusten den data berria zehaztea. 
- Txosten matrizial bat eta aurrerapen-kurba bat egitea. 
- Proiektuari egindako aldaketa baten ondoriozko jarduerak eranstea, eta lanak bukatzeko aurreikusten den data 

berria erabakitzea. 
 
Edukiak: 
1. Eraikuntza-proiektu eta -obren planifikazioaren segimendua, eguneraketa eta berrazterketa. 

- Proiektuen azken helburua eta erdibidekoak. Kontrol-puntu esanguratsuak. 
- Planifikazioaren segimendua: helburuak eta maiztasuna, prozedurak; segimendua egiteko formularioak. 
- Planifikazioaren eguneraketa; helburuak, prozedurak. 
- Planifikazioaren berrazterketa: proiektuari egindako aldaketak (aldaketak proiektuaren irismenean, gauzatzeko 

metodoak, sekuentzia, epeak). 
- Planifikazioko txostenak: proiektuaren aurrerakina, aldagai periodikoak eta metatuak; proiektuaren aurrerapenen 

berri ematen duten grafikoak (kurbak, espazio-denborak, txosten matrizialak, koloreekin markatutako planoak), 
txosten idatziak. 

2. Eraikuntzako plangintza-lanetarako aplikazio informatikoak, .segimendu- eta aurkezpen-funtzioak. 
- Segimendua egiteko formularioak. Txostenak. 
- Aurrerapen-kurbak Txoten matrizialak. 

3. Eraikuntzaren planifikazioan erabiltzen diren bulegotika-aplikazioak. 
- Inportazio- eta esportazio-formatuak kudeatzea.  
- Kalkulu-orriak editatzea eta ustiatzea. 
- Datu-baseak editatzea eta ustiatzea.  
- Aurkezpenak editatzea.  
- Artxiboa. 

 
 
 
 

2  
2. prestakuntza-modulua:  
ERAIKUNTZA-KOSTUEN KONTROLA 
 
Kodea: MF0875_3 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0875_3 Eraikuntza-kostuen kontrola prozesatzea. 
 
Iraupena: 150 ordu 
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2.1 prestakuntza-atala 
KOSTUAK OBRETAN ETA PROIEKTUETAN 
 
Kodea: UF0650 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Enpresa baten kostuak kontrolatzeko jarduerak aztertzea; erabilgarri diren baloratzea; kontzeptuak, metodoak eta 
prozedurak deskribatzea; eta  aplikatzean gertatzen diren ohiko akatsak detektatzea. 

EI1.1 Kostuak kontrolatzea zergatik den mesedegarria eta beharrezkoa azaltzea; eraikuntza-proiektuetako eta -obretako 
ohiko desbideratzeak zerrendatzea, eta desbideratzeen larritasuna baloratzea, egiteko gelditzen diren lanen eta haiek 
egiteko dagoen denboraren arabera. 
·EI1.2 Kostuak kontrolatzeko metodo guztiei dagozkien kontzeptuak eta elementuak azaltzea: prezio bateratuak eta 
deskonposatuak, kostuen sailkapena eta egitura, kostuen estimazioa (aurrekontuak), marjinak eta emaitzak, eta beste 
batzuk. 
EI1.3 Enpresa baten eragiketak kontabilizatzearen eta proiektu/obra jakin baten kostuak kontrolatzearen arteko aldea 
azaltzea. 
EI1.4 Kostuak kontrolatzeko jarduerekin lotutako terminoen esanahia behar bezala interpretatzea. 
EI1.5 Kostuak kontrolatzen gertatzen diren akatsen kausak eta efektuak deskribatzea. 
EI1.6 Berrikuntza teknologikoko eta antolakuntza-berrikuntzako faktoreak deskribatzea proiektuen kostuak kontrolatzeko 
lanetan, eta haien eragina baloratzea. 

A2: Eraikuntza-proiektu baten kostuak kontrolatzeko prozesua deskribatzea, proiektua sortzen denetik desaktibatzen denera 
arte, proiektuaren fase bakoitzeko kostuen eragina bereiziz. 

EI2.1 Eraikuntza-proiektu baten hasierako faseko eta diseinu-faseko ohiko kostuak zerrendatzea. 
EI2.2 Eraikuntza- eta urbanizazio-obren aurrekontuetako kapituluak eta azpikapituluak zerrendatzea, eta haien ordena 
erlatiboa zehaztea. 
EI2.3 Eraikin-mota guztiak (bizitegia, bulegoa, saltoki-gunea, beste batzuk) egiteko prozesuko kapituluetako obra-unitate 
ohikoak zerrendatzea, eta haien izaera azaltzea. 
EI2.4 Urbanizazio-obrak egiteko prozesuko kapituluetako obra-unitate ohikoak zerrendatzea, eta obra-unitateen izaera 
azaltzea. 
EI2.5 Aurrekontu-motak sailkatzea eta konparatzea, proiektuaren garapeneko fase bakoitzarekin eta fase bakoitzerako 
dagoen informazioarekin erlazionatuz. 
EI2.6 Diseinu-fasean noiz (kontrol-puntuak) eta zergatik eguneratu behar den kostuen kontrola azaltzea. 
EI2.7 Kontratazio-fasean kostuak kontrolatzeko beharra azaltzea, eta kantitatean, kalitatean edo eskainitako 
zerbitzuen/produktuen kostuan izandako desbideratzeak deskribatzea. 
EI2.8 Eraikuntza-obra baten kostuak aldian-aldian ixteko behar diren osagaiak identifikatzea: kostu zuzenak eta 
zeharkakoak, amortizazioak, langileak, ekipoak eta beste gastu orokor batzuk. 

A3: Eraikuntza-sektoreko obrak eta zerbitzuak kontratatzeko prozesua aztertzea, prozesuaren etapak eta etapa bakoitzean 
kudeatutako dokumentazioa zehaztea, eta eskaintzak konparatzeko irizpideak formulatzea. 

EI3.1 Eraikuntza-sektoreko obrak eta zerbitzuak kontratatzeko sistemak deskribatzea. 
EI3.2 Hornikuntza- edo kontratazio-prozesua deskribatzea (lehiaketa eta esleipena), eta haren etapak ordenatzea. 
EI3.3 Obraren kontratazioa lotetan zatitzeko beharra azaltzea, eta eraikuntza- eta urbanizazio-obretako lote ohikoak 
zerrendatzea. 
EI3.4 Eskaintza-eskariarekin lotutako dokumentazioa identifikatzea, eta dokumentu bakoitzaren funtzioa eta edukia 
zehaztea. 
EI3.5 Eskaintzak konparatzeko formulario bat egiteko mekanika deskribatzea, eta ilaren eta zutabeen ohiko edukia 
identifikatzea. 
EI3.6 Eskaintzak konparatzeko irizpideak azaltzea, eta irizpide horiek esleipen-gomendioak planteatzeko nola aplikatzen 
diren azaltzea. 
EI3.7 Kontratua sinatu aurretik kontratista batek aurkeztu behar duen dokumentazio administratiboa zerrendatzea, eta 
dokumentu bakoitzaren funtzioa zehaztea. 27 
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EI3.8 Eraikuntza-obretako kontratuen klausula garrantzitsuak aztertzea. 
A4: Aurrekontuak, kontratazio-loteak, konparazio-koadroak eta txostenak egitea, kalkulu-orriak eta neurketak egiteko 
aplikazio informatikoak erabiliz. 

EI4.1 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan eraikuntza- edo urbanizazio-proiektu/-obra baten kasu praktiko 
batean, kontuan hartuz informazio hau daukagula aplikazio informatiko espezifiko batean bilduta: bezeroaren beharrak, 
ratioei buruzko informazio osagarria, eta prezioei eta neurketei buruzko datu-baseak: 

- Aurrekontua egitea abiapuntuko fasean. 
- Gauzatze-aurrekontu bat prestatzea kalkulu-orri batean, eredu jakin bat aplikatuz eta unitateen kodifikazioa 

definituz. 
- Unitateak esleitzea definitutako kontratazio-loteei, gero eskaintzak eskatzeko. 
- Aurkeztutako eskaintza erraz batzuek konparazio-koadroa egitea, eskaintza horiek bateratzeko behar den 

informazio osagarria zehaztea, eta eskaintza egokia aukeratzea. 
- Kontratu-partiden zerrenda bat egitea. 

 
Edukiak: 

1. Eraikuntza-kostuen kontrola 
 

- Kostuen kontrolaren funtzioa. 
- Kontabilitatearen eta kostuen kontrolaren arteko aldeak. 
- Eraikuntza-proiektu eta -obren kostuetako ohiko desbideratzeak. 
- Kostuen kontrola aplikatzean egiten diren akatsak: informazio falta edo informazio-akatsak, kalkulu-akatsak, 

egozpen-akatsak, manipulazio ez-baimenduak, eta beste batzuk. 
- Eraikuntzako prezioak eta datu-baseak. 
- Berrikuntza teknologikoak eta antolakuntzakoak eraikuntza-kostuen kontrolean. 
- Eraikuntza-proiektu eta -obren kostuen kontrolaren segimendua: 

• Abiapuntuko faseko kostuak: gerentziako jarduerak, bideragarritasun-azterketak, lurzoruak, prezioak 
finkatzea, eta beste batzuk. 

• Diseinu-faseko kostuak: kostu-zentroak (aurretiko azterketak, diseinu-ekipoa, baimenak, eta beste 
batzuk). 

• Diseinu-faseko kontrol-puntuak (aurretiko azterketa, aurreproiektua eta proiektua aurkeztea).  
• Kontratazio-faseko kostuak: desbideratzeak kantitatean (neurketen doikuntza); desbideratzeak kalitatean 

(zehaztutako produktu/zerbitzuetarako hobekuntzak/aukerak); desbideratzeak zenbatekoan 
(aurreikusitako prezio bateratuekiko aldaketak, bajak).  

• Gauzatze-faseko kostuak: eraikuntza-obretako kapitulu eta azpikapitulu ohikoak (obra-unitateak, 
neurketa-moduak eta -unitateak); urbanizazio-obretako kapitulu eta azpikapitulu ohikoak (obra-unitateak, 
neurketa-moduak eta -unitateak). 

• Behin-behineko instalazioak, baliabide osagarriak eta babes kolektibokoak. 
• Kostu zuzenak eta zeharkakoak, pertsonal-kostuak, kostu materialak eta ekipo-kostuak. 

- Neurketak eta aurrekontuak: 
• Neurketak. Nozioak, kontzeptuak eta partidak, partida egokituak. 
• Aurrekontuak. Nozioak: prezio unitarioak eta deskonposatuak, kostuen sailkapena, kostuen egitura, 

aurrekontuak, marjinak, emaitzak. 
• Aurrekontu-motak: ratioka (abiapuntukoa), aurrekontu objektiboa, gauzatze-aurrekontua, eta beste 

batzuk. 
2. Kontratazioa eraikuntzan. 

- Kontratu-motak eta enpresa kontratista motak. 
- Kontratazio-loteak: kontratazio-estrategiak, eraikuntzako ohiko loteak, urbanizazio-obretako ohiko loteak.  
- Eraikuntzako obra eta zerbitzuetarako hornikuntza-sistemak:  

• Esleipen zuzena, lehiaketa eta enkantea. 
• Materialak eta ekipoak erostea eta alokatzea. 
• Zerbitzuak, proiektuak eta obrak kontratatzea eta azpikontratatzea: administrazio bidez, mozkin finko edo 

aldakorrekoa, goren mugako prezio bidez, giltza eskura, eta beste batzuk. 
• Eraikuntzako azpikontratazioari buruzko legedia. 

- Hornikuntza- eta kontratazio-prozesuetako etapak:  
• Loteak osatzea.  28 
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• Lehiaketetan parte hartzeko edo eskaintza aurkezteko gonbita. 
• Lehiaketen oinarriak prestatzea. 
• Lehiaketetan parte hartzeko / eskaintzak eskatzeko dokumentuak biltzea eta bidaltzea. 
• Eskaintza-aldia; eskaintzak argitzea eta ebaluatzea (konparazio-koadroa). 
• Esleitzeko gomendioa. 
• Esleipena eta kontratuaren sinadura. 

- Eskaintza-eskaeren dokumentazioa:  
• Gonbita: lehiaketaren oinarriak, proiektuaren dokumentuak, epeak, kontratuaren zirriborroa, eskaintza 

aurkezteko formatua, konpromiso-gutuna, eta beste batzuk. 
• Lehiaketarako: eskaintza ekonomikoa, lan-programa, organigrama, kontratuko dokumentazioari egindako 

alegazioak, behin-behineko abalak, eta beste batzuk. 
• Esleipenerako: abalak, aseguruak, kontratatzeko ahalmena, kontratistaren sailkapena, gizarte-

segurantzarekiko betebeharrak, eta beste batzuk. 
- Eskaintzak konparatzeko irizpideak:  

• Eskaintzaren irismen osoa. 
• Homogeneotasuna; aldaeren bereizkuntza. 
• Epeak. 
• Antolakuntza. 
• Gauzatze-sistemak eta beste batzuk. 
• Eraikuntzako hornitzaileen kontratuetako klausulak: hobariak eta zehapenak; ordainketen egutegia; 

kontratua deuseztatzea; kontratua berraztertzea; desadostasunak; dokumentuen lehentasun-ordena; 
halabeharra, eta beste batzuk. 

3. Aurrekontuak egiteko aplikazio informatikoak eta kalkulu-orriak. 
- Eraikuntza-proiektuetarako ingurune informatikoak. Neurketa- eta aurrekontu-tresnak. 
- Inportazio- eta esportazio-formatuak kudeatzea. Datuak sartzea. 
- Neurketa zuzeneko funtzioak euskarri informatikoko planoetan. 
- Testuak, grafikoak eta taulak editatzea.  
- Kalkulu-orriak editatzea eta ustiatzea.  
- Eraikuntza-proiektuetarako aplikazio eta ingurune informatikoak: datuak eta grafikoak formatu digitalean 

kontsultatzea eta eskuratzea. 
 
 
 
 
2.2 prestakuntza-atala 
ERAIKUNTZA-PROIEKTU ETA -OBREN KOSTUEN SEGIMENDUA ETA 
EGUNERAKETA 
 
Kodea: UF0651 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5, LB6 eta LB7rekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Eraikuntza-sektoreko hornitzaileei ordaintzeko prozedurak deskribatzea, zatiak eta ordainketa-epe ohikoak zehaztuz. 

EI1.1 Eraikuntza-obretako ziurtagirien ordainketa zatikatzeko prozedura deskribatzea, eta behar bezala interpretatzea 
ziurtapen-prozesuko terminoen esanahia. 
EI1.2 Ziurtapen-orrien egitura deskribatzea, eta orri horretako kontzeptuak nola ordenatzen diren zehaztea. 
EI1.3 Fakturatzeko eta kobratzeko prozedura deskribatzea, eta epea eta ohiko terminoak identifikatzea. 
EI1.4 Fakturetako edukiak deskribatzea. 
EI1.5 Kalkulatutako ziurtagirien eta hornitzaileek (azpikontratistek) aurkeztutako zerrenda baloratuen artean gertatzen 
diren desbideratze ohikoenak azaltzea. 29 
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EI1.6 Obra-bukaerako ziurtagiria nola formalizatzen den deskribatzea, eta atxikipenak itzultzeko ohiko prozedura 
zehaztea. 

A2: Proiektuan egindako aldaketek kostuen kontrolari nola eragiten dioten aztertzea, erabakietarako prozedurak eta haiekin 
lotutako dokumentazio deskribatzea, eta unitate berriak baloratzeko irizpideak formulatzea. 

EI2.1 Aldaketen/berrikuntzen/erreklamazioen ohiko arrazoiak azaltzea. 
EI2.2 Erabakietarako prozedura deskribatzea, proiektu batean egindako aldaketek eragindako gastuen kontrolari 
dagokionean, proiektuarekin lotutako dokumentazioa identifikatzea, eta bezero pribatuak eta administrazio publikoa 
bereiztea. 
EI2.3 Eraikuntzako aldaketa ohikoak baloratzeko irizpideak zehaztea. 
EI2.4 Aldaketak kontratuan formalizatzeko prozesua deskribatzea, bai eta erreklamazioekin eta kalte-ordainekin lotutako 
arriskuak deskribatzea ere. 

A3: Ziurtagiriak, kostu-orriak eta txostenak egitea, kalkulu-orriak eta neurketak egiteko aplikazio informatikoak erabiliz. 
EI3.1 Kontu-orriak deskribatzea, ilaretako eta zutabeetako edukia eta xehetasun-maila identifikatzea, eta azaltzea nola 
erabiltzen diren aurrekontuko aurreikuspenen eta proiektuaren eboluzio errealaren artean dauden aldeak neurtzeko. 
EI3.2 Proiektu baten eboluzioa zehazteko kostuen txosten eta grafiko ohikoak deskribatzea, eta irudikatu beharreko 
aldagaiak identifikatzea. 
EI3.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan eraikuntza- edo urbanizazio-proiektu/-obra baten kasu praktiko 
batean, kontuan hartuz informazio hau daukagula aplikazio informatiko espezifiko batean bilduta: bezeroaren beharrak, 
ratioei buruzko informazio osagarria, eta prezioei eta neurketei buruzko datu-baseak: 

- Ziurtagiri bat prestatzea, abiapuntuko neurketak eta aurretiko ziurtagiria oinarri hartuz. 
- Hileroko ziurtagiri bat izanik, kostu-orri bat eta hari lotutako txosten bat prestatzea. 
- Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dituen kasu praktiko batean, obra bateko ohiko grafikoak egitea, 

kostuei/kobrantzei eta ziurtagiriei (aurreikusiak/errealak, hilerokoak eta metatuak) dagokienez. 
 
Edukiak: 
1. Kostuen segimendua. 

- Kostuak berraztertzea. 
- Kausak: bezeroaren eskaera, proiektuaren akatsa, kontratazio-akatsa, gauzatze-akatsa, gertakizunak. 
- Erabakiak: aldaketak, berrikuntzak, erreklamazioak; bezero publiko eta pribatuen arteko aldea. 
- Prezio kontrajarriak. 
- Aldaketak baloratzeko irizpideak: kontratuko prezioak, kontratuko deskonposatuak prezio berriak osatzeko, 

merkatuko prezioak, administrazioko prezioak. 
- Dokumentazioa: aldaketa-eskaerak, aldaketa-ordenak, desadostasunak, proiektuari buruzko argibideak, eta beste 

batzuk. 
- Kostu-orriak. 
- Funtzioa. 
- Eraikuntzako kostu-orrien ohiko egitura. 
- Xehetasun-maila. 
- Kostuen txostenak. 
- Proiektuaren aurrerakina. 
- Aldagai periodikoak eta metatuak. 
- Kostuak kontrolatzeko kurbak eta grafikoak. 
- Kostuen txostenen ohiko edukia. 

2. Eraikuntzako ordainketa-prozeduraren jarraipena. 
- Ziurtagiriak. 
- Kontzeptuak: aurrekontua, ziurtagiria, biltegirako aurrerakinak, atxikipenak, kenkariak, indizeak aplikatzearen 

ondoriozko eguneratzea, ziurtagiri partzialak eta lan guztiarenak. 
- Ziurtagiri-orria. 
- Ziurtagiriak aurkezteko epeak. 
- Proiektuaren irismenean egindako aldaketak eranstea. 
- Obra-bukaerako ziurtagiria. 
- Fakturazioa. 
- Prozesua. 
- Fakturen edukia: ohiko terminoak, identifikazio-datuak, kontzeptuak. 
- Epemugak. 
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3. Berrikuntza teknologikoak eta antolakuntzakoak eraikuntza-kostuen segimenduan eta eguneraketan. 
- Ezarri berri diren aplikazio eta ekipo informatiko eta telekomunikazioetako ekipoak. 
- Inportazio- eta esportazio-formatuak kudeatzea. 
- Testuak, grafikoak eta taulak editatzea.  
- Kalkulu-orriak editatzea eta ustiatzea. 
- Emaitzak aurkeztea. 
- Irteera grafikoa. 
- Artxiboa. 

 
 
 
 
 
 
 
3. prestakuntza-modulua 
ERAIKUNTZA-DOKUMENTUEN KONTROLA 
 
Kodea: MF0876_3 

3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0876_3 Eraikuntza-proiektuen dokumentazio-sistemak kudeatzea. 
 
Iraupena: 70 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Proiektu-mota desberdinetan aplika daitezkeen dokumentuen kontroleko teknikak aztertzea; erabilgarri diren baloratzea; 
kontzeptuak, metodoak eta prozedurak deskribatzea; eta  aplikatzean gertatzen diren ohiko akatsak detektatzea. 

EI1.1 Dokumentuen kontrola zergatik den baliagarria eta beharrezkoa azaltzea, eta hori ez egiteak eraikuntza-
proiektuetan eta -obretan planteatzen dituen arazoak zerrendatzea. 
EI1.2 Dokumentuak sortzeko eta haien izapideak egiteko etapak eta erantzukizunak ezagutzea. 
EI1.3 Dokumentuen kontrola egiteko sistemak, euskarri fisiko zein informatikokoak, ezagutzea. 
EI1.4 Artxibo fisikoko sistema ohikoak deskribatzea, eta, orobat, dokumentu eta euskarrien arabera dituzten aplikazioak 
deskribatzea. 
EI1.5 Artxibo informatikoko eta segurtasun-kopiak egiteko sistemak eta egiturak deskribatzea.. 
EI1.6 ISO kalitate-sistema batean dokumentuak kudeatzeko behar diren sistemak deskribatzea, eta, orobat, eraikuntza-
proiektuetan/-obretan duten aplikazioa deskribatzea . 
EI1.7 Dokumentuen kontrola aplikatzean gertatzen diren akatsen kausak eta efektuak deskribatzea. 
EI1.8 Berrikuntza teknologikoko eta antolakuntza-berrikuntzako faktoreak deskribatzea eraikuntza-proiektuetako eta -
obretako dokumentuak kontrolatzeko lanetan. 

A2: Dokumentuen kontrolak eraikuntza-proiektu/-obra batean dituen aplikazioak zehaztea, sortzen den unetik hasi eta egiten 
den uneraino, eta fase bakoitzean egin beharrekoak identifikatzea. 

EI2.1 Dokumentuak abiapuntuko fasean kontrolatzeko prozesua deskribatzea, identifikatuz fase horrekin lotutako 
dokumentuak eta dokumentu horien izapideetan zeresana duten eragileak. 
EI2.2 Dokumentuak diseinu-fasean kontrolatzeko prozesua deskribatzea, identifikatuz fase horretako kontrol-puntuak, 
fase horrekin lotutako dokumentuak eta dokumentu horien izapideetan zeresana duten eragileak. 
EI2.3 Dokumentuak kontratazio-fasean kontrolatzeko prozesuak deskribatzea, identifikatuz kontratazioan erabilitako 
dokumentuak eta kontratista batek kontratua sinatu aurretik aurkeztu behar dituen dokumentu administratiboak. 
EI2.4 Dokumentuak gauzatze-fasean kontrolatzeko prozesua deskribatzea, identifikatuz fase horretako kontrol-puntuak, 
fase horrekin lotutako dokumentuak eta dokumentu horien izapideetan zeresana duten eragileak. 
EI2.5 Gauzatze-faseko dokumentuen garrantzia eta haiek behar bezala kontrolatzeko garrantzia baloratzea. 
EI2.6 Kalitate Sistema Integral bati lotutako dokumentu-kontroleko prozesuak deskribatzea, kalitate, ingurumen eta 
arrisku-prebentzioaren arloekin lotutako dokumentuak identifikatuz, bai eta dokumentu horien izapideetan zeresana 
duten eragileak identifikatuz ere. 
EI2.7 Eraikuntza-proiektu/-obra baten artxibo edo informatiko baten ohiko egitura deskribatzea. 31 
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EI2.8 Dokumentu fisikoak erregistratzean behar diren zigiluak ezagutzea. 
A3: Eraikuntza-proiektuetako/-obretako prozesuetan parte hartzen duten informazio- eta dokumentazio-trukeak aztertzea eta 
deskribatzea fluxu-diagramen bidez. 

EI3.1 Dokumentuen kontrolarekin lotutako fluxu-diagramak zergatik diren erabilgarri eta beharrezkoak azaltzea. 
EI3.2 Prozesu baten fluxu-diagrama batean erabiltzen diren oinarrizko formak identifikatzea. 
CE3.3 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, zehatz-mehatz definitutako prozesu baten 
fluxu-diagrama sortzea aplikazio informatiko berariazko baten bidez. 
EI3.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, proiektu baten edo ziurtagiri baten irismena 
aldatzeko prozesua irudikatzea fluxu-diagrama baten bidez. 
EI3.5 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan kasu praktiko batean, informazioa trukatzeko bi prozesu hauei 
dagozkien fluxu-diagramak interpretatzea: 

- Diseinu-ekipoak laginak, xehetasun-planoak eta espezifikazioak onartzeko prozesua. 
- Desadostasunen/akabera-zerrenden edo akatsen prozesua. 

EI3.6 Dokumentuak eguneratzeko eta hedatzeko prozesua deskribatzea, eta obretako ohiko hedapen-baliabideak 
identifikatzea. 

A4: Eraikuntzako formatu espezifikoak eta haiek identifikatzeko eta kodetzeko elementu nagusiak identifikatzea, eta 
kodetzeko sistemek izan behar dituzten ezaugarriak deskribatzea. 

EI4.1 Proiektu bateko dokumentuen formatua bat etortzeak duen garrantzia baloratzea. 
EI4.2 Obrako dokumentu garrantzitsuenek (memoria, planoak, aurrekontua, baldintza teknikoen agiria) zer funtzio duten 
eta nola aurkeztu behar diren ezagutzea, eta haien edukiak eta kudeaketarekin lotutako alderdiak ere ezagutzea. 
EI4.3 Kalitate Sistema Integral bateko dokumentu garrantzitsuenek (kalitatea, ingurumena eta arriskuen prebentzioa) zer 
funtzio duten eta nola aurkeztu behar diren ezagutzea, eta haien edukiak eta kudeaketarekin lotutako alderdiak ere 
ezagutzea. 
EI4.4 Proiektuarekin lotutako dokumentazio teknikoa identifikatzeko elementu nagusiak zerrendatzea. 
EI4.5 Proiektuarekin lotutako dokumentazio ez-teknikoa identifikatzeko elementu nagusiak zerrendatzea. 
EI4.6 Obra batean kontrolatu beharreko dokumentu guztiak barne hartzen dituen kodetze-sistema baten propietateak 
deskribatzea. 

A5: Dokumentazio-trukea eta erabilitako taula- eta grafiko-irudikapenen trukea kontrolatzeko txostenak deskribatzea, eta 
dokumentuen kudeaketan informazio- eta komunikazio-teknologiek betetzen duten funtzioa baloratzea. 
 

EI5.1 Trukearen egoerari buruzko txostenak egiteko beharra baldintzatzen duen eraikuntza-proiektuetako/-obretako 
informazioa identifikatzea. 
EI5.2 Eraikuntza-proiektuetan/-obretan informazio-fluxuari dagokionez egiten diren txosten ohikoenen edukia 
ezagutaraztea, eta erabilitako aldagaiak identifikatzea. 
EI5.3 Informazio-trukea kontrolatzeko erabilitako grafikoak deskribatzea, eta haien aldagaiak identifikatzea. 
EI5.4 Proiektu/obra baten hileko txosten baten eduki minimoa eta haren egitura aztertzea, deskribatuz nola eransten den 
dokumentuen kontroleko informazioa kostu eta planifikazioari buruzko informazioarekiko, eta nola egiten den euskarri 
digitalean. 
 
 
EI5.5 Eraikuntza-proiektu eta -obretako komunikazioan eta dokumentuen kudeaketan informazio- eta komunikazio-
teknologiak nola erabiltzen diren deskribatzea. 

A6: Dokumentuak kontrolatzeko sistema bat erabiltzea, dokumentuak fisikoki eta digitalki artxibatuz, eta oinarrizko formatu 
eta txostenak sortuz, betiere dokumentuen kontroleko bulegotikako aplikazio espezifikoak erabiliz. 

EI6.1 Ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkan eraikingintzako proiektu/obra baten kasu praktiko batean: 
- Proiektuaren/obraren behar guztiak betetzen dituen fitxategien aurkibide bat eta haren karpeta- eta azpikarpeta-

egitura prestatzea ordenagailu batean. 
- Aurkeztutako dokumentuak erregistratzea eta artxibatzea, proiektuaren/obraren aurkibidearen eta zigiluen 

arabera. 
- Testu-prozesatzaile baten bidez, eskatutako ezaugarriak betetzen dituzten hainbat formatutako dokumentuak 

egitea: gutunak, faxak, bilera-aktak, eta abar. 
- Kalkulu-orri edo datu-baseen kudeatzaile baten bidez, proiektuko planoei buruzko informazioa duen erregistro 

bat sortzea: informazio orokorra, planoaren azken aldaketa, nori bidali zaion eta noiz. 
- Taula-txosten bat eta grafikoak egitea, onartutakoak, argibide teknikoak eta desadostasunak jasoz. 
- Testu-prozesatzaile baten bidez, txosten bat egitea hilero, kostuei eta planifikazioari buruzko informazioa hainbat 

formatutan jasoz, gero guztia fitxategi bakar batean bidaltzeko posta elektroniko bidez. 32 

 
 
 

 



 
 

Eraikuntza-proiektu eta -obren kontrola 

 
Edukiak: 
1. Eraikuntza-proiektu eta -obren dokumentuen kontrola. 

- Dokumentuen kontrolaren definizioa. 
- Funtzioa. Eraikuntza-proiektu eta -obretako dokumentuen kontrol faltarekin lotutako ohiko akatsak. 
- Dokumentuak sortzeko eta izapideak egiteko prozesuen etapak: sortzea, aztertzea, onartzea, hedatzea, 

artxibatzea, aldatzea/ezeztatzea. 
- Dokumentuak kontrolatzeko sistemak. 

• Euskarri fisikoa (formularioak, taulak, erregistro-orriak). 
• Sistema informatikoak (kalkulu-orriak, datu-baseak, aplikazio espezifikoak, sare lokalak, Interneteko 

sistemak). 
2. Eraikuntza-proiektu eta -obren dokumentuen arteko diferentziak. 

- Kontrolatu beharreko dokumentu-motak: 
• Proiektuan parte hartzen dutenek sortutako dokumentuak. 
• Proiektuaren eremutik kanpo sortu diren baina proiektuaren barruan kudeatzen diren dokumentuak. 
• Proiektuaren eremutik kanpo sortu eta kudeatu diren erreferentziazko dokumentuak; komunikazioko 

dokumentuak (gutunak, faxak, mezu elektronikoak, bidalketak, bilera-aktak, informazio-eskaerak, 
desadostasunak, ekintza zuzentzaileak eta beste batzuk). 

• Dokumentu ekonomikoak (aurrekontuak, lehiaketa-orriak, eskaintzak, konparazio-koadroak, kontratuak, 
eskaerak, abalak, ziurtagiriak, fakturak, aldaketak, kontraesanak eta beste batzuk). 

• Diseinu-dokumentuak (aurretiko azterketak, planoak, espezifikazioak, memoriak, neurketak, laginak eta 
beste batzuk). 

• Kudeaketa-dokumentuak (txostenak: egunekoak, astekoak eta hilabetekoak; akabera-zerrendak, eta 
beste batzuk). 

• Dokumentu legalak (lizentziak, segurtasun- eta osasun-planak, TC1 eta TC2, aseguruak, agindu-liburua, 
eta beste batzuk). 

• Kalitate osoko sistemaren dokumentu espezifikoak (eskuliburuak, prozedurak, jarraibide teknikoak eta 
erregistroak). 

- Eraikuntzan erabiltzen diren formatuak. 
- Proiektuetako dokumentuak eta egitura (memoria, planoak, baldintza teknikoen agiria eta aurrekontua). 
- Informazio-trukea islatzeko egindako txostenak: 

• Txostenetako informazio funtsezkoa (diseinuko planoen eta dokumentuen egoera, informazio-eskaera 
edo azalpen teknikoen eskaera konponduak edo konpontzeke daudenak, bilera-akten puntu irekiak, 
desadostasunen, akabera-zerrenden edo akatsen egoera, onespenen egoera, erantzuteko dauden 
gutunak, abalen edo aseguruen iraunaldia, jasotako/bidalitako gutunak). 

• Txosten-motak: taulak eta beste batzuk. 
• Informazio-trukearen egoeraren berri ematen duten grafikoak. 

- Proiektuaren/obraren hiIeko txostena (egitura, kostuak eta planifikazioa eransteko mekanismoa, euskarri digitalean 
egitea). 

3. Eraikuntza-proiektu eta -obren dokumentuak kontrolatzeko sistemak egitea. 
- Artxibo fisiko motak: dokumentuetarako karpetak, sailkagailuak, planoak gordetzekoak, euskarri informatikoak 

(CDak, disketeak eta beste batzuk). 
- Artxibo eta segurtasun-kopia informatikoen sistemak: euskarriak (CD, DVD, ordenagailu eramangarriak, zintak eta 

beste batzuk), segurtasun-kopien sistemak (aukerakoak, automatikoak). 
- Fitxategiak sistema eragile informatikoetan kudeatzeko metodologia (Windowseko esploratzailea edo antzeko 

beste sistema batzuk erabiltzea, direktorioen zuhaitza-egitura, fitxategiak identifikatzea eta bilatzea, kopien eta 
bertsioen kudeaketa). 

- ISO kalitate-sistema baten eskakizunak eraikuntza-proiektuetan/-obretan aplikatzea. 
- Dokumentuen kontroleko elementuak eta aplikatzean gertatzen diren erroreak edo akatsak: 

• Kodetze-egitura. 
• Informazioa. 
• Dokumentuen identifikazioa edo sekuentzia. 
• Tramitazio-prozesua, tramitazio-akatsak, eta beste batzuk. 
• Dokumentuen aurkibide orokorra. 
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- Prozesuen fluxu-diagramak: funtzioak, oinarrizko formak (prozesuak, erabakiak, formatuak, txostenak, eta beste 
batzuk); fluxu-diagramen egitura eta formatuak, erabakiak hartzeko fluxu-diagramak, ziurtagiriak, aldaketak, 
dokumentuen onespena, eta beste batzuk. 

- Identifikazio-elementuak, dokumentu-moten arabera:  
• Dokumentazio teknikoa (proiektuaren dokumentuak, diseinuko beste dokumentu batzuk). 
• Teknikoa ez den dokumentazioa (komunikaziokoa, ekonomikoa, kudeaketakoa, legala). 
• Dokumentuak kodetzeko sistemak (propietateak, diseinu-dokumentuen kodifikazioa, teknikoak ez diren 

dokumentuen kodifikazioa). 
4. Eraikuntza-proiektu eta -obretako dokumentuen kontrolaren segimendua: 
 

- Abiapuntuko fasea: prozesua; sortzeko eta izapideak egiteko prozesuan parte hartzen duten dokumentuak eta 
eragileak. 

- Diseinu-fasea: prozesua; sortzeko eta izapideak egiteko prozesuan parte hartzen duten dokumentuak eta 
eragileak; diseinu-faseko kontrol-puntuak (aurretiko azterketaren aurkezpena, aurreproiektua eta proiektuak). 

- Kontratazio-fasea: prozesua (eskaintza-eskaerak eta kontratazioa); sortzeko eta izapideak egiteko prozesuan parte 
hartzen duten dokumentuak eta eragileak. 

- Gauzatze-fasea: prozesuak (ziurtagiria, fakturazioa, diseinu-aldaketak, proiektuaren/obraren irismenaren aldaketa, 
desadostasunen kudeaketa, bileren kudeaketa, jarraibide teknikoak, aldizkako txostenak, korrespondentzia, 
kontratistaren proposamenak onartzea, informazio-eskaerak); sortzeko eta izapideak egiteko prozesuan parte 
hartzen duten dokumentuak eta eragileak, dokumentuen garrantzia (planoak, espezifikazioak, memoria, neurketak, 
agindu-liburua, kontratuak, aldaketa-aginduak edo agindu kontraesankorrak), zigiluak (sarrera, irteera, adostasuna, 
kopia, ezeztapena); artxibo fisiko eta informatikoen egitura. 

- Kalitate Sistema Integrala: aplikazio-eremuak (kalitatea, ingurumena, segurtasuna eta osasuna); prozesuak; 
sortzeko eta izapideak egiteko prozesuan parte hartzen duten dokumentuak eta eragileak. 

- Proiektuaren eta obraren dokumentazioa eguneratzea: helburuak; hedapen-prozesua; eraikuntza-
proiektuetako/obretako ohiko hedapen-baliabideak (papera, faxa, euskarri digitala: PDFa, posta elektronikoa, 
Internet; beste batzuk). 

5. Berrikuntza teknologikoak eta antolakuntzakoak eraikuntzako dokumentuen kontrolean. 
- Ezarri berri diren antolakuntza-sistemak. 
- Ezarri berri diren prozedurak eta teknikak. 
- Ezarri berri diren aplikazio eta ekipo informatikoak. 
- Dokumentuak kontrolatzeko aplikazio informatikoak eta bulegotikakoak: formatuak eta txostenak egitea, datuak 

sartzea, dokumentu-zerrenda. 
- Kalkulu-orriak eta datu-baseak editatzea eta ustiatzea. 
- Aurkezpenak editatzea.  
- Fluxu-diagramak diseinatzeko aplikazio informatikoak: fluxu-diagramak egitea eta editatzea. 
- Aurkezpena. 
- Artxiboa. 
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ERAIKUNTZA-PROIEKTU ETA -OBRAK KONTROLATZEKO LANEKOAK EZ 
DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 
Kodea: MP0135 
 
Iraupena: 120 ordu 
 

 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 34 
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A1: Eraikuntza-prozesu baten garapen osoa planifikatzea, faseka eta elementu esanguratsuenak ezarriz, eta prozesua 
aplikatzeko behar den informazioa prestatzea. 

EI1.1 Proiektu baten Oinarrizko Programa sortzeko behar diren jarduerak zehaztea, proiektu horren fase guztiak kontuan 
hartuz. 
EI1.2 Diseinu eta Kontratazio Programak sortzeko behar diren jarduerak zehaztea, etapa bakoitzeko lanekiko erlazioa 
eta fase bereko jardueren artean eta beste fase batzuetako jarduerekin dituzten denbora-erlazioak zehaztuz. 
EI1.3 Unitateak exekutatzeko erabiltzen diren baliabideak identifikatzea (materialak, lanbideak eta makinak). 
EI1.4 Xehatze-egitura zehaztea, jardueren zerrenda lortzea, eta jarduerok kodifikatzea. 
EI1.5 Identifikazio-egitura intuitibo bat (zenbaki bat) zehaztea, ondoriozko programa kalkulatzea, bukatzeko data, bide 
kritikoa, eta baliabide guztien ordu-kopuru osoa eta asteko batezbestekoa ere zehaztuz. 
EI1.6 Programa araztea, bide kritikoa eta egiteko aurreikusitako epea zehaztea,  behar diren baliabideak neurtzea, obran 
programaren jarraipena egiteko behar diren formularioak prestatzea. 
EI1.7 Obraren lanen azterketaren ondorioz sortzen den segimendu-informazioa sartzea, eta txosten matrizial bat eta 
aurrerapen-kurba bat egitea. 

A2: Eraikuntza-prozesu baten kostuak kontrolatzeko behar den dokumentazioa egitea, kostu errealaren jarraipena egitea, 
obran egin diren lanen ziurtagiria prestatzea, obra garatu ahala erabakitako aldaketak egitea eta prozesuari buruzko 
informazioa sortzea.  

EI2.1 Aurrekontu bat egitea abiapuntu-fasean, eta gauzatze-aurrekontu bat prestatzea kalkulu-orri batean. 
EI2.2 Unitateak esleitzea definitutako kontratazio-loteei, eta aurkeztutako eskaintzen konparazio-koadro bat egitea. 
EI2.3 Kontratu-partiden zerrenda bat eta ziurtagiri bat egitea, aurretiaz neurri batzuk eta ziurtagiria emanez. 
EI2.4 Kostu-orri bat eta hari lotutako txosten bat prestatzea. 
EI2.5 Obra bateko ohiko grafikoak egitea, kostuei/kobrantzei eta ziurtagiriei (aurreikusiak/errealak, hilerokoak eta 
metatuak) dagokienez. 

A3: Eraikuntza-prozesu bateko gertaerak interpretatzea eta dokumentatzea, lortutako dokumentazioa artxibatuz, prozesatuz 
eta erregistratuz, eta obra baten egoerari buruzko txostenak egitea.  

EI3.1 Proiektu baten edo ziurtagiri baten irismena aldatzeko prozesua irudikatzea fluxu-diagrama baten bidez. 
EI3.2 Prozesu hauetarako informazio-trukeari dagozkion fluxu-diagramak interpretatzea: laginen onespena, xehetasun-
planoak, diseinu-taldearen espezifikazioak, eta desadostasunak/akabera- edo akats-zerrenda. 
EI3.3 Artxiboen aurkibidea eta haien karpeta-eta azpikarpeta-egitura egitea proiektu/obra baten beharren arabera, eta 
han artxibatzea aurkeztutako dokumentu guztiak. 
EI3.4 Kalkulu-orri edo datu-baseen kudeatzaile baten bidez, proiektuko planoei buruzko informazioa duen erregistro bat 
sortzea: informazio orokorra, planoaren azken aldaketa, nori bidali zaion eta noiz. 

A4: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.  
EI4.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI4.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI4.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI4.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI4.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI4.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro. 

 
Edukiak: 
1. Eraikuntza-prozesuaren planifikazioa. 

- Jardueren arteko denbora-erlazioak (hasiera-hasiera, hasiera-bukaera, bukaera-bukaera, bukaera-hasiera), 
lasaiera guztizkoak eta libreak. 

- Gantten diagrama: irudikapena, kalkulua, abantailak eta eragozpenak. 
- Bide kritikoko metodoak (CPM): aurrekotasun-sarea, gezien metodoa edo PERT (irudikapena, kalkulua, abantailak 

eta eragozpenak). 
- Erreferentziazko egutegiak. 
- Abiapuntuko fasea: helburuak, eragile parte-hartzaileak; diseinu-, kontratazio- eta gauzatze-faseekin duen erlazioa; 

oinarrizko programa. 
- Diseinu-fasea: helburuak, eragile parte-hartzaileak, diseinu-fasearen aurreko, aldibereko eta ondorengo izapideak. 
- Proiektuak egiteko etapa: eraikingintza (aurretiko azterketa, aurreproiektua, oinarrizko proiektua, gauzatze-

proiektua), obra zibila (plana, aurretiko azterketa, aurreproiektua, proiektuak); definizio-maila; diseinu-loteen 
entregen estrategia; kontratazio- eta gauzatze-faseekin duen erlazioa; diseinu-programa. 

- Desbideratze ohikoak epeetan diseinu-fasean (kausak eta efektuak). 
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- Kontratazio-fasea: helburuak, eragile parte-hartzaileak; eraikuntzako produktuez eta zerbitzuez hornitzeko 
sistemak; kontratazio-estrategia eta -loteak; hornikuntza- eta kontratazio-prozesuaren etapak; diseinu- eta 
gauzatze-faseekiko erlazioa; kontratazio-programa.  

- Desbideratze ohikoak epeetan kontratazio-fasean (kausak eta efektuak). 
- Gauzatze-fasea: helburuak, eragile parte-hartzaileak; diseinu- eta gauzatze-faseekin duen erlazioa; gauzatze-

programa. 
- Baliabideak: materialak, eskulana, ekipoak. 
- Organigramak obretan. 

2. Eraikuntza-obren hornikuntza. 
- Materialen eta osagaien fabrikatzaileak eta banatzaileak 
- Obratik kanpo aurrefabrikatutako diseinu-elementuak. 
- Produktuak obrara garraiatzea. 
- Biltegiratzeko gaitasuna obran. 
- Neurketak eta aurrekontuak. 
- Neurketak. Nozioak, kontzeptuak eta partidak, partida egokituak. 
- Aurrekontuak. Nozioak: prezio unitarioak eta deskonposatuak, kostuen sailkapena, kostuen egitura, aurrekontuak, 

marjinak, emaitzak. 
- Aurrekontu-motak: ratioka (abiapuntukoa), aurrekontu objektiboa, gauzatze-aurrekontua, eta beste batzuk. 
- Eraikuntza-proiektu eta -obren kostuak kontrolatzeko prozesua. 
- Abiapuntuko faseko kostuak: gerentziako jarduerak, bideragarritasun-azterketak, lurzoruak, prezioak finkatzea, eta 

beste batzuk. 
- Diseinu-faseko kostuak. 
- Kontratazio-faseko kostuak. 
- Gauzatze-faseko kostuak. 
- Behin-behineko instalazioak. 
- Kostu zuzenak eta zeharkakoak, pertsonal-kostuak, kostu materialak eta ekipo-kostuak. 

3. Eraikuntzako kostuak kontrolatzeko prozesuaren segimendua. 
- Kontratu-motak eta enpresa kontratista motak. 
- Kontratazio-loteak: kontratazio-estrategiak, eraikuntzako ohiko loteak, urbanizazio-obretako ohiko loteak.  
- Eraikuntzako obra eta zerbitzuetarako hornikuntza-sistemak:  
- Hornikuntza- eta kontratazio-prozesuetako etapak. 
- Eskaintza-eskaeren dokumentazioa.  
- Eskaintzak konparatzeko irizpideak. 
- Eraikuntzako hornitzaileen kontratuetako klausulak: hobariak eta zehapenak; ordainketen egutegia; kontratua 

deuseztatzea; kontratua berraztertzea; desadostasunak; dokumentuen lehentasun-ordena; halabeharra, eta beste 
batzuk. 

- Kostuak berraztertzea. 
- Kausak (bezeroaren eskaera, proiektuaren akatsa, kontratazio-akatsa, gauzatze-akatsa, gertakizunak). 
- Erabakiak (aldaketak, berrikuntzak, erreklamazioak; bezero publiko eta pribatuen arteko aldea). 
- Prezio kontrajarriak. 
- Aldaketak baloratzeko irizpideak (kontratuko prezioak, kontratuko deskonposatuak prezio berriak osatzeko, 

merkatuko prezioak, administrazioko prezioak). 
- Dokumentazioa (aldaketa-eskaerak, aldaketa-ordenak, desadostasunak, proiektuari buruzko argibideak, eta beste 

batzuk). 
- Eraikuntzako ordainketa-prozedurak. 
- Ziurtagiriak: kontzeptuak (aurrekontua, ziurtagiria, biltegirako aurrerakinak, atxikipenak, kenkariak, indizeak 

aplikatzearen ondoriozko eguneratzea, ziurtagiri partzialak eta lan guztiarenak). 
- Ziurtagiri-orria. 
- Ziurtagiriak aurkezteko epeak. 
- Proiektuaren irismenean egindako aldaketak eranstea. 
- Obra-bukaerako ziurtagiria. 
- Fakturazioa. 
- Prozesua. 
- Fakturen edukia (ohiko terminoak, identifikazio-datuak, kontzeptuak). 
- Epemugak. 

4. Eraikuntza-proiektu eta -obretako dokumentuen kontrolaren segimendua. 
36 - Dokumentuen kontrolaren definizioa. 
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- Funtzioa. Eraikuntza-proiektu eta -obretako dokumentuen kontrol faltarekin lotutako ohiko akatsak. 
- Dokumentuak sortzeko eta izapideak egiteko prozesuen etapak: sortzea, aztertzea, onartzea, hedatzea, 

artxibatzea, aldatzea/ezeztatzea. 
- Dokumentuak kontrolatzeko sistemak, euskarri fisikoa, sistema informatikoak. 
- Proiektuan parte hartzen dutenek sortutako dokumentuak. 
- Proiektuaren eremutik kanpo sortu diren baina proiektuaren barruan kudeatzen diren dokumentuak. 
- Proiektuaren eremutik kanpo sortu eta kudeatu diren erreferentziazko dokumentuak; komunikazioko dokumentuak 

(gutunak, faxak, mezu elektronikoak, bidalketak, bilera-aktak, informazio-eskaerak, desadostasunak, ekintza 
zuzentzaileak eta beste batzuk). 

- Dokumentu ekonomikoak (aurrekontuak, lehiaketa-orriak, eskaintzak, konparazio-koadroak, kontratuak, eskaerak, 
abalak, ziurtagiriak, fakturak, aldaketak, kontraesanak eta beste batzuk). 

- Diseinu-dokumentuak (aurretiko azterketak, planoak, espezifikazioak, memoriak, neurketak, laginak eta beste 
batzuk). 

- Kudeaketa-dokumentuak (txostenak: egunekoak, astekoak eta hilabetekoak; akabera-zerrendak, eta beste 
batzuk). 

- Dokumentu legalak (lizentziak, segurtasun- eta osasun-planak, TC1 eta TC2, aseguruak, agindu-liburua, eta beste 
batzuk). 

- Kalitate osoko sistemaren dokumentu espezifikoak (eskuliburuak, prozedurak, jarraibide teknikoak eta 
erregistroak). 

- Eraikuntza-proiektu eta -obren dokumentuak kontrolatzeko prozesua. 
5. Berrikuntza teknologikoak eta antolakuntzakoak eraikuntzako dokumentuen kontrolean.  

- Ezarri berri diren antolakuntza-sistemak. 
- Ezarri berri diren prozedurak eta teknikak. 
- Ezarri berri diren aplikazio eta ekipo informatiko eta telekomunikazioetako ekipoak. 
- Dokumentuak kontrolatzeko aplikazio informatikoak eta bulegotikakoak: formatuak eta txostenak egitea, datuak 

sartzea, dokumentu-zerrenda.  
- Neurketa zuzeneko aplikazioak euskarri informatikoko planoetan. 
- Kalkulu-orriak eta datu-baseak editatzea eta ustiatzea. 
- Aurkezpenak editatzea.  
- Fluxu-diagramak diseinatzeko aplikazio informatikoak: fluxu-diagramak egitea eta editatzea. 
- Aurkezpena. 
- Artxiboa. 

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

GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK 
SARTZEKO IRIZPIDEAK 
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EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO 
ESKAKIZUNAK 

 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
Gaitasun-atalaren eremuan behar den 

esperientzia profesionala 

MF0874_3:  
Eraikuntza-planifikazioa 

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

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

2 urte 

MF0875_3:  
Eraikuntza-kostuen kontrola 

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

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

1 urte 

MF0876_3:  
Eraikuntza-dokumentuen 
kontrola 

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

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

1 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 Hezkuntza Ministerioak, edo 

baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 
 

 
- Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-

esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 
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GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

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

Gela teknikoa 60 75 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 
 

3. M 
 

Gela teknikoa X X X 

 
 
PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Gela teknikoa 

− Marrazleak eta inprimagailuak. 
− Eskanerra. 
− Arbela. 
− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 
− Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet. 
− Planifikatzen laguntzeko tresnak, (CAD). 
− Delineatzeko eta maketagintzako material kontsumigarria. 
− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 
− Errotuladorez idazteko arbela. 
− Ikus-entzunezko ekipoak. 
− Orri birakaria. 
− Ikasgelako materiala. 

 
 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. Instalazioek eta 
ekipamenduek dagokien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta irisgarritasun unibertsala eta 
parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Desgaitasunen bat duten pertsonentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar 
dira haien eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 
 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana. 
– 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, 

ezartzen den araudiaren arabera. 41 

 
 
 

 



 

 

 




