
NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua: LOREZAINTZA 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(AGAO0308) LOREZAINTZA ETA PAISAIA LEHENERATZEA (1375/2008 EDa, 2008ko abuztuaren 1ekoa) (682/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 13koa)

Gaitasun orokorra: Parkeak eta lorategiak instalatzeko eta horien mantentze-lanak egiteko eta paisaia leheneratzeko behar diren jarduerak eta eskuragarri dauden giza baliabideak nahiz baliabide 
materialak programatzea eta antolatzea. 

Maila 
Erreferentziako  

lanbide-prestakuntza 
Gaitasun-atalak 

Dagozkion lanbideak edo 
lanpostuak 

UC0007_3 Parkeen eta lorategien instalazioa eta paisaia leheneratzeko ekintza
kudeatzea eta egikaritzea. 

UC0008_3 Parkeen eta lorategien kontserbazioa kudeatzea eta egitea. 

UC0009_3 Lorezaintzako makinak, ekipamenduak eta instalazioak kudeatzea eta
maneiatzea. 3 

AGA 003_3 LOREZAINTZA ETA PAISAIA 
LEHENERATZEA 
(295/2004 EDa, 2004ko otsailaren 20koa) 

UC0727_3 Eragiketa topografikoak egitea nekazaritzako, lorezaintzako eta mendiko
lanetan. 

− 3112.008.3 Loreen alorreko eta/edo 
lorezaintzako teknikaria. 

− 3541.012.2 Lorategien diseinatzailea. 
− 6022.001.3 Baratzeen, hazitegien edo 

lorategien (orokorrean) arduraduna edo 
nekazaritza-langilezaina. 

− Lorezaintza-enpresetako eta paisaia 
leheneratzeko enpresetako norberaren 
konturako langilea. 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-atalak Orduak 
Geh.  

ordu-aldea 
UF0023 Lorezaintzako eta paisaia leheneratzeko lanen programazioa eta antolamendua 50 30 
UF0024 Parkeen eta lorategien instalazioa 70 20 MF0007_3 Parkeen eta lorategien instalazioa eta paisaiaren

leheneratzea 180 
UF0025 Paisaia leheneratzea 60 20 

UF0026 Lorategi-eremuen mantentze-lanen eta kontserbazioaren programazioa eta
antolamendua. 40 20MF0008_3 Parkeen eta lorategien mantentze-lanak egitea

eta kontserbazioa 120 
UF0027 Lorategi-eremuak mantentzea eta kontserbatzea 80 20 

UF0028 Ekipamenduen eta instalazioen funtzionamenduaren, mantentze-lanen eta
erosketaren programazioa 60 30

MF0009_3 
Lorezaintzako makinen, ekipamenduen eta 
instalazioen kudeaketa. 130 

UF0029 Makinak, ekipamenduak eta instalazioak gainbegiratzea eta maneiatzea eta tailerraren
antolamendua 70 20

UF0429 Mapa eta plano topografikoen interpretazioa eta plano errazen marrazketa 30 20 
UF0430 Lan-metodoak eta aparatu, ekipamendu eta lanabes topografikoen erabilera 30 20 MF0727_3 

Eragiketa topografikoak nekazaritzako, 
lorezaintzako eta mendiko lanetan 110 

UF0431 Lur-neurketako, berdinketa sinpleko eta zuinketako lanak egitea 50 10 
MP0008 

Lorezaintzako eta paisaia leheneratzeko 
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak. 80 80

Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 620 210 



PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den  
lanbide-esperientzia SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 
Akreditazioarekin 

UF0023 

UF0024 MF0007_3 

UF0025 

• Nekazaritza-ingeniaria edo mendi-ingeniaria.
• Ingurumen Zientzietan lizentziaduna.
• Biologian lizentziaduna
• Nekazaritza-ingeniari teknikoa edo basogintzako ingeniari teknikoa.

1 urte 

UF0026 
MF0008_3 

UF0027 

• Nekazaritza-ingeniaria edo mendi-ingeniaria.
• Ingurumen Zientzietan lizentziaduna.
• Nekazaritza-ingeniari teknikoa edo basogintzako ingeniari teknikoa.

1 urte 

UF0028 
MF0009_3 

UF0029 

• Nekazaritza-ingeniaria edo mendi-ingeniaria.
• Ingurumen Zientzietan lizentziaduna.
• Biologian lizentziaduna
• Nekazaritza-ingeniari teknikoa edo basogintzako ingeniari teknikoa.
• Baliabide naturalen eta paisajistikoen kudeaketa eta antolamenduko

goi-mailako teknikaria.

1 urte 

UF0429 

UF0430 MF0727_3 

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 urtetik gorakoentzako 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.

UF0431 

• Ingeniari agronomoa.
• Mendi-ingeniaria.
• Geodesiako eta kartografiako ingeniaria.
• Bide, ubide eta portuetako ingeniaria.
• Arkitektoa.
• Nekazaritzako ingeniari teknikoa.
• Baso-ingeniari teknikoa.
• Topografiako ingeniari teknikoa.
• Herrilan-ingeniari teknikoa.
• Arkitekto teknikoa.

1 urte 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna. 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 
Azalera (m²) 

25 ikasle 

INDARGABETZEN DUEN 
PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRIA 

Erabilera anitzeko gela 30 50 
Lorezaintza-pabiloia 150 150
Praktiketarako lurra 2000 3000 
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