
   
 
 

NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua: BASOA 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(AGAR0208) BASOBERRITZEEN ETA BASO-TRATAMENDUEN KUDEAKETA (682/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 13koa). 

Gaitasun orokorra: Basoberritze, sistema hidrologikoa eta basoa zuzentzeko eta baso-tratamenduetarako egin beharreko jarduerak egitea, laneko arriskuak prebenitzeko araudia betez eta natura-ingurunea 
errespetatuz. 

Maila 
Erreferentziako  

lanbide-prestakuntza 
Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

UC1125_2 Basoberritzeko eta sistema hidrologikoa eta basoa 
zuzentzeko eragiketak egitea 

UC1126_2 Baso-tratamenduak egitea 
2 

AGA345_2 BASOBERRITZEAK ETA BASO-
TRATAMENDUAK (180/2008 EDa, 2008ko 
otsailaren 1ekoa). 

UC1121_2 Baso-traktoreak maneiatzea eta horien mantentze-lanak 
egitea. 

− 6410.1022 Baso-arduraduna edo -langilezaina. 
− 6410.1051 Baso-langilea, oro har. 
- Basoberritze-enpresetako langile espezialista. 
- Sistema hidrologikoa eta basoa zuzentzeko lanak egiten dituzten 

enpresetako langile espezialista. 
- Baso-tratamenduak egiten dituzten enpresetako langile 

espezialista. 
- Bideak eraikitzeko eta mantentzeko lanak egiten dituzten 

enpresetako langile espezialista. 
- Basoberritzeko eta baso-tratamenduko lanetako norberaren 

konturako langile espezialista. 
 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

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

ordu-aldea 
UF0505 Eragiketak basoberritzeetan 50 20 
UF0506 Sistema hidrologikoa eta baso zuzentzeko lanak 40 20 MF1125_2: Basoberritzea eta sistema hidrologikoa eta basoa 

zuzentzea. 120 
UF0507 Baso-bideak irekitzea eta mantentzea 30 10 
UF0508 Basoko eta mendia babesteko lanak 60 10 

UF0006 Landareen, lurzoruaren eta instalazioen egoera sanitarioaren zehaztapena eta kontrol-
metodoen aukeraketa. 60 40 MF1126_2 Baso-tratamenduak 180 

UF0007 Kontrol fitosanitarioko metodoen aplikazioa landare, lurzoru eta instalazioetan. 60 30 
UF0273 Baso-traktoreen funtzionamendua eta mantentze-lanak. 60 10 MF1121_2 Baso-traktoreen maneiua eta mantentze-lanak 110 UF0274 Baso-traktoreen maneiua 50 10 

MP0109 Basoberritzeetako eta baso-tratamenduetako lanekoak 
ez diren lanbide-jardunbideak 80     

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 490 150 
 



  
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den  
lanbide-esperientzia SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 
Akreditazioarekin 

Akreditazio 
gabe 

UF0505  
UF0506 UF0505 gainditua izan behar duMF1125_2: 

UF0507  

1 urte 3 urte 

UF0508  
UF0006 UF0508 gainditua izan behar duMF1126_2 
UF0007 UF0006 gainditua izan behar du

1 urte 3 urte 

UF0273  

MF1121_2 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 

graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren 

bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. 

mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat 
edukitzea. 

– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko 
baldintza akademikoak betetzea edo 
erdi-mailako zikloetara sartzeko 
dagozkion probak gainditu izana 

– 25 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. 

UF0274 UF0273 gainditua izan behar du

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

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

• Nekazaritza lanbide-arloko goi-mailako teknikaria. 
• Nekazaritzaren lanbide-arloko basogintzaren 

lanbide-eremuko 3. mailako profesionaltasun-
ziurtagiriak 1 urte 3 urte 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna. 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 
Azalera (m²) 

25 ikasle 

 
INDARGABETZEN DUEN 
PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRIA 

2003/96 Errege Dekretua, irailaren 6koa 
baso-langile lanbidearen 
profesionaltasun-ziurtagiria ezartzen 
duena 

Kudeaketa-gela 45 60  

Baso-tailerra 60 90  

PROFESIONALTASUN-
ZIURTAGIRI BALIOKIDEAK 

“Baso-langilea” eta “Basoberritzeak eta 
baso-tratamenduak” 

Baso-finka (instalazio berezia: ez du zentroan egon behar 
nahitaez) 10 Ha gutxi gorabehera. 10 Ha gutxi gorabehera.    

Baso-biltegia 40 40    
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