
   
 
 

ENERGIA ETA URA 
Lanbide-eremua: Energia berriztagarriak 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(ENAE0408) PARKE EOLIKOEN MUNTAKETAREN ETA MANTENTZE-LANEN KUDEAKETA (1967/2008 EDa, 2008ko azaroaren 28koa) 
Gaitasun orokorra: Energia eolikoko parkeen eta instalazioen muntaketa, martxan jartzeko lanak, eta erabileraren eta mantentze-lanen kudeaketa koordinatzea, beharrezko kalitate eta 
segurtasunarekin eta indarreko araudia beteta 

Maila 
Erreferentziako  

lanbide-prestakuntza 
Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

UC0615_3 Energia eolikoko instalazioen muntaketa-proiektuak garatzea 

UC0616_3 Energia eolikoko instalazioak martxan jartzeko lanak eta haien erabilera kudeatzea 

UC0617_3 Energia eolikoko instalazioen mantentze-lanak kudeatzea 

UC0618_2 Parke eolikoetan, lanbide-arriskuak prebenitzea eta larrialdi-kasuetan jardutea 

3 

ENA193_3 PARKE EOLIKOEN 
MUNTAKETAREN ETA MANTENTZE-
LANEN KUDEAKETA 
(RD. (1228/2006 EDa, 2006ko urriaren 
27koa) 

UC0619_2 Energia eolikoko instalazioak muntatzea eta mantentzea 

– Instalazio eolikoen erabileraren eta mantentze-lanen 
kudeaketa-teknikaria.  

– Oro har, parke eolikoen muntaketa-arduraduna.  
– Potentzia ertain eta handiko aerosorgailuen 

muntaketa-arduraduna.  
– Espezialista aerosorgailuen muntaketan.  
– Espezialista parke eolikoen mantentze-lanetan 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

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

ordu-aldea 

UF0216 Energia eolikoko instalazioen hornikuntzaren eta muntaketaren programazioa, 
antolaketa eta gainbegiratzea 80 30 

MF0615_3 Energia eolikoko instalazioen muntaketa-
proiektuak 120 

UF0217 Energia mini-eoliko isolatuko instalazioen proiektuen garapena 40 30 

MF0616_3 Energia eolikoko instalazioen erabilera eta haiek 
martxan jartzeko lanak 60   60 50 

MF0617_3 Energia eolikoko instalazioen mantentze-lanen 
kudeaketa 90   90 50 

MF0618_2 Segurtasuna eta lanbide-arriskuen ebaluazioa 
parke eolikoetan 40   40 20 

UF0218 Parke eolikoaren muntaketa eta mantentze mekanikoa 60 15 
UF0219 Parke eolikoaren muntaketa eta mantentze elektrikoa 50 10 MF0619_2 Energia eolikoko instalazioen muntaketa eta 

mantentze-lanak 150 
UF0220 Parke eolikoak kontrolatzeko eta erregulatzeko sistemen muntaketa eta mantentze-

lanak 40 10 

MP0050 Parke eolikoen muntaketa eta mantentze-lanak 
kudeatzeko lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

160 
  

160  

   Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupena 620 215 



  
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 
Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den  
lanbide-esperientzia 

UF0216  
MF0615_3 

UF0217  

• Bide-ingeniaria 
• Industria-ingeniaria 
• Industria-ingeniari teknikoa 

2 urte 

MF0616_3   2 urte 

MF0617_3   

• Industria-ingeniaria 
• Industria-ingeniari teknikoa 

2 urte 

MF0618_2   
• Industria-ingeniaria 
• Industria-ingeniari teknikoa, biek prestakuntza 

espezifikoa izan behar dute lanbide-arriskuen 
prebentzioan 

2 urte 

UF0218  

UF0219  
MF0619_2 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren 

bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 2. 

mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat 
edukitzea. 

– 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. 

 
UF0220 UF0219 gainditua izan behar du 

• Industria-ingeniaria 
• Industria-ingeniari teknikoa 2 urte 

 Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna.  
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 
Azalera (m²) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 
PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRIA 

 

Kudeaketa-gela 45 60    
Energia eolikoaren lantegia 200 200    
Prebentzioko instalazioak 150 150    
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