
   
 
 

ENERGIA ETA URA 
Lanbide-eremua: Energia berriztagarriak 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(ENAE0508) EGUZKI-INSTALAZIO FOTOVOLTAIKOEN ANTOLAMENDUA ETA PROIEKTUAK (1215/2009 EDa, 2009ko uztailaren 17koa) 

Gaitasun orokorra: Eguzki-instalazio fotovoltaiko isolatuak eta sareari konektatuak sustatzea, instalazio horien proiektuak garatzea, muntaketa- eta mantentze-lanak kudeatzea, eta, horretarako, kasu 
bakoitzean eskatutako teknikak eta prozedurak aplikatzea, baliabideak optimizatzea, eskatutako kalitatea eskaintzea, indarrean dagoen erregelamentazioa betetzea eta segurtasun-baldintzetan jardutea 

Maila 
Erreferentziako  

lanbide-prestakuntza 
Gaitasun-atalak 

Dagozkion lanbideak edo 
lanpostuak 

UC0842_3 Eguzki-instalazioen proiektuak bideragarriak diren erabakitzea 

UC0843_3 Eguzki-instalazio fotovoltaikoetarako proiektuak garatzea 

UC0844_3 Eguzki-instalazio fotovoltaikoen muntaketa antolatzea eta kontrolatzea 
3 

ENA263_3 EGUZKI-INSTALAZIO 
FOTOVOLTAIKOEN ANTOLAMENDUA ETA 
PROIEKTUAK 
(RD. (1114/2007 EDa, 2007ko irailaren 
11koa) 

UC0845_3 Eguzki-instalazio fotovoltaikoen mantentze-lanak antolatzea eta 
kontrolatzea 

- Eguzki-instalazioen sustatzailea 
- Eguzki-instalazio fotovoltaikoen 

proiektugilea 
- Eguzki-instalazio fotovoltaikoen 

muntaketako arduraduna 
- Eguzki-instalazio fotovoltaikoen 

mantentze-lanetako arduraduna 
- Eguzki-zentral fotovoltaikoen ustiapen- 

eta mantentze-lanetako arduraduna 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

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

ordu-aldea 

UF0212 Eguzki-potentziala zehaztea. 40 40 
MF0842_3 Eguzki-instalazioen bideragarritasunari buruzko 

azterlanak. 120 UF0213 Energia-premiak eta eguzki-instalazioen proposamenak. 80 50 
UF0406 Eguzki-instalazio fotovoltaikoen dimentsioak 90 60 

MF0843_3 Eguzki-instalazio fotovoltaikoetarako proiektuak 180 UF0407 Eguzki-instalazio fotovoltaikoetarako proiektuak garatzeko dokumentazioa 90 70 

MF0844_3 Eguzki-instalazio fotovoltaikoen muntaketaren 
antolamendua eta kontrola 90   90 40 

MF0845_3 Eguzki-instalazio fotovoltaikoen mantentze-lanen 
antolamendua eta kontrola 80   80 50 

MP0089 
Eguzki-instalazio fotovoltaikoen antolamenduari 
eta proiektuei lotutako lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

160 
  

160  

   Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupena 630 310 
 



  
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 
Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den  
lanbide-esperientzia 

UF0212  
MF0842_3 

UF0213 UF0212 gainditua izan behar du 

• Fisikan lizentziaduna 
• Goi-mailako ingeniaritza 
• Ingeniaritza teknikoa 
• Arkitektura 

2 urte 

UF0406  
MF0843_3 

UF0407 UF0406 gainditua izan behar du 
2 urte 

MF0844_3   2 urte 

MF0845_3 

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. 

 
  

• Fisikan lizentziaduna 
• Goi-mailako ingeniaritza 
• Ingeniaritza teknikoa 
• Arkitektura 

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    
Eguzki-energia fotovoltaikoko lantegia 100 100    
Eguzki-instalazio fotovoltaikoetarako kanpoko azalera, 
hegoaldera orientatua 100 100    
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