
   
 
 

ENERGIA ETA URA 
Lanbide-eremua: GASA 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(ENAS0208) GAS-SAREEN MUNTAKETAREN ETA MANTENTZE-LANEN KUDEAKETA (643/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 9koa) 

Gaitasun orokorra: Gas-sareen eta instalazio osagarrien muntaketa, martxan jartzeko lanak eta mantentze-lanak antolatzea, kontrolatzea eta kudeatzea, eta, horretarako, eraginkortasunari, efizientziari, 
hornikuntzaren kalitateari eta segurtasunari lotutako eskakizunak kontuan hartzea eta indarrean dagoen araudia betetzea. 

Maila 
Erreferentziako  

lanbide-prestakuntza 
Gaitasun-atalak 

Dagozkion lanbideak edo 
lanpostuak 

UC1202_3 Gas-sareak ezartzeko plangintzan laguntzea 

UC1203_3 Gas-sareetako obren garapena kontrolatzea 

UC1204_3 Gas-sareak martxan jartzeko lanak gainbegiratzea 

UC1205_3 Gas-sareen mantentze-lanak antolatzea eta gainbegiratzea 

3 
ENA360_3 GAS-SAREEN MUNTAKETAREN 
ETA MANTENTZE-LANEN KUDEAKETA 
(1698/2007 EDa, 2007ko abenduaren 14koa) 

UC1206_3 Lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurrien aplikazioa kudeatzea 

− Gas-sareen muntaketaren 
kudeatzailea. 

− Gas-sareen mantentze-lanetako 
kudeatzailea. 

− Gas-sareetako obraburua 

 
LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

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

ordu-aldea 

UF0551 Gas-erregaiak banatzeko eta erabiltzeko sistemak 80 70 
MF1202_3 Gas-sareen plangintza 140 

UF0552 Gas-sareak ezartzeko plangintza 60 50 
UF0553 Gas-obren muntaketa 60 50 

MF1203_3 Gas-sareetako obren garapena 120 
UF0554 Gas-obren muntaketaren kalitatea eta kudeaketa. 60 50 

MF1204_3 Gas-sareak martxan jartzeko sistemak 50   50 40 

MF1205_3 Gas-sareen mantentze-lanen antolaketa eta 
kontrola.  80   80 60 

MF1206_3 Gas-sareetako lan- eta ingurumen-arriskuen 
kudeaketa 50   50 40 

MP0120 
Gas-sareen muntaketa eta mantentze-lanak 
kudeatzeko lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

80 
  

80  

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 520 360 



  
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

 
SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den  
lanbide-esperientzia 

UF0551  
MF1202_3 

UF0552  
2 urte 

UF0553  
MF1203_3 

UF0554 UF0553 gainditua izan behar du 
2 urte 

MF1204_3   2 urte 

MF1205_3 
  

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

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

2 urte 

MF1206_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 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 
 

  • Arriskuen prebentziorako teknikaria (goi-maila). 
• Lanbide-arriskuen prebentziorako goi-mailako 

teknikaria (erdi-maila) 
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    

Gas-obrak garatzeko lantegia 150 150    
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