
   
 
 

ENERGIA ETA URA 
Lanbide-eremua: Ura 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 
(ENAT0108) UR-SAREEN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANAK (1381/2008 EDa, 2008ko abuztuaren 1ekoa) 

Gaitasun orokorra: Uraren hornidura eta banaketarako sareak muntatzea, martxan jartzea, gauzatzea eta mantentzea eta saneamendu-sareak instalatzea eta mantentzea, eskatutako kalitate eta 
segurtasunarekin eta indarrean den araudia betez 

Maila Erreferentziako  
lanbide-kualifikazioa Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

UC0606_2 Uraren banaketarako sareak eta saneamendu-sareak 
zuinkatzea 

UC0607_2 Uraren banaketarako sareak eta saneamendu-sareak 
muntatzea 

UC0608_2 Uraren banaketarako sareak eta saneamendu-sareak 
martxan jartzea eta erabiltzea 

2 

ENA191_2 UR-SAREEN MUNTAKETA 
ETA MANTENTZE-LANAK 
(RD. (1228/2006 EDa, 2006ko urriaren 
27koa) 

UC0609_2 Uraren banaketarako sareak eta saneamendu-sareak 
mantentzea 

- Ur-sareen mantentzailea 
- Saneamendu-sareen mantentzailea 
- Saneamendu-sare eta -instalazioen muntatzailea 
- Ur-hornidura eta -banaketarako sareen muntatzailea 
- 8163.008.0 Ur-bilketako instalazioetako mantentze-lanetako operadorea 
- 8163.009.1 Ura tratatzeko eta arazteko instalazioko operadorea, oro har 
- 8163.012.1 Ur-banaketarako sistemen operadorea 
- 8163.005.7 Ur-bilketako instalazioko operadorea, oro har 
- 8163.011.0 
- Hondakin-urak tratatzeko instalazioko operadorea 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

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

ordu-aldea 

MF0606_2 Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen 
zuinketa. 50   50 25 

UF0132 Segurtasuna uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen muntaketan eta 
mantentze-lanetan. 30 10 

UF0133 Saneamendu-sareen muntaketa 60 30 MF0607_2 Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-
sareen muntaketa. 150 

UF0134 Uraren banaketarako sareen muntaketa 60 30 

MF0608_2 Uraren banaketarako sareak eta saneamendu-sareak 
martxan jartzea eta erabiltzea 50   50 15 

UF0132 Segurtasuna uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen muntaketan eta 
mantentze-lanetan. 30 10 

UF0136 Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen prebentziozko mantentze-lanak. 50 25 MF0609_2 Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-
sareen mantentze-lanak. 150 

UF0137 Uraren banaketarako sareen eta saneamendu-sareen mantentze-lan zuzentzaileak eta 
konponketa-lanak 70 20 

MP0030 Ur-sareak muntatzeko eta mantentzeko lanekoak ez 
diren lanbide-jardunbideak 80   80  

   Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupena 450 155 



  
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den  
lanbide-esperientzia SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 
Akreditazioarekin 

Akreditazio 
gabe 

MF0606_2   1 urte 3 urte 

UF0132  

UF0133  MF0607_2 
UF0134  

1 urte 3 urte 

MF0608_2   1 urte 3 urte 
UF0132  
UF0136  

MF0609_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. 

UF0137  

• Fisikan lizentziaduna 
• Goi-mailako ingeniaritza 
• Ingeniaritza teknikoa 
• Obrak eta planak burutzeko goi-mailako teknikaria 

Hirigintza Proiektuen Garapena Fluido-instalazioen 
Proiektuen Garapena 

• Energia eta uraren arloko (gasaren eremua) 3. 
mailako profesionaltasun-ziurtagiria 1 urte 3 urte 

 Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna.  
 

INDARGABETZEN DUEN 
PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRIA 

410/97 Errege Dekretua, ur-banaketako 
sistemetako operario lanbidearen 
profesionaltasun-ziurtagiria ezartzen duena PRESTAKUNTZA-GUNEA 

Azalera (m²) 
15 ikasle 

Azalera (m²) 
25 ikasle 

 

PROFESIONALTASUN-
ZIURTAGIRI BALIOKIDEAK 

“Ur-banaketarako sistemen operadorea” eta “Ur-
sareen muntaketa eta mantentze-lanak” 

Kudeaketa-gela 45 60    
Ur-sareen eta saneamendu-sareen zuinketa, muntaketa eta 
mantentze-lanetako lantegia 150 150    
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