
   
 
 

ERAIKINGINTZA ETA OBRA ZIBILAK 
Lanbide-eremua: OBRA-PROIEKTUAK ETA -SEGIMENDUA 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(EOCO0109) ERAIKUNTZA-PROIEKTU ETA -OBREN KONTROLA (644/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 9koa) 

Gaitasun orokorra: Eraikuntza-proiektu eta -obretako kostuen planifikazioa eta kontrola zehaztea, jarraipena egitea eta eguneratzea; sortutako dokumentazioa kontrolatzea prozesuko fase guztietan, eta 
ezarritako argibideei jarraitzea. 

Maila Erreferentziako lanbide-
prestakuntza 

Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo 
lanpostuak 

UC0874_3 Eraikuntza-planifikazioaren segimendua egitea. 

UC0875_3 Eraikuntza-kostuen kontrola prozesatzea. 3 
EOC273_3 ERAIKUNTZA-PROIEKTU ETA -
OBREN KONTROLA   
(872/2007 EDa, 2007ko uztailaren 2koa) 

UC0876_3 Eraikuntza-proiektuen dokumentazio-sistemak kudeatzea. 

− 3122.1012 Obretako laguntzaile teknikoa. 
− Bulego teknikoko buruaren laguntzailea. 
− Planifikatzailearen laguntzailea. 
− Kontuen kontroleko teknikariaren 

laguntzailea. 
− Dokumentuen kontroleko teknikaria. 

 
LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

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

aldea 

UF0647 Proiektuen eta obren planifikazioa diseinu- eta kontratazio-faseetan 90 80 

UF0648 Eraikuntza-obretako gauzatze-fasearen planifikazioa 60 50 MF0874_3: Eraikuntza-planifikazioa 210 

UF0649 Eraikuntza-proiektu eta -obren planifikazioaren segimendua. 60 50 
UF0650 Kostuak obretan eta proiektuetan 90 80 

MF0875_3: Eraikuntza-kostuen kontrola 150 
UF0651 Eraikuntza-proiektu eta -obren kostuen segimendua eta eguneraketa 60 50 

MF0876_3: Eraikuntza-dokumentuen kontrola 70 
  

70 60 

MP0135: Eraikuntza-proiektu eta -obrak kontrolatzeko 
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 120   120  

   Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 550 370 



  
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den lanbide-
esperientzia SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa Gaitasun-atalaren 
eremuan behar den 

esperientzia profesionala 

UF0647 
Prestakuntza-atal hau egiteko 
eginak izan behar ditu 
sekuentzialki: UF0648 eta 
UF0649 

UF0648  MF0874_3 

UF0649  

2 urte 

UF0650  

MF0875_3 

UF0651 UF0650 gainditua izan behar du 

1 urte 

MF0876_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 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.   

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

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

1 urte 

 Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna. 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 
Azalera (m²) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 
PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRIA 

 

Gela teknikoa 60 75    
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