
   
 
 

ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua: HARRI NATURALA 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(IEXD0309) HARRI NATURALEKO ZAHARBERRITZE-OBREN GARAPENA ETA GAINBEGIRAPENA (713/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 20koa) 

Gaitasun orokorra: Harri naturaleko obren zaharberritze-proiektuak garatzen ditu, kalteen identifikazioan oinarrituta, zaharberritze-tratamenduen proposamena eginez, proiektuaren dokumentazio teknikoa 
landuz eta proiektuaren egikaritzapena planifikatuz eta gainbegiratuz, modu autonomoan edo argibideetan eta/edo goragoko mailako teknikariek landutako dokumentazioan oinarrituta. Administrazio 
eskudunek kultura-interesekotzat deklaratutako ondasunetan babes-araudiak ezartzen duenaren arabera jardungo da. 

Maila Erreferentziako lanbide- 
prestakuntza 

Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo 
lanpostuak 

UC1391_3 Harri naturaleko obretako kalteak ebaluatzea eta zaharberritzeko 
proposamenak definitzea. 

UC1392_3 Harri naturaleko obrak zaharberritzeko proiektu teknikoak garatzea eta 
haien egikaritzapena programatzea. 3 

IEX432_3 HARRI NATURALEKO 
ZAHARBERRITZE-OBREN GARAPENA ETA 
GAINBEGIRAPENA 
(1956/2009 EDa, 2009ko abenduaren 18ko) 

UC1393_3 Harri naturaleko obrak zaharberritzeko proiektuen egikaritzapena 
koordinatzea eta gainbegiratzea. 

− Harri naturaleko birgaitze- eta 
zaharberritze-obren arduraduna. 

− Harri naturaleko zaharberritze-
teknikaria. 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

Kodea Prestakuntza-moduluak 
Ordu

ak 
Kodea Prestakuntza-atalak 

Ordua
k 

Geh. ordu-
aldea 

UF1067 Harri naturaleko obren kalteen identifikazioa. 90 70 
UF1068 Harri naturaleko obren kalteei buruzko txostenen lanketa. 50 30 MF1391_3 Harri naturaleko obretako kalteen ebaluazioa eta 

zaharberritzeko proposamenen definizioa 220 
UF1069 Harri naturalaren zaharberritze-proposamenen lanketa 80 60 
UF1070 Harri naturaleko obra eta multzoen zaharberritze-proiektuen proposamena eta garapena 50 40 
UF1071 Harri naturaleko obren zaharberritze-proiektuen aurrekontuak lantzea. 30 30 MF1392_3 Harri naturaleko zaharberritze-proiektu teknikoen 

garapena eta lanketa 110 
UF1072 Harri naturaleko zaharberritze-obretako kalitate-, segurtasun- eta ingurumen-planen 

garapena 30 30 

UF1073 Harri naturaleko zaharberritze-obren antolamendua eta gainbegirapena 60 60 
MF1393_3 Harri naturaleko zaharberritze-proiektuen 

koordinazioa eta gainbegirapena 100 
UF1074 Harri naturaleko zaharberritze-obretako segurtasun-, ingurumen- eta kalitate-arauak 40 30 

MP0221 
Harri naturaleko zaharberritze-obrak garatzeko 
eta gainbegiratzeko lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideen modulua 

80 
  

80  

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 510 350 



  
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den lanbide-
esperientzia SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Akreditazioarekin 
Akreditazio 

gabe 

UF1067  

UF1068 UF1067 gainditua izan behar duMF1391_3 

UF1069 UF1067 eta UF1068 gaindituak 
izan behar ditu 

1 urte 3 urte 

UF1070  

UF1071 UF1070 gainditua izan behar duMF1392_3 

UF1072 UF1070 gainditua izan behar du

1 urte 3 urte 

UF1073  

MF1393_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 

UF1074 UF1073 gainditua izan behar du

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

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

 

1 urte 3 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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