
   
 
 

ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua: MEATZARITZA 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(IEXM0509) ERAUZKETA-INDUSTRIETAKO LURPEKO GARRAIO-INSTALAZIOETAKO ERAGIKETAK (713/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 20a) 

Gaitasun orokorra: Lurpeko instalazioetan solteko gaien, materialen eta pertsonen garraioa baliabide jarraituen edo baliabide etenen bidez egitea, baliabide mineralak erauzteko edo lurpeko obra zibilak 
eraikitzeko, betiere indarrean den lan-arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko araudiari jarraikiz. 

Maila Erreferentziako lanbide-
prestakuntza 

Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

UC0861_2 Lurpeko indusketetako bagoi bidezko burdinbide gaineko 
garraioa egitea. 

UC0862_2 Baliabide jarraitu bidezko garraioa egitea. 

UC0863_2 Kable bidezko trakzio-sistemako garraioa egitea. 
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IEX269_2: ERAUZKETA-
INDUSTRIETAKO LURPEKO 
GARRAIO-INSTALAZIOETAKO 
ERAGIKETAK 
(873/2007 EDa, 2007ko 
uztailaren 2koa) 

UC0864_2 Lurpeko indusketetako arriskuak prebenitzea. 

− 8111.1060 Mineralak erauzteko makinetako operadoreak. 
− 8331.1130 Meatze-makinetako gidari-operadoreak. 
− 8332.1042 Garraioko eta erauzketako meatzariak (meatzeak). 
− Lurrak mugitzeko meatze-makinetako gidari-operadorea. 
− Tren-makinistak (meatzeak eta harrobiak). 
− Trenen orratzain-krokatzailea. 
− Bide-makinen gidari-operadoreak. 
− Anezka-bagonetako gidari-operadoreak (meatzeak). 
− Trengunezain-konportazaina. 
− Erauzketa-makinista. 
− Balantza-putzuko makinista. 
− Krokatzailea. 
− Plano-makinista. 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

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

UF0779 Lurpeko indusketetako burdinbide gaineko garraioa 80 60 
MF0861_2 Bagoi bidezko burdinbide gaineko garraioa 110 

UF0780 Segurtasuna burdinbide gaineko garraioan 30 20 
UF0781 Garraiatzaile jarraituak, uhal garraiatzaileak eta garraiatzaile blindatuak 80 60 

MF0862_2 Baliabide jarraitu bidezko garraioa 110 
UF0782 Segurtasuna baliabide jarraitu bidezko garraioan 30 20 
UF0783 Garraio bertikala 80 60 

MF0863_2 Klabe bidezko trakzio-sistemako garraioa 160 
UF0784 Plano inklinatu bidezko garraioa 80 50 

MF0864_2 Lurpeko indusketetako arriskuen prebentzioa 50   50 40 

MP0161 Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak  80   80  
  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala  310 



  
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den lanbide-
esperientzia SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 
Akreditazioarekin 

Akreditazio 
gabe 

UF0779  
MF0861_2 

UF0780 UF0779 gainditua izan behar du
1 urte 3 urte 

UF0781  
MF0862_2 

UF0782 UF0781 gainditua izan behar du
1 urte 3 urte 

UF0783  
MF0863_2 

UF0784 UF0783 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. 

• Erauzketa-industrietako lanbide-arloko goi-mailako 
teknikaria. 

• Erauzketa-industrien lanbide-arloko meatzaritzaren 
lanbide-eremuko profesionaltasun-ziurtagiria, 3. 
maila. 

1 urte 3 urte 

MF0864_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 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 

  

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

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

• Erauzketa-industrietako lanbide-arloko goi-mailako 
teknikaria. 

• Lan-arriskuen prebentziorako goi-mailako teknikaria.
• Erauzketa-industrien lanbide-arloko meatzaritzaren 

lanbide-eremuko profesionaltasun-ziurtagiria, 3. 
maila. 

1 urte 

Ezinbestekoa da 
Lan-Arriskuen 
Prebentzioan 
eskatzen den 

titulazioa 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna. 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 
Azalera (m²) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 
PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRIA 

Garraioko eta erauzketako meatzaria 
(2018/1996 EDa, 1996ko irailaren 6a) 

Kudeaketa-gela 45 60  
Lurpeko garraio-instalazioetarako praktika-tailerra 200 300  

PROFESIONALTASUN-
ZIURTAGIRI BALIOKIDEAK 

“Garraioko eta erauzketako meatzaria” eta 
“Erauzketa-industrietako lurpeko garraio-
instalazioetako eragiketak” 

Biltegia 50 50    
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