
   
 
 

ERAUZKETA-INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua: MEATZARITZA 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(IEXM0609) INDUSKETAKO ETA INSTALAZIOETAKO EKIPAMENDU ETA INSTALAZIOEN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LAN MEKANIKOKO ERAGIKETA 
OSAGARRIAK (713/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 20koa). 

Gaitasun orokorra: Instalazioen, ekipamenduen eta makinen muntaketa eta mantentze-lan mekanikoko oinarrizko eragiketak gauzatzea, lurpeko edota aire zabaleko indusketetan nahiz mineral eta arroken 
tratamendu eta ustiapenerako eta harri naturala lantzeko instalazioetan, betiere mantentze-lanetako goi-mailako teknikariei jarduera horietan lagunduta eta laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena 
babesteko arauak beteta. 

Maila Erreferentziako lanbide-
prestakuntza 

Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

UC1317_1 Indusketako eta fabriketako instalazio eta ekipamendu finkoen 
muntaketa eta mantentze-lanetako eragiketa osagarriak egitea. 

UC1318_1 Lurpeko eta aire zabaleko indusketetan ekipamenduen eta makinen 
muntaketa eta mantentze-lanetako eragiketa osagarriak egitea. 

UC1319_1 Muntaketa eta mantentze-lan mekanikoko prozesuetan oinarrizko 
ebaketa-, konformazio- eta soldatze-eragiketak gauzatzea. 
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IEX408_1 INDUSKETAKO ETA 
INSTALAZIOETAKO EKIPAMENDU 
ETA INSTALAZIOEN MUNTAKETA ETA 
MANTENTZE-LAN MEKANIKOKO 
ERAGIKETA OSAGARRIAK 
(1179/2008 EDa, 2008ko uztailaren 
11koa) 

UC0858_1 Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako arriskuak prebenitzea. 

− 7403.1021 Meategi-elektromekanikoaren 
laguntzailea. 

− 7403.1179 Eraikuntzako, lur-mugimenduetako 
eta/edo meatzaritzako makinen mekanikari 
konpontzailearen laguntzailea. 

− Meatzaritzako makinen muntatzaile/doitzailearen 
laguntzailea. 

− Aire zabaleko eta lurpeko azpiegituren mantentze-
lanetako laguntzailea. 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

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

UF1140 Indusketako eta instalazioetako ekipamendu finkoen eta instalazioen muntaketa eta 
mantentze-lanetako materialak eta oinarrizko eragiketak prestatzea 40 30 

MF1317_1 
Indusketako eta fabriketako instalazio eta 
ekipamendu finkoen muntaketa eta mantentze-
lanetako eragiketa osagarriak. 

110 
UF1141 Indusketako eta fabriketako instalazioen muntaketa eta mantentze-lanetako eragiketa 

osagarriak. 70 50 

UF1142 Ekipamenduen eta makinen muntaketako material-prestaketa eta eragiketa 
osagarriak lurpeko eta aire zabaleko indusketetan. 70 50 

MF1318_1 
Ekipamenduen eta makinen muntaketa eta 
mantentze-lanetako eragiketa osagarriak lurpeko 
eta aire zabaleko indusketetan. 

120 
UF1143 Lurpeko eta aire zabaleko indusketetan ekipamenduen eta makinen muntaketa eta 

mantentze-lanetako eragiketa osagarriak. 50 30 

MF1319_1 
Oinarrizko ebaketa-, konformazio- eta soldatze-
eragiketak muntaketa eta mantentze-lan 
mekanikoko prozesuetan 

90 
  

90 70 

MF0858_1 Lurpeko eta aire zabaleko indusketetako arriskuen 
prebentzioa 50   50 40 

MP0237 Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak  80   80  
  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 450 270 



  
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den lanbide-
esperientzia SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Akreditazioarekin 
Akreditazio 

gabe 

UF1140  
MF1317_1 

UF1141 UF1140 gainditua izan behar du
1 urte 3 urte 

UF1142  
MF1318_1 

UF1143 UF1142 gainditua izan behar du
1 urte 3 urte 

MF1319_1   

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

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

• Erauzketa-industrien lanbide-arloko teknikaria eta 
goi-mailako teknikaria 

• Erauzketa-industrien lanbide-arloko meatzaritzaren 
lanbide-eremuko profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 
3. mailak 1 urte 3 urte 

MF0858_1 

Ez dago sartzeko eskakizunik 

  

• 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-ziurtagiriak, 2. eta 
3. mailak 

1 urte 

Laneko 
Arriskuen 

Prebentzioan 
ziurtagiria izatea 

derrigorrezko 
baldintza 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna. 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 
Azalera (m²) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 
PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRIA 

 

Erabilera anitzeko gela 30 50  
Muntaketa eta mantentze-lanetako lantegia 200 300  
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