
   
 
 

INSTALAZIOA ETA MANTENTZE-LANAK 

Lanbide-eremua: Hotza eta aire-girotzea 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(IMAR0108) HOZTEKO INSTALAZIOEN MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANAK (1375/2009 EDa, 2009ko abuztuaren 28koa) 

Gaitasun orokorra: Hozteko instalazioen muntaketa, mantentze-lanak eta konponketa behar den kalitatearekin gauzatzea, indarrean dagoen araudia errespetatuz eta segurtasun-baldintzak eta 
ingurumena errespetatzeko baldintzak betez. 

Maila 
Erreferentziako  

lanbide-prestakuntza 
Gaitasun-atalak 

Dagozkion lanbideak  

edo lanpostuak 

2 

IMA040_2 HOZTEKO INSTALAZIOEN 
MUNTAKETA ETA MANTENTZE-LANAK 

(295/2004 EDa, 2004ko otsailaren 20koa). 

UC0114_2 Hozteko instalazio komertzial eta industrialen muntaketa 

- 3023.006.2 Hotz-teknikaria 
- 8163.020.4 Hotz-konpresoreen operadorea 
- 8163.015.4 Hozte-lantegiko operadorea 
- 7613.024.1 Hozteko eta airea girotzeko 

instalazioen instalatzaile doitzailea 
- 7622.018.0 Hozteko eta klimatizatzeko instalazioen 

mantentze-lanetako eta konponketetako 
elektronikoa. 

- Prozesu industrialetako hotz-teknikari instalatzailea. 
- Instalazio komertzialetako hotz-teknikari 

instalatzailea. 
- Instalazio komertzialetako hotz-teknikari 

mantentzailea.  
- Prozesu industrialetako hotz-teknikari 

mantentzailea. 

UC0115_2 
Hozteko instalazio komertzial eta industrialen mantentze-
lanak 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

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

ordu-aldea 

MF0114_2 Hozteko instalazioen muntaketa. 240 

UF0413 Hozteko instalazioen antolakuntza eta exekuzioa 90 40 

UF0414 Hozteko instalazioen abiaraztea eta erregulazioa 90 20 

UF0415 Arriskuen prebentzioa eta ingurumen-kudeaketa hozteko instalazioetan 60 30 

MF0115_2 Hozteko instalazioen mantentze-lanak. 240 

UF0416 Hozteko instalazioen prebentziozko mantentze-lanak. 90 40 

UF0417 Hozteko instalazioen mantentze-lan zuzentzailea. 90 20 

UF0415 Arriskuen prebentzioa eta ingurumen-kudeaketa hozteko instalazioetan 60 30 

MP0091 Hozteko instalazioen muntaketa eta mantentze-
lanetako lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 

120 
  

120  

   Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupena 540 180 

 



  
 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den  

lanbide-esperientzia 

Akreditazioarekin 
Akreditazio 

gabe 

MF0114_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. 

UF0413  

• Goi-mailako ingeniaritza edo ingeniaritza 
teknikoa, Instalazioa eta mantentze-lanak 
lanbide-arloarekin erlazionatua. 

• Instalazioa eta mantentze-lanak lanbide-arloko 
goi-mailako teknikaria, Hotza eta Aire-girotzea 
eremukoa. 

• Instalazioa eta mantentze-lanak arloko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila, Hotza 
eta Aire-girotzea eremua. 

1 urte 3 urte 

UF0414 UF0413 gainditua izan behar du 

UF0415  

MF0115_2 

UF0416  

1 urte 3 urte 

UF0417 UF0416 gainditua izan behar du 

UF0415  

 Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna.  

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 

Azalera (m²) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 

PROFESIONALTASUN-
ZIURTAGIRIA 

942/97 Errege Dekretua, hotz-teknikari 
lanbidearen profesionaltasun-ziurtagiria 
ezartzen duena 

PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRI BALIOKIDEAK 

“Hotz-teknikaria” eta “Hozteko 
instalazioen muntaketa eta mantentze-
lanak” 

Kudeaketa-gela 45 60    

Hozteko instalazioen muntaketa- eta mantentze-lanetarako 
lantegia 

150 150    

 


