
   
 

 

SEGURTASUNA ETA INGURUMENA 

Lanbide-arloa: Segurtasuna eta prebentzioa 

 

* Lanbide honetan aritzeko bete beharreko baldintzak: Segurtasun-zaintzaile eta eskolta pribatu gisa lan egiteko, Poliziaren Zuzendaritza Nagusiak emandako lanbide-txartela behar da, horixe agintzen 
baitute bai Segurtasun Pribatuari buruzko apirilaren 4ko 5/2014 Legeak eta bai 2364/1994 Errege Dekretuak. 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(SEAD0212) ZAINTZA, SEGURTASUN PRIBATUA ETA LEHERGAILUAK BABESTEA (548/2014 Errege Dekretua, ekainaren 27koa) 

Konpetentzia orokorra:Pertsonak eta beren ondasunak zaintzea eta babestea, delituak eta arau-hausteak gerta daitezen saihestuta ingurune jakin batean. 

Maila 

Erreferentziako 

lanbide-

prestakuntza 

Konpetentzia-atalak 
Arloarekin lotutako zereginak eta 

lanpostuak * 

2 

SEA029_2 ZAINTZA ETA 
SEGURTASUN PRIBATUA 
(295/2004 Errege Dekretua, 
2004ko otsailaren 20koa) 

UC0080_2 
Ondasunak eta pertsonak zaintzea eta babestea, delitu eta arau-hausterik gerta 
ez dadin. 

 5941.1028 Segurtasun-zaintzailea 

 5941.1037 Lehergailuen alorreko segurtasun-
zaintzailea 

 3201.1032 Meatzeetako zaintzailea 

 Energia produzitzeko zentralak (nuklearrak, 
termikoak eta abar) 

 Bidaiarien bagajea kontrolatzea aireportuetan, tren- 
eta autobus-geltokietan, itsas geltokietan eta 
abarretan. 

 Funtsen garraioa (dirua, baloreak, eta objektu 
baliotsu eta arriskutsuak). 

 Lehergailuen depositua, harrobietara eramatea eta 
abar. 

UC0082_2 
Objektu baliotsu edo arriskutsuak eta lehergaiak biltegiratzeko, manipulatzeko eta 
garraiatzeko jarduerak babestea. 



   
 

 

SEGURTASUNA ETA INGURUMENA 

Lanbide-arloa: Segurtasuna eta prebentzioa 

 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

Kodea Prestakuntza-moduluak 
Ordua

k 
Kodea Prestakuntza-unitateak Orduak 

MF0080_2 Segurtasun pribatuko zaintza eta babesa 250 

UF2672 Segurtasuneko langileen funtzioen alderdi juridikoak 90 

UF2673 Pertsonak eta ondasunak babesteari aplikatutako psikologia 30 

UF2674 
Pertsonak, instalazioak eta ondasunak babesteari buruzko teknika eta prozedura 
profesionalak 

90 

UF2675 Babes-baliabideak eta armamentua 40 

MF0082_2 
Objektu baliotsu, arriskutsu eta lehergarrien zaintza, 
garraioa eta banaketa 

60   60 

MP0558 Lanekoak ez diren lanbide-praktiken modulua. 40   40 

   Profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko behar diren orduak, guztira 350 



  

 
Zaintzari, segurtasun pribatuari eta pertsonen babesari buruzko ikastaroak emateko, irekiera- 
eta funtzionamendu-baimena beharko dute zentroek, horixe agintzen baitute Segurtasun 
Pribatuari buruzko apirilaren 4ko 5/2014 Legeak, hura garatzen duen abenduaren 9ko 2364/94 
Errege Dekretuak eta Segurtasun Pribatuko langileei buruzko otsailaren 1eko INT/7318/2011 
Aginduak. 
 
 
(1) Gune honek ez du zertan prestakuntza-zentroan egon /  
(2) Aldagelak eta dutxak ere baditu 
(3) Armen Erregelamenduari buruzko urtarrilaren 29ko 1371/1993 Errege Dekretuak arautzen 
du tiro-galeria irekitzeko baimena 
 

 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEEN BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den esperientzia 

profesionala 

Akreditazioar

ekin 

Akreditazior

ik gabe 

MF0080_2 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 
graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiri bat 
edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiri bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko 
baldintza akademikoak betetzea edo erdi-
mailako zikloetara sartzeko dagozkion 
probak gainditu izana. 
– 25 urtetik edota 45 urtetik gorakoak 
unibertsitatera sartzeko proba gaindituta 
edukitzea. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua 
ateratzeko behar diren prestakuntza- edo 
lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den 
araudiaren arabera. 

UF2672  

 Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa edota dagokion graduko edo 
haren baliokidea den beste gradu bateko tituluduna. 

 Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa edota 
dagokion graduko edo haren baliokidea den beste gradu bateko 
tituluduna. 
(*) 

 

1 urte 3 urte 

UF2673  

UF2674  

UF2675  

MF0082_2  

 

 

 

  

1 urte 3 urte 

(*) Aurreko titulazioek eman gabeko ikasgaiei dagokienez, beharrezkoa izango da Poliziaren Zuzendaritza 
Nagusiaren akreditazioa, horrelaxe baitago araututa otsailaren 1eko INT/318/2011 Aginduan 

PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA 
Azalera (m2) 

15 ikasle 

Azalera (m2) 

25 ikasle 

Erabilera anitzeko gela 45 60 

Komunikaziorako praktika-gela 60 90 

Lehen laguntzak praktikatzeko tailerra 60 100 

Gimnasioa (1) (2) 200 325 

Tiro-galeria (1) (3) 200 325 

Biltegia 25 25 

   


