
   
 

 

SEGURTASUNA ETA INGURUMENA 

Lanbide-arloa: Segurtasuna eta prebentzioa 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(SEAD0411) BASO-SUTEAK ZAINTZEKO ETA ITZALTZEKO ERAGIKETAK EGITEA ETA NATURA-ETA LANDA-INGURUNEKO KONTINGENTZIETAN 
LAGUNTZEA (624/2013 Errege Dekretua, abuztuaren 2koa, eta 624/2013 Errege Dekretuko akatsen zuzenketa, EAO, 2014ko apirilaren 15a) 

Konpetentzia orokorra: Baso-suteak prebenitzeko, detektatzeko eta itzaltzeko lanak egitea, herritarrei suteen berri ematea, eta kontingentzia-egoeretan laguntzea natura- eta landa-ingurunean. 

Maila Erreferentziako lanbide-

prestakuntza 

Konpetentzia-atalak Arloarekin lotutako zereginak eta 

lanpostuak 

2 

SEA595_2  
BASO-SUTEAK ZAINTZEKO ETA 
ITZALTZEKO ERAGIKETAK EGITEA 
ETA NATURA- ETA LANDA-
INGURUNEKO KONTINGENTZIETAN 
LAGUNTZEA 
  
 
(1031/2011 Errege Dekretua, uztailaren 
15ekoa) 

UC1964_2 
Baso-suteak zaintzeko eta detektatzeko lanak egitea, prebentzio- eta itzalketa-
azpiegiturak mantentzea, eta herritarrei informazioa ematea.  5932.1013 Baso-suteak itzaltzeko langileak. 

 Basoko suhiltzailea. 

 Baso-suteak itzaltzeko langilea. 

 Baso-suteak itzaltzeko brigadista. 

 Baso-suteak itzaltzen laguntzeko brigadista. 

 Baso-suteen zaintzailea. 

UC1965_2 Baso-suteak itzaltzeko eragiketak gauzatzea. 

UC1966_2 Natura-eta landa-inguruneko gertakizunetan, laguntza-zereginetan jardutea. 

UC0272_2 Istripu edo larrialdi-egoeraren bat gertatuz gero lehen parte-hartzaile gisa jardutea. 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-unitateak 
Orduak 

 

MF1964_2 
Baso-suteak zaintzeko eta hautemateko lanak 
egitea, lan horiei lotutako azpiegiturak 
mantentzea eta biztanleak informatzea 

110 

UF2360 Topografia eta Komunikazioak. Oinarrizko ezagutzak. 30 

UF2361 
Baso-suteak zaintzeko eta detektatzeko oinarrizko operazioak. Prebentzio-azpiegiturak eta itzalketa-
instalazioak aztertzeko eta mantentzeko lanak egitea, eta herritarrei prebentzio-neurrien berri ematea. 

50 

UF2362 Sute-hasierak lehen erasoan kontrolatzeko jarduerak. 30 

MF1965_2 Baso-suteak itzaltzea. 150 

UF2362 Sute-hasierak lehen erasoan kontrolatzeko jarduerak. 30 

UF2363 Oldarraldi handiko suteak kontrolatzeko jarduerak. Muturreko baso-suteak. 70 

UF2364 Hegazkinekin eta su teknikoaren laguntzarekin suteak kontrolatzeko jarduerak. 50 

MF1966_2 Natura- eta landa-inguruneko kontingentziak 100 

UF2365 
Landa- eta natura-ingurunean, eraikinen batek su hartu eta auto-istripuek eta merkantzia arriskutsuak 
daramatzaten ibilgailuen istripuek eragindako kontingentzietan esku hartzea.  

50 

UF2349 
Fenomeno naturalen ondorioz gertatutako jazoeretan esku hartzea: Haizete eta uholdeak, eta lurrikarek, 
luiziek eta antzeko beste fenomeno batzuek eragindako hondoratzeak. 

50 

MF0272_2 Lehen laguntzak. 40   40 

MP0491 Lanekoak ez diren lanbide-praktiken modulua. 80   -- 

   Profesionaltasun-ziurtagiria lortzeko behar diren orduak, guztira 450 



  

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEEN BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den esperientzia 
profesionala 

Akreditazioa
rekin 

Akreditaziori
k gabe 

MF1964_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. 

UF2360  
 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. 

 Segurtasuna eta Ingurumena lanbide-arloko goi-mailako 
teknikaria. 

 Segurtasuna eta Ingurumena lanbide-arloko Segurtasuna 
eta Prebentzioa alorreko 3. mailako profesionaltasun-
ziurtagiria. 

1 urte 
Ezinbestekoa da 

akreditazioa izatea 
UF2361  

UF2362  

MF1965_2 

UF2362  

1 urte 
Ezinbestekoa da 

akreditazioa izatea 
UF2363 UF2362 gaindituta eduki behar da 

UF2364 UF2363 gaindituta eduki behar da 

MF1966_2 
UF2365  

1 urte 5 urte 
UF2349  

MF0272_2   

 Medikuntza eta Kirurgiako lizentziaduna, dagokion graduko 
tituluduna edo haren baliokidea den beste gradu bateko 
tituluduna. 

 Erizaintzako diplomaduna, dagokion graduko tituluduna 
edo haren baliokidea den beste gradu bateko tituluduna. 

1 urte 
Ezinbestekoa da 

akreditazioa izatea 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-konpetentzia. 



  
 

 

 

 

 

 

(1) Gune berezia da, eta ez du zertan prestakuntza-zentroaren 
barnean egon. 
(2) Gune natural edo artifiziala. 
(3) Elurrik egiten ez duen leku edo sasoietan, bilaketak eta pala-
ariketak egiteko praktikak beste lekuren batean egin daitezke. 

 

PRESTAKUNTZA-ESPAZIOA 
Azalera (m2) 

15 ikasle 

    Azalera (m2) 

25 ikasle 

Erabilera anitzeko gela 45 60 

Lehorreko natura-gunea, baso-suteekin lotutako topografia-, zaintza-eta simulazio-lanak egiteko (1) 20.000 20.000 

Eremu zabaletan eta elur-jausietan desagertutako pertsonak bilatzearekin eta erreskatatzearekin lotutako praktikak egiteko 
gunea (1)(3) 

20.000  20.000  

Itsasoko natura-gunea, ibilgailuak berreskuratzearekin, ur-masen euste-lanak egitearekin eta nabigazio-ikastaroak egitearekin 
lotutako praktikak egiteko (1) 

20.000  20.000  

Auto-istripuetan eta merkantzia arriskutsuak daramatzaten ibilgailuen istripuetan esku hartzearekin lotutako praktikak egiteko 
gunea (1) 

1.000  1.000  

Sute-egoeretan eta eraikinak erortzean esku hartzearekin lotutako praktikak egiteko gunea (1) 1.000  1.000 

Ura ateratzearekin lotutako praktikak egiteko uretako gunea (1)(2) 1.000  1.000 

Tunel, trenbide eta energia elektrikoa barreiatzeko bideetako kontingentzietan esku hartzearekin lotutako praktikak egiteko 
gunea (1)(2) 

1.000 1.000 

Bai ur-ibilguetan eta bai ur-masa handietan erreskateak egitearekin lotutako praktikak egiteko gunea (1)(2) 1.000  1.000 

Errepide-sarean bidezaintzarekin lotutako intzidentzietan esku hartzeko praktikak egiteko gunea (1) 1.000 1.000 

Lehen laguntzak praktikatzeko tailerra 60 100 

Biltegia 150 200 

 
 
 
 
 
 
 


