
    
 

SEGURTASUNA ETA INGURUMENA 
Lanbide-eremua: INGURUMEN-KUDEAKETA 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(SEAG0110) IZURRITEAK KONTROLATZEKO ZERBITZUAK (1536/2011 EDa, 2011ko urriaren 31koa) 

Gaitasun orokorra: Izurriteak kontrolatzeko baliabideak eta produktuak osasun- eta segurtasun-egoeretan prestatzea, garraiatzea eta erabiltzea. 

Maila Erreferentziako lanbide-
prestakuntza 

Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo 
lanpostuak 

UC0078_2 Izurriteak kontrolatzeko baliabideak eta produktuak prestatzea eta 
garraiatzea 

UC0079_2 Izurriteak kontrolatzeko baliabideak eta produktuak erabiltzea. 2 

SEA028_2 IZURRITEAK 
KONTROLATZEKO ZERBITZUAK (295/2004 
EDa, OTSAILAREN 20KOA, 59. BOE-AN 
ARGITARATUA, 2004KO MARTXOAREN 
9AN) 
 UC0075_2 Lanpostuan laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartzea. 

6021.020.1 Pestiziden aplikatzailea 
6021.020.1 Pestiziden fumigatzailea 
7250.005.1 Eraikinetako desinfektatzaile 
intsektu-kentzailea 
Saneamendu publikoko jarduerak 
Izurriteak kontrolatzeko aplikatzailea 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

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

aldea 

UF1503 Izurriteak kontrolatzeko erabiltzen diren produktuak eta baliabideak identifikatzea 40 20 MF0078_2 Produktu biozidak eta fitosanitarioak prestatzea. 
100 

UF1504 Produktu biozida eta fitosanitarioak prestatzea, garraiatzea eta biltegiratzea 60 20 
UF1505 Eremu eraikietan eta lorategiz hornituetan izurriteen ezaugarriak zehaztea eta 

kontrolatzea 70 20 MF0079_2 Izurriteak kontrolatzeko baliabideak eta 
produktuak erabiltzea 140 

UF1506 Produktu biozidak eta fitosanitarioak erabiltzea 70 20 

MF0075_2 Segurtasuna eta osasuna  50   50 20 

MP0322 Izurriteak kontrolatzeko zerbitzuen lanekoak ez 
diren lanbide-jardunbideak 80   80  

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupena 370 100 
 



  
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den lanbide-
esperientzia SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 
Akreditazioarekin 

Akreditazio 
gabe 

UF1503  

MF0078_2 

UF1504 
UF1503 gainditua izan behar 
du: Izurriteak kontrolatzeko 
erabiltzen diren produktuak eta 
baliabideak identifikatzea 

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

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

• Osasuna eta Kimika lanbide-arloko goi-mailako 
teknikaria. 

• Segurtasuna eta Ingurumena lanbide-arloko ingurumena 
lanbide-eremuko profesionaltasun-ziurtagiria, 3. maila 

1 urte 3 urte 

UF1505  

MF0079_2 
UF1506  

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

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

• Osasuna eta Kimika lanbide-arloko goi-mailako 
teknikaria. 

• Segurtasuna eta Ingurumena lanbide-arloko ingurumena 
lanbide-eremuko profesionaltasun-ziurtagiria, 3. maila 

1 urte 3 urte 

MF0078_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 zikloetan sartzeko 
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. 

1 urte 
Nahitaezkoa da 

titulazioaren 
baldintza 

 Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna.  
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 
Azalera (m²) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 
PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRIA 

 

Kudeaketa-gela 45 50    
Izurriteak kontrolatzeko laborategi-tailerra 45 60    
Produktu kimikoen biltegia  30 60    
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