
   
 

 

GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 

Lanbide-eremua: Ibilgailuen elektromekanika 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(TMVG0310) NEKAZARITZARAKO, ERAUZKETA-INDUSTRIETARAKO ETA ERAIKUNTZARAKO ETA OBRA ZIBILETARAKO MAKINERIAREN MOTORREN 
ETA SEGURTASUNERAKO ETA EROSOTASUNERAKO SISTEMA ELEKTRIKOEN MANTENTZE-LANAK (1539/2011 ED, urriaren 31koa, abuztuaren 2ko 

626/2013 EDk aldatua) 

Gaitasun orokorra: Nekazaritzarako, erauzketa-industrietarako eta eraikuntzarako eta obra zibiletarako makineriaren motorretan eta segurtasunerako eta erosotasunerako sistema elektrikoetan mantentze-eragiketak egitea, 

fabrikatzaileak ezarritako prozedurei eta teknikei jarraikiz, eskatutako kalitatea lortuz eta dagozkion segurtasun-baldintzetan. 

Maila Erreferentziako 
 lanbide-prestakuntza 

Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

2 

TMV266_2 NEKAZARITZARAKO, 
ERAUZKETA-INDUSTRIETARAKO ETA 
ERAIKUNTZARAKO ETA OBRA 
ZIBILETARAKO MAKINERIAREN 
MOTORREN ETA SEGURTASUNERAKO 
ETA EROSOTASUNERAKO SISTEMA 
ELEKTRIKOEN MANTENTZE-LANAK 
(815/2007 ED, uztailaren 2koa) 

UC0629_2 Diesel motorren mantentze-lanak egitea. 

 Nekazaritzako makineria konpontzeko edo doitzeko elektromekanikaria. 

 Nekazaritzarako, erauzketa-industrietarako eta eraikuntzarako eta obra 
zibiletarako makineriak konpontzeko elektromekanikaria. 

 Diesel injekzio-ekipoak doitzeko elektromekanikaria. 

 Nekazaritzako makineriaren eta makineria industrialaren egiaztatzailea. 

 Ordezko piezak fabrikatzen dituzten enpresetako langilea. 

 Ordezko piezen eta diagnosi-ekipoen saltzailea/banatzailea. 

 5220.1295 Automobiletako ordezko piezen eta osagarrien saltzailea. 

 7401.1070 Diesel motorren mekanikari doitzailea (ibilgailuak). 

 7401.1081 Motorren mekanikari doitzailea, makineria astunean, nekazaritzarako 
makinerian edo makineria industrial autopropultsatuan. 

 7401.1081 Nekazaritzarako makineriaren mekanikari doitzailea, oro har. 

 7403.1160 Nekazaritzarako makineriaren mekanikari konpontzailea, oro har. 

 8201.1066 Nekazaritzarako makineriaren muntatzaile doitzailea, oro har. 

UC0853_2 

Nekazaritzarako, erauzketa-
industrietarako eta eraikuntzarako eta 
obra zibiletarako makineriaren 
segurtasunerako eta erosotasunerako 
sistemen mantentze-lanak egitea. 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

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

aldea 

MF0629_2 Diesel motorrak 210 

UF1617 Diesel motor termikoen mantentze-lanak. 90 40 

UF1618 Diesel motorren lubrifikazio-, hozte- eta elikadura-sistemak. 90 40 

UF0917 Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa automobil-alorrean. 30 20 

MF0853_2 
Nekazaritzarako, erauzketa-industrietarako eta 
eraikuntzarako eta obra zibiletarako makineriaren 
segurtasunerako eta erosotasunerako sistemak. 

250 

UF1619 Nekazaritzarako, erauzketa-industrietarako eta eraikuntzarako eta obra zibiletarako makineriaren transmisio-
sistemen eta freno-sistemen mantentze-lanak egitea. 

90 30 

UF1620 Nekazaritzarako, erauzketa-industrietarako eta eraikuntzarako eta obra zibiletarako makineriaren transmisio-
sistemen eta freno-sistemen mantentze-lanak egitea. 

60 20 

UF1621 Nekazaritzarako, erauzketa-industrietarako eta eraikuntzarako eta obra zibiletarako makineriako ibilgailuen 
klimatizazio-sistemen, audio-ekipamenduen, telekomunikazioen eta sare multiplexatuen mantentze-lanak egitea. 

70 20 

UF0917 Laneko eta ingurumeneko arriskuen prebentzioa automobil-alorrean. 30 20 

MP0348 Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideen modulua  80   80 -- 

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala  510 170 



  
 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEEN BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den lanbide-
esperientzia 

Akreditazioa
rekin 

Akreditazio 
gabe 

MF0629_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 urte baino gehiagokoentzako 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. 

UF1617 
 

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

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

 Garraioaren eta ibilgailuen mantentze-lanen lanbide-
arloko goi-mailako teknikaria. 

 Garraioaren eta ibilgailuen mantentze-lanen lanbide-
arloko Elektromekanikaren lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila. 

2 urte 4 urte 

UF1618 

UF1617 gainditua izan behar du 

UF0917 

 

MF0853_2 

UF1619  

 

Jarraian programatu behar dira 

2 urte 4 urte 

UF1620 

UF1621 

UF0917 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m2) 

15 ikasle 

Azalera (m2) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 

PROFESIONALTASUN-
ZIURTAGIRIA 

 

Kudeaketa-gela 45 60    

Ibilgailu berezien tailerra * 320 520    

* Makinak alokatu ahal dira 


