
Euskal Enplegu Zerbitzua 

PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-MODULUA GAS-INSTALAZIOETAKO SEGURTASUNA 
 

Kodea  MF0614_2 
Lanbide-arloa ENERGIA ETA URA 
Lanbide-eremua Gasa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Gas-sareen muntaketa eta mantentze-lanak Maila 2 

Gas-sareen zuinketa 60 
Polietilenozko gas-sareen muntaketa 50 
Polietilenozko gas-sareen mantentze-lanak 50 
Altzairuzko hodiko gas-sareen muntaketa 50 
Altzairuzko hodiko gas-sareen mantentze-lanak 50 
Gas-sareak martxan jartzeko lanak eta haien erabilera 50 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
osatzeko gainerako 
prestakuntza 
 
 

Gas-sareak muntatzeko eta mantentzeko lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak 

Iraupena 
 

80 
 

A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 
 
Prestakuntza-modulu hau bat dator gaitasun-atal honekin: UC0614_2 GAS-INSTALAZIOETAKO ARRISKUAK PREBENITZEA 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Gas-instalazioekin lotutako eragiketetako lanbide- eta ingurumen-arriskuak aztertzea. 

EI1.1 Hodiak eta materialak garraiatzeko, kargatzeko, deskargatzeko, altxatzeko eta manipulatzeko prozesuetako arriskuak 
identifikatzea eta ebaluatzea. 
EI1.2 Zangetako lan-prozesuetako arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea. 
EI1.3 Hodien eta osagarrien mekanizazio-, konformazio- eta soldadura-prozesuetako arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea. 
EI1.4 Erreminta elektrikoak eta eztanda-motorrak maneiatzearen ondoriozko deflagrazio-arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea. 
EI1.5 Gas-instalazioetako karga-lanetako eta muntaketa- eta mantentze-eragiketetako hodien eta osagarrien mekanizazio-, 
konformazio- eta soldadura-prozesuen ondoriozko deflagrazio-arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea. 
EI1.6 Gas-instalazioetako jardunen ondoriozko intoxikazio-arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea. 
EI1.7 Sareen presio-proben eta martxan jartzeko proben ondoriozko arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea. 
EI1.8 Gas-instalazioetako eragiketa-maniobretako arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea. 
EI1.9 Gas-ihesek eta gasen errekuntzek ozono-geruzan eta berotegi-efektuan duten eragina deskribatzea. 
EI1.10 Gas-instalazioekin lotutako jardueretan sortutako hondakin-produktuen ingurumen-inpaktua aztertzea. 
 

A2: Gas-instalazioetako segurtasun-planarekin lotutako neurriak eta jardunak aztertzea eta garatzea. 
EI2.1 Neurriak eta jarduerak sailkatzea eta ezartzea arriskuak desagerrarazteko eta murrizteko honako hauetan: kargen, erreminten eta 
materialen manipulazio-prozesuetan, zangetako lanetan, mekanizazio-, konformazio- eta soldadura-prozesuetan, kargako lanetan, 
presioko eta martxan jartzeko probetan eta gas-sareen muntaketan, egikaritzapenean eta mantentze-lanetan ohikoak diren bestelako 
prozesuetan. 
EI2.2 Gas-sareen muntaketan eta mantentze-lanetan erabiltzen diren babes indibidual eta kolektiboko ekipamenduen erabilera- eta 
mantentze-ezaugarriak aztertzea. 
EI2.3 Gas-instalazioekin lotutako jardunen deflagrazio-, leherketa- eta sute-arriskuak desagerrarazteko eta murrizteko neurriak eta 
jarduerak sailkatzea eta ezartzea. 
EI2.4 Gas-instalazioekin lotutako jardunen intoxikazio-arriskuak desagerrarazteko eta murrizteko neurriak eta jarduerak sailkatzea eta 
ezartzea. 
EI2.5 Gas-sareen muntaketako eta mantentze-lanetako ohiko languneetako seinaleztapen- eta segurtasun-eskakizunak deskribatzea. 
EI2.6 Gas-sareen muntaketan eta mantentze-lanetan ingurumen-arriskuak desagerrarazteko eta murrizteko neurriak eta jarduerak 
sailkatzea eta ezartzea. 
EI2.7 Gas-sektoreko enpresen segurtasun-planetako eta horrekin lotutako araudiko dokumentazioa aztertzea. 
 

A3: Istripuetarako larrialdi-gailuak arrazoitzea eta balioestea, gailu bakoitza deskribatuz eta kasu bakoitzean egin beharreko jardunak 
ezarriz. 
EI3.1 Larrialdi-plan bat deskribatzea eta planaren zatiak aztertzea. 
EI3.2 Larrialdi-planaren ondoriozko eskakizunak deskribatzea, eskatutako baliabide materialei dagokienez. 
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EI3.3 Istripu edo gorabehera baten aurrean egin beharreko jardunak definitzea, babesteko, balioesteko, laguntzeko eta lehen laguntzak 
emateko neurri bakoitza deskribatuz. 

Edukiak 
1.  Gas-instalazioetako lanbide- eta ingurumen-arriskuak eta prebentzio-neurriak. 

− Aplikatu beharreko ingurumen-araudia eta segurtasun-araudia. 
− Gas-instalazioetako arriskuen identifikazioa eta ebaluazioa. 
− Segurtasun-planen definizioa, helburuak eta edukia. 
− Arriskuak identifikatzea eta prebentzio-neurriak hartzea honako hauetan: zangetako lanetan, kargen garraio eta manipulazioan, 

hodien eta osagarrien mekanizazio-, konformazio- eta soldadura-prozesuetan, sareen presioko eta martxan jartzeko probetan eta 
gas-sareen eragiketa-maniobretan. 

− Eztanda- eta sute-arriskuen identifikazioa. 
• Detekzio- eta babes-neurriak. 
• Deflagrazioaren aurkako erreminten eta ekipamenduen motak eta ezaugarriak. 

− Gas-instalazioetako jardunen ondoriozko produktu toxikoen identifikazioa. 
− Sortutako hondakin-produktuen ingurumen-inpaktua: Ozono-geruzaren suntsiketa eta berotegi-efektua. 
− Ingurumen-arriskuak detektatzeko eta prebenitzeko neurriak eta erremintak. 
− Kutsatzaileen eta hondakin-produktuen tratamendua eta birziklapena. 

 
2.  Gas-instalazioetako segurtasun-ekipamenduak: 

− Gas-instalazioetako norbera babesteko ekipamenduak: 
− Gas-instalazioetan gerta daitezkeen erortzeak kontrolatzeko ekipamenduak. 
− Gas-instalazioetako segurtasun-ekipamendu osagarriak. 
− Gas-instalazioetako seinaleztapen-sistemak. 
− Gas-instalazioetako segurtasun-ekipamenduen mantentze-lanak. 
 

3. Gas-instalazioetako larrialdiak 
− Gas-instalazioetako larrialdi-planen definizioa, helburuak eta edukia. 
− Istripu edo gorabehera baten aurrean egin beharreko jardunak. Istriputua babesteko, balioesteko eta laguntzeko eta hari lehen 

laguntzak emateko neurriak 
 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
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. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Gas-sareen muntaketa eta mantentze-lanak. 
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