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PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-MODULUA PROZESU KIMIKOKO SEGURTASUN- ETA INGURUMEN-ARAUAK 

(Zeharkakoa) Berariazkoa 
Kodea  MF0579_3 
Lanbide-arloa KIMIKA 
Lanbide-eremua Prozesu kimikoa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Instalazio kimikoen kudeaketa eta kontrola Maila 3 

Prozesuko instalazioetako, energia-ekoizpeneko instalazioetako eta instalazio 
osagarrietako makinen eta elementuen egokitzapena 90 

Prozesuko eta energia-ekoizpeneko ekipoen eta instalazioen, eta ekipo eta 
instalazio osagarrien egokitzapena 90 

Prozesu kimikoa eta operazio unitarioak 80 
Instalazio osagarri nagusiak eta haiek instalazio kimikoetan egiten duten 
zerbitzua 80 

Laginak hartzea instalazio kimikoan eta haien azterketa analitikoa egitea 
(Zeharkakoa) 60 

Instalazio kimikoetako tresneria eta kontrola (Zeharkakoa) 90 
Prozesu kimikoko industrien antolamendua eta kudeaketa (Zeharkakoa)  90 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
osatzeko gainerako 
prestakuntza 

Kontrol aurreratuko sistemak eta prozesuak optimizatzeko sistemak 

Iraupena 

90 
 

A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 
 
Prestakuntza-modulu hau bat dator gaitasun-atal honekin: UC0579_3 PROZESU KIMIKOKO SEGURTASUN- ETA INGURUMEN-
ARAUAK BEHAR BEZALA BETETZEN DIRELA EGIAZTATZEA 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Jarduerarekin lotutako arriskuen ezaugarriak zehaztea. 

EI1.1 Prozesu industrialak sailkatzea segurtasunaren ikuspegitik, eta harekin lotutako arrisku-motak identifikatzea. 
EI1.2 Laneko eta higiene industrialeko segurtasun-neurriak aztertzea. 
EI1.3 Lanpostu guztiekin lotutako arriskuak identifikatzea, eta talde sentikorretan bereziki eragiten dutenak zehaztea. 
EI1.4 Jarduera industrialean izaten diren arriskuen kausa nagusiak, haien sailkapena eta kausak zehazteko egiten diren azterketak 
zehaztea. 
EI1.5 Eskailerekin, eskorgekin, kargatzean eta deskargatzean eta ekipo mugikorretan egiten diren ohiko eragiketetan segurtasun-
neurriak identifikatzea. 
EI1.6 Lan-ingurunearen kondizioak eta lan-ingurunearekin lotutako segurtasun-arauak definitzea. 
EI1.7. Jarduera industrialari dagozkion norbera babesteko neurriak eta babes kolektiboko neurriak deskribatzea. 

 
A2: Instalazio kimikoen, energia-ekoizpeneko eta -banaketako instalazioen eta zerbitzu osagarrien arriskuak ebaluatzea. 

EI2.1 Instalazio kimikoei lotutako arrisku nagusiak definitzea (sutea, leherketa, hodei toxikoak eta abar). 
EI2.2 Produktu kimikoak sailkatzea, haien segurtasunaren edo agresibitatearen ikuspegitik, eta produktuari lotutako sinbologia 
identifikatzea. 
EI2.3 Intoxikatzeko modu nagusiak eta haiek prebenitzeko erabiltzen diren babes-neurriak deskribatzea. 
EI2.4 Industria kimikoko segurtasun-seinale nagusien eskema bat egitea. 
EI2.5 Industria kimikoko ekipoen, makinen eta instalazioen arriskuak identifikatzea, bereziki presiopean lan egiten dituztenenak. 
EI2.6 Gehien erabiltzen diren produktu kimikoen segurtasun-fitxak eta esku-hartze fitxak aztertzea. 
EI2.7 Lan-prozedurei aplikatu beharreko segurtasun-legedia aztertzea. 

 
A3: Instalazio kimikoen, energia-ekoizpeneko eta -banaketako instalazioen eta beste zerbitzu osagarri batzuetako segurtasun- eta 

prebentzio-neurriak, sistemak eta gailuak identifikatzea. 
EI3.1 Detekzio-sistema finko, sentsore eta beste alarma-sistema nagusiak deskribatzea, eta prozesuaren instalazioetan duten 
banaketa justifikatzea. 
EI3.2 Arintze-sistemen eta segurtasun-balbulen beharra justifikatzea, instalazioak babesteko neurri gisa. 
EI3.3 Sua itzaltzeko agenteak, sua itzaltzeko ekipoak eta instalazioak eta haien aplikazio espezifikoak identifikatzea. 
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EI3.4 Segurtasun-sistema duen ekoizpen-prozesu baten diagrama batetik abiatuz: kontrol-sistemari lotutako segurtasun-elementuak 
identifikatzea —horretarako, alarma-sistemen funtzioa azaltzea— eta ekipoen erredundantzia justifikatzea segurtasun-sistema gisa. 

 
A4: Ingurumena babesteko neurriak aztertzeko neurriak ezartzea. 

EI4.1 Kutsatzaileei eta haien monitorizazioari buruzko neurri nagusien ezaugarriak zehaztea. 
EI4.2 Kutsatzaileak detektatzeko eta neurtzeko gailuen kokapena eta aplikazioa justifikatzea. 
EI4.3 Ingurumen-kutsatzaileak izaeraren, konposizioaren eta eraginen arabera sailkatzea. 
EI4.4 Instalazio kimikoko eragiketa guztietan aplikatu beharreko arauak eta prozedurak aztertzea. 
EI4.5 Eragin daitekeen ingurumen-inpaktuaren parametroak eta ingurumen-inpaktuaren prebentzioa deskribatzea. 

 
A5: Larrialdi-planak interpretatzea eta aplikatzea, behar den egoeretan. 

EI5.1 Larrialdi-planak interpretatzea, eta praktiketan, simulazioetan eta larrialdi-egoeretan behar bezala erabiltzea. 
EI5.2 Ingurumeneko larrialdi-planak deskribatzea, eta praktiketan, simulazioetan eta larrialdi-egoeretan behar bezala erabiltzea. 
EI5.3 Dagozkion neurriak hartzeko larrialdi-egoera behar bezala jakinarazten dela bermatzen duten dokumentuak edo izapideak 
deskribatzea. 
EI5.4 Gertatzen diren isurietan edo emisioetan egin eta koordinatu behar diren ekintzak identifikatzea. 
EI5.5. Larrialdi-planak aktibatzeko irizpideak bereiztea, istripuaren kategoriaren arabera. 
EI5.6. Larrialdi-kasuei lotutako betekizun legalak eta arauak aztertzea. 

 
Edukiak 
1. Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak. 

- Lan-arriskuak. Lan-baldintzak. 
• Arriskuak eta perilak. 
• Arrisku materialak. 
• Arrisku higienikoak. 
• Arrisku ergonomikoak eta antolamendukoak. 
• Prebentzio-teknikak (segurtasuna, higiene industriala, psikologia, ergonomia). 
• Lan-istripuak eta lanbide-gaixotasunak. 
• Legedia: 

o Lan Arriskuak Prebenitzeko Legea, 31/1995 Legea. 
o Prebentzio-zerbitzuen araudia. 
o Laneko segurtasunaren eta osasunaren seinalizazioari buruzko gutxieneko xedapenak. 
o Lantokietako segurtasuneko eta osasuneko gutxieneko xedapenak. 

• Lantokiko arriskuen identifikazioa (identifikatzeko gida, talde sentikorretarako arriskuak). 
• Arriskuaren ebaluazioa (arrisku-mailak, arriskuaren kuantifikazioa). 
• Istripuen kausak, katalogazioa eta ikerketa. 

- Ingurumena babesteko neurriak eta baliabideak. 
• Behar bezala fabrikatzeko arauak. 
• Lanbide-arlo honetako ingurumeneko jardunbide egokiak: industria kimikoak. 
• Ingurumen-arriskuak prebenitzeari buruzko Espainiako araudia. 

o Araudi orokorra: Espainiako Konstituzioa. Kode Zibila. 
o Ingurumenaren babes penala. Kode Penala. 
o Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazioari buruzko Legegintzako Errege Dekretua. 
o Jarduera gogaikarrien, osasungaitzen, kaltegarrien eta arriskutsuen araudia onartzen duen dekretua. 

• Prebentzioaren arloko eskubideak eta betebeharrak. Langilea. Enpresaria. 
 
2. Instalazio kimikoetako arrisku orokorrak eta haien prebentzioa. 

- Segurtasun-baldintzekin lotutako arriskuak. Arrisku materialak. 
- Sarrera. 

• Lantokiko arriskuak. 
o Lantokia. 
o Ordena, garbitasuna eta seinalizazioa. 
o Lantokiko eta lan-eremuko arriskuak. 
o Ateak, ate handiak eta eskailerak. 
o Operazio-segurtasunak (eskailerak, erremintak, kargatzeak, ekipo mugikorrak, eskorga jasotzaileak eta abar). 
o 486/1997 Errege Dekretua. Lantokietako segurtasuneko eta osasuneko gutxieneko xedapenak. 

• Biltegiratzeko, manipulatzeko eta garraiatzeko arriskuak. 
o Biltegiko produktuak eta materialak manipulatzean erabiltzen diren eskuzko elementuak eta elementu mekanikoak. 
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o Arriskuak. Kausak. Prebentzio-neurriak. 
o Kargak eskuz altxatzea. 
o 487/1997 Errege Dekretua, kargak manipulatzeari buruzkoa. 

• Tresnak eta makinak erabiltzeak dituen arriskuak. 
o Erreminta eramangarriak eta eskuzkoak. Arriskuak. Kausak. Prebentzio-neurriak. Erremintaren diseinu ergonomikoa. 

Erabiltzeko jardunbide egokiak.  
o Makinak: Arriskuak. Kausak. Prebentzio-neurriak: prebentzio intrintsekoa, fabrikatzailearen/diseinatzailearen 

neurriak, enpresa erabiltzailearen neurriak. Makinaren erabiltzailea gaitzeko behar den informazioa eta prestakuntza. 
• Arrisku elektrikoak. 

o Korronteak eragindako lesioak. 
o Kontaktu elektriko motak. 
o Zuzeneko kontaktuen aurkako babesa. 
o Urrezko bost arauak. 
o Zeharkako kontaktuen aurkako babesa. 
o Zeharkako kontaktu elektrikoetatik babesteko sistemen fidagarritasuna. 
o Sutea edo leherketa izateko arriskua duten inguruetako babesa. 
o Erreminta eramangarri elektrikoak. 

 
3. Kutsatzaile fisikoak eta kimikoak. 

- Laneko ingurunearekin lotutako arriskuak. Arrisku higienikoak. Sarrera. 
• Kutsatzaile fisikoak. Kausak. Kalteak. Prebentzioa. Zarata. Bibrazioak. Erradiazioak. Ingurune termikoa. Kondizio termo-

hidrometrikoak. 
• Kutsatzaile kimikoak. Sarrera. 

o Substantzia kimikoak beren arriskuaren arabera sailkatzea: itogarriak, toxikoak, kartzinogenoak, lehergaiak, 
korrosiboak, mutagenoak, erregarriak, narritagarriak, teratogenikoak, sukoiak, ingurumenerako arriskutsuak, 
alergenoak. 

o Produktu kimikoen arriskuaren identifikazioari eta informazioari buruzko arauak: Segurtasun-datuen fitxak eta 
etiketak. Segurtasun-fitxen adibidea. R esaldiak eta S esaldiak. 

o Agente kimikoak organismoan sartzeko bideak. 
o Agente kimikoen esposizio-muga profesionalak Espainian (INSHT). 
o Biltegiratzea. Substantzia kimiko arriskutsuen manipulazioa (ontzi-aldaketa, elektrizitate estatikoa). 
o Bateraezintasunak biltegiratzean, erabiltzean eta ontziratzean; korrosioaren, poluzioaren eta isurien aurkako 

neurriak. 
o Produktu kimikoen arriskuak (azidoak, baseak, disolbatzaileak, produktu sukoiak, lehergarriak, metal astunak, 

kutsatzaileak). 
o Erreaktibotasun kimikoa eta erreaktibotasun-taula. 
o Substantzia kimiko arriskutsuen barne-garraioa. Hodiak. 
o Instalazio arriskutsuetan esku hartzea (mantentze-lanak, aldaketak eta abar). Lan berezietarako baimenak (P.T.E.). 
o Hodei toxikoak (dispertsioa, iraunkortasuna, jarduera kolektiboa, babes-neurriak). Lan-ingurunea (esposizio-maila, 

mugak, babesa, neurria eta monitorizazioa). Instalazioetako arrisku kimikoaren ebaluazioa. Larrialdi-planak. 
 
4. Kutsatzaile biologikoak. 

- Sarrera. Motak. Arriskuak. Prebentzio-neurriak. Sartzeko bideak. 
• Organismo biziak. 
• Animalien eratorriak. 
• Landareen eratorriak. 

 
5. Arrisku ergonomikoak. 

- Ergonomia. Arrisku ergonomikoak eta antolamendukoak. 
• Lan-karga, nekea eta lanean gustura ez aritzea. 

o Ahalegin fisikoa. Lan-jarrerak. Mugimendu errepikakorrak. 
o Kargak maneiatzea. 
o Neke mentala. Nekea. 
o Faktore psikosozialak. 

 
6. Larrialdi-planak. 

- Instalazio kimikoetako suteak eta leherketak. Suteen aurkako babesari buruzko araudia. 
- Suteen kimika. Sutearen arrisku-faktoreak. 

• Suaren tetraedroa. Erregaia, erregarria, beroa, kate-erreakzioa. 
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• Sutearen katea. Errekuntza-motak, ondorioak. 
- Suteen prebentzioa. 

• Erregaiaren gainean jardutea. 
• Erregarriaren gainean jardutea. 
• Sutze-fokuen gainean jardutea. 
• Kate-erreakzioaren gainean jardutea. 

- Eraikuntza-materialek suaren aurrean duten portaera. Suarekiko erreakzioa. Suarekiko erresistentzia. 
- Eraikinen, nabeen eta lokalen egituren babesa. Sutea horizontalki eta bertikalki ez hedatzeko ekintza. Kearen aurka aritzea. 
- Gas-detektagailuak eta beste detekzio-instalazio finko batzuk. Detekzioa eta alarma. Motak: detektagailu ionikoak, ke-detektagailu 

optikoak, sugar-detektagailu optikoak, tenperatura-detektagailuak edo termikoak, xurgapen bidezko ke-detektagailuak, xurgapen 
bidezko atmosfera lehergarriko detektagailuak. 

- Ebakuazioa. Irteerak. Ebakuazio-bideak. Larrialdiko argiztapena. Seinalizazioa. 
- Sua itzaltzea. Su-motak. 
- Su-itzalgailuak. Sailkapena. Nahitaezko plakak eta berrikuspenak. Su-itzalgailu eramangarrien eraginkortasuna eta kokapena. 
- Sua itzaltzeko agenteak: gasak (anhidrido karbonikoa (CO2), nitrogenoa (N2), hidrokarburo halogenatuak; likidoak (ura, aparrak); 

solidoak (sodio eta potasio bikarbonatoa, amonio fosfatoa). 
- Sua itzaltzeko ekipo mugikorrak: Mahukak, ahoak, monitore eramangarriak, gortina-eratzaileak, su-itzalgailuak. 
- Sua itzaltzeko instalazio finkoak. 

• Suteetako ur-hargune hornituak (SUH). 
• Suteetarako ur-harguneak. 
• Monitoreak. 
• Zutabe lehorra. 
• Ur-langarreztagailu automatikoak (sprinkler-ak). 
• Suteak hauts bidez itzaltzeko instalazio finkoak eta automatikoak. 
• Suteak anhidrido karboniko (CO2) edo beste gas batzuen bidez itzaltzeko instalazio finkoak eta automatikoak. 
• Apar fisikoko sistemak. 

- Sua itzaltzeko teknikak: suteen aurka jarduteko taldeen antolamendua, koordinazioa eta zuzendaritza. 
- Leherketekiko prebentzioa eta babesa. 

• Leherketa-motak. 
• Lehergaiak. 
• Ondorioak. 
• Leherketekiko prebentzioa. Leherketekiko babesa. 
• Dow-en sute- eta leherketa-indizea. Mond-en indizea. 

- Larrialdi-plan batean jardutea. 
• Larrialdi-egoeren sailkapena. 
• Larrialdien antolamendua. 

o Larrialdi-hasieran jardutea. 
o Larrialdi partzialean jardutea. 
o Larrialdi orokorrean jardutea. 
o Ebakuazioan jardutea. 
o Larrialdi-plana ezartzea. 

- Instalazio kimikoko larrialdietan jardutea. 
• Istripuen kategoriak, larrialdi-planak aktibatzeko irizpideak. 
• Larrialdi-egoeretako informazioa: Legezko eta arauzko betekizunak. 
• Barneko larrialdi-planeko antolamendua; kanpoko larrialdi-planeko egitura; elkar laguntzeko planak. 
• Ingurumen-kutsaduragatiko larrialdi-planak. 
• Larrialdi-kasuetarako simulazioak eta entrenamendua. 

 
7. Seinale- eta segurtasun-arauak. 

- Segurtasun-arauaren kontzeptua. Arauak ezagutzea eta arauen oinarrizko printzipioak. Arauen edukiak. Laneko prozedura 
seguruak eta segurtasun-arauak. 

- Zentro eta lantokietako segurtasun-seinalizazioa. 
- Segurtasun-seinalizazioaren kontzeptua eta aplikazioa. Bete behar dituen baldintzak. Seinalizazioaren erabilera. Seinalizazio-

motak. 
• Segurtasun-seinaleak. Segurtasuneko kolorea. 

o Seinaleen forma geometrikoak. Ikurrak edo piktogramak. 
o Keinuzko seinaleak. Seinale akustikoak. 
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8. Arriskuen ebaluazioa. Segurtasun-egiaztapenak. 
- Alderdi orokorrak. Aplikatu beharreko metodologia. 
-  Istripu-arriskuaren ebaluazioa. Metodo sinplifikatuak: 

• Fine metodoa. 
• Azterketa-galdetegi bidezko ebaluazioa. 
• Laneko Segurtasun eta Higieneko Institutu Nazionalaren ebaluazio-metodo sinplifikatua. 

- Arriskuak ebaluatzeko metodo konplexuak: 
• Gertakari-zuhaitzaren bidezko ebaluazioa. 
• Hutsegite eta erroreen zuhaitzaren bidezko ebaluazioa. 
• Arriskuen analisia eta prozesuen egingarritasuna. HAZOP. 

- Segurtasun-egiaztapenak. Egiaztapen-motak: 
• Arauzko egiaztapenak edo ikuskapenak. Jakinarazi gabeko egiaztapenak. 
• Lantokietako egiaztapen orokorrak. 
• Lanaren oharrak. 
• Egiaztapenen plangintza egitea. Egiaztapenak gauzatzea. Emaitzak ustiatzea. 

 
9. Istripuen ikerketa. 

- Ikerketaren helburuak. Jardueraren metodologia: 
• Datuak hartzea. 
• Datuak ikertzea. 
• Kausak zehaztea. 
• Kausa nagusiak hautatzea. 
• Kausen ordenazioa. Kausen zuhaitza. Hutsegiteen eta erroreen zuhaitza. 
• Adibide praktikoa. INSHTaren "ikerketa-fitxa"ren eredua erabiltzea. 
• Neurriak diseinatzea eta ezartzea. Neurriak lehenestea. Neurrien segimendua egitea. 

 
10. Instalazio kimikoko instalazioen eta pertsonen babesa. 

- Norbera babesteko ekipoak. 
• Erabilerako beharrak. 
• NBEak hautatzea eta erostea. 
• Erabilera normalizatzea. Banaketa. Ikuskapena. 
• NBEen sailkapena: Garezurra, aurpegia eta begiak, entzumena, gorputz-adarrak eta arnasbideak babestea. 

o babes-arropa; 
o garaieratik erortzearen aurkako babesa; 
o arrisku elektrikoaren aurkako babesa. 

- Segurtasun-balbulak, haustura-diskoak, arintze-sistemak eta zuziak. Ihesen eta isurien prebentzioa. Atmosfera lehergarrien 
detektagailuak (mugikorrak eta finkoak). Lanen planifikazioa. 

- Lehen laguntzak, industria kimikoan. 
• Lehen laguntzaren kontzeptu orokorrak. Larrialdietarako ekintzak. 
• Lehen laguntzak emateko jarduera-arauak: 

o Larrialdi-egoeretan hartu beharreko neurriak. Biktima ebaluatzea. Istripua izan dutenen garraioa. 
o Arnasketa artifiziala. Bihotz-biriketako bizkortzea (bbb). 
o Segurtasuneko saiheskako jarrera. Kontrako eztarrira joatea. Asfixia. Asma-krisia. 
o Shocka. Shock anafilaktikoa. 
o Hemorragia. 
o Buruko lesioa. Bizkarrezurreko lesioa. 
o Hausturak. 
o Erredurak. 
o Begi-lesioak. 
o Irentsitako toxikoak. 
o Istripu elektrikoak. 

 
11. Instalazio kimikoetako segurtasunari buruzko legedia. 

- Hauei buruzko Europako eta Espainiako legedia: 
• Istripu larriak. 
• Ontziratzea eta etiketatzea. 
• Higienea. Kutsatzaile kimikoak. Kantzerigenoak. Amiantoa. 
• Merkantzia arriskutsuen garraioa. 
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• Hondakinak. 
• Segurtasuna. Produktu kimikoen biltegiratzea. Leherketak. Suteak. 
• Agente kimikoen erabileraren eta kontsumoaren mugak. 

 
12. Ingurumen-kutsadura, industria kimikoan. 

- Uraren kutsadura. 
• Ur-kutsatzaileak (organikoak, ez-organikoak, metalak, berotzea). 
• Instalazio kimikoko hondakin-uren tratamenduak: 

o Tratamendu fisiko-kimikoak. 
o Tratamendu sekundarioak. 
o Legeak. 

- Airearen poluzioa. 
• Kutsatzaile atmosferiko eta emisio-iturri nagusiak. 

o Aireko partikulak. 
o Airearen kalitate-irizpideak: emisioa eta immisioa. 
o Gas kutsatzaileak (emisioa eta isuriak). 
o Kutsatzaileen dispertsioa atmosferan. 
o Atmosferako kutsatzaileen dispertsio-eredua. Kondizio meteorologikoen eragina. 
o Kutsatzaile atmosferikoen arazketa: Gas kutsatzaileen arazketa. Partikulak araztea. 

- Hondakin solidoak: Hondakin arriskutsuen kudeaketa eta tratamendua: 
• Hondakin arriskutsuen ezaugarriak zehaztea. 
• Tratamendu fisiko-kimikoak. 
• Hondakin arriskutsuen errausketa. 
• Hondakin arriskutsuen hondakindegia. 
• Industrian hondakin arriskutsuak minimizatzeko teknikak: ekoizpen garbia. 

- Kutsatzaileen neurketak eta monitorizazioa (KOL, OEB, OEK, solido esekiak, opakutasuna eta abar). 
- Instalazio kimikoko ingurumen-legedia eta -kudeaketa. 

• Ingurumen-kudeaketaren oinarrizko alderdiak. 
• Ekoizpen eta garapen jasangarria; ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa. 
• Ingurumeneko ziurtagiriak eta ikuskapenak: 

o ISO 14000. 
o IPPC (Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuko Araudia). Hondakinen direktiba; Ontzien eta ontzi-

hondakinen direktiba. 
 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-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: Instalazio kimikoen kudeaketa eta kontrola 
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