
Euskal Enplegu Zerbitzua 

PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 PRESTAKUNTZA-MODULUA SEGURTASUNA ETA OSASUNA 
 

Kodea  MF0075_2 
Lanbide-arloa SEGURTASUNA ETA INGURUMENA 
Lanbide-eremua Ingurumen-kudeaketa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Hiri- eta industria-hondakinen kudeaketa Maila 2 

Hiri-hondakinen edo udalerriko hondakinen bilketa eta garraioa 30 
Hiri-hondakinen edo udalerriko hondakinen tratamendua 40 
Hondakin geldoen kudeaketa 30 
Industria-hondakinen identifikazioa 30 
Industria-hondakinen ezaugarriak zehaztea 50 
Industria-hondakinak kudeatzeko eragiketak 40 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
osatzeko gainerako 
prestakuntza 

Hiri- eta industria-hondakinen kudeaketako lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

Iraupena 

120 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-modulu hau bat dator gaitasun-atal honekin: UC0075_2. LANPOSTUAN LANEKO ARRISKUAK PREBENITZEKO 
NEURRIAK HARTZEA 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Jarduerarekin lotutako arriskuak identifikatzea. 

EI1.1 Makinak eta erremintak erabiltzeak dakartzan arriskuei antzematea: harrapaketak, ebakiak, jaurtiketak eta beste. 
EI1.2 Jasotzeko eta garraiatzeko ekipoak erabiltzeak dakartzan arriskuei antzematea: harrapaketak, ebakiak, gehiegizko ahaleginak, 
bibrazioak, zaratak eta beste. 
EI1.3 Kargak maneiatzeak eta indarra egiteak dakartzan arriskuei antzematea: objektuen erorketak, hezur eta muskuluetako lesioak, eta 
beste. 
EI1.4 Leherketa- eta sute-arriskuei antzematea. 
EI1.5 Agente kimiko, fisiko eta biologikoen leherketak dakartzan arriskuei antzematea. 
EI1.6 Lantokiko ezaugarrietatik eratorritako arriskuei antzematea: eskailerak, laneko plataformak, igarobideak eta beste. 
EI1.7 Hornidura-instalazioetatik eratorritako arriskuei antzematea: energia elektrikoa, ura, gasak, aire konprimatua eta beste. 
EI1.8 Lana egitetik eratorritako arriskuei antzematea. 
EI1.9 Produktuen biltegiratzetik eratorritako arriskuei antzematea. 
 

A2: Jarduera jakin batetik eratorritako arriskuak prebenitzeko eta arrisku horietatik babesteko neurri egokiak ezartzea. 
EI2.1 Arrisku-mota desberdinei aplikatzen zaizkien babes-neurri kolektiboei antzematea: babeslekuak, babesak, hesi materiagabeak, 
aireztapen orokorra, erauzte lokalizatua, eta beste. 
EI2.2 Arrisku bakoitzerako egokiak diren norbera babesteko ekipo motak (NBE) bereiztea: NBE-motak: 

- Bururako babesak. 
- Arnas babesa. 
- Aurpegi eta begietarako babesa 
- Gorputz-enborra eta gorputz-adarrak babestea 
- Garaieratik erortzearen aurkako babesa. 
- Zarataren eta bibrazioen aurkako babesa. 
- Babes bereziak: Arrisku kimikoak, biologikoak eta erradiazioak. 
- Kondizio termohigrometrikoen kontrako babesa. 

EI2.3 Larrialdi-egoera posibleak eta haietako parte-hartzea identifikatzea. 
EI.2.4 Intoxikazio-sintomei eta lesio-mota desberdinei antzematea, eta lehen laguntzetako teknikak aplikatzea. 
EI2.5 Lan seguruen prozedurak aplikatzea. 
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Edukiak 
1. Segurtasunaren eta osasunaren alorrean aplikatu beharreko legeria 

- Lan-arriskuen prebentzioari buruzko araudia. 
• Lan-arriskuen Prebentzioari buruzko Legea 
• Prebentzio Zerbitzuen Araudia 
• Sektoreko arauak 

- Prebentzioaren antolamendua 
- Arriskuen prebentzioko betebeharrak: Enpresaria. Langilea 
- Ardura legala: Zibila. Penala. Administratiboa  

 
2. Jarduerarekin lotutako arriskuak identifikatzea 

- Arrisku eta peril kontzeptuak. 
- Lan-istripuak eta lanbide-gaixotasunak. 
- Arriskuak lokalizatzea 

• Emisio-fokua 
• Ingurumena 
• Hartzailea  

- Antolakuntza-faktoreen ondoriozko arriskuak: Antolaketa. Txandakako lanak 
- Faktore materialen ondoriozko arriskuak 

• Ordena eta garbitasuna 
• Languneak 
• Aireztapena eta klimatizazioa 
• Zarata 
• Bibrazioak 
• Argiztapena 

- Elementuen erabileraren ondoriozko arriskuak 
• Eskuzko tresnak 
• Objektuak manipulatzea 
• Jasotzekoak eta garraiatzekoak 
• Makinak 

- Arrisku elektrikoak 
• Instalazio elektrikoak 
• Ekipamendu elektrikoak 

- Sute eta leherketek eragindako arriskuak 
• Su-motak 
• Hautemate-, alarma- eta itzaltze-ekipoak 
• Agente itzaltzaileak 

- Substantzien erabileraren ondoriozko arriskuak 
• Sarrera- eta irteera-bideak 
• Substantzia-motak (fisikoak, kimikoak eta biologikoak) 
• Organismoan dituzten eraginak 

- Erradiazioaren eraginpean egotearen ondoriozko arriskuak 
• Erradiazio ionizatzaileak 
• Erradiazio ez-ionizatzaileak 

- Gehiegizko ahalegina egiteak dauzkan arriskuak 
• Karga fisikoa 
• Karga mentala 

 
3. Prebentzio- eta babes-neurrien aplikazioa. 

- Babes kolektiboa 
• Aireztapen orokorra edo diluzio bidezkoa 
• Aireztapen lokala edo erauzketa lokalaren bidezkoa 
• Pantailak, trenkada opakuak edo beirazko trenkadak 
• Barandak 
• Prebentzio-sareak, babeserako sareak eta sare elastikoak 
• Babesleku finkoak eta mugikorrak 
• Babesteko gailuak (aginte sentikorra, pantaila mugikorra, gailu sentikorrak) 

- Norbera babesteko ekipoak (NBEak) 
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• Garezurraren babesa (kasketa, arnesa) 
• Aurpegiaren eta ikusmen-aparatuaren babesa (soldatzeko pantailak, betaurrekoak) 
• Entzumen-aparatuaren babesa (tapoia, belarri-babesak, kaskoa) 
• Goiko gorputz-adarren babesa (eskularruak, eskuzorroak, mitoiak eta beste) 
• Beheko gorputz-adarren babesa (segurtasun-punta duten oinetakoak, segurtasuneko barne-zola duten oinetakoak, eta 

beste) 
• Arnasbideen babesa (ingurumenaren araberakoak, ingurumenarekin erlaziorik ez dutenak, autosalbamendukoak) 
• Elementu agresiboen aurkako babesa (kimikoak, termikoak, erradiazioak) 
• Seinalizazio-jantziak 
• Garaieratik erortzearen kontrako babesa (euste-sistemak, ez erortzeko sistemak, ez erortzeko gailuak) 

- Seinaleztatzea 
• Panel-formakoak 
• Argizkoa 
• Akustikoa 
• Hitzezko komunikazioa. 
• Keinuzkoa 
• Beste bat 

- Larrialdi- eta ebakuazio-planak. 
• Arrisku-ebaluazioa 
• Babes-baliabideak 
• Larrialdiko ekintzen planifikatzea 
• Ezarpena  

- Lehen laguntzak 
• Botika-kutxaren edukia 
• Intoxikazioak  
• Traumatismoak 
• Izozteak edo intsolazioak 
• Erredurak 
• Ubelak 
• Zauriak  
• Hemorragia 
• Ziztadak eta hozkadak 

- Ergonomia-printzipioak 
 

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 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. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Hiri- eta industria-hondakinen kudeaketa. 
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