
Por favor, lea atentamente as instrucións seguintes.

Conteste a este cuestionario de xeito sincero. A información recollida nel ten carácter reservado, ao estar 

protexida polo disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter 

persoal.

O seu resultado servirá soamente de axuda, orientando en que medida posúe a competencia profesional da 

unidade de competencia.

Non se preocupe, con independencia do resultado desta autoavaliación, vostede ten dereito a participar no 

procedemento de avaliación, sempre que cumpra os requisitos da convocatoria.

Cualificación profesional. 

Eficiencia enerxética de edificios

Código.

ENA358_3

Nivel.

3

Cuestionario de autoavaliación 
para os traballadores e as traballadoras

Xestionar o uso eficiente da auga en edificacións

Unidade de competencia. Nivel.

3UC1196_3

A persoa candidata O asesor ou a asesora

Sinatura: nome, apelidos e DNI Sinatura: nome, apelidos e DNI 

Cualificacións profesionais e títulos de formación profesional asociados á unidade de competencia.

Código.

                                                                  ,               de                          de  201

Título de formación profesional. Código. Nivel.

Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica SENA01 Grao superior
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Cada actividade profesional principal (APP) componse de varias actividades profesionais secundarias (APS).

Lea atentamente cada APP e a continuación as súas APS. En cada APS marque cunha cruz o indicador de autoavaliación 

que considere máis axustado ao seu grao de dominio das APS. Eses indicadores son os seguintes: 

1. Non o sei facer.

2. Pódoo facer con axuda.

3. Pódoo facer sen precisar axuda.

4. Pódoo facer sen precisar axuda, e mesmo podería formar outro traballador ou traballadora.

Instrucións para cubrir o cuestionario.

Avaliar os parámetros indicadores do consumo de auga dos aparellos 
receptores, e a efectividade dos sistemas de control e outros 

dispositivos empregados para un uso racional da auga en edificios, 
considerando a normativa de prevención de riscos laborais e ambientais.

APP1 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS1.1 Identificar os elementos dunha instalación de subministración de auga in situ ou a partir da 
documentación técnica correspondente.

APS1.2 Determinar os parámetros de consumo de auga dos aparellos receptores a partir de 
catálogos e manuais, ou mediante a realización de ensaios experimentais.

APS1.3 Interpretar os datos proporcionados polos instrumentos de medida e regulación e control de 
caudal, temperatura, volume e calquera outra variable controlada, en instalacións de 
subministración de auga ou saneamento, e comprobar que o seu valor se atope entre os 
parámetros de funcionamento eficiente establecidos.

APS1.4 Avaliar as características, a efectividade e a adaptación dos sistemas de control para o 
consumo eficiente de auga en vivendas, locais comerciais, hoteis, establecementos 
sanitarios, residencias e calquera outro establecemento do sector terciario, a partir de 
catálogos e manuais, ou mediante a realización de ensaios ou probas in situ.

Avaliar os usos e os consumos de auga en edificios, analizando a 
adecuación das características das instalacións ás demandas dos 

usuarios e ao uso eficiente da auga, considerando a normativa de 
prevención de riscos laborais e ambientais.

APP2 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS2.1 Reunir a información necesaria para determinar o consumo de auga, o factor de 
simultaneidade de uso dos aparellos receptores, a variable estacional e o histórico de 
consumos a través das facturas das compañías subministradoras, mediante a información 
directa da persoa usuaria ou realizando probas empíricas e outros procedementos 
relacionados co funcionamento real das instalacións.

APS2.2 Comparar os datos reais de consumo de auga cos de referencia establecidos para a 
mesma categoría ou tipo de edificación e condicións de uso por normas ou 
recomendacións do sector.

APS2.3 Determinar os puntos críticos para o funcionamento eficiente da instalación.

APS2.4 Establecer as causas de tipo técnico ou relacionadas cos hábitos e os comportamentos dos 
usuarios, polas que non se consegue un consumo óptimo de auga.

APS2.5 Documentar a análise, a avaliación e o diagnóstico da instalación de subministración 
mediante o informe correspondente.

APS2.6 Avaliar as características, a efectividade e a adaptación das tecnoloxías e dos tipos de 
instalacións de mellora da eficiencia na subministración e no control da auga, comprobando 
o seu rendemento e o seu funcionamento dentro dos parámetros establecidos.

Comprobar que o mantemento das instalacións de auga se execute 
segundo os procedementos regulamentarios e co nivel requirido desde 

o punto de vista da eficiencia enerxética, considerando a normativa de 
prevención de riscos laborais e ambientais.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.1 Identificar as operacións de mantemento periódico a partir do manual correspondente ou 
das instrucións propias dos equipamentos.

APS3.2 Supervisar os procedementos de mantemento e operación de instalacións de 
subministración de auga consonte principios de calidade, seguridade e uso racional da 
auga.

APS3.3 Comprobar que o rexistro das operacións de mantemento dos dispositivos e dos aparellos 
receptores, así como dos sistemas de regulación e control eficiente do uso de auga, se 
realizara segundo os procedementos establecidos.
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Comprobar que o mantemento das instalacións de auga se execute 
segundo os procedementos regulamentarios e co nivel requirido desde 

o punto de vista da eficiencia enerxética, considerando a normativa de 
prevención de riscos laborais e ambientais.

APP3 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS3.4 Cubrir a documentación relacionada coa supervisión e o control da eficiencia das 
instalacións de subministración de auga.

Propor alternativas de aforro e de uso eficiente da auga, considerando a 
normativa de prevención de riscos laborais e ambientais.

APP4 Indicadores de autoavaliación

1 2 3 4

APS4.1 Avaliar os puntos críticos de mellora dunha instalación de subministración de auga, co fin 
de determinar as marxes de aforro.

APS4.2 Clasificar os aparellos receptores de auga en edificios en categorías obxectivas consonte a 
eficiencia no consumo, para facilitar a súa elección en función de criterios de aforro.

APS4.3 Seleccionar os aparellos receptores utilizando bases de datos elaboradas previamente de 
marcas comerciais, prezos, características de consumo, clasificación enerxética e outros 
datos de interese.

APS4.4 Efectuar os cálculos e os esquemas necesarios para a selección e a implantación de 
tecnoloxías e sistemas técnicos de mellora.

APS4.5 Desenvolver os informes e as memorias descritivas da adaptación e mellora de instalacións 
de subministración de auga incorporando as xustificacións técnicas, de eficiencia, 
ambientais e económicas necesarias.

APS4.6 Informar a consumidores e organizacións sobre técnicas e alternativas de aforro no 
consumo de auga, explicando as propostas para a mellora da eficiencia e respondendo ás 
cuestións que se formulen.
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