
   
 

 

GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 

Lanbide-eremua: Ibilgailuak errepidean gidatzea 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(TMVI0112) TURISMOEN ETA FURGONETEN GIDATZE PROFESIONALA ERREPIDE BIDEZ (626/2013 ED, abuztuaren 2koa) 

Gaitasun orokorra: Taxiak, turismoak edo furgonetak segurtasunez, arduraz eta merke gidatzea, jasotako aginduei eta zerbitzu-programari jarraikiz, bidaiarien garraioaren, osasunaren eta bide- eta ingurumen-segurtasunaren 

alorretan indarrean dagoen erregelamendua eta araudia baliatuta, eta erabiltzaileei behar bezalako arreta eta informazioa emanda. 

Maila Erreferentziako 
 lanbide-prestakuntza 

Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak * 

2 

TMV456_2 
TURISMOEN ETA FURGONETEN 
GIDATZE PROFESIONALA  
(1225/2010 ED, urriaren 1ekoa) 

UC1461_2 
Errepideko hiri-garraiorako eta hiriarteko garraiorako ibilgailuen 
lehen mailako mantentze-lanak prestatzea eta egitea. 

 8411.1014 Automobilak, taxiak edo furgonetak dituen gidaria. 

 8412.1053 Taxi-gidaria. 

 8412.1044 Automobil-gidari profesionala. 

 8412.1035 3,5 T-rainoko furgoneten gidaria. 

 3,5 T-rainoko furgoneten gidaria eta banatzailea. 

 Soldatapeko taxi-gidaria. 

 Bidaiariak garraiatzeko bederatzi tokirainoko ibilgailuen gidari profesionala. 

UC1466_2 
Taxia, turismoa edo furgoneta gidatzea eta zerbitzu horrekin 
lotutako eragiketak egitea. 

UC1467_2 
Erabiltzaileei arreta emateko eta bezeroekin harremanak izateko 
jarduerak gauzatzea. 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-atalak Orduak 

MF1461_2 
Errepideko garraiorako ibilgailuen lehen mailako 
mantentze-lanak. 60   60 

MF1466_2 
Taxiak, turismoak eta furgonetak gidatzea eta 
zerbitzua ematea. 

130 

UF2385 Turismoen eta furgoneten zentzuz gidatzea eta zirkulatzea. 50 

UF2386 Turismoen eta furgoneten garraio-zerbitzuaren eragiketak. 50 

UF2387 Prebentzioa eta segurtasuna gidatze profesionalean. 30 

MF1467_2 
Erabiltzaileei arreta ematea eta bezeroekin 
harremanak izatea. 

50   50 

MP0497 
Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideen 
modulua. 

40 
  

40 

   Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupena 280 



  

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEEN BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 
Eskatzen den lanbide-esperientzia 

Akreditazioarekin Akreditazio gabe 

MF1461_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. 

  

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

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

 Automobilgintzako goi-mailako teknikaria edo titulu 
baliokideak. 

1 urte 3 urte 

MF1466_2 

UF2385  
 Bide-prestakuntzako irakaslearen lanbide-gaitasunaren 

ziurtagiria, Trafikoko Zuzendaritza Nagusiak (Barne 
Arazoetako Ministerioa) emana, martxoaren 26ko 369/2010 
Errege Dekretuan ezarritakoari jarraikiz. 

  Bide-hezkuntzako eta zentzuzko gidatzeko IGI espezialisten 
ziurtagiria, Sustapen Ministerioak emana, IGI prestakuntza 
emateko, urriaren 1eko FOM/2607/2010 Aginduaren 3. 
artikuluan eta lehen xedapen iragankorrean ezarritakoari 
jarraikiz. 

1 urte 
Ezinbestekoa 

akreditazioa 
UF2386  

UF2387  

MF1467_2   

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

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

 Garraioko eta logistikako goi-mailako teknikaria edo titulu 
baliokideak. 

 Merkataritzaren eta marketinaren lanbide-arloko Merkataritza-
logistika eta garraioaren kudeaketa lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila. 

1 urte 3 urte 

 Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna.  

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m2) 

15 ikasle 

Azalera(m2) 

25 Ikasle 

 

 

INDARGABETZEN DUEN 

PROFESIONALTASUN-
ZIURTAGIRIA 

2000/1996 Errege Dekretua, abenduaren 6koa, Ibilgailu 
motordun arinen gidariaren profesionaltasun-ziurtagiria 
ezartzen duena. 

PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRI BALIOKIDEAK 
Automobilen eta furgoneten gidatze profesionala. 

Kudeaketa-gela  45 60 
 

  

Gidatzearen osagarriak diren jardueretarako tailerra 150 150 
 

  

MF1466_2 prestakuntza-modulua (taxiak, turismoak eta furgonetak gidatzea eta zerbitzua ematea) emateko, bide publikoa baliatuko da eta B eta BTP motako gidabaimenari dagozkion ibilgailuak izan beharko dira. 

Ikastetxeek autobusak eramateko ikastaroak emateko, administrazio eskudunak garraio publikorako ematen duen baimena izan beharko dute 

 

* Lan egiteko beharrezkoak diren  baldintzak: B,BTP motako gidatzeko baimenetako bat izatea (Trafiko, Zirkulazio eta Bide segurtasunari buruz indarrean dagoen Legea) 


