
   

 

 1 

 

GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 

Lanbide-eremua: Ibilgailuak errepidean gidatzea 

    

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(TMVI0208) SALGAIAK ERREPIDEZ GARRAIATZEKO IBILGAILU ASTUNAK GIDATZEA (1539/2011 ED, urriaren 31koa) 
 
Gaitasun orokorra: Salgaiak errepidez garraiatzeko ibilgailu astunak segurtasunez, arduraz eta merke gidatzea, jasotako aginduei jarraikiz, eta osasunaren eta bide- eta ingurumen-segurtasunaren alorretan indarrean dagoen 

erregelamendua eta araudia baliatuta, zamalanak eta salgaien manipulazioak ikuskatuz edo eginez, finkatutako prozeduren arabera. 
 

Maila 
Erreferentziako lanbide-

prestakuntza 
Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak eta lanpostuak 
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TMV455_2 SALGAIAK ERREPIDEZ 
GARRAIATZEKO IBILGAILU 
ASTUNAK GIDATZEA  
 
(1225/2010 ED, urriaren 1ekoa) 
 

UC1461_2 
Errepideko hiri-garraiorako eta hiriarteko garraiorako 
ibilgailuen lehen mailako mantentze-lanak prestatzea eta 
egitea.  8432.1042 Kamioi-gidaria, oro har. 

 Errepide bidezko garraiorako ibilgailu astunen gidaria. 

 8432.1024 Salgai arriskutsuen kamioiko gidaria. 

 8432.1033 TIR kamioiko gidaria (nazioarteko garraioa). 

 8432.1015 Atoidun kamioiko nahiz kamioi traktoreko 
gidaria. 

UC1462_2 
Ibilgailua gidatzea eta garraio-zerbitzuekin lotutako beste 
eragiketa batzuk egitea. 

UC1463_2 
Garraio-zerbitzuak planifikatzea eta bezeroekin 
harremanetan egotea. 

UC1465_2 Salgaien zamalanak ikuskatzea edo egitea. 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupena 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-atalak Orduak 
Geh. ordu-

aldea 

MF1461_2 
Errepideko garraiorako ibilgailuen lehen mailako 
mantentze-lanak. 

60   60 30 

MF1462_2 
Zentzuz gidatzea eta garraio-zerbitzuekin lotutako 
eragiketak. 

130 
UF0471 

Hiri-garraiorako eta hiriarteko garraiorako ibilgailuak gidatzea eta bide 
publikoetatik zirkulatzea.  

70 30 

UF0472 Garraio-zerbitzuaren eragiketak eta segurtasuna. 60 40 

MF1463_2 
Garraioaren eta bezeroekiko harremanen 
planifikazioa. 

50   50 40 

MF1465_2 Salgaiak jasotzeko eta sartzeko eragiketak. 70   70 40 

MP01001 Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak.  80      80   -- 

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupena 
     
390 

 180 
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GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK 

Lanbide-eremua: Ibilgailuak errepidean gidatzea 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

PRESTATZAILEEN BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den lanbide-
esperientzia 

Akreditazi
oarekin 

Akreditazi
o 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. 

  

 Industriako ingeniari teknikoa. 

 Garraioaren eta ibilgailuen mantentze-lanen lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria. 

1 urte 3 urte 

MF1462_2 
UF0471 

Prestakuntza-atalean sartu ahal izateko, 
lanbiderako derrigorrezko baldintzetan 
ezarritako ibilgailuen tipologiarekin bat 
datorren gidabaimenetako bat eduki 
beharko dute ikasleek. 

 Bide-prestakuntzako irakaslearen edo gidari-eskola 
partikularretako irakaslearen eta bidaiari- eta salgai-
garraiolariaren lanbide-gaitasunaren ziurtagiria, honako 
hauetan espezializatua: lehenik, zentzuz eta ingurumena 
errespetatuz gidatzea; bigarrenik, lehen sorospenak; eta 
azkenik, suteak itzaltzeko ekipoak eta baliabideak. 

2 urte - 

UF0472  

MF1463_2   

 Garraio-enpresen kudeaketako goi-mailako teknikaria. 

 Bidaiari- edo salgai-garraiolariaren lanbide-gaitasunaren 
ziurtagiriak. 

 Bidaiari-garraioaren antolakuntzako lanbide-gaitasunaren 
ziurtagiria. 

 Garraioaren eta banaketaren antolakuntzako lanbide-
gaitasunaren ziurtagiria. 

 Errepide bidezko salgai-trafikoaren lanbide-gaitasunaren 
ziurtagiria 

1 urte 3 urte 

MF1465_2   

 Garraio-enpresen kudeaketako goi-mailako teknikaria. 

 Bidaiari-garraiolariaren lanbide-gaitasunaren ziurtagiria. 

 Bidaiari-garraioaren antolakuntzako lanbide-gaitasunaren 
ziurtagiria. 

1 urte 3 urte 

 Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna. 
 

Prestakuntza-gunea 
Azalera (m2) 

15 ikasle 

 

Azalera (m2) 

20 ikasle     

 

 

INDARGABETZEN DUEN 

PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRIA 

Kamioi astuneko gidaria. 2001/96 ED, irailaren 6koa 

Kudeaketa-gela 45 60 
PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRI 

BALIOKIDEAK 

 “Salgaiak errepidez garraiatzeko ibilgailu astunak 
gidatzea” 

Gidatzearen osagarriak diren 
jardueretarako tailerra 

150 150 

Zamalanetarako biltegia 60 60 

 


