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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 PRESTAKUNTZA-ATALA SALGAIEN ERREPIDE BIDEZKO TRAFIKOAREN ANTOLAKUNTZA 

OPERATIBOA Berariazkoa 
Kodea  UF0921 
Lanbide-arloa Merkataritza eta Marketina. 
Lanbide-eremua Merkataritza-logistika eta garraioaren kudeaketa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Salgaien errepide bidezko trafikoa Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Salgaien trafikoaren antolamendua. Iraupena 190 

Errepide bidezko garraio-zerbitzuaren kostuen kudeaketa eta 
kalitatea. 80 Modulua osatzen duten gainerako 

prestakuntza-atalak Errepide bidezko garraioaren segurtasuna eta arriskuen prebentzioa 
(zeharkakoa) 

Iraupena 
30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Errepide bidezko garraioaren sektorearen ezaugarri diren elementuak aztertzea, azpiegiturak, merkatuaren datuak eta herrialdearen 
barruan zein nazioartean garraio-zerbitzuak eta logistika-sektorekoak eskaintzen dituzten agenteen datuak. 

EI1.1 Sektorearen ezaugarri nagusiak identifikatzea, erakundeetako informazio-iturrien bidez lortutako datu estatistikoak erabiliz: 
garraiobideak, enpresak, azpiegiturak, automobil-parkea eta beste alderdi batzuk. 
EI1.2 Garraioaren alorrean eta haren modalitate ezberdinetan —airekoa, itsasokoa, lurrekoa— politika komunitario, nazional eta 
autonomikoaren helburu nagusiak eta azpiegituren garapen-planak deskribatzea. 
EI1.3 Logistika- eta garraio-jarduerak egiten diren espazio eta azpiegiturak sailkatzea, eskualdearen eremuan instalatutako enpresen 
ezagutzan sakonduz. 
EI1.4 Erakunde arautzaile eta enpresa-mota ezberdinen ezaugarriak eta jarduera-eremuak azaltzea, garraioaren modalitate 
ezberdinetan eta sektoreko jarduera lagungarri eta osagarri ezberdinetan. 
EI1.5 Identifikatzea sektoreko informazio-iturriak Interneten —erakundeen webguneak, atari tematikoak eta garraio- eta logistika-
enpresen direktorioak—, prentsa espezializatua eta dibulgazio-aldizkariak.  
EI1.6 Baloratzea garraiolari-elkarte eta -federazioen jarduera, eskaintzen dituzten zerbitzuak eta Administrazioarekiko harremanetan 
betetzen duten papera.  
EI1.7 Ekoizpen-enpresen hornitze-katearen eta logistika-jardueren esparruan garraioak duen funtzioa azaltzea.  
EI1.8 Errepide bidezko garraioaren jarduerarako sarbidea erregulatzen duen araudia ulertzea, baita ibilgailuak erabiltzean eta 
azpikontratatu eta alokatzean sortzen diren berezitasunak ere. 
EI1.9 Deskribatzea banaketa-logistikaren eta banaketa-kanalen antolakuntza-sistemak eta artekari, garraio-kudeatzaile, garraio-
agentzia, biltegi-jabe eta banatzaileen papera. 

A2: Garraio-enpresen konfigurazio juridiko eta egitura ezberdinak bereiztea, baita trafikoaren jarduteko moduaren ardura duen sailak 
betetzen dituen funtzio nagusiak ere. 

EI2.1 Garraio-enpresa batek izan ditzakeen konfigurazio legalak edo forma juridikoak identifikatzea. 
EI2.2 Garraio-enpresak sailetan antolatzeko organigrama-mota eta metodo ohikoenak azaltzea. 
EI2.3 Errepide bidez salgaiak garraiatzen dituen enpresa baten ohiko ustiaketa- edo trafiko-sail baten egitura eta funtzioak azaltzea. 
EI2.4 Barruko zein kanpoko harreman funtzionalak aztertzea, baita enpresaren gainerako sailekin komunikatzeko beharrak ere. 
EI2.5 Ulertzea lan-eremu legegilea, indarrean dagoen salgai-garraioaren hitzarmen kolektiboa, lanbide-kategoriak, gidarien lanaldiari 
buruzko araudia eta soldaten eta dieten sistema.  

A3: Zerbitzua planifikatzeko eta lana antolatzeko metodoak zehaztea trafiko-sailean.  
EI3.1 Jarduera kontrolatzeko eta sail barruko antolakuntzarako, erabakiak hartzeko orduan eta zerbitzuak egiteko prozesuan parte 
hartuko duten datuen eta dokumentuen kudeaketaren informazio-sistemaren oinarrizko ezaugarriak azaltzea.  
EI3.2 Sail operatiboko antolakuntza-sistemaren parte diren funtsezko aldagaiak eta datu teknikoak identifikatzea, garraio-eskaeraren 
ezagutzan eta analisian oinarrituta. 
EI3.3 Deskribatzea garraio-zerbitzu ezberdinak (nazionalak eta nazioartekoak) eskaintzeko prozedura, eskaintza horretan parte hartzen 
duten figura ezberdinak eta antolamendu horretan figura bakoitzak dituen funtzio nagusiak eta erantzukizunak. 
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EI3.4 Garraio-eskaeraren kasu ezberdinak kontuan hartuta (denboran luzatzen direnak eta esparru desberdinetakoak, hau da, 
banaketakoak eta distantzia luzekoak —nazionalak eta nazioartekoak—), horien operazioetan behar diren baliabideak eta denbora 
kalkulatzea, betiere errespetatuz gidarien kontratazioari, gidaldiei, atsedenaldiei eta abarrei buruz indarrean den araudia. 
EI3.5 Enpresa baten eta behar bezala zehaztutako zerbitzu baten definizioan oinarrituta, zerbitzua eskaintzeko behar diren giza 
baliabideak eta baliabide materialak identifikatzea. 
EI3.6 Informazioa kontrolatu eta kudeatzeko euskarri eta sistemak erabiltzea, ondoko hauek erakusteko: eguneroko lan-kargaren 
plangintza, ibilgailuen eta gidarien erabilgarritasuna, egindako jardueren erregistroa eta operazioen aldizkako kontrola. 
EI3.7 Karga-maiztasun erregularreko egoera zehatzetatik abiatuta, zerbitzu ezberdinak planifikatzea, baliabideen optimizazioa kontuan 
hartuz eta protokolo batean jasotako ordutegiak dituzten txandakatze-zirkuitu teknikoak zehaztuz. 
EI3.8 Garraio-zerbitzuetan aldaketak edo funtzionamendu-moduak proposatu edo/eta egitea, eraginkortasun-maila handitzeko 
helburuarekin.  

A4: Jardueran aritzeko behar diren baimenak —garraio-enpresa, ibilgailu, pertsona mugikor eta garraiatutako salgaiei eragiten dietenak— 
kontuan izanda, indarrean den araudia identifikatu eta aplikatzea.  

EI4.1 Garraio-jarduera ezberdinetan aritzeko sarbidea eta ibilgailu ezberdinen erabilera —pisua eta aldagaiak kontuan hartuta— 
erregulatzen duen araudia identifikatzea. 
EI4.2 Ibilgailuari, tripulazio eta salgaiei dagokienez, errepide bidezko garraioan estatuan zein nazioartean zirkulatzeko eta zerbitzuak 
zuzen eskaintzeko behar den dokumentazioa eta prozedura administratiboa identifikatzea, baita horiek ematen dituzten erakundeak, 
bete beharreko baldintzak eta epeak ere. 
EI4.3 Nazioarteko errepide bidezko garraioaren alorreko operazioen jarduna eta horien garapena arautzen duten nazioarteko 
hitzarmenak kontuan hartuta nazioarteko garraioari aplikatu beharreko lege-betekizunak azaltzea (TIR edo beste batzuk). 
EI4.4 Baimen-erregimen bereziko garraioak —salgai arriskutsu eta galkorren errepide bidezko garraioa, gehiegizko pisu edo/eta 
dimentsioengatiko garraio bereziak eta animalia bizien garraioa— zuzen egiteko aplikatu beharreko araudiak eta administrazio-izapideak 
zehaztea. 
EI4.5 Garraioen Ikuskatze Erregimenaren prozedura-araudiaren araberako garraio-administrazioaren ikuskatze- eta kontrol-prozedura 
azaltzea, baita salgaien errepide bidezko garraioaren alorrean indarrean den legea ez betetzeagatiko zigor-baremoa ere. 
EI4.6 Salgai-garraioaren eta garraio-ibilgailuen aseguru-mota ezberdinak bereiztea, batzuen eta besteen estaldura ezberdinak 
deskribatuz. 

 
Edukiak: 
1. Garraio-sektorearen eta -merkatuaren azterketa 

- Garraio-sektoreari eta -jarduerari buruzko datu orokorrak. 
- Garraioaren alorreko politika komunitario eta nazionalaren oinarrizko alderdiak eta sektorearen helburu objektiboak. 
- Sektorearen erakunde arautzaileak.  
- Azpiegiturak eta logistika- eta garraio-zentro ezberdinen sailkapena. 
- Enpresa-egituraren analisia: garraio-modalitate ezberdinen enpresa, figura eta agente ekonomiko bereizgarriak. 
- Garraio-sektoreko elkarteak eta beste ordezkaritza-erakunde batzuk. 
- Sektore-izaera duten informazio-iturriak. 
- Garraio-modalitate ezberdinen analisi konparatiboa: lurrekoa, airekoa, itsasokoa eta intermodala. 
- Faktore eta aldagai bereizgarriak (fisikoak, ekonomikoak, irisgarritasun eta ibilbidekoak, araudikoak, kontratukoak, etab.). 
- Modalitate bakoitzaren ezaugarri, abantaila eta desabantaila nagusiak. 
- Modalitate bakoitzean garraiatutako salgaien tipologia. 
- Muga tekniko eta operatiboak. 
- Intermodalitatea. 

 
2. Sailkapena, enpresen konfigurazioa eta errepide bidezko garraio-zerbitzuak 

- Errepide bidezko garraio-mota ezberdinen osaera eta merkatu-kuota. 
• Ezaugarri eta abantaila lehiakorrak. 
• Karga osoak, distantzia luze eta laburrekoak, nazionalak eta nazioartekoak. 
• Karga zatikatua (bateratzaileak, mezularitza, paketeria, paleteria). 
• Errepide bidezko garraioaren kontratazioa, nazionala eta nazioartekoa. 

- Garraio-enpresaren konfigurazio juridikoa.  
• Ohiko forma juridikoak. 

- Forma juridiko ezberdinen analisi konparatiboa.  
 

3. Enpresaren antolakuntza eta garraio- eta trafiko-operazioen saila 
- Enpresa-antolakuntzaren kontzeptuak, garraio-enpresari aplikatuak. 

• Operazio-sailaren alor eta funtzioak. 
• Garraio-enpresaren oinarrizko organigrama. 
• Harreman funtzional eta hierarkiko nagusiak. 
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• Lan-profilen eta lanpostuen deskribapena. 
- Flota-sailaren antolakuntza operatiboa. 

• Gidarien kolektiboak bere gain hartutako funtzioak. 
• Enpresaren flotaren kudeaketaren eta mantentze-lanen funtzioak. 
• Kontratazio-funtzioak eta izaera iraunkorreko azpikontratazioen kudeaketa. 
• Sailaren dokumentuak eta kudeaketa-euskarriak. 

- Trafiko-sailaren antolakuntza operatiboa. 
• Trafiko-sailaren egitura. 
• Funtzio, produktu, lurralde, kanal, prozesu eta bezeroen araberako antolakuntza. 
• Trafikoaren aritzeko era eta trafikoaren administrazioa. 
• Trafiko-operazioen informazioaren kudeaketa. 

- Biltegiaren eta oinarri logistikoen antolakuntza operatiboa. 
• Sailaren egitura eta ordezkaritzekiko koordinazioa. 
• Oinarri operatiboek trafikoekiko dituzten funtzio espezifikoak. 
 

4. Salgaien errepide bidezko garraioaren alorreko merkatuaren jarduera eta harekiko sarbidea. 
- Errepide bidezko garraioaren lege-esparrua. 

• Oinarrizko araudi komunitarioa. 
• Errepide bidezko garraioaren alorrean indarrean den araudiaren analisia: LOTT, ROTT eta LODTT 

- Salgaien errepide bidezko garraioaren alorreko jardueran aritzeko sarbidea. 
• Sartzeko baldintzak eta jardueran aritzeko betekizunak. 
• Salgaien errepide bidezko garraioaren alorreko ibilgailuen baimenak. 
• Jarduera lagungarri eta osagarriak egiteko baimenak 
• Lanbide-prestakuntza. 

 
5. Baimen bereziko erregimeneko garraioak: 

- Salgai arriskutsuen garraioa 
• Salgai arriskutsuen definizioa eta sailkapena 
• Salgai arriskutsuen errepide bidezko garraioaren alorreko dokumentuak 
• ADRen gainditze-egiaztagiria eta ibilgailuaren ikuskatze-txostena 
• Gidariaren prestakuntza-egiaztagiria 
• Garraio-gutuna, segurtasun-fitxa eta egiaztapenen zerrenda  
• Salgai arriskutsuekin gidatzeko eta zirkulatzeko arauak 
• Ibilgailuen ekipoak eta seinaleztapena 
• SADR segurtasun-kontseilariaren figura eta funtzioak 

- Produktu galkorraren garraioa 
• Arau-esparrua, elikadura-kodea eta ATB hitzarmena 
• Garraio-tenperatura gomendagarriak 
• Ibilgailu-mota espezifikoak 

- Gehiegizko pisu edo dimentsioko garraioa 
• Zirkulazio-baimen osagarriak 
• Ibilgailuen seinaleztapena 

- Animalia bizien garraioa 
• 1041/1997 EDa eta aplikazio-eremua 
• Dokumentazioa eta zerbitzua eskaintzeko baldintzak 

- Nazioarteko garraioa eta kabotajea. 
• Lizentzia komunitarioa eta indarrean den araudia. 
 

6. Garraio-operazioen ikuskatzea eta zigor-erregimena 
- Garraioen kontrola eta erakundeen ikuskatze-lana  
- Salgaien errepide bidezko garraioaren araudirako zigor-baremoa. 
- Takografoak eta kontrol-tresnak. 
- Ezaugarriak eta araudiaren aplikazioa. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
- Batxilergoko titulua izatea. 
- 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
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- Lanbide-arlo eta lanbide-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 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urte baino gehiagokoentzako 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: Salgaien errepide bidezko trafikoa. 
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