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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 PRESTAKUNTZA-ATALA ERREPIDE BIDEZKO GARRAIO-ZERBITZUAREN KOSTUEN 

KUDEAKETA ETA KALITATEA Berariazkoa 
Kodea  UF0922 
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 

Salgaien errepide bidezko trafikoaren antolamendu operatiboa. 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 LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Salgaien errepide bidezko garraio-zerbitzuen ustiatze-kostuak aztertzea, baita zerbitzuaren kalitatea optimizatzeko egindako operazio 
logistikoko zerbitzuenak ere.  

EI1.1 Ustiatze-kostuak kalkulatu, aztertu eta kontrolatzeko behar diren oinarrizko kontzeptuak deskribatzea, kostu-mota desberdinak 
bereiziz: zuzenak eta zeharkakoak, finkoak eta aldakorrak. 
EI1.2 Jarduerari lotutako kostu-zentroak, ibilgailuen erabilgarritasun-denboraren araberako kostuak eta joan-etorriei lotutako kilometro-
kostuak identifikatzea. 
EI1.3 Bezero bidaltzaileekin kontratatutako operazioen esparruan eskaintzen diren garraio-zerbitzu edo/eta jarduera lagungarriei 
lotutako kostu-zentroak identifikatzea. 
EI1.4 Garraio-zerbitzuei dagokienez, behar bezala zehaztutako premia ezberdinetan oinarrituta, garraio-zerbitzu bakoitzaren kostu 
zuzenak eta zeharkakoak aztertzea. 
EI1.5 Behar bezala zehaztutako hainbat kasutan oinarrituta, kostuak kalkulatzea, eraginkortasunez eta fidagarritasunez erabiliz 
sektoreko ohiko aplikazio informatikoak, hala nola sustapen-ministerioaren ACOTRAM, salgaien errepide bidezko garraioaren kostuak 
zehazteko eta haien jarraipena egiteko erabiltzen dena.  
EI1.6 Salgaien errepide bidezko garraioko enpresa baten kostuen barruan sartzen diren elementuak zehaztea, baita ibilgailu/kilometro 
kostuak, tona/kilometro kostuak eta bidaiaren araberako kostuak, flota-motaren eta zerbitzu-linearen arabera. 
EI1.7 Flota-kostuetan eta berariazko zerbitzuetan oinarrituta, prezio-tarifa ezberdinak egituratzea, ondoko hauek kalkulatuz: kostu 
zuzenak, zeharkako kostu ezberdinak eta jarduera-maila jakin baterako zehaztutako enpresa-onurak berdintzen dituzten marjinak. 

A2: Errepide bidezko garraio-zerbitzuaren eta logistika-zerbitzuen kalitate-sistemak eta etengabeko hobekuntza ezartzeko behar diren 
ezaugarri eta aldagaiak zehaztea.  

EI2.1 Ondokoei buruzko oinarrizko kontzeptuak azaltzea:  
- Garraio-zerbitzuaren kalitatea.  
- Garraioaren barne- eta kanpo-bezero eta -hornitzaileak.  
- Prozedura eta dokumentuei dagozkien protokoloak lantzea.  
- Errepide bidezko garraioaren sektoreko langileak trebatu eta hobetzeko beharrak: gidariak eta beste langile batzuk.  

EI2.2 Trafiko-sailean kalitate-sistema bat modu eraginkorrean ezartzeko behar diren elementu eta protokoloak aztertzea.  
EI2.3 Kalitatea kontuan izanda, garraio-zerbitzu mota ezberdinak eskaintzeko prozesua deskribatzea, parte hartzen duten baliabide, 
ekipo eta giza baliabideen jarduera-fase eta -lerroak behar bezala zehaztuz. 
EI2.4 Garraio-enpresetan ingurumen-kudeaketarako eta kalitatearen kudeaketarako sistema normalizatuak (ISOren antzekoak) 
aplikatzeak dakartzan abantaila eta kostuak baloratzea. 
EI2.5 Garraio-operadoreak ingurumen-babesaren alorrean dituen betebeharrak eta errepide bidezko garraioaren jarduerari eragiten 
dioten lege-eskakizunak interpretatzea. 

A3: Garraio-zerbitzuaren kalitatea hobetzeko eta denborak, giza baliabideak eta baliabide teknikoak optimizatzeko behar diren denbora-
adierazle eta -estandarrak kalkulatzea.  

EI3.1 Salgaien garraio-zerbitzuen kalitate-maila neurtzen duten kontrol-parametro eta -ratioak identifikatzea. 
EI3.2 Garraio-zerbitzuaren prozesuen denborak aztertu eta neurtzeko erabili ohi diren metodoak deskribatzea. 
EI3.3 Trafiko-sailaren funtzionamenduari dagokionez, konparazioak egiteko eta eraginkortasuna kalibratzeko neurtu beharreko 
prozesuak eta erabili beharreko ratioak zehaztea.  
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EI3.4 Denbora-analisiaren garrantzia argumentatzea eta prozesuen arteko kudeaketa hobetzeko proposamenak egitea, botila-lepoak, 
prozesuen arteko denbora-tarteak, ilarak, atzerapenak eta abar ezabatzeko.  
EI3.5 Garraio-operazioen kudeaketari buruzko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela, kalkulatu adierazle 
hauek, beste batzuen artean: garraio- eta banaketa-zerbitzuaren kalitatea, aurreikuspenen desbideratzeak, akatsen portzentajeak, 
itzultzeen portzentajeak, salgaien galera eta lermak eta atzerapen-indizea.  
EI3.6 Garraio-operazioak egiten diren kasu batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:  

- Egiten diren jardueren denborak kalkulatzea. 
- Eraginkortasun-maila, produktibitatea eta lan-ratioak handitzeko behar diren aldaketak proposatzea eta zehaztea.  

A4: Garraio-zerbitzuen kalitatea kudeatzeko eta kontrolatzeko sistemak eta bidalketa eta operazioen trazabilitate-teknika ezberdinak 
aplikatzea. 

EI4.1 Zerbitzuaren kalitatea ebaluatzeko sektorean erabili ohi diren kontrol- eta kalitate-teknika eta -sistemak deskribatzea. 
EI4.2 Behar bezala zehaztutako kasu batean oinarrituta, bidalketak kontrolatzeko eta haien jarraipena egiteko sistemak abileziaz eta 
bizkortasunez erabiltzea, gertakarien erregistroa eta haien arrazoiak simulatuz eta gertakari-mota zehatz batzuetan jarduteko moduak 
proposatuz. 
EI4.3 Gidarien, zamalanetako langileen eta beste langile batzuen jardunaren jarraipena eta ebaluazioa egiteko metodoak, aldagaiak eta 
adierazleak zehaztea.  
EI4.4 Salgaien garraio-zerbitzuen kasu praktiko batean oinarrituta, bezeroaren gogobetetze-maila ebaluatzeko sistemak eta teknikak 
deskribatzea.  
EI4.5 Garraio-jardueraren kasu praktiko batean oinarrituta, ingurumen-babesaren eta hondakin-kudeaketaren alorreko lege-eskakizunak 
betetzeko sistema eta teknikak deskribatzea.  
EI4.6 Garraio-zerbitzu batean gertatu ohi diren gertakari edo erreklamazioen datu historikoen kasu praktiko batean oinarrituta:  

- Ondorioak ateratzea.  
- Zerbitzuaren kalitatea hobetzeko aplika litezkeen neurriak azaltzea.  

EI4.7 Enpresa zehatz batek emandako garraio-zerbitzuetan gertatutako gorabeheren edo erreklamazioen datu historikoen kasu praktiko 
batean oinarrituta: 

- Emaitzak aztertu eta ondorioak ateratzea. 
- Zerbitzuaren kalitatea hobetzeko aplikatu beharko liratekeen neurriak azaltzea. 

EI4.8 Garraio-zerbitzuen hainbat kasutan oinarrituta, aplikazio informatikoak erabiltzea garraioa kudeatzeko, bidalketak non dauden 
jakiteko eta operazioak kontrolatzeko. 

 
Edukiak 
1. Salgaien errepide bidezko garraioaren eta logistikaren jardueraren alorreko kostuen kudeaketa 

- Kostuen kontrol analitikoa: sarrera 
• Hainbat kontzeptu: kostua, gastua, ordainketa eta inbertsioa 
• Kostuen kontrola eta aurrekontuaren kontrola 
• Kontrol analitikoa eta desbideratzeen interpretazioa 
• Kostuen sailkapena 

- Ibilgailuak ustiatzearen kostu finkoak 
• Zuzeneko eskulana 
• Ibilgailuaren gaineko zergak eta tasak 
• Aseguruak 
• Finantza-kostuak 
• Amortizazioa 
• Aurretik zehaztu daitezkeen dieta eta gastuak 

- Ibilgailuak ustiatzearen kostu aldagarriak 
• Erregaiak 
• Olioak eta lubrifikatzaileak 
• Pneumatikoak 
• Prebentziozko mantentze-lanak eta konponketak 

- Jarduera lagungarriei eta operazio logistikoei lotutako beste kostu batzuk 
• Espazioaren eta instalazioen kostuak 
• Eskaerak merkaturatzearen kostua 
• Hartze- eta manipulatze-kostua  
• Stockean edukitzearen kostua 
• Informazioaren kudeaketaren eta stockaren kontrolaren kostuak 
• Bidaltze- eta garraio-kostuak 
• Zeharkako kostu orokorrak  

- Salgaien errepide bidezko garraioaren kostuen behatokia 
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• Sustapen Ministerioaren kostu-behatokia 
• Kostuen, denboraren araberako kostuen eta kilometroen araberako kostuen analisiaren printzipioak 
• Ereduzko ibilgailu ezberdinen kostuen kalkulu hipotetikoak 
 

2. Aurrekontuen aurreikuspena eta kontrola garraio-zerbitzuetan. 
- Aurrekontua eta aurreikuspen-analisia 

• Balantzeen, finantza-ratioen eta kontrol logistikoaren ratioen analisia 
• Errentagarritasun-atalasea 

- Aurrekontua kudeaketa kontrolatzeko tresna gisa. 
- Garraio-zerbitzuaren prezioak osatzea 

• Errepide bidezko garraioaren prezio-eta tarifa-sistemak 
• Pisu/bolumen bihurgailua edo karga-koefizientea 

- ACOTRAM, kostuen kudeaketarako aplikazio informatikoa 
 

3. Errepide bidezko garraio-zerbitzuaren kalitatea 
- Errepide bidezko garraio-zerbitzuari aplikatutako kalitatearen kontzeptua eta ezaugarriak: 

• Definizioa eta ezaugarriak.  
• Kanpo-eta barne-bezeroak.  
• Zerbitzuaren kalitatearen neurketa. Zerbitzuaren kalitatearen adierazleak.  
• ISO9000 eta zerbitzuaren kalitatearen kudeaketa 

- Kalitate-sistemak ezartzea errepide bidezko garraio-enpresetan 
• Kalitate-eskuliburua. 
• Faseak, protokoloak, helburuak. 

- Barne-prozesuen kalitatea: 
• Dokumentazioa.  
• Jokaera arruntaren eta larrialdi-egoeretako jokaeraren protokoloak lantzea.  

- Kalitatea eta hornitzaileak: 
• Hornitzaileen kalitatearen neurketa.  
• Hornitzaileekin ezarri beharreko sinergiak. 

- Kalitatea eta bezeroak: 
• Bezeroek kalitatea neurtzea: gogobetetze-inkestak. 
• Bezeroekin ezarri beharreko sinergiak: bezeroari kasu egiteko eta saldu osteko zerbitzua. 
• Bezeroen erreklamazioak. 
 

4. Errepide bidezko garraio-zerbitzuaren kontrola 
- Trafikoaren kudeaketari eta kontrolari lotutako alderdiak 

• Eskaerak jasotzea 
• Kargak taldekatzea eta bateratzea 
• Ibilgailuak esleitzea 
• Garraiolariari transmititzea 
• Bidaia-espedienteak sortzea 

- Garraioa gauzatzeari lotutako alderdiak 
• Karga-tokira heltzea 
• Kargatu aurreko kontrolak 
• Bidalketa kargatzea eta estibatzea 
• Garraio-dokumentuak betetzea eta entregatzea 
• Plataforma operatiboaren gertakariak. 
• Dokumentuak entregatzea 
• Garraioa eta helburura heltzea 
• Salgaiak deskargatzea 
• Gertakariak adieraztea helburuan. 

- Informazioaren trazabilitatea 
• Ibilgailuen jardueraren jarraipena 
• Bezeroaren trazabilitatea 
• Gorabeheren fitxa eta adostasun-ezaren partea 

- Ustekabeen eta gertakarien kudeaketa:  
• Tabulazioa, neurketa, operazioen jarraipena eta jarduera-protokoloak.  
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• Gertakariak argitzea: antolamendu-teknikak, prestakuntza, teknologian inbertitzea. 
 

5. Garraio-zerbitzuaren kalitatea baloratzea 
- Lokalizazio- eta telekomunikazio-sistemak garraio-flotetan. 
- Aplikazio informatikoak erabiltzea garraio-flotak kudeatzeko eta kontrolatzeko. 
- Informazioa eta fitxategiak kontsultatzea eta deskargatzea eta horiek prozesatzeko gaitasun operatiboa, Internet arakatzaileak eta 

posta elektronikoko tresnak erabiliz. 
- Interneteko beste aplikazio batzuk: karga-poltsen zerbitzuak Interneten. 
- Zerbitzuen kontrol estatistikoa. 

• Garraio-ibilgailuen jarduera- eta etekin-adierazleak. 
• Gidarien produktibitatearen adierazleak. 

- Kudeaketa-adierazleen koadroa eta kalitate-kontrolaren koadroa:  
• Okupazio-indizea.  
• Produktibitate-indizeak (totala eta langileko). 
• Zerbitzuaren kalitatearen indizeak. 
• Bezeroen gogobetetzearen indizeak. 
• KPI eraginkortasun-indizea eta beste indize batzuk. 
• Kontrol-txostenak eta etengabeko hobekuntzarako proposamenak egitea. 
 

6. Hondakinen kudeaketa, eta errepide bidezko garraioaren jarduerari aplikatu beharreko ingurumen-araudia 
- Errepide bidezko garraioaren ingurumen-alderdi eta -inpaktuak. 
- Aurreikuspenerako eta ingurumen-kudeaketarako neurriak sektorean.  

• Ezaugarriak eta abantailak. 
• Arriskuak eta hondakinak prebenitzeko neurriak. 
• Murriztea, birziklatzea eta berrerabiltzea. 
• Hobekuntza-neurriak. 

- Ingurumena kudeatzeko ISO 14000 sistemak. 
 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
- Batxilergoko titulua izatea. 
- 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
- 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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