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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 PRESTAKUNTZA-ATALA ERREPIDE BIDEZKO GARRAIOAREN IBILBIDEAK ETA 

OPERAZIOAK PLANIFIKATZEA Berariazkoa 
Kodea  UF0924: 
Lanbide-arloa Merkataritza eta Marketina. 
Lanbide-eremua Merkataritza-logistika eta garraioaren kudeaketa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Salgaien errepide bidezko trafikoa Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Salgaien trafikoaren plangintza. Iraupena 190 

Errepide bidezko garraio-flota eta -zerbitzuen kudeaketa eta kontrola. 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, LB2, LB3 eta LB5 lanbide-burutzapenekin, garraio-operazioen plangintzari dagokionez. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Ibilgailuen ezaugarri teknikoak, ahalbide operatiboak eta zirkulazioan jartzeko betekizunak aztertzea, baita ibilgailu-flotaren mantentze-
lanen eskakizunak ere.  

EI1.1 Salgaien errepide bidezko garraiorako erabiltzen diren ibilgailu-motak eta ezaugarriak deskribatzea, haien ahalbide operatiboak 
eta pisu- eta dimentsio-gaitasunak aztertzea eta garraiatutako salgaien arabera ibilgailu espezializatuek izan beharreko ekipamendua 
zehaztea. 
EI1.2 Karga-mota desberdineko lan-kasu batzuetan oinarrituta, ibilgailu-konfigurazio egokiena aukeratzea, ahalmen-kalkuluak eginez. 
EI1.3 Garraio-zerbitzuak eta gehiegizko pisua edo/eta dimentsio maximoa duten ibilgailuen zirkulazioa arautzen duten araudien 
helmena ezagutzea. 
EI1.4 Ibilgailuei, dokumentazioari eta operazioetan parte hartzen duten langileen prestakuntzari dagokienez, salgai arriskutsu edo 
galkorren eta animalia bizien garraio-zerbitzuak eskaintzeko araudia, erantzukizunen helmena eta dokumentazioa ezagutzea. 
EI1.5 Errepide bidezko garraioak garraio multimodalaren esparruan dituen aukera teknikoak azaltzea, hauek batez ere: ferryak, "roll-on, 
roll-off" eta "ferroutage", betiere erabilitako baliabideak aztertuz, hau da, edukiontziak, kutxa mugikorrak, erdiatoiak eta plataformak. 
EI1.6 Honako hauek ezagutzea: ibilgailuek mantentze-lanetan eta piezen ordezkatzean dituzten premiak eta flotaren eta haren 
ekipamenduen egoeraren jarraipena eta kontrola egiteko jarduerak. 
EI1.7 Ibilgailuak homologatu eta matrikulatzeko, dokumentuak kudeatzeko, ibilgailu-flotari lotutako baimenak lortzeko, transferentziak 
simulatzeko, kopiak eskatzeko eta baimenak berriztatzeko behar diren betekizun eta tramiteak zehaztea eta aldizkako ikuskapenen 
araudia ezagutzea. 
EI1.8 Baimen bereziko erregimeneko garraioei (nazionalak zein nazioartekoak) buruzko araudian baimen, dokumentazio eta ekipoen 
alorrean zehazten diren betekizunak deskribatzea. 
EI1.9 Ibilgailuek eraginkortasuna egokia izateko, ibilgailu-fitxak erabiltzea, non jasotzen baitira ibilgailu-flotaren mantentze-lanen 
jarraipen- eta kontrol-txostenak, egiaztatze-zerrendak eta ibilgailu barruko dokumentu eta ekipoak kontrolatzeko sistemak. 

A2: Operazioen garapenean ikuskapen-zerbitzuek izaten duten jardueraren lege-betekizunak eta kontrol-prozedurak ezagututa, gidarien 
jarduera antolatzea.  

EI2.1 Garraio-enpresetako langile mugikorren jarduera erregulatzen duen araudia ezagutzea, baita gidariek salgaien errepide bidezko 
garraio-enpresetan dituzten gidaldi eta atsedenaldiak ere. 
EI2.2 Deskribatzea zein kasutan den nahitaezkoa kontrol-aparatua edo takografoa garraio-ibilgailuan eramatea, eta deskribatzea, baita, 
takografo digital eta analogikoen ezaugarriak, erabilera-betekizunak eta erregistroak gordetzeko nahitaezkotasuna. 
EI2.3 Gidarien kolektiboaren lanaldiaren kontrolari dagozkion lege-eginbeharrak ez betetzeagatik aplikatzen den zigor-prozedura 
deskribatzea, baita ikuskapen-zerbitzuen funtzioak eta eskumenak ere. 
EI2.4 Garraio-zerbitzuen jardunean sortzen diren dokumentuak banan-banan aipatzea, hala nola ibilgailuen baimen, gaikuntza, aseguru 
eta ikuskapenei dagozkienak, baita salgaiei eta garraio-kontratuari dagozkienak ere. 
EI2.5 Ondoko hauek jasotzen dituen eskuliburua egituratzea: gidarien jardueren funtzioetarako jarraibide teknikoak, jarduera eta 
zerbitzuei buruzko jarduera-prozedura eta -moduak, ibilbideak, ibilgailuak, gorabeheren tratamendua, bezeroak eta garraiatutako 
kargak. 

A3. Lurreko garraio-zerbitzuak planifikatzeko behar diren baliabideak zehaztea, eskainitako zerbitzuen esparruan eta hartutako 
erantzukizunak errespetatuz. 
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EI3.1 Errepide bidezko garraio-operazioetako beharren plangintzan eta kalkuluan parte hartzen duten parametroak identifikatzea, 
kontuan hartuta sektore ezberdinak, bezero-motak, salgaien ezaugarriak eta zerbitzu-mailak. 
EI3.2 Jasotze- eta banatze-zerbitzuei dagokienez, bereiztea karga osoko garraio-enpresen jardunbideei lotutako ezaugarriak —enpresa 
nazionalak zein nazioartekoak, bide laburrekoak zein luzekoak— eta karga zatituko garraio-enpresei lotutakoak. 
EI3.3 Planifikatutako zerbitzuak estaltzeko erabili beharreko azpiegitura eta bide optimoak zehazteko, eremu geografiko eta ibilbide 
desberdineko kasuak erabiltzea. 
EI3.4 Behar bezala zehaztutako informazioan oinarrituta, garraio-eskaera edo -zerbitzuen ezaugarri tekniko eta logistikoak zehatz 
aztertzea, beharrezko baliabide materialak eta giza baliabideak zehaztuz eta kalitate-eta eraginkortasun-irizpideak kontuan hartuz. 
EI3.5 Hainbat sektoretako garraio-beharren kasuetan oinarrituta, eguneroko zerbitzu-eskaerak eragiten duen lan-karga jasotzeko 
baliagarria den dokumentu bat egituratzea. 
EI3.6 Ibilgailuen eta gidarien erabilgarritasuna eta haien kokapena eta egoera jasotzen dituen euskarri bat sortzea, gidarien 
erabilgarritasun operatiboa ere aurreikusiko duena, zerbitzua eskaintzeak berekin dakartzan beharrak kontuan hartuta. 
EI3.7 Kargak bateratzean eta ibilbidea zehaztean kontuan hartzen diren lehentasun-irizpideak ezagutzea, baita ibilbideak ibilgailuei 
esleitzean kontuan hartzen direnak ere.  

A4. Garraio-zerbitzua planifikatzeko berariazko dokumentuak lantzea, kasu eta aldi desberdinetarako. 
EI4.1 Floten eta bideen kudeaketaren berariazko dokumentazioaren berariazko elementuak bereiztea: karga-liburuak, eduki-zerrendak 
("packing list"), garraio-gutunak eta abar. 
EI4.2 Ibilgailu-flota zehatza eta asteko gidari- eta operazio-kopuru zehatza duten hainbat kasutan oinarrituta, karga-liburuan agertzen 
diren eta epemuga duten karga osoen beharrak esleitzea. 
EI4.3 Behar zehatz batzuk eta karga zatituko salgai zehatz batzuk dituen karga-liburu batean oinarrituta, bultoen multzokatzea eta 
zerbitzua egiteko sekuentzia eta bide optimoak esleitzea. 
EI4.4 Flotak astero egindako zerbitzuei buruzko informazioa jasotzeko dokumentu bat sortzea sektore ezberdinentzat, jarduera- eta 
etekin-adierazle nagusiak jasoko dituena. 
EI4.5 Errepide bidezko garraio-zerbitzuak programatzeko malgutasun-elementu gisa, zerbitzuak azpikontratatzeak duen garrantzia 
ezagutzea. 
EI4.6 Kargen gauzatzea koordinatzea garraio-sare operatiboaren barruko delegazio, enpresa azpikontratatu eta bezeroekin. 

 
Edukiak 
1. Errepide bidezko garraio-zerbitzuen antolakuntza eta plangintza 

- Errepide bidezko garraio-zerbitzuen antolakuntza 
• Karga zatikatuaren eta banaketa integralaren sektoreko sistema operatiboa 
• Taldekatze bidezko eta banaketa lokalizatuko enpresen sistema operatiboa 
• Karga osoko enpresen sistema operatiboa 
• Nazioarteko zirkulazioaren berezitasunak 

- Garraio-zerbitzuen eskaeraren zehaztapena 
• Garraio-zerbitzuaren karga-motak eta baldintzatzaileak 
• Eskaera kuantifikatzeko neurri-unitateak 
• Forecasting-a eta zerbitzu-eskaeraren aurreikuspena 

- Flotaren neurriak ezartzea 
• Beharrezko baliabideen bolumena kalkulatu eta zehazteko irizpideak 
• Flotaren kuantifikazioa eta gidari-kopuruaren zehaztapena 
• Beharrezko flota optimizatzeko malgutasun-elementuak 

- Ibilgailuak hautatzeko irizpideak 
• Ibilgailu eta ekipamendu ezberdinen ezaugarri teknikoak 
• Egin beharreko lana, karga-ahalmena, ibilbideak, mantentze-lanak eta balio-bizitza 
• Erosteko eta finantzatzeko ereduak, leasing-a eta renting-a 
• Erakundeen laguntza garraio-ibilgailuetan inbertitzeko 

- - Bideen plangintza 
• -Plangintzaren oinarrizko kontzeptuak 
• -Ibilbideen plangintza 
• -Jardueren plangintza eta horien ordutegien programazioa 
• -Garraio-planen egituratzea 

- Garraio-zirkuitu arruntak eta teknikoak 
• Karga zatituko eta distantzia laburreko banaketa-bide arruntak 
• Ibilgailu astunen bidezko taldekatze- edo banaketa-bide arruntak 
• Karga osoko eta distantzia laburreko bide arruntak eta zerbitzuak 
• Distantzia ertain eta luzeko garraio-zirkuitu teknikoak 

- Kolaboratzaile, delegazio eta zentro operatiboen sarearen antolakuntza 
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• Garraio-operazioetan parte hartzen duten eragileen erantzukizunak 
• Delegazio-sarea, norberarena edo partekatua 
• Izaera iraunkorreko floten bidezko azpikontratazioa 
• Karga-trukea beste garraiolari batzuekin 

2. Garraio-jardueren programazioa eta gauzatzea 
- Trafiko-operazioen plangintza 

• Trafikoaren jardunbidea karga zatituko enpresetan 
• Trafikoaren jardunbidea karga osoko enpresetan 

- Kolaborazioak garraio-operadoreekin  
• Garraioen noizbehinkako azpikontratatzioa 

3. Jasotze- edo banaketa-bideen plangintza 
- Banaketa kapilarra eta hiri barruko banaketa 
- Taldekatze-, biltegiratze- eta birbidaltze-jarduerak 
- Distantzia labur, ertain eta luzeko zerbitzuak  
- Distantzia luzeko bideen plangintza 
- Garraio-zirkuitu teknikoak. 
- Karga osoko zerbitzuen ordutegiaren programazioa. 
- Konexioa eta kargak banatzeko zentroak. 

4. Trafikoaren antolamenduaren kudeaketa-dokumentuak 
- Banatu gabeko kargen eta egiteko dauden lanen kargaren erregistroen liburua 
- Ibilgailu eta gidarien erabilgarritasunaren partea 
- Operazioen eta ibilgailu-mugimenduen eguneroko partea 
- Traktoreen mugimenduaren jarraipenaren asteko plangintza. 

5. Plangintza-prozedura operatiboa 
- Eskaerak jasotzea 
- Kargak taldekatzea eta bateratzea 
- Baliabideen erabilgarritasunaren kontrola 
- Kargen azpikontratazioa 
- Flotaren ahalmenaren soberakina merkaturatzea 
- Ibilgailuei karga esleitzea 
- Garraiolariei karga-ordena transmititzea 
- Dokumentuen eta bidaia-espedienteen sorrera 
- Ibilgailuen jardueraren jarraipena 

 
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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