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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 PRESTAKUNTZA-ATALA ERREPIDE BIDEZKO GARRAIO-FLOTA ETA -ZERBITZUEN 

KUDEAKETA ETA KONTROLA Baldintzatua 
Kodea  UF0925 
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 garraioaren bideen eta operazioen plangintza. 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 LB2, LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin, floten kontrolari eta langileen antolamenduari dagokienez. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Lurreko garraio-zerbitzuen burutzea kudeatzea, operazio-mota ezberdinen arabera gauzatzeko. 

EI1.1 Salgai-ibilgailu ezberdinen ezaugarri teknikoak bereiztea, produktu eta operazio ezberdinei egokituz. 
EI1.2 Ekipo lagungarriak bereiztea, egin beharreko garraioaren arabera. 
EI1.3 Salgaien garraioko ibilgailuak gidatzeko behar diren baimen eta gaikuntzak identifikatzea. 
EI1.4 Garraio-zerbitzuak burutzeari lotutako dokumentuak zehaztea, baimenei eta kontrol-dokumentuei dagokienez. 
EI1.5 Salga-garraioaren hainbat kasutan oinarrituta, garraio-zerbitzua egiteko beharrezkoak diren ibilgailu, langile eta dokumentuak 
zehaztea. 

A2: Salgai-garraioaren kontratuak betetzean sor daitezkeen gertakari ohikoenak deskribatzea, eta horiek konpontzeko prozedurak 
aplikatzea 

EI2.1 Salgaien errepide bidezko garraio-zerbitzuen —nazionalak zein nazioartekoak— kontratazioaren esparru arautzailea deskribatzea, 
baita klausularik ohikoenak ere. 
EI2.2 Garraio-operazioen garapenean, kontratuan onartutako baldintza orokor eta partikularrak direla-eta bidaltzaile, garraiolari eta 
jasotzaileen eskubide eta erantzukizunen alorrean sortzen diren gatazken kasu praktikoak egitea. 
EI2.3 TIR hitzarmenaren babeseko eta zirkulazio komunitarioaren erregimenaren babeseko operazioei dagokien salgaien esparru 
arautzailea deskribatzea, eta operazio horien garapen-prozedurak deskribatzea. 
EI2.4 Salgaien inportazio eta esportazioarekin, garraioarekin, garraio-kudeatzaileekin eta aduana-izapideekin zerikusia duten operazioei 
lotutako prozedurak eta dokumentazioa zehaztea. 
EI2.5 Eskubide eta betebeharrei dagokienez, karga osoko garraio-zerbitzuen operazioen kontratu-baldintzak eta karga zatitukoenak 
bereiztea. 
EI2.6 CMR hitzarmenaren babeseko nazioarteko baldintzak kontuan hartuta, garraio-kontratu bateko parteen betebehar eta 
eskubideetatik eratorritako ustiapen-baldintzak egoki zehaztea. 
EI2.7 Enpresak eskainitako garraio-zerbitzuei buruzko informazioa ematea bezeroei, eta garraio-zerbitzuak kontratatzeko baldintza 
bereziak negoziatzea. 
EI2.8 Lurreko garraio-zerbitzu bat egitean sor daitezkeen gertakari ohikoenak deskribatzea, hala nola erreserbak adieraztea, 
erreklamazioak egitea eta auziak konpontzea. 
EI2.9 Karga berezien garraio batean gerta daitezkeen gertakariak (teknikoak eta administratiboak) azaltzea. 
EI2.10 Salgai-garraioko kontratuetatik erator litezkeen erreklamazioak aztertzea, eta Garraioko Arbitraje Batzordeetan erabakitzen 
direnak identifikatzea. 
EI2.11 Salgai-garraioaren aseguru-kontratuko oinarrizko kontzeptu eta elementuak kontuan hartuta, erreklamatu, baloratu, erabaki eta 
kalte-ordainak emateko prozedurak zehaztea. 

A3. Trafiko-operazioetako informazioaren tratamendurako prozedurak erabiltzea, hau da, aplikazio informatikoak eta komunikazio-bideak, 
hala nola informazioa atxikitzea, mezu elektronikoak bidaltzea eta garraioaren arloko beste erabilera teknologiko batzuk. 

EI3.1 Garraio-sektoreko informazioaren barne- zein kanpo-trazabilitatea egiteko aplikazio-informatikoak aztertzea, baita zerbitzuak 
baliabide telematikoen bidez kontratatzeko aukerak ere. 
EI3.2 Ereduzko enpresa baten ibilgailuen jarduerari buruzko informazioa gorde eta kontrolatzeko txostenak sortzeko, bulegotika-
aplikazioak erabiltzea. 
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EI3.3 Bezero, hornitzaile, korrespontsal, trafiko-langile eta garraiobideei buruzko informazioa jasotzen duten fitxategi maisu nagusien 
egitura eta osaera azaltzea. 
EI3.4 Teknologia berriek garraioaren kudeaketan duten papera azaltzea, hala nola barra-kodeetan, irrati-maiztasunetan, satelite bidezko 
lokalizazio eta komunikazioetan, EDIan eta beste elementu telematiko batzuetan oinarritutako sistemak. 

A4. Flotaren jarraipena egiteko sistemak erabiltzea, baliabideak optimizatu eta bezeroari egindako zerbitzuaren kalitatea eta balio erantsia 
handitzeko, gertakariak kontrolatzeko eta horien konponbidea modu eraginkorrean kudeatzeko. 

EI4.1 Garraio-zerbitzuen kalitatearen kontzeptua osatzen duten ezaugarriak azaltzea, baita bidalketen kontrolari buruzko bezeroen 
beharrak eta operazioen jarraipen eta trazabilitaterako sistemak ere. 
EI4.2 Garraio-enpresetan merkataritza kudeatzeko eta bezeroarentzako arreta-zerbitzua hobetzeko erabiltzen diren tresnak 
identifikatzea. 
EI4.3 Garraio-zerbitzu zehatz baten kasu praktiko batean, bezero bati zuzendutako inkesta bat lantzea, emandako garraio-zerbitzuari 
buruz bezeroak duen gogobetetze- edo/eta beharrizan-maila ebaluatzeko beharrezkoa den informazioa jasotzen duena 
EI4.4 Informazioari eta dokumentuen kontrolari dagokienez, trafiko-ustiaketaren zerbitzuari aplikatu beharreko sistema baten oinarrizko 
bereizgarri eta ezaugarriak azaltzea. 
EI4.5 Gertakariak jasotzeko dokumentu edo fitxa bat lantzea, kaltea jasotako bidalketei, ondorioei eta gertakariak konpontzeko 
proposamenei buruzko bezeroekiko komunikazioetan euskarri estandar gisa erabiltzeko. 
EI4.6 Garraio-linea edo -zerbitzuei buruzko txostenak lantzea, baita emaitzen aldizkako egoerak eta kontrol-ratio eta -adierazleak ere. 

 
Edukiak 
1. Salgaien errepide bidezko garraioko ibilgailu-flotaren kudeaketa 

- Salgaien errepide bidezko garraio-ibilgailuen ezaugarri teknikoak 
• Ibilgailuen sailkapena, Ibilgailuen Araudi Orokorraren arabera 
• Ibilgailuak hautatzeko irizpideak 
• Ibilgailuen sailkapena, garraiatu beharreko salgaien arabera 
• Pisu eta dimentsio maximoen inguruko legeria 
• Ekipo eta osagarrien araudi erregulatzailea 
• Ibilgailuen seinalizazioa, trafiko-araudiaren arabera 

- Garraio intermodalaren ekipo bereziak 
• Edukiontziak, erdiatoiak eta kutxa mugikorrak 
• Esparru arautzailea eta edukiontzien neurri eta motak 
• Terminal intermodalen azpiegiturak eta ekipamenduak 

- Ibilgailu-parkearen mantentze-lanen kudeaketa 
• Matxura-motak, matxuren arrazoiak eta matxurek zerbitzuan eragindako ondorioak 
• Egoeraren eta erabilgarritasunaren ikuskatzea eta kontrola 
• Ohiko oinarrizko mantentze-lanen plangintza 
• Tailerren eta barne- eta kanpo-zerbitzu teknikoen kudeaketa 
• Jardueraren eta errendimenduaren kontrola  
• Lanabes eta tresnen hornidura flotaren antolamendurako.  
• Kontsumoak kontrolatzeko politikak  
• Ibilgailuen mantentze-lanen historikoaren datu-erregistroaren fitxa 

2. Ibilgailu-flotaren kudeaketa administratiboa 
- Ibilgailuen araudi teknikoa 
- Ibilgailuen homologazioa eta matrikulazioa. 
- Ibilgailu-flota kudeatzeko administrazio-izapideak 
- Ezaugarri teknikoen fitxa 
- Ibilgailuen azterketa teknikoa 
- Nahitaezko aseguruak  
- Ibilgailuaren baimenen —nazionalak eta nazioartekoak— izapideak egitea eta bisa jartzea. 
- Flotaren ikuskaritza, egoeraren kontrola eta dokumentuen kontrola 

3. Gidarien kolektiboaren kudeaketa 
- Lan-harremana duten gidariak 

• Gidarien lanbide-kategoriak 
• Hitzarmen kolektiboa eta kontratuzko akordioak 
• Gidariei ekipamenduak ematea 
• Lizentzia eta baimenen iraunaldiaren kontrola 
• Egindako operazioen erregistro-orriak eta emate-egiaztagiriak 
• Takografo-diskoen eta gastu-egiaztagirien bilketa 
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• Aurrerakinak eta dieten eta gastuen likidazioa 
• Jarduera- eta produktibitate-mailen jarraipena 

- Izaera iraunkorreko azpikontratatuak: 
• Kolaboratzaileak erakartzea eta hautatzea 
• Kolektiboarekin kontratua osatzea eta ordainketa-sistemak 
• Azpikontratatutako langileen kontrol-espedientea 
• Produktibitatearen, marjinen eta kalteen jarraipena 
• Jarraibide tekniko eta operatiboen liburua gidarientzat 
• Zirkulatzeko behar den dokumentazioa 
• Prozesuaren jarraibide operatiboak 
• Bideko gorabeheretarako jokabidea 
• Eguneroko azterketa eta egiaztapenen zerrenda 
• Mantentze-lan prebentiboak 
• Gasolina hartzea lehenestea 
• Baimendutako bide eta autobideak 
• Protokoloan jasotako zirkuituen fitxak 
• Gastuen asteroko partea eta eguneko jardueraren erregistro-orria 
• Kontratuak betetzea 
• Ingurumen-sentsibilizazioa eta gidatze ekonomikoa 
• Aseguruak eta adiskidetasunezko istripu-partea 
• Helbideak eta telefono-kontaktuak 

4. Operazioen jarraipena eta kontrola 
- Garraio-operazioen jarraipena  

• Teknologia informatikoak eta sistema telematikoak informaziorako eta kontrolerako 
• Ibilgailuen kokapena eta salgaien trazabilitatea 
• Takografoa eta gidarien jardueraren kontrola 

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

- Istripuen, atestatuen eta matxuren partea 
• Istripuen eta atestatuen aitortza 
• Matxura-komisario edo -perituak eta kalteen balorazioaren partea 

- Garraio-zerbitzuaren inguruko datu-baseen erregistroa eta mantentze-lanak  
- Datu-tratamendurako tresna informatikoak 
- Internet eta posta elektronikoa 
- Informaziorako eta kontrolerako sistema telematikoak 

• GPS satelite bidezko lokalizazioa 
• Terminal eramangarriak eta komunikazio telematikoak 
• EDI 

- Salgaien trazabilitaterako sistemak 
• Barra-kodeetan oinarritutako sistemak 
• Irrati-maiztasunetan oinarritutako sistemak (RFID) 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 

- Batxilergoko titulua izatea. 
- 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
- Lanbide-arlo eta -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 urtetik gorakoentzako eta/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. 
 
Prestakuntza-atal hau egiteko gainditua izan behar du UF0924 Errepide bidezko garraioaren bideen eta operazioen plangintza 
 

 3



Euskal Enplegu Zerbitzua  

Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Salgaien errepide bidezko trafikoa. 
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