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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-ATALA HORNIKUNTZA ETA BILTEGIRATZEA SALMENTAN 
Berariazkoa 

Kodea  UF0033 
Lanbide-arloa Merkataritza eta marketina. 
Lanbide-eremua Salerosketa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Salmenta-jarduerak Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Salmentaren operazio osagarriak Iraupena 140 

Produktuaren animazioa eta aurkezpena salmenta-puntuan. 60 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Salmentaren kutxa-operazioak. 

Iraupena 
40 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0240_2 SALMENTAREN OPERAZIO OSAGARRIAK EGITEA gaitasun-ataleko LB1 
lanbide-burutzapenarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

- A1: Merkataritza-establezimendu mota ezberdinak antolatzeko eta horien biltegiak kudeatzeko teknikak aplikatzea, aurrez 
zehaztutako irizpideen arabera. 

- EI1.1 Produkzio-, merkataritza- eta zerbitzu-enpresetan ohikoak diren izakin-motak bereiztea. 
- EI1.2 Izakinen jasotzeari, biltegiratzeari, barne-banaketari eta bidaltzeari buruzko administrazio-prozedurak azaltzea, sortutako 

dokumentuen funtzioa eta eskakizun formalak zehaztuz, eta ekipoek (agenda elektronikoak, barra-kodeen irakurgailuak, 
etab.) eta biltegiak kudeatzeko tresna informatikoek egiten duten ekarpena identifikatuz prozesu bakoitzean. 

- EI1.3 Etiketatze-mota erabilienek jasotzen duten informazioa deskribatzea, eta ereduzko produktuekin erlazionatzea. 
- EI1.4 Izakinak sailkatzeko eta kokatzeko irizpide erabilienak azaltzea. 
- EI1.5 Inbentario-motak deskribatzea, eta haien ezaugarriak eta xedea azaltzea. 
- EI1.6 Biltegi bateko izakinen mugimenduari buruzko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Hartutako izakinei dagozkien emate-agiri eta fakturetan agertu beharreko informazioa zehaztea. 
- Bidalitako izakinei dagozkien emate-agiriak eta entrega-oharrak egitea. 
- Hasierako izakinak, ondoren hartutakoak eta produktuen bidalketak biltegiko fitxetan erregistratzea. 
- Izakinen inbentarioa egitea, metodo egokiena hautatuz. 

- EI1.7 Stock egokia, gutxieneko stocka eta stock-haustura kontzeptuak zehaztea, eta haien kalkuluan eragiten duten aldagaiak 
identifikatzea. 

- EI1.8 Stockak erreferentzia bidez berriz jartzeko unea identifikatzea, biltegiko stock-haustura saihesteko. 
 
Edukiak 
1.  Stocken eta inbentarioaren kudeaketa 

o Produktuen ezaugarriak eta kontserbazioa. 
• Produktuen kontserbatzeko kondizioak. 
• Oinarrizko ezaugarriak. 
• Produktu bereziak. Aplikatu beharreko araudia. 
• Paketatzea eta kontserbazioa. 

o Stock-en sailkapena: ABC sailkapena. 
o Produktuak txandakatzea: kontzeptua. 

• Stock-haustura: ondorio komertzialak. 
• Segurtasun-stocka: kontzeptua eta kalkulua. 
• Stock optimoa: kontzeptua eta kalkulua. 
• Aldizkakotasuna eta eskabide-puntuaren metodoak. 

o Inbentarioa. 
• Helburua. Inbentarioa balioztatzeko printzipioak eta metodoak. LIFO eta FIFO. 
• Inbentario fisikoa eta inbentario kontablea. 

o Galera ezezaguna: kontzeptua eta kausak. 
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o Biltegiratzearen kudeaketa: 
• Oinarrizko kontzeptuak. Sarrerak eta irteerak. 
• Biltegiko fitxak. 
• Informazioaren erregistroa: produktuen etiketak. 
• Kodetzea eta trazabilitatea. 

o Inbentarioen kontrola: Stockaren kontrol-ratioak. 
o Berrikuntza teknologikoak: Biltegia kudeatzeko tresna informatikoak: hardwarea eta softwarea. 

 
2.  Produktuen biltegiratzea eta barne-banaketa 

o Biltegia: kontzeptua eta helburua. 
o Produktuak biltegiratzeko antolamendu-prozesua: 

• Biltegiratzeko sistemak. 
• Bloke pilatuak. 
• Sistema konbentzionala. 
• Sistema trinkoa. 
• Sistema dinamikoa. 

o Biltegiratzeko irizpideak: 
• Motak. 
• Kokapena. 
• Pilatzea. 
• Abantailak eta eragozpenak. 

o Barne-banaketa eta biltegiaren planoa. 
o Segurtasuna eta arriskuen prebentzioa biltegian: 

• Nola jokatu istripu bat gertatuz gero. 
• Segurtasun- eta higiene-neurriak. 
• Merkataritza-biltegirako gomendioak: Segurtasun-eskuliburua. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Sartzeko irizpideak 
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 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. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Salmenta-jarduerak              
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