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IZENA 
SALGAIEN ERREPIDE BIDEZKO TRAFIKOA 

 

KODEA: 
COML0109 

 

LANBIDE-ARLOA 
Merkataritza eta Marketina. 

 

LANBIDE-EREMUA 
Merkataritza-logistika eta garraioaren kudeaketa. 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
COM088_3 Salgaien errepide bidezko trafikoa (295/2004 EDa, 2004ko otsailaren 20koa) 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 

 

GAITASUN OROKORRA 
Salgaien errepide bidezko garraioaren ustiaketa antolatu, planifikatu eta kudeatzea estatuan, komunitatean edo nazioartean, 
zerbitzua garraioaren arloan indarrean den araudiari eta bezeroaren beharrei egokituz, enpresaren zuzendaritzak ezarritako 
helburuen eta prozesuen esparruan. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0247_3: Salgaiak errepide bidez garraiatzen dituzten enpresen trafiko- eta ustiapen-sailaren jarduera antolatzea eta 
kontrolatzea. 
- UC0248_3: Salgaiak errepide bidez garraiatzen dituzten enpresen trafiko- eta ustiapen-operazioak planifikatzea eta 
kudeatzea. 
- UC1006_2: Nazioarteko logistika- eta garraio-jardueretako harremanetan ingelesez komunikatzea, erabiltzaile 
independentearen mailarekin. 

 

LANBIDE-INGURUNEA 
 
Lanbide-esparrua 
Funtzioak, batez ere, salgaiak estatuan, komunitatean edo/eta nazioartean errepide bidez garraiatzen dituzten 
enpresetan egiten ditu, ustiaketa- eta trafiko-saila antolatu, planifikatu eta kudeatuz. 
 

Ekoizpen-sektoreak: 
Salgaien errepide bidezko garraioaren enpresak 
Logistika-enpresak 
Garraio-operadoreak. 
 

Lanbideak edo lanpostuak 
1315.1038. Garraio-enpresako operazio-saileko zuzendariak, oro har. 
1315.1074 Garraio-enpresako trafiko-buruak, oro har. 
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4123.1023 Garraioko agenteak, oro har 
Trafikoaren planifikatzailea 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 
PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0247_3 
Salgaien trafikoaren antolamendua.  
 

190 

UF0921: Salgaien errepide 
bidezko trafikoaren antolamendu 
operatiboa. 

80 

UF0922: Errepide bidezko 
garraio-zerbitzuaren kostuen 
kudeaketa eta kalitatea. 

80 

UF0923: (Zeharkakoa) Errepide 
bidezko garraioaren segurtasuna 
eta arriskuen prebentzioa. 

30 

MF0248_3 
Salgaien trafikoaren plangintza. 

190 

UF0924: Errepide bidezko 
garraioaren bideen eta 
operazioen plangintza. 

80 

UF0925: Errepide bidezko 
garraio-flota eta -zerbitzuen 
kudeaketa eta kontrola. 

80 

UF0923: (Zeharkakoa) Errepide 
bidezko garraioaren segurtasuna 
eta arriskuen prebentzioa. 

30 

MF1006_2  (ZEHARKAKOA) 
Ingeles profesionala nazioarteko logistika 
eta garraiorako. 

90   

MP0191 
Salgaien errepide bidezko trafikoko 
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak. 

80 

 

 

ORDUAK, GUZTIRA 520  
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1. gaitasun-atala 
GARRAIO-ENPRESEN TRAFIKO- ETA USTIAPEN-SAILAREN 

JARDUERA ANTOLATZEA ETA KONTROLATZEA  
SALGAIEN ERREPIDE BIDEZKO TRAFIKOA 

 
2. gaitasun-atala 

SALGAIAK ERREPIDE BIDEZ GARRAIATZEN DITUZTEN 
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HARREMANETAN INGELESEZ KOMUNIKATZEA, 

ERABILTZAILE INDEPENDENTEAREN MAILAREKIN 

 

1 

2 

3 
 



 
 
MERKATARITZA ETA MARKETINA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

10

1. gaitasun-atala:  
SALGAIAK ERREPIDE BIDEZ GARRAIATZEN DITUZTEN ENPRESEN 
TRAFIKO- ETA USTIAPEN-SAILAREN JARDUERA ANTOLATZEA ETA 
KONTROLATZEA 

 
Kodea: UC0247_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1. Trafiko-saila antolatzea, zehaztutako egitura eta harreman funtzionalak enpresan ezarritako politika, helburu eta 
aurrekontuetara egokituz. 

BI1.1 Sektoreko informazio-iturri ekonomiko eta juridiko fidagarrienak identifikatzen eta erabiltzen dira datuak 
eskuratzeko. 
BI1.2 Aldi bateko helburuak ezartzeko, beharrezkoak diren adierazle egokiak erabiltzen dira, enpresaren 
politikaren eta helburu orokorren arabera. 
BI1.3 Dokumentuen informazio- eta kontrol-sistemak ezartzerakoan, kontuan izan behar da plangintza egiteko eta 
erabaki egokiak hartzeko aukera eman behar duela. 
BI1.4 Estrategiak sailaren helburuak lortzeko moduan zehazten dira. 
BI1.5 Kanpoan kontratatu beharreko zerbitzuak eta zerbitzua zuzen eskaintzen dela bermatzeko kontrolak 
zehazteko, sektoreko ohiko jarduerak hartzen dira kontuan. 
BI1.6 Ibilgailu berriak eskuratzeko beharra aztertzeko, haien baldintza tekniko eta legalak eta ibilgailuak 
eskuratzeko aukerak hartzen dira kontuan. 
BI1.7 Sail komertzialarekiko harreman funtzionalak identifikatzen dira, eta sail horrek behar duen laguntza teknikoa 
garatzeko irizpideak ezartzen dira. 
BI1.8 Beste sailekiko harreman funtzionalak (administrazioa edo/eta finantzak, kalitatea, etab.) identifikatzen dira, 
koordinazio egokia lortzeko. 
BI1.9 Organigrama orokorretik abiatuta, honako hauek zehazten dira trafiko- eta ustiaketa-sailerako: 

- Baliabide materialen eta giza baliabideen banaketa hobezina lantokian 
- Lanaren banaketa. 
- Funtzioen esleipena. 
- Funtzionamendu-ildoak, bereziki azpimarratuz jardueraren garapena arrazionalizatzeko talde-lana, 

oinarrizko prozesuak identifikatuz eta horiei dagozkien lan-prozedurak garatuz. 
BI1.10 Saileko lanpostu-beharrak definitzeko, behar bezala zehaztu behar dira lanbide-gaitasunaren ezaugarriak 
eta lana egoki egiteko eta ezarritako helburuak lortzeko behar diren baliabide materialak. 

LB2: Zerbitzua planifikatzea, aurrez ezarritako helburuen eta baliabideen arabera operazioaren baliabideak eta kostuak 
optimizatzen dituzten trafiko-aurreikuspenak kalkulatuz. 

BI2.1 Kontratatutako zerbitzuaren eta epe jakin batean kontratatzea aurreikusitako zerbitzuen ezaugarriei eta 
bolumenari buruzko informazioa lortzeko, aurrez ezarritako prozedurak aplikatzen dira. 
BI2.2 Zerbitzua planifikatzean, baimenei, flota ustiatzeko dokumentuei eta garraio eta aseguruen alorreko 
baimenei eta ikuskapenei buruzko araudia aplikatzen da. 
BI2.3 Zerbitzua egiteko behar diren baliabideak edo baliabide gehigarriak kalkulatzeko, eskaeraren analisia eta 
balorazioa egiten da. 
BI2.4 Linea finkoen eta garraio pribatuen bide, ibilbide eta ordutegiak zehazteko, bezero korrespontsalak, 
eskumendeko bezeroak edo/eta frankiziak hartzen dira kontuan, eta ondoko hauek identifikatu edo/eta zehazten 
dira: 

- Eskatutako bide eta ibilbideen segurtasuna. 
- Ezaugarri teknikoak, unitate-kopurua eta beharrezkoak diren giza baliabideak eta baliabide materialak. 
- Biltegiratze-beharrak (norberarena edo alokatua). 
- Salgaien ezaugarriak. 
- Kargaren tona-kopurua (edukiera). 
- Irteerako, tarteko eta helburuko puntuak. 
- Garraio-mota beraren arteko aldaketak edo/eta garraio-motaren aldaketak edo/eta loturak norberaren 

edo/eta besteren beste garraiobide batzuekin. 
- Kargatu aurretiko gutxieneko denbora salgaiak jasotzeko, garraiobide bakoitzerako. 
- Denbora-tarte hilak eta hutsean egindako itzulerak minimizatzea. 
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- Zamalanetara aurkezteko hitzarmenak 

- Aplikatu beharreko araudia (gidaldiak, atsedenaldiak eta abar) 

- Salgaien inportazio- eta esportazio-dokumentuak. 

- Sarrera eta bidalketen eta garraiobideen zirkulazioaren dokumentazioa, kontuan hartuz eskatutako 
zerbitzuaren kalitate-maila, betiere errentagarritasuna optimizatuz eta, behar izanez gero, dagokion 
aplikazio informatikoa erabiliz. 

BI2.5 Garraio-flotaren ustiaketa optimizatzeko, bidaia bakoitza planifikatzen da, kontuan hartuz itzulera kargatua 
—hartara, karga-zirkuituen kopuru handiena lortzen da—, eta, behar izanez gero, flotak kudeatzeko lanabesak 
erabiliz. 

BI2.6 Bezeroarekiko harremanean, bezeroak kudeatzeko programa informatiko bat (CRM) erabiltzen da garraio-
zerbitzuari buruzko informazioa eta aholkularitza eskaintzeko, eta, behar izanez gero, atzerriko hizkuntza bat 
erabiltzen da. 

BI2.7 Garraio bereziak (salgai handi, arriskutsu edo/eta galkorrenak) modu egokian antolatzen dira, ezaugarri 
hauek kontuan hartuta: 

- Beharrezko ibilgailu eta ekipo berezien ezaugarri teknikoak. 

- Parte hartzen duten langileek (segurtasun-kontseilariak, gidariak, etab.) eta garraiatutako salgaiek bete 
beharreko betekizun legal edo/eta teknikoak. 

- Bideak, ibilbideak, baimenak eta ordutegiak, hala dagokionean, administrazio publiko eskudunarekin, 
garraio zehatz bati aplikatu beharreko araudiak ezartzen duenaren arabera. 

- Bideko laguntzak, beharrezkoak direnak eta/edo administrazio publiko eskudunak legez ezarritakoak. 

BI2.8 Denborak eta kostuak murrizteko edo/eta zerbitzuaren kalitatea hobetzeko helburuarekin garraioaren 
antolamenduan egin beharreko aldaketak zehazteko, negoziatu egin behar da aurrez, hau da, hala 
dagokionean, hitzarmenak egin behar dira hornitzaileekin eta bezeroekin, korrespontsalekin edo/eta frankiziekin, 
eta, beharrezkoa denean, atzerriko hizkuntza bat erabili behar da. 

BI2.9 Trafikoan gerta litezkeen gertakariak konpontzeko, giza baliabideen eta erreserba-materialen ezaugarriak 
eta bolumena zehazten dira. 

BI2.10 Enpresa kolaboratzaileekin egiten diren hitzarmenak negoziatzeko, zerbitzuen eskariaren gertakariak 
hartzen dira kontuan, eta, behar izanez gero, atzerriko hizkuntza bat erabiltzen da. 

LB3. Enpresak eskainitako zerbitzuaren kalitatea kontrolatzea, bezeroek zerbitzu horren barruan dituzten beharrak 
aztertuz, haien gogobetetasuna optimizatzeko. 

BI3.1 Kontratutako garraio-zerbitzuaren barruan bezeroak dituen beharren gogobetetasuna ezagutzeko, hari 
buruzko beharrezko informazioa lortzen da, eta, behar izanez gero, atzerriko hizkuntza bat erabiltzen da. 

BI3.2 Korrespontsalek, kolaboratzaileek eta lineek osatutako sarearen egitura eta ezaugarriak eta haien mugak 
aztertzeko, bezeroen beharrekin konparatzen dira, ikusteko ea beharrezkoa den zerbitzuaren atal batzuk 
aldatzea eta bezeroen eskaeretara egokitzea. 

BI3.3 Kalitate-prezio erlazioaren egokitasuna baloratzeko, enpresak eta beste hornitzaile batzuek informazioa 
jasotzeko ezarritako prozesuak erabiltzen dira, eta, hala dagokionean, aldaketaren bat egiteko aukera aztertzen 
da. 

   

BI3.4 Bezeroen eskaeraren joera aztertzen da, etorkizuneko kontratazioen aurreikuspenak egiteko. 

LB4. Trafiko-sailean lan-istripuen prebentzioaren alorrean indarrean den legeria aplikatzen dela kontrolatzea. 

BI4.1 Saileko lanpostuei lotutako lan-arriskuak egoki identifikatzen dira. 

BI4.2 Arriskuak kontrolatzeko helburuarekin sailean ezarritako neurriak betetzen direla gainbegiratzen da, gerta 
litezkeen lan-arriskuak saihesteko. 

BI4.3 Lan-jarduera egitean sor litezkeen karga fisiko eta mentalak baloratzen dira, gerta litezkeen lan-arriskuak 
aurreikusteko. 

BI4.4 Ezbeharra izanez gero, sortutako kalte fisiko eta materialak ahalik eta txikienak izateko behar diren 
prozedurak aplikatzen dira. 

LB5. Linea eta ibilbide ezberdinen kostuak balioztatzea eta aurreikusitako helburu ekonomikoak lortzeko beharrezkoak 
diren erabakiak hartzea, bezeroei eskainitako zerbitzuan kalterik eragin gabe. 

BI5.1 Linea eta flota bakoitzaren kostua kalkulatzeko, haiei buruzko beharrezko informazioa lortzen da. 

BI5.2 Linea edo zirkuitu bakoitzak flota bakoitzarekin duen kostua alderatzen da, hobeena aukeratzeko. 

BI5.3 Lineak aurrez zehaztutako eredu baten arabera esleitzeko aukera aztertzen da, kostua eta lor daitekeen 
zerbitzua kontuan hartuta. 
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BI5.4 Trafiko-langileei jarraibideak ematen zaizkie, kargen esleipena kalitatearen eta aurreikusitako kostuen arabera egin 
dadin. 

BI5.5 Tarifak ezartzen dira hornitzaileekin eta kolaboratzaileekin, eskatutako zerbitzua kontuan hartuta. 

LB6. Eskainitako zerbitzuaren kalitateari eta kostuari buruzko informazioa transmititzea zuzendaritzari eta lantaldeari 
garai eta forma egokian, erabakiak hartzen laguntzeko. 

BI6.1 Eskainitako zerbitzuaren kalitateari eta flota bakoitzaren arraste-kostuei buruzko txosten egoki eta 
normalizatuak aurkezten zaizkio zuzendaritzari, eremu bakoitzeko korrespontsalei eta frankiziei buruzko erabakiak 
hartzean lagungarriak izan daitezkeen oharrekin hornituak. 
BI6.2 Aldizka, kolaboratzaileekin batera aztertzen diren txostenak egiten dira, honako hauei buruzko informazioa 
jasotzen dutenak: eskainitako zerbitzuaren kalitatea; gertakariak eta horiei emandako irtenbidea; floten jokabidea 
eta kostua; eta, hala badagokio, egin beharreko aldaketak. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak  
Ekipoak: ordenagailu pertsonalak sare lokalean, Interneterako konexioarekin. Programak: erabiltzailearen ingurunea, 
testu-prozesadoreak, kalkulu-orriak eta garraio-enpresetan trafikoa antolatu eta kudeatzeko eta bezeroak kudeatzeko 
programa espezifikoak (CRM). Informazioa irten eta sartzeko elementu informatiko periferikoak. Instalazio telematikoak, 
euskarriak eta artxibatzeko materiala. Agenda elektronikoa eta bulego-materiala. 
 

Produktuak eta emaitzak 
Antolamendu funtzionala eta trafiko-sailaren jardueraren kontrola. Indarrean dagoen araudiaren arabera kudeatutako 
garraio-operazioei buruzko txostenak. Jarduera-txostenak eta trafiko- eta ustiaketa-sailaren emaitzak (kostuak, kalitatea, 
etab.). Lanak programatzea. Zereginak esleitzea. Saileko funtzionamenduaren organigramak diseinatzea. Korrespontsal, 
sukurtsal, eskumendeko eta frankiziekin koordinatzea. Kostuen kalkulua. 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Salgaien garraioaren sektoreko informazio ekonomiko eta juridikoa. Garraioari buruzko argitalpen espezifikoak. Modulu 
eta garraiobidearen araberako segurtasun-araudia. Zirkulazioari eta gidaldi eta atsedenaldiei buruzko araudia. 
Korrespontsal, filial, eskumendeko eta frankizien sareari buruzko informazioa. Enpresak kontratatzen dituen zerbitzuei 
buruzko informazioa (hornitzaileak). Informazio komertziala. Tarifei buruzko informazioa. Enpresak eskura dituen giza 
baliabideei eta baliabide materialei buruzko informazioa. Biltegien sarea (norberarenak edo alokatuak). Garraiatu 
beharreko salgaien ezaugarriei buruzko informazioa. Kargaren erabilgarritasunari buruzko informazioa. Bideei, ibilbideei 
eta kargak jaso eta entregatzeko ordutegiei buruzko informazioa. Bezeroei, kargak banatzeko zentroei eta sektoreko 
enpresa kolaboratzaileei buruzko informazioa. 

 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
SALGAIAK ERREPIDE BIDEZ GARRAIATZEN DITUZTEN ENPRESEN 
TRAFIKO- ETA USTIAPEN-OPERAZIOAK PLANIFIKATZEA ETA 
KUDEATZEA 

 

Kodea: UC0248_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1. Eguneko trafikoa antolatzea eta planifikatzea, kontuan hartuta jasotako aginduak eta bezero bakoitzarekin 
ezarritako zerbitzu-maila. 

BI1.1 Kontratatutako garraioei buruzko informazio zehatza aurrerapen nahikoarekin jasotzen da merkataritza-
sailetik edo/eta bezeroengandik, kargak banatzeko zentroetatik eta sektoreko enpresa kolaboratzaileetatik, eta, 
behar izanez gero, atzerriko hizkuntza bat erabiltzen da. 
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BI1.2 Eguneko kargak planifikatzeko dokumentua osatzeko, egin beharreko garraioak helburuaren arabera 
zehazten dira (linea finkoak, garraio pribatuak, karga partzialak, etab.), eta kontuan hartzen dira salgaien 
ezaugarriak. 

BI1.3 Konpontzen ari diren ibilgailuen egoera kontrolatzen da, baita konponketaren iraupena eta tokia ere. 

BI1.4 Kontrolatutako flotaren (norberarenak eta azpikontratatu finkoak) egoerari buruzko informazioa irteerak 
egiten diren eragin-eremuan lortzen da, bai eta aurrez bidalia izan den helburu guztietan ere. 

BI1.5 Karga bakoitzari dagokion ibilgailuaren esleipena aurrez programatzeko, ezaugarri teknikoak, ordutegia eta 
ibilbidea hartzen dira kontuan, betiere baliabideen optimizazioa eta zerbitzuaren kalitatea helburu izanda eta 
programa informatiko egokia aplikatuz. 

BI1.6 Enpresak baliabiderik ez duelako edo onura ekonomikoagatik egin ezin diren garraioak merkatuan 
azpikontratatzeko planifikatzen dira. 

LB2. Eskatutako garraio-zerbitzuak kudeatzea, kontratutako baldintzen araberako kalitate-betekizunak betez eta bide-
segurtasuneko eta ingurumeneko arauak betetzen direla ziurtatuz. 

BI2.1 Azpikontratazio-merkatua, eremu bakoitzeko enpresa garrantzitsuenak, merkatuko prezioak eta 
erreferentzia-tarifak eta abar ezagunak dira, eta, beraz, berme handienaz jo daiteke zerbitzu horietara. 

BI2.2 Kargak garraio-unitateei esleitzeko, kontuan hartzen dira ezaugarri teknikoak, ordutegia eta ibilbidea, eta 
helburua da optimizatzea bai baliabideak (saihestuz hutsean egindako itzulerak eta karga erdikoak eta denbora-
tarte hilak) bai zerbitzuaren kalitatea. 

BI2.3 Horrela planifikatutako garraioen azpikontratazioa merkatuko baldintzarik onenetan egiten da. 

BI2.4 Egiaztatzen da garraiobideak (norberarenak edo kontratatutakoak) ezarritako betekizun guztiak betetzen 
dituela eta martxan jartzeko baimen eta ekipo guztiak dituela, eta honako hauek identifikatu edo/eta ezartzen dira: 

- Garraio-unitateen egoera teknikoa, dagozkien txostenak kontuan hartuta. 

- Ezaugarri teknikoak, dagozkien baimenekin (ardatz-kopurua, pisuak eta dimentsioak, kutsadura, 
takografoa, etab.). 

- Garraioa garatzeko baimenak (eskualdekoa, nazionala, nazioartekoa, salgai arriskutsuak, garraio 
bereziak, etab.). 

- Garraio berezietarako ekipoak, hala behar denean, salgaien garraioari aplikatu beharreko bide-
segurtasuneko arauak betetzen direla bermatuz. 

- Beharrezkoak diren garraio-aseguruak. 

BI2.5 Garraio-unitateei esleitutako trafiko-langileen erabilgarritasuna egiaztatzen da, eta, behar izanez gero, 
hutsuneak betetzen dira erreserbako baliabideekin edo/eta eskura dauden langileak berriro esleituz. 

BI2.6 Unitate bakoitzari esleitutako garraio-langilearen dokumentazioa erabiliz, egiaztatzen da indarrean dagoen 
araudian ezarritakoari egokitzen zaiola eta kontratatutako garraioaren ezaugarriekin bat datorrela: 

- Gidabaimena eta gidariak izan beharreko ziurtagiriak. 

- Salgai arriskutsuen gidarien baimen berezia, hala dagokionean. 

- Takografoaren diskoa edo gidari-txartela, indarrean dagoen araudian ezarritako betekizunak betetzen 
dituela egiaztatzeko. 

BI2.7 Behar izanez gero, beste bidalketa batzuk garraiatzeko behar den espazioa erreserbatzen da, eta, 
horretarako, harremanetan jartzen da aire-konpainiekin, ontzi-jasotzaileekin, trenekin eta sektoreko enpresa 
kolaboratzaileekin, ondoko hauek identifikatuz edo/eta ezarriz: 

- Kostu-arduradunaren jarraibideak. 

- Salgaien ezaugarriak. 

- Jasotzaileak salgaiak jasotzeko duen premia. 

- Garraiobidearen erregulartasuna eta aurreikusitako irteera-data, eta, behar izanez gero, atzerriko 
hizkuntza bat erabiltzen da. 

BI2.8 Garraio-unitatearen arduradunari jarraibide zehatzak ematen zaizkio, adieraziz karga esleituaren 
ezaugarriak, jasotzeko toki eta ordutegiak, ibilbidea, bidaltzaileak, hartzaileak eta entregatzeko toki eta ordutegiak, 
eta dagokion dokumentazioa ematen zaio, egiaztatuz enpresak eta indarrean den legeriak ezarritakoa betetzen 
duela ingurumenaren eta laneko segurtasun eta osasunaren alorrean. 

BI2.9 Kargatu beharreko ibilgailuen bidalketari buruzko informazioa ematen zaie bezeroei, hau da, ibilgailuen 
matrikula ematen zaie eta aurkezte-ordua eman edo egiaztatzen da, eta, behar izanez gero, atzerriko hizkuntza 
bat erabiltzen da. 
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BI2.10 Egunean zehar, bidalitako ibilgailuak aurreikusitako eta bezeroarekin akordatutako denboraren barruan 
aurkeztu eta kargatu direla egiaztatzen da, bezeroak kudeatzeko programa informatiko bat (CRM) aplikatuz eta, 
behar izanez gero, atzerriko hizkuntza bat erabiliz. 

LB3. Salgaien eta ibilgailuen joan-etorria ezarritako jarraibideen arabera eta kasu bakoitzean aplikatu beharreko 
araudiaren arabera egiten dela kontrolatzea. 

BI3.1 Hartzaileari bidalitako dokumentazioa garraiobidean kargatutako salgaiekin bat datorrela egiaztatzen da. 

BI3.2 Korrespontsalei, eskumendekoei edo/eta frankiziei "borderaux", ibilbide-orri eta abarretan bidalitako 
jarraibideak bidaltzaileak edo enpresak adierazitakoak direla egiaztatzen da, eta, behar izanez gero, atzerriko 
hizkuntza bat erabiltzen da. 

BI3.3 Joan-etorrien dokumentazioa eta garraiobidean kargatutako salgaiak, ibilbideak eta iragaitzako eta 
helmugako aduanak bat datozela egiaztatzen da: 

- T1/T2/T21 

- T5 

- T2M 

- TIR koadernoa 

- ATA koadernoa 

- Zerga berezien eraginpean dauden produktuekin batera eraman beharreko dokumentu administratiboa 

- Zerga berezien eraginpean dauden produktuen joan-etorrien gida 

- Beste batzuk 

BI3.4 Garraiobidea bidaltzeko beharrezkoak diren aduanako gestioak zuzen egin direla egiaztatzen da. 

BI3.5 Joan-etorrietan, ibilgailuek ezarritako puntu edo/eta aduanak gurutzatzen dituztela eta aurreikusitako 
ordutegiak betetzen dituztela egiaztatzen da, eta, horretarako, komunikazio-teknologia egokiak erabiltzen dira. 

BI3.6 Garraiobideak aduanetako biltegietara, hartzaileetara, korrespontsaletara, eskumendekoetara edo/eta 
frankizietara heldu direla kontrolatzen da, eta, horretarako, komunikazio-teknologia egokiak erabiltzen dira. 

LB4. Salgaien garraio eta joan-etorrietan eta inportazio edo sarrerako edo/eta esportazio eta bidalketako eragiketetan 
gertatzen diren gertakari, irregulartasun eta erreklamazioak kontrolatzea eta konpontzea. 

BI4.1 Sortutako gorabeheren kausa posibleak identifikatzen dira, eta eskainitako zerbitzuetan duten eragina 
baloratu (atzerapenak, salgaiak hondatzea edo/eta galtzea...) eta erantzukizun pertsonalak edo/eta 
antolakuntzarenak zehazten dira, kasu bakoitzean irtenbide egokiak hartzeko eta bezeroei jakinarazteko, eta, 
behar izanez gero, atzerriko hizkuntza bat erabiltzen da. 

BI4.2 Joan-etorrian gertatu den eta ibilgailua gerarazi duen edozein gertakari (ibilgailuaren istripua, eta, behar 
izanez gero, ordezkatu egiten da; ibilgailuaren matxura, eta kontrolatu egiten dira konponketa-denbora eta -tokia, 
eta, behar izanez gero, ordezkatu egiten da; garraio berezien baimenak; zailtasunak aduana-kontrol batean edo 
beste edozein erakunderen kontroletan...) konpontzeko gestioak egiten dira, eta, hala badagokio, jarraibide 
zuzenak transmititzen zaizkio dagokion sailari. 

CR4.3 Enpresaren helburuentzat baliagarria izan daitekeen informazioa (bezero, bide, zerbitzu eta abarri 
buruzkoa) garraio-unitatearen arduradunari eskatzen zaio, eta, garrantzitsua denean, sail-zuzendariari 
transmititzen zaio. 

BI4.4 Salgaien egoerari eta aurreikusitako garraio-epeari buruzko informazioa ematen zaie bezeroei (bidaltzaileei 
edo, bestela, salgaien gaineko agintea duenari), aurrez zehaztutako prozeduren bidez. 

LB5. Salgaiak banatzeko ibilbideak planifikatzea, garraio-denborak eta -distantziak minimizatuz eta baliabideen erabilera 
optimoa lortuz. 

BI5.1 Denborak eta distantziak optimizatuz ibilbideak ahalik eta modu zehatzenean prestatzeko, ibilbideak 
planifikatzeko programa informatiko bat erabiltzen da. 

BI5.2 Banatze- eta jasotze-eremuaren kartografia ezaguna denez, ahalik eta ibilbiderik egokieneko bideak egin 
daitezke, kontuan hartuz ibilgailu erabilgarrien kopurua eta mota, banatze- eta jasotze-puntuen kopurua eta 
banatu/jaso beharreko salgaien kantitatea eta mota. 

BI5.3 Eremu bateko banatze- eta jasotze-aginduak hartu, eta bideak prestatzen dira, eraginkortasun handiena 
bilatuz eta ezarritako sistema kontuan hartuta. 

BI5.4 Jasotzeak eta banatzeak konbinatu egiten dira, ibilgailuen erabilera optimizatu eta kostuak minimizatzeko. 

BI5.5 Karga ibilgailuei esleitzeko, kontuan hartzen dira ibilgailu-motak, gidariaren egoera, bidearen ezaugarriak, 
kargaren pisua eta bolumena, bidearen iraupen-denbora eta banatze- eta jasotze-puntuetako ordutegiak. 

BI5.6 Ibilgailu bakoitzari esleitutako bidea eta karga aurkezteko ordua jakinarazten zaio biltegiari. 

BI5.7 Gidariak bezeroek sinaturiko emate-agiriak entregatzen ditu, eta gertakariak aztertu eta erabaki aproposak 
hartzen dira, ezarritako arauak kontuan hartuta. 
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Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Ekipoak: ordenagailu pertsonalak sare lokalean, Interneterako konexioarekin. Programak: erabiltzailearen ingurunea, 
testu-prozesadoreak, kalkulu-orriak eta garraio-enpresetan trafikoa antolatu eta kudeatzeko eta bezeroak kudeatzeko 
programa espezifikoak (CRM). Informazioa irten eta sartzeko elementu informatiko periferikoak. Instalazio telematikoak, 
euskarriak eta artxibatzeko materiala. Agenda elektronikoa eta bulego-materiala. 

 

Produktuak eta emaitzak 
Jaso, garraiatu eta hitzartutako denbora eta moduan helburuan kokatutako materiala. Gertakariak konpontzea. 
Dokumentuak kontrolatzeko sistemak. Bide, ibilbide eta ordutegiak programatzea. Ibilgailuen egoera kontrolatzea. 
Garraio-eragiketetako ezbeharren prozesuak kontrolatzea. Salgaien garraioan sortutako gertakariak kontrolatzea. 
Ibilgailuen eta salgaien joan-etorrietarako (nazionalak eta nazioartekoak) legez ezarritako dokumentazioa egiaztatzea. 

 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Flota ustiatzeko baimenak eta dokumentazioa. Garraio-baimenei eta aseguruei buruzko araudia. Inportazio eta 
esportazioei, sarrera eta bidalketei eta garraiobideen edo/eta salgaien joan-etorriei buruzko dokumentazioa. Linea 
finkoei buruzko informazioa. Trafiko-sailaren txostena. Trafiko-aurreikuspenei buruzko informazioak. Garraiatu beharreko 
salgaien ezaugarriei buruzko informazioa. Kargaren erabilgarritasunari buruzko informazioa aldi oro. Bideei, ibilbideei eta 
kargak jaso eta entregatzeko ordutegiei buruzko informazioa. Garraiobideari eta trafiko-langileei buruzko dokumentazio 
teknikoa (baimenak, txartelak, takografo-orriak, etab.). Baimendutako pisu maximoak. Bideko segurtasunari eta osasun 
eta segurtasunari dagokienez, aplikatu beharreko arauak. 

 
 
 
 
 
 
 

3. gaitasun-atala 
NAZIOARTEKO LOGISTIKA- ETA GARRAIO-JARDUERETAKO 
HARREMANETAN INGELESEZ KOMUNIKATZEA, ERABILTZAILE 
INDEPENDENTEAREN MAILAREKIN 

 

Kodea: UC1006_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1. Agente, garraio-kudeatzaile, bezero edo/eta atzerriko zerbitzuen hornitzaileekin sortzen diren komunikazio-
egoeretan, ahozko diskurtsotik datorren informazioa erraz ulertzea, aurrez aurre zein urrutitik, hizkuntza estandarrean 
eta zaratak edo interferentziak egon arren.  

BI1.1 Agente, garraio-kudeatzaile, bezero edo/eta atzerriko hornitzaileekin nazioarteko merkataritza-operazioetan 
izandako elkarrizketen ildo nagusiak erraz ulertzen dira, eta, berbaldiak egiturarik izan ez arren, operazioak egiteko 
behar den informazioa ateratzen da.  

BI1.2 Talde-elkarrizketa edo lan-bileretako testuinguru-informazioa eta hitzik gabeko informazioa zehatz ulertzen 
dira, eta tonua, umorea, esapide idiomatikoen esanahia, txisteak eta solaskideen jokabideak ulertzen dira.  

BI1.3 Ahozko komunikazioetan —elkarrizketak, bilerak, hitzaldiak eta solasaldiak agente, bezero edo/eta atzerriko 
hornitzaileekin—, antolamendurako eta operazioetarako garrantzitsuak diren xehetasunak zehatz eta osorik 
ulertzen dira, eta, behar izanez gero, argibideak eskatzen dira, erabat ulertzeko.  

BI1.4 Nazioarteko garraio- edo/eta logistika-operazioen lan-jarraibide edo zehaztapen teknikoak erraz ulertzen 
dira, konplexuak izan arren.  
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BI1.5 Ikus-entzunezko baliabide teknikoak, bideoak, CDak, DVDak eta bestelakoak, zuzenean emandakoak edo 
grabatutakoak, zuzen eta zehatz ulertzen dira, eta hiztegia noizbehinka erabiltzen da.  

BI1.6 Bezero, agente edo/eta hornitzaileek gertakariak edo ustekabekoak erreklamatuz gero nazioarteko garraioen 
operazioetan, erakundean aurrez ezarritako prozeduraren bidez konponbidea bilatzeko behar den informazioa 
ateratzen da. 

LB2. Idatzizko datu eta informazio konplexuak eta garraioaren eta logistikaren alorrean enpresak dituen dokumentuak 
ulertzea, eta logistika-operazioak egiteko behar den informazioa ateratzea.  

BI2.1 Agente, bezero edo/eta hornitzaileekiko harremanetan sortzen diren txosten, gutun, logistika-operazioen 
protokolo eta nazioarteko garraioaren dokumentuetako datuak eta informazioa zehatz ulertzen dira, eta logistika-
operazioetarako garrantzitsua den informazioa ateratzen da.  
BI2.2 Operazioan eragina izan dezaketen txosten edo/eta dokumentuetako informazio inplizitua erraz ulertzen da, 
dokumentuari edo testuinguru profesionalari egokitutako testuinguru eta koherentzia baten barruan kokatzeko 
irizpideak aplikatuz.  
BI2.3 Termino ezezagunen esanahia zuzen lortzen da, testuingurutik ondorioztatuz edo ingelesez dauden kanpo-
kontsultarako iturrietara joz —hiztegiak, webguneak, testu paraleloak, aldizkari espezializatuak, onlineko 
glosarioak, foroak edo bestelakoak— eta terminoaren azalpena bereganatuz.  
BI2.4 Nazioarteko garraioari buruzko dokumentuak zailtasunik gabe ulertzen dira, hiztegia noizbehinka erabiliz eta 
nazioarteko garraioaren operazioetarako garrantzitsuak diren alderdiak eta informazioa bereiziz.  
BI2.5 Nazioarteko garraioaren operazioetako komunikazio idatzietan erabiltzen den hizkuntza laburtua zehatz 
ulertzen da, eta arindu egiten da fax, mezu elektroniko, onlineko foro, txat, SMS eta bestelakoen bidezko 
komunikazioa.  

LB3. Pertsona arteko edo aurrez aurrekoak ez diren komunikazio-egoeretan, agente, bezero edo/eta zerbitzu-
hornitzaileekin ahoz erraz eta naturaltasunez hitz egitea, profesionalen arteko harremanak eta operazioen garapen 
eraginkorra bultzatzeko.  

BI3.1 Ahozko mezua erraza eta naturala da, eta puntu nagusien arteko erlazio logikoak egiten dira, mezuaren 
egitura komunikazio-bitartekora, erregistrora —formala eta informala— eta solaskidearen hizkuntza-mailara 
egokituz.  
BI3.2 mezuaren edukia nazioarteko logistika eta garraioaren jargoi eta esamoldeak kontuan hartuta egiten da, eta 
komunikazio formal eta informalen testuinguruetara egokitutako jendetasun, kultura eta bestelakoen arauak 
aplikatzen dira. 
BI3.3 Testuinguru sozioprofesional ezberdinetan, bileretan, bisitetan eta agente, garraio-kudeatzaile, jasotzaile, 
bezero eta hornitzaileekin egiten diren negoziazioetan, ahozko mezuan hizkuntza limurtzailea erabiltzen da, eta, 
amore eman behar denean, argi adierazten da zeintzuk diren norberaren mugak.  

LB4. Nazioarteko garraio- eta logistika-operazioen dokumentu eta testuak modu argi, egituratu eta zehatzean idatzi eta 
betetzea.  

BI4.1 Nazioarteko logistika-operazioen dokumentuak —pertsona arteko komunikatuak, gutunak, nazioarteko 
agente, bezero edo/eta hornitzaileekin izandako lan-bileren aktak, txostenak eta bestelakoak— diskurtso 
koherentez idazten dira, logistika-operazioetako dokumentuekin eta ohiko erabilerekin bat datozen terminologia, 
egitura eta aurkezpena erabiliz.  
BI4.2 Txostenak eta dokumentu komertzialak ingelesez idazten dira, zuzentasun lexiko, gramatikal eta 
semantikoaren irizpideekin bat etorriz, testuetako kalko semantiko eta sintaktikoak alde batera utziz eta 
nazioarteko merkataritza-operazioetan ohikoak diren esamoldeak eta jerga erabiliz.  
BI4.3 Aduanetako dokumentazioa, ingelesez idatzia eta nazioarteko garraio-operazioetan salgaien joan-
etorrietarako beharrezkoa dena, zuzen betetzen da, merkataritza-operazioa modu eraginkorrean egiteko behar 
diren terminoak eta baldintzak erabiliz.  
BI4.4 Itzulpen-tresnekin —eskuzkoak zein informatikoak— itzulitako testuen kasuan, testuinguru eta koherentzia 
baten barruan kokatzeko irizpideak aplikatzen zaizkio testuari edo idatziko informazioaren helburuari.  
BI4.5 Egindako dokumentua operazioaren erregistro formal edo/eta informalera eta hizkuntzaren erabilera-
baldintza sozioprofesionaletara egokitzen da.  
BI4.6 Idatzizko komunikazioetako hizkuntza laburtua zehatz erabiltzen da, eta fax, mezu elektroniko, onlineko foro, 
txat, SMS eta bestelakoen komunikazioa arintzen da.  

LB5. Nazioarteko agente, bezero edo/eta hornitzaileekin ahoz erraz eta naturaltasunez komunikatzea, aurrez aurre zein 
urrutitik, bezeroen arteko harremanak eta operazioen gauzatzea sustatzeko elkarri eraginez.  

BI5.1 Elkarrizketak modu eraginkor eta errazean egiten dira agente, bezero edo/eta hornitzaileekin, aurrez aurre 
zein urrutitik, aktiboki eta erraztasunez parte hartuz erritmo arruntean.  
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BI5.2 Ahozko mintzaldiak, aurrez aurrekoak zein aurrez aurrekoak ez direnak, solaskidearen egoera 
soziokulturalera egokitzen dira, eta komunikazio-testuinguru formal eta informaletara egokitutako kortesia, kultura 
eta bestelakoen arauak aplikatzen dira.  
BI5.3 Testuinguru sozioprofesional ezberdinetan, bileretan, bisitetan eta agente, garraio-kudeatzaile, jasotzaile, 
bezero eta hornitzaileekin egiten diren negoziazioetan, aktiboki parte hartzen da, eta erraz erantzuten zaie 
egindako galderei.  
BI5.4 Elkarrizketa informal ezberdinetan —esperientzia pertsonal eta profesionalak, gaurkotasun-gaiak eta 
bestelakoak—, erraztasunez, argitasunez eta koherentzia diskurtsiboz parte hartzen da, solaskidearekiko elkar 
eragina bultzatuz.  
BI5.5 Testuinguru profesional gatazkatsuetan, edo nazioarteko agente, bezero edo/eta hornitzaileekiko 
negoziazioetan, baliabide linguistiko eta tekniko nahikoekin parte hartzen da ahoz, hizkuntza limurtzailea erabiliz 
eta, amore eman behar denean, norberaren mugak argi adieraziz.  
BI5.6 Atzerriko bezero eta hornitzaileekiko elkarrizketak eta kontsultak —elkarrizketatu zein elkarrizketatzaile 
gisa— erraz egiten dira, kanpoko laguntzarik gabe eta solaskideen tartekatzeei arazorik gabe erantzunez. 

 
Lanbide-testuingurua: 

Ekoizpen-baliabideak  
Tokiko sareak, intraneta eta Internet. Ekipo informatikoak, nabigatzaileak, posta elektronikoa. Erabiltzaile-ingurunearen 
aplikazio informatikoak eta espezifikoak: hiztegiak, itzultzaileak edo bestelakoak, bideokonferentzietarako programak eta 
aurkezpen-programak. Telefonoa, finkoa nahiz mugikorra. Esku-agendak eta elektronikoak. Nazioarteko merkataritzari 
buruzko erreferentzia-iturriak ingelesez. Atzerriko herrialdeetako protokoloa eta kortesia-arauak. Ikus-entzunezko 
ekipoak. Fotokopiagailuak, faxa. Bulegoko materiala eta altzariak. 

 

Produktuak eta emaitzak 
Nazioarteko garraioari buruzko dokumentazioa ingelesez. Ahozko eta idatziko komunikazioak ingelesez, errazak, 
naturalak eta eraginkorrak. Gertakariak konpontzea nazioarteko agente, jasotzaile, garraio-kudeatzaile, bezero eta 
hornitzaileekin. Egokitzapen soziolinguistikoa bezero eta hornitzaileekiko ingelesezko elkarrizketetan. Ingelesezko 
onlineko informazio-iturrien zerrenda. 
. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Nazioarteko logistika- eta garraio-operazioei buruzko dokumentazioa ingelesez. Nazioarteko logistika- eta garraio-
operazioen arau, protokolo eta jarraibideak. Hiztegi elebakarrak, elebidunak, eta sinonimo eta antonimoenak. Logistikari 
eta garraioari buruzko argitalpen eta txostenak ingelesez: eskuliburuak, katalogoak, berripaper eta aldizkari 
espezializatuak. Sektoreari buruz Interneten argitaratutako informazioa. Komunikazioaren helburu den hartzailearen 
kulturari eta zibilizazioari buruzko eskuliburuak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 

 
1. prestakuntza-modulua:  

SALGAIEN TRAFIKOAREN ANTOLAMENDUA 

 
2. prestakuntza-modulua:  

SALGAIEN TRAFIKOAREN PLANGINTZA  

 
3. prestakuntza-modulua:  

INGELES PROFESIONALA NAZIOARTEKO LOGISTIKA ETA 
GARRAIORAKO 

  
4. prestakuntza-modulua:  

SALGAIEN ERREPIDE BIDEZKO TRAFIKOKO LANEKOAK EZ DIREN 
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 

 

1 
2 

3 

4 
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1. prestakuntza-modulua:  
SALGAIEN TRAFIKOAREN ANTOLAMENDUA 
 

Kodea: MF0247_ 3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0247_3: Salgaiak errepide bidez garraiatzen dituzten enpresen trafiko- eta 

ustiapen-sailaren jarduera antolatzea eta kontrolatzea. 
 

Iraupena: 190 ordu 

 
 

1.1. prestakuntza-atala 
SALGAIEN ERREPIDE BIDEZKO TRAFIKOAREN ANTOLAKUNTZA OPERATIBOA 
 

Kodea: UF0921 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

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

 

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.  
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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.  
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. 



 
 
MERKATARITZA ETA MARKETINA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

22

- 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. 

• 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 
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• 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. 

 
 
 

1.2. prestakuntza-atala 
ERREPIDE BIDEZKO GARRAIO-ZERBITZUAREN KOSTUEN KUDEAKETA ETA 
KALITATEA 
 

Kodea: UF0922 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin. 

 

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.  
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- 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.  
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 
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• 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 

• 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 
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• 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 
- Ustekabekoen eta gertakarien kudeaketa:  

• Tabulazioa, neurketa, operazioen jarraipena eta jarduera-protokoloak.  

• 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. 
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1.3. prestakuntza-atala 
ERREPIDE BIDEZKO GARRAIOAREN SEGURTASUNA ETA ARRISKUEN 
PREBENTZIOA 
Kodea: UF0923 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 lanbide-burutzapenarekin. 

 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1. Salgaien garraio- eta zamalan-operazioetan eta garraioaren alorreko beste operazio batzuetan ohikoenak diren istripu 
eta arriskuak identifikatzea.  

EI1.1 Errepide bidezko garraioan, zamalanetan eta beste operazio batzuetan sor daitezkeen gertakari eta istripu 
ohikoenak deskribatzea.  
EI1.2 Trafiko-buruaren eta haren kargu dauden langileen lan-jardueraren arrisku-faktore nagusiak identifikatzea. 
EI1.3 Errepide bidezko garraioaren antolamenduaren arrisku- eta istripu-elementuak zehaztea.  
EI1.4 Salgaien ibilgailu barruko eta kanpoko jarduera eta mugimenduen ondorioz sor daitezkeen karga fisiko eta 
mentalak deskribatzea.  
EI1.5 Salgaien manipulazio- eta zamalan-jardueretan parte hartzen duten aldagaiak behar bezala zehaztu ondoren:  

- Lan-jardueren arrisku-faktore nagusiak eta arrisku kolektiboen kontrol-neurriak zuzen identifikatzea.  
- Trafiko-buruaren eta haren kargu dauden langileen lan-jardueraren ondorioz sor daitezkeen karga fisiko eta 

mentalak deskribatzea. 

A2: Trafiko-sailaren lan-arriskuen prebentziorako prozedurak aztertzea eta segurtasuna eta osasuna prebenitu eta 
babesteko ekintzak zehaztea. 

EI2.1 Nasetan eta ibilgailuak kargatu eta deskargatzeko eremuetan oinarrizko jarduera prebentiboak bultzatzeko ohiko 
praktikak identifikatzea, hala nola ordena, garbitasuna, seinalizazioa eta mantentze-lan orokorrak. 
EI2.2 Salgaiak manipulatzean eta zamalan-mugimenduetan istripua gertatuz gero hartu beharreko neurriak zehaztea. 
EI2.3 Garraioaren antolamenduarekin eta lanpostuekin lotutako lanpostu zehatz batzuetan ergonomiaren aplikazioak 
baloratzea.  
EI2.4 Ibilgailuak kargatu eta deskargatzean istripua gertatuz gero jarraitu beharreko prozedura orokorra deskribatzea.  
EI2.5 Salgaiak garraiatu eta manipulatzearen inguruko lan-jardueretako garrantzi txikiko gertakari ezberdinetan 
oinarrituta, segurtasun-neurri egokiak eta beharrezko babes-baliabideak deskribatzea  
EI2.6 Garraioaren antolamenduan arriskuak prebenitzeko plan baten beharra azaltzea, betiere errespetatuz aplikatu 
beharreko araudia, aurreikusitako lan-egitasmoa eta errepide bidezko ereduzko enpresa baten jarduerak.  
EI2.7 Trafiko-sailaren arrisku orokor eta espezifikoak ebaluatzeko eta kontrolatzeko neurriak identifikatzea. 
EI2.8 Salgaien manipulazio- eta zamalan-jardueretan parte hartzen duten aldagaiak behar bezala zehaztu ondoren:  

- Ibilgailuaren eta salgaien ingurunean sute txikiak sortuz gero egokiak diren segurtasun-neurriak eta beharrezko 
babes-baliabideak deskribatzea.  

A3: Garraio-operazioetan arriskuak eta istripuak prebenitzeko neurriak aplikatzea, indarrean dauden araudi eta gomendioak 
kontuan hartuta.  

EI3.1 Jokabide seguruak eta lan- eta babes-ekipoen erabilera zuzena identifikatu eta garatzea, eta langileen interesa eta 
kooperazioa sustatzea prebentzio-jardueretan. 
EI3.2 Lan-segurtasuneko plan baten jarraipen- eta kontrol-prozedurak deskribatzea, istripu edo sute kasuetarako 
alternatibak zehaztuz.  
EI3.3 Jokabide seguruak eta lan- eta babes-ekipoen erabilera zuzena sustatzearen abantailak baloratzea.  
EI3.4 Egoera ezberdinak kontuan hartuta, prebentzio-jarduerak modu integralean garatzeko interesa eta kooperazioa 
sustatzea. 
EI3.5 Oinarrizko prebentzio-jarduerak (ordena, garbitasuna, seinalizazioa eta ibilgailuaren mantentze-lan orokorrak) 
aplikatzearen abantailak baloratzea. 

Edukiak: 
1. Segurtasuna garraio-operazioetan 

- Kontzeptua eta definizioa: segurtasuna eta segurtasun-teknikak garraio-operazioetan.  
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• Laneko segurtasunari eta laneko osasunari dagokienez, aplikatu beharreko direktiba komunitarioak eta legeak. 

• Enpresarien eta langileen oinarrizko eskubideak eta betebeharrak. 

• Prebentzioaren eta langileen ordezkaritzaren organoak. 

• Segurtasun Kontseilariak garraioan duen figura: funtzioak eta erantzukizunak. 

• Laneko segurtasunaren eta laneko osasunaren alorreko erakunde publikoak. 
- Prebentzio-segurtasuna trafikoen antolakuntzan.  

• Erabiltzailearen parte-hartzearen eta prestakuntzaren sustapena. 

• Lan-ikuskaritza, erantzukizunak eta zigorrak. 

• Segurtasuna eta motibazioa lanean.  
- Norbera babestea eta babes kolektiboa: Babesa salgaien fluxu logistikoan. 
- Lan-istripuak garraio-operazioetan.  

• Istripu-motak eta arrazoi ohikoenak.  

• Lan-eremuaren araberako istripu espezifikoak: kamioien zamalanak, salgaiak atera eta estibatzea, APQ 
salgaiak maneiatzea eta beste arrisku espezifiko batzuk.  
 

2. Arrisku orokorren ebaluazioa eta prebentzioa 
- Arriskuen ebaluazioa eta kontrola.  

• Biltegiko segurtasunaren lege-alderdiak.  

• Espainian eta Europan laneko arriskuak prebenitzeko indarrean den araudia.  

• Prebentzio-arloko erantzukizuna. UNE arauak. 
- Lan-baldintzen eta osasun-egoeraren analisia. 
- Arrisku-faktoreak: fisikoak eta mentalak.  

• Arrisku-faktoreen identifikazioa.  

• Biltegiko prozesuak eta horiei lotutako arrisku-faktoreak.  

• Lan-eremuaren araberako arrisku espezifikoak: kamioien zamalanak, salgaiak atera eta estibatzea, APQ 
salgaiak maneiatzea eta beste arrisku espezifiko batzuk.  

• Salgai arriskutsuen eta beste salgai batzuen arloan indarrean den legedia.  
- Higiene-faktoreak. 
- Prozesu- eta ergonomia-faktoreak. 
- Errepide bidezko garraioaren arrisku espezifikoak. Arrisku-eremuak garraio-unitatean: 

• Gidatze-jardueraren arrisku espezifikoak. 

• Zamalan-operazioen ondoriozko arriskuak. 

• Biltegiko jardunbideen arrisku espezifikoak. 
- Langileen osasunaren kontrola. 

 

3. Arriskuak prebenitzeko neurri eta gomendioen aplikazioa garraio-operazioetan 
- Segurtasun operatiboa garraioan.  

• Jardunbide egokiak antolamenduan.  

• Jardunbide egokiak manipulazio-material eta -elementuak maneiatzean. 

• Argiaren eta akustikaren alorreko segurtasun-ekipo eta -elementuak, flotaren homogeneotasuna, argibideen 
eskuliburua. 

- Arriskuen seinalizazioa. 
- Norbera babesteko ekipoak. 
- Larrialdi-plana. 
- Garraioari aplikatutako ergonomia eta psikologia:  

• Lanpostuaren diseinua.  

• Babes-elementuak. 

• Karga fisikoa eta mentala.  

• Estresa eta beste arazo fisiko eta psikologiko batzuk.  
- Garraio-operazioetako lan-istripu eta larrialdietarako jardunbideak:  

• Arau eta jarduteko prozedura orokor eta espezifikoak, istripu-motaren arabera.  

• Lehen laguntza. 
- APQ produktuak eta hondakin toxiko eta arriskutsuak:  

• Istripu-motak, loturiko arriskuak eta tratamendu espezifikoak. 
- Arau espezifikoak. 
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2. prestakuntza-modulua:  
SALGAIEN TRAFIKOAREN PLANGINTZA 

 
Kodea: MF0248_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0248_3 Salgaiak errepide bidez garraiatzen dituzten enpresen trafiko- eta 

ustiapen-operazioak planifikatzea eta kudeatzea. 
 

Iraupena: 190 ordu 

 
 

2.1. prestakuntza-atala 
ERREPIDE BIDEZKO GARRAIOAREN IBILBIDEAK ETA OPERAZIOAK 
PLANIFIKATZEA 
 

Kodea: UF0924: 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3 eta LB5 lanbide-burutzapenekin, garraio-

operazioen plangintzari dagokionez. 
 

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. 

2 
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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. 

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 
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• 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 

• 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 
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2.2. prestakuntza-atala 
ERREPIDE BIDEZKO GARRAIO-FLOTA ETA -ZERBITZUEN KUDEAKETA ETA 
KONTROLA 
 

Kodea: UF0925 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin, floten 

kontrolari eta langileen antolamenduari dagokienez. 
 

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. 
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. 
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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 

• Aurrerakinak eta dieten eta gastuen likidazioa 
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• 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) 
 
 

2.3. prestakuntza-atala 
ERREPIDE BIDEZKO GARRAIOAREN SEGURTASUNA ETA ARRISKUEN 
PREBENTZIOA 
 
Kodea: UF0923 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin, arriskuak prebenitzeari eta 

laneko osasunari dagokionez. 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1. Salgaien garraio- eta zamalan-operazioetan eta garraioaren alorreko beste operazio batzuetan ohikoenak diren istripu 
eta arriskuak identifikatzea.  

EI1.1 Errepide bidezko garraioan, zamalanetan eta beste operazio batzuetan sor daitezkeen gertakari eta istripu 
ohikoenak deskribatzea. 
EI1.2 Trafiko-buruaren eta haren kargu dauden langileen lan-jardueraren arrisku-faktore nagusiak identifikatzea. 
EI1.3 Errepide bidezko garraioaren antolamenduaren arrisku- eta istripu-elementuak zehaztea.  
EI1.4 Salgaien ibilgailu barruko eta kanpoko jarduera eta mugimenduen ondorioz sor daitezkeen karga fisiko eta 
mentalak deskribatzea.  
EI1.5 Salgaien manipulazio- eta zamalan-jardueretan parte hartzen duten aldagaiak behar bezala zehaztu ondoren:  

- Lan-jardueren arrisku-faktore nagusiak eta arrisku kolektiboen kontrol-neurriak zuzen identifikatzea.  
- Trafiko-buruaren eta haren kargu dauden langileen lan-jardueraren ondorioz sor daitezkeen karga fisiko eta 

mentalak deskribatzea. 

A2. Trafiko-sailaren lan-arriskuen prebentziorako prozedurak aztertzea eta segurtasuna eta osasuna prebenitu eta 
babesteko ekintzak zehaztea. 

EI2.1 Nasetan eta ibilgailuak kargatu eta deskargatzeko eremuetan oinarrizko jarduera prebentiboak bultzatzeko ohiko 
praktikak identifikatzea, hala nola ordena, garbitasuna, seinalizazioa eta mantentze-lan orokorrak. 
EI2.2 Salgaiak manipulatzean eta zamalan-mugimenduetan istripua gertatuz gero hartu beharreko neurriak zehaztea. 
EI2.3 Garraioaren antolamenduarekin eta lanpostuekin lotutako lanpostu zehatz batzuetan ergonomiaren aplikazioak 
baloratzea.  
EI2.4 Ibilgailuak kargatu eta deskargatzean istripua gertatuz gero jarraitu beharreko prozedura orokorra deskribatzea.  
EI2.5 Salgaiak garraiatu eta manipulatzearen inguruko lan-jardueretako garrantzi txikiko gertakari ezberdinetan 
oinarrituta, segurtasun-neurri egokiak eta beharrezko babes-baliabideak deskribatzea  
EI2.6 Garraioaren antolamenduan arriskuak prebenitzeko plan baten beharra azaltzea, betiere errespetatuz aplikatu 
beharreko araudia, aurreikusitako lan-egitasmoa eta errepide bidezko ereduzko enpresa baten jarduerak.  
EI2.7 Trafiko-sailaren arrisku orokor eta espezifikoak ebaluatzeko eta kontrolatzeko neurriak identifikatzea. 
EI2.8 Salgaien manipulazio- eta zamalan-jardueretan parte hartzen duten aldagaiak behar bezala zehaztu ondoren:  

- Ibilgailuaren eta salgaien ingurunean sute txikiak sortuz gero egokiak diren segurtasun-neurriak eta beharrezko 
babes-baliabideak deskribatzea.  

A3. Garraio-operazioetan arriskuak eta istripuak prebenitzeko neurriak aplikatzea, indarrean dauden araudi eta gomendioak 
kontuan hartuta.  

EI3.1 Jokabide seguruak eta lan- eta babes-ekipoen erabilera zuzena identifikatu eta garatzea, eta langileen interesa eta 
kooperazioa sustatzea prebentzio-jardueretan. 
EI3.2 Lan-segurtasuneko plan baten jarraipen- eta kontrol-prozedurak deskribatzea, istripu edo sute kasuetarako 
alternatibak zehaztuz.  
EI3.3 Jokabide seguruak eta lan- eta babes-ekipoen erabilera zuzena sustatzearen abantailak baloratzea.  
EI3.4 Egoera ezberdinak kontuan hartuta, prebentzio-jarduerak modu integralean garatzeko interesa eta kooperazioa 
sustatzea. 
EI3.5 Oinarrizko prebentzio-jarduerak (ordena, garbitasuna, seinalizazioa eta ibilgailuaren mantentze-lan orokorrak) 
aplikatzearen abantailak baloratzea. 

 

Edukiak: 
 
1. Segurtasuna garraio-operazioetan 

- Kontzeptua eta definizioa: segurtasuna eta segurtasun-teknikak garraio-operazioetan.  

• Laneko segurtasunari eta laneko osasunari dagokienez, aplikatu beharreko direktiba komunitarioak eta legeak. 

• Enpresarien eta langileen oinarrizko eskubideak eta betebeharrak. 

• Prebentzioaren eta langileen ordezkaritzaren organoak. 

• Segurtasun Kontseilariak garraioan duen figura: funtzioak eta erantzukizunak. 

• Laneko segurtasunaren eta laneko osasunaren alorreko erakunde publikoak. 
- Prebentzio-segurtasuna trafikoen antolakuntzan.  

• Erabiltzailearen parte-hartzearen eta prestakuntzaren sustapena. 

• Lan-ikuskaritza, erantzukizunak eta zigorrak. 

• Segurtasuna eta motibazioa lanean.  
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- Norbera babestea eta babes kolektiboa: Babesa salgaien fluxu logistikoan. 
- Lan-istripuak garraio-operazioetan.  

• Istripu-motak eta arrazoi ohikoenak.  

• Lan-eremuaren araberako istripu espezifikoak: kamioien zamalanak, salgaiak atera eta estibatzea, APQ 
salgaiak maneiatzea eta beste arrisku espezifiko batzuk.  
 

2. Arrisku orokorren ebaluazioa eta prebentzioa 
- Arriskuen ebaluazioa eta kontrola.  

• Biltegiko segurtasunaren lege-alderdiak.  

• Prebentzio-arloko erantzukizunari buruzko egungo araudia, Espainiakoa eta Europakoa UNE arauak. 
- Lan-baldintzen eta osasun-egoeraren analisia. 
- Arrisku-faktoreak: fisikoak eta mentalak.  

• Arrisku-faktoreen identifikazioa.  

• Biltegiko prozesuak eta horiei lotutako arrisku-faktoreak.  

• Lan-eremuaren araberako arrisku espezifikoak: kamioien zamalanak, salgaiak atera eta estibatzea, APQ 
salgaiak maneiatzea eta beste arrisku espezifiko batzuk.  

• Salgai arriskutsuen eta beste salgai batzuen arloan indarrean den legedia.  
- Higiene-faktoreak. 
- Prozesu- eta ergonomia-faktoreak. 
- Errepide bidezko garraioaren arrisku espezifikoak. Arrisku-eremuak garraio-unitatean: 

• Gidatze-jardueraren arrisku espezifikoak. 

• Zamalan-operazioen ondoriozko arriskuak. 

• Biltegiko jardunbideen arrisku espezifikoak. 
- Langileen osasunaren kontrola.  

 

3. Arriskuak prebenitzeko neurri eta gomendioen aplikazioa garraio-operazioetan 
- Segurtasun operatiboa garraioan.  

• Jardunbide egokiak antolamenduan.  

• Jardunbide egokiak manipulazio-material eta -elementuak maneiatzean. 

• Argiaren eta akustikaren alorreko segurtasun-ekipo eta -elementuak, flotaren homogeneotasuna, argibideen 
eskuliburua. 

- Arriskuen seinalizazioa. 
- Norbera babesteko ekipoak.  
- Larrialdi-plana. 
- Garraioari aplikatutako ergonomia eta psikologia:  

• Lanpostuaren diseinua.  

• Babes-elementuak. 

• Karga fisikoa eta mentala.  

• Estresa eta beste arazo fisiko eta psikologiko batzuk.  
- Garraio-operazioetako lan-istripu eta larrialdietarako jardunbideak:  

• Arau eta jarduteko prozedura orokor eta espezifikoak, istripu-motaren arabera.  

• Lehen laguntza. 
- APQ produktuak eta hondakin toxiko eta arriskutsuak:  

• Istripu-motak, loturiko arriskuak eta tratamendu espezifikoak. 

• Arau espezifikoak. 
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3. prestakuntza-modulua 
INGELES PROFESIONALA NAZIOARTEKO LOGISTIKA ETA 
GARRAIORAKO 
 

Kodea: MF1006_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1006_2 Nazioarteko logistika- eta garraio-jardueretako harremanetan 

ingelesez komunikatzea, erabiltzaile independentearen mailarekin. 
 

Iraupena: 90 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Nazioarteko logistika-operazio batean, ahozko solasaldi baten (aurrez aurrekoa zein aurrez aurrekoa ez dena, eta 
formala zein informala) informazioa, ildoak eta argudioak ulertzea.  

EI1.1 Salgaien logistika- eta garraio-operazioetan eta, oro har, nazioarteko merkataritza-harremanetan erabili ohi den 
lexiko teknikoaren ezaugarri fonetikoak bereiztea.  
EI1.2 Hainbat herrialderi buruzko edo nazioarteko garraio- eta logistika-enpresei buruzko datu tekniko, ekonomiko, 
politiko eta sozialak entzunda, haien esanahia ulertzea, noizbehinka hiztegia erabilita. 
EI1.3 Grabazioak edo simulatutako egoerak erabilita, telefono-erantzungailuetako ahozko mezuak ulertzea.  
EI1.4 Merkataritza-operazio zehatz baterako garrantzitsuak diren hainbat datu-mota eskaintzen dituen ahozko solasaldi 
bat entzunda:  

- Operaziorako garrantzitsuenak diren datuen esanahi zehatza ulertzea.  
- Ahozko solasaldiarekin bat datorren testuinguru-informazioa eta hitzik gabeko informazioa ulertzea.  
- Operazioa egiteko garrantzitsuak diren argudioak eta informazioa laburtzea.  

A2: Nazioarteko garraioari buruzko hainbat dokumentu eta informazio-iturritako datuak eta informazio espezifikoa eskuratu 
eta ulertzea, hiztegia noizbehinka erabilita.  

EI2.1 Garraiobide ezberdinak kontuan hartuta, nazioarteko garraioari eta logistika-operazioei buruzko dokumentuetako 
(ontziratze-agiriak, CMR edo CIR —nazioarteko garraio-gutunak— eta joan-etorrien dokumentu eta baimenak) hizkuntza 
tekniko ezberdinen eta ohiko lexikoaren ezaugarriak identifikatzea.  
EI2.2 Nazioarteko garraio-operazio bat egiteko beharrezkoak diren datuak (kostuak, tarifak, baimenak eta jatorriko eta 
helburuko puntuak) jasotzen dituen taula batean oinarrituta, termino bakoitzaren esanahia ulertzea.  
EI2.3 Nazioarteko logistika- eta garraio-operazioak egiteko beharrezkoak diren datu-mota ezberdinak dituen testu batean 
oinarrituta, haien esanahi zehatza ulertzea:  

- Nazioarteko garraioaren baldintzak.  
- Garraioaren eta salgaien aseguru-polizaren estaldura.  
- Jatorriko, helburuko eta tarteko lekuen identifikazioa: portuak, aireportuak edo plataforma logistikoak.  

EI2.4 Nazioarteko garraio-operazio zehatz baten berariazko dokumentuetako informazio garrantzitsua argi bereiztea, 
eta, gutxienez, puntu hauek identifikatzea:  

- Operazioko parte-hartzaileak: agenteak, garraiolariak eta bezeroak.  
- Jatorri-, lotura- eta helburu-puntuak.  
- Garraioaren baldintzak. 
- Beharrezkoak diren dokumentu eta baimenak.  
- Operazioa egiteko beharrezkoak diren dokumentuen beste alderdi tekniko batzuk.  

A3: Ahozko mezuak erraz, xehe eta argi sortzea, operazioen baldintzak zehaztuz.  
EI3.1 Nazioarteko logistika eta garraioaren eremuko terminologia espezifikoa eta ohiko esapideak ahoskatzea.  
EI3.2 Logistikaren eremuan datak, tokiak eta salgaien garraio-baldintzak adierazteko ohikoak diren ahozko esapideak 
eta jergak identifikatzea.  
EI3.3 Nazioarteko agente, bezero edo/eta hornitzaileekiko elkarrizketetan agur egiteko edo aurkezteko erabiltzen diren 
ohiko kortesia- eta protokolo-arau eta -jarraibideak azaltzea.  
EI3.4 Nazioarteko garraioaren eremuko testuinguru sozioprofesional ezberdinetan, ahozko mezuak argi eta zuzentasun 
fonetikoz transmititzea, tonu ezberdinak erabiliz solaskidearen arreta erakartzeko.  
EI3.5 Esportatu beharreko produktuen aurkezpen baten simulazioan oinarrituta, hainbat solaskideren aurrean egin 
beharreko aurkezpen bat prestatzea, gutxienez 10 minutukoa, alderdi hauek kontuan hartuta, beste batzuen artean:  

- Banakako aurkezpena.  
- Aurkezpenaren helburuak argi. 
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- Aurkeztu nahi den informazioa modu eraginkorrean komunikatzeko beharrezkoak diren jendetasun-arauak.  

- Ondorioak eta entzuleei eskerrak ematea.  

A4: Nazioarteko logistika eta garraioaren arloko berariazko txosten eta dokumentuak idatzi eta betetzea, zuzentasun formal, 
lexiko, ortografiko eta sintaktikoaren irizpideak erabiliz.  

EI4.1 Logistikaren berariazko dokumentuetan erabiltzen diren ohiko egitura eta arauak identifikatzea, kontuan hartuta, 
beste batzuen artean:  

- Nazioarteko garraioaren kontratuak,  

- Garraioaren eta salgaien aseguru-polizak,  

- Salgaien herrialde arteko joan-etorrien dokumentuak,  

- Mezu elektronikoak, faxak eta barne-dokumentuak.  

EI4.2 Nazioarteko garraio-zerbitzuen agente, bezero eta hornitzaileekiko idatzizko komunikazioko gutun eta 
dokumentuen egitura zehaztea.  

EI4.3 Behar bezala zehaztutako nazioarteko logistika- eta garraio-operazioen kasu ezberdinetan oinarrituta, 
merkataritza-gutunak idaztea, ondoko hauek barne hartuta:  

- Informazio-eskaerak.  

- Prezioak eta garraio-baldintzak; beherapenak eta errekarguak.  

- Operazioen zuzenketak edo/eta baliogabetzeak.  

- Jatorri-, aduana-, iragaite- eta helburu-puntuak.  

- Alde bakoitzaren erantzukizuna garraioaren eta aseguruen baldintzetan.  

EI4.4 Behar bezala zehaztutako nazioarteko garraio-operazio intermodal batean oinarrituta, erraztasunez, ohiko 
laburdurekin eta zehaztasunez idaztea idatzizko barne komunikazioko dokumentuak: faxak, mezu elektronikoak eta 
operazioari buruzko mezu edo ohar informatiboak, bilera-deialdiei edo logistika-operazioaren beste fase batzuei buruzko 
informazioa ematen dutenak.  

EI4.5 Logistika-operazio baten esparruko testuinguru sozioprofesional ezberdinetan oinarrituta (negozio-bisitak, 
gorabeheren konponketak, erantzukizunen erreklamazioak eta abar), akta edo/eta txostena idaztea, azalpenak emanez 
eta irtenbideak proposatuz.  

EI4.6 Dokumentuen bidez eta tarteko bide zein helburu jakinekin behar bezala zehaztutako esportazio- eta inportazio-
operazioetan oinarrituta:  

- Operazio-testuinguruaren terminologia tekniko edo/eta espezifikoa eta logistikaren ohiko jerga identifikatzea.  

- Ezagutzen ez diren terminoak bilatzeko, hiztegiak, onlineko informazio-iturriak eta beste itzulpen-tresna 
batzuk bizkortasunez eta eraginkortasunez erabiltzea.  

- Dokumentua argi eta zehatz ulertzea.  

- Beharrezkoa den informazioa betetzea, sektorearen esapide eta jerga espezifikoak erabiliz.  

EI4.7 Behar bezala zehaztutako esportazio- eta inportazio-operazio jakin batean, ingelesezko eta idatzizko aduana-
dokumentu bete gabeak betetzea, ondoko hauek kontuan hartuta:  

- Atal bakoitzean eskatzen den informazio-mota.  

- Dokumentuaren erabilera-eremu profesionaleko ohiko laburdura, erabilera eta esapideak.  

A5: Logistika- eta garraio-operazioetan ohikoak diren egoera formal eta informaletan (bezero-bisitak, operazioak kudeatu eta 
negoziatzea bezero eta hornitzaileekin) erraztasunez eta naturaltasunez hitz egitea, hainbat iritzi emanez.  

EI5.1 Ahozko komunikazioan eta horrekin batera doan gorputz-hizkuntzan, agurretan eta aurkezpenetan erabili ohi diren 
kortesia- eta protokolo-egitura, -arau eta -jarraibideak identifikatzea, solaskidearen kultura kontuan hartuz eta bost 
herrialde edo multzo bereiziz, gutxienez: arabiarrak, ekialdekoak, afrikarrak, europarrak, iparramerikarrak eta abar. 

EI5.2 Aurrez aurreko komunikazio-egoera batean, hala nola bezero eta hornitzaileen bisitetan eta abarretan:  

- Bisitaria hartu edo/eta aurkeztea, zuzentasunez erabiliz identifikatutako ohiko kortesia-egitura, -arau- eta -
jarraibideak.  

- Atzerapenak edo ez etortzeak zuzentasunez justifikatzea.  

- Informazio-eskaeren alderdi garrantzitsuak identifikatzea, guztia ondo ulertu dela ziurtatuz:  

- Aurrez jasotako mezuak zehaztasunez transmititzea.  

- Enpresa, kultura, organigrama, jarduera, produktu eta zerbitzuei buruzko informazioa eskaintzen duten 
ahozko mezuak transmititzea, lanbide-ingurunean erabiltzen den lexiko teknikoa egoki erabiliz.  

EI5.3 Beharrezko egitura eta arauak dituen eta informazio zehatza ematen duen telefono-elkarrizketa simulatu batean 
oinarrituta:  

- Ahozko erregistroa komunikazio-bitartekoari eta testuinguruari egokitzea, mezua jasotzen dela ziurtatuz.  

- Nork bere burua aurkeztea eta solaskidea ezagutzea, protokolo-arauak jarraituz.  

- Nazioarteko salerosketa-prozesuaren berariazko hitzordu eta operazioak egin, atzeratu eta baliogabetzea.  
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- Kortesia- eta protokolo-arauak erabiltzea egindako huts, akats edo okerrak justifikatzeko, eta zenbait aukera 
eskaintzea gertakariak konpontzeko.  

- Informazioa eman eta eskatzea: datak, logistika-operazioen iriste-ordutegia eta tarteko eta helmugako 
puntuetako ordutegia, salgai-kantitateak, salgaien ezaugarriak pisu- eta neurri-unitate desberdinetan, 
prezioak dibisa desberdinetan.  

- Telefono bidezko elkarrizketetan, zuzentasun-formulen bidez agurtzea.  

EI5.4 Nazioarteko garraio-zerbitzu batean, non bezero eta hornitzaile bana dauden:  

- Solaskidea ezagutzea eta nork bere burua aurkeztea, protokolo-arauak jarraituz.  

- Elkarrizketa malgua eta zuzena izatea, garraio-tarifei eta operazio-baldintzei buruzko aholku eta iradokizunak 
proposatuz solaskideari eta harenak onartuz, eta egitura egokiak erabiliz interesa, iritziak, ezustekoa, ezetza, 
baiezkoa eta haserrea adierazteko.  

- Kortesia-esaldiak zuzen erabiltzea, adostasuna eta desadostasuna adierazteko.  

- Ahozko hizkuntzarekin batera gorputz-hizkuntza erabiltzea: begirada, eskuen mugimendua, gorputzaren 
jarrera eta abar, solaskidearen testuinguru soziokulturalera egokituz.  

- Operazio, fakturazio, ordainketa, entrega eta beste jarduera batzuen inguruko argudio eta baldintza 
aurresangarriei erraztasunez kontra egitea.  

EI5.5 Logistika-operazioetan berezkoak diren gertakariak, erreklamazioak edo interes-gatazkak gertatzen diren egoera 
batean:  

- Solaskideari informazioa ateratzea, behar bezala ulertuz hark emandako informazio esplizitu eta inplizitua, 
keinu bidezkoa eta testuinguruaren araberakoa.  

- Elkarri eragitea, sortutako egoera eta akatsei buruzko barkamena edo azalpenak eskatuz.  

- Eragozpen edo kexei kontra egitea, solaskidearen kulturan ohikoak diren kortesia-arauak eta ohiturak erabiliz 
gatazka modu eraginkorrean konpontzeko. 

 

Edukiak: 
 

1. Garraio-eta logistika-operazioetan ingelesez erabiltzen diren hizkuntza-esapide eta -egiturak. 
- Nazioarteko logistika- eta garraio-operazioekin zerikusia duten hizkuntza-egiturak eta lexikoa. 

- Nazioarteko garraio-zerbitzuetako bezero eta hornitzaileekiko harremanetan ohikoak diren hizkuntza-egiturak eta 
lexikoa. 

- Garraio-eta logistika-enpresetako eguneroko esapideak. 

- Garraio-eta logistika-operazioetan pertsonen arteko harremanetan erabiltzen diren esapideak. 

- Ohiko esapide fonetikoak. 

- Aurrez aurrekoa ez den komunikazioa: telefono bidezko esapideak nazioarteko garraioaren jardunbidean. 

 

2. Logistikaren eta garraioaren jardunbide espezifikoak ingelesez. 
- Logistika- eta garraio-zerbitzuen operazioen terminologia. 

• Biltegiratzea, zamalanak.  

• Ibilgailuak. 

• Bideak. 

• Salgaiak jasotzeko eta garraiatzeko epeak. 

• Garraio-baldintzen ezarpena: datak, jatorri- eta helmuga-puntuak, aldeen erantzukizuna. 

•  Garraioaren berariazko dokumentuak betetzea. 

- Nazioarteko garraio-operazioen eta logistika-zerbitzuen berariazko dokumentuak. 

- Baldintza komertzial, finantzario eta ekonomikoak. 

- Garraio-baldintzak. 

• Garraio-dokumentuak betetzea. 

- Garraio-operazioen inguruko dokumentuak eta idatzizko komunikazioak lantzea: mezu elektronikoak, SMSak, etab. 

- Nazioarteko zirkulazioaren prozedurak  

 

3. Gorabeherei ingelesez erantzutea 
- Terminologia espezifikoa bezeroekiko merkataritza-harremanetan. 
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- Bezeroei edo kontsumitzaileei arreta emateko ohiko egiturak eta erabilerak:  

• Agurrak,  

• Aurkezpenak. 

• Ohiko kortesia-arauak. 
- Estilo formala eta informala bereiztea ahozko eta idatzizko merkataritza-komunikazioan. 
- Bezero eta kontsumitzaileen erreklamazioen edo kexen tratamendua:  
- Bezeroen erreklamazioetan eta kexetan ohikoak diren egoerak. 
- Bezeroei arin eta naturaltasunez arreta emateko eta haien erreklamazioak bideratzeko egoeren simulazioak. 
- Ohiko egitura sintaktiko eta erabilerak telefono bidezko arretan. 
- Erreklamazioak eta esapideak garraioko ohiko gertakari, istripu eta atzerapenen kudeaketan. 
- Gorabeherei buruzko dokumentu idatziak. 
- Nazioarteko logistika- eta garraio-operazioen berariazko erreklamazio eta gertakariak konpontzeko limurtze- eta 

kortesia-arauak. 
- Ohiko arau eta erabilera sozioprofesionalak. nazioarteko garraioan. 
- Istripuak, ezbeharrak. Osasuna eta ongizatea. Larrialdi-zerbitzuak.  
- Mekanika. Matxurak. 

 

4. Garraio-zerbitzuak ingelesez merkaturatzea. 
- Aldeen arteko elkar eragina: negoziatzeko jarrera, argudio, lehentasun, konparazio eta estrategien hasierako 

aurkezpena.  
- Zerbitzuaren baldintzak adierazteko eta konparatzeko ereduak: prezioa, beherapenak, errekarguak eta abar. 
- Ibilgailu-motak. Entrega-epeak.  
- Garraio-baldintzak eta ordaintzeko bideak. 
- Atzerriko bezero eta hornitzaileekiko harremanen elementu sozioprofesional esanguratsuenak. 
- Erabilera, ohitura eta jarraibideen bereizketa, solaskideen kultura-alderdiak kontuan hartuta.  
- Hitzik gabeko komunikazioaren alderdiak, solaskidearen kultura-testuingurua kontuan hartuta. 
- Garraio-zerbitzuen bezero eta hornitzaileekiko negoziazio-prozesuen simulazioa. 
- Produktu eta zerbitzuen aurkezpena:  

• Produktu eta zerbitzuen ezaugarriak. 

• Neurriak. 

• Kantitateak.  

• Zerbitzu gehigarriak. 

• Ordainketa-baldintzak. 

• Salmenta osteko zerbitzuak eta abar. 
- Bezeroekin gertatu ohi diren merkataritza-egoeren simulazioa: produktuak eta zerbitzuak aurkeztea eta abar. 

 

5. Ingelesez idatzitako merkataritza-komunikazioa 
- Oinarrizko merkataritza-dokumentuen ohiko egitura eta terminologia:  

• Eskaerak. 

• Fakturak. 

• Ordainagiriak. 

• Erreklamazio-orriak. 
- Oinarrizko merkataritza-dokumentuak ingelesez betetzea:  

• Eskaera-orriak. 

• Fakturak.  

• Eskaintzak. 

• Erreklamazioak eta abar. 
- Merkataritza-gutunak idaztea: 

• Posta bidezko eskaintzak eta produktu-aurkezpenak. 

• Erreklamazio-gutunak edo itzulketekin zerikusia dutenak, erreklamazioen erantzunak, luzapen-eskaerak eta 
horien erantzunak. 

• Ez ordaintzearekin zerikusia duten gutunak (fase ezberdinetan) edo antzeko jatorria dutenak. 
- Enpresaren barne-komunikazioko dokumentuak ingelesez idaztean erabili ohi diren egitura eta ereduak. 
- Merkataritza-txosten eta -aurkezpenak ingelesez egitea. 
- Merkataritza elektronikoan salmenta sustatzeko erabili ohi diren egitura sintaktikoak. 
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- Idatzizko komunikazioaren laburdurak eta ohiko erabilerak hainbat euskarritan:  

• Internet.  

• Faxa.  

• Posta elektronikoa.  

• Gutunak eta antzekoak. 
 
 
 
 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua 
SALGAIEN ERREPIDE BIDEZKO TRAFIKOKO LANEKOAK EZ DIREN 
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0191 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1. Garraio- edo logistika-enpresak sareko, sektoreko eta jarduera-eremuko operazioen esparruan duen zeregina aztertzea, 
oro har.  

EI1.1 Enpresaren konfigurazio juridikoa identifikatzea, eta identifikatzea, baita, zer lotura duen talde bereko beste 
delegazio batzuekiko, erakunde kolaboratzaileekiko, lehentasunez zerbitzuen helburu diren merkatuekiko eta ohiko 
bezeroekiko. 
EI1.2 Enpresa osatzen duten sailak eta lantokiak erlazionatzea, eta lanpostu eta profil profesional bakoitzak bere gain 
hartutako funtzio nagusiak aipatzea. 

A2. Trafikoaren administrazio-sailaren operazioen zeregin nagusietan parte hartzea.  
EI2.1 Lan hauetan parte hartzea: gidarien lan-jarduerari buruzko dokumentuak jaso, bideratu, kudeatu eta artxibatzea, 
hau da, lan-agiriak, dietak eta gastuak, entregatze-ziurtagiriak jasotzea eta kontrol- eta erregistro-dokumentuak. 
EI2.2 Bidaia-espedienteak sortu eta artxibatzeko lanetan parte hartzea, eta garraiatutako salgaiekin zerikusia duten 
dokumentu-mota desberdinak bistaratzea (kontratuak, emate-agiriak, aduana-hitzarmenak eta abar). 
EI2.3 Ibilgailu-flotaren ezaugarri teknikoak aztertzea, zirkulazio-mota ezberdinen dokumentazio eta baimenak bistaratzea 
eta flotaren mantentze-lanen kudeaketari eta kontsumoen administrazioari buruzko informazioa atzitzea. 

A3. Operazio-sailaren edo trafikoa kudeatzeko sailaren operazio nagusiak gauzatzea. 
EI3.1 Funtzio hauek betetzea: telefono bidezko arreta, eskaerak jasotzea, komunikazioak edo lan-aginduak transmititzea 
(hartzaileak barrukoak zein kanpokoak izanik). 
EI3.2 Kokalekuei eta enpresaren kolaboratzaile diren bezero eta karga-zentroen motei buruzko datuak erabiltzea, hau 
da, kargaren araberako ezaugarri operatiboak edo kontratuan zehaztutako beste betebehar batzuen araberakoak. 
EI3.3 Dokumentu hauek atzitzea: aurrez egindako karga-zerrendak, maila estatistikoan egindako lanen laburpenak eta 
enpresaren atal eta sail ezberdinetako ereduzko trafikoaren zirkuitu erregular edo adierazgarriak. 
EI3.4 Lan hauetan parte hartzea: gidariei lan-agindu ezberdinak transmititzen, zamalanetako puntu ezberdinekin 
komunikatzen, informazioaren trazabilitatean eta bezeroarentzako arretan. 
EI3.5 Enpresaren kudeaketa-sistema informatikoei laguntzea edo/eta haiek erabiltzea, garraio-operazio ezberdinetan 
sortutako informazioa sartzeko, eta beste sailekin ezarritako komunikazio-prozesuetan laguntzea. 
EI3.6 Kargak bateratzeko edo esleitzeko prozesuetan laguntzea edo/eta parte hartzea, ibilbide eta zerbitzu desberdinak 
egiteko hartutako erabakiak ulertuz. 

A4. Ingelesa erabiltzea nazioarteko logistika- eta garraio-jarduera ezberdinetan, ahozko zein idatzizko komunikazio-bide 
ezberdinak aplikatuz. 

EI4.1 Audio-sistema baten bidez entzundako datuak ulertzea, ohar koherente eta zentzudunak hartuz. 
EI4.2 Nazioarteko logistika eta garraioaren arloko berariazko txosten eta mezuak idaztea, zuzentasun formal, lexiko, 
ortografiko eta sintaktikoaren irizpideak erabiliz. 
EI4.3 Dokumentuak betetzea, aurrez zehaztutako egiturak erabiliz. 
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EI4.4 Ahozko mezuak erraztasunez transmititzea, sortutako egoera bakoitzera egokitutako egitura, arau eta jarraibideak 
erabiliz. 
EI4.5 Gerta daitezkeen gertakari eta erreklamazioei kasu egitea, informazioa modu egokian ulertuz eta egoera bakoitzari 
dagokion moduan jokatuz. 

A5: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.  
EI5.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI5.2 Lantokiko prozedura eta arauak errespetatzea. 
EI5.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI5.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI5.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI5.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro. 

 

Edukiak: 
 
1. Trafikoak planifikatu eta antolatzeko eremua 

- Bezeroen garraio-eskaera eta -eskariak jasotzea. 
- Espedientea hastea eta zerbitzuaren alta egitea karga-liburuan. 
- Karga zatikatu ezberdinen lotekako bateratzea. 
- Jasotze- eta banatze-begizten bidez bideak osatzea. 
- Karga osoen esleipena eta garraio-ordenaren komunikazioa. 
- Mugimendu planifikatu eta gauzatuei —errealak edo itxurazkoak— buruzko txostenak burutzea. 

2. Garraio-operazioak kudeatu eta kontrolatzeko eremua 
- Kontratu-dokumentuak edo/eta errepide bidezko garraioaren zirkulazioari (nazionala eta nazioartekoa) buruzko 

dokumentuak betetzea. 
- Garraiobideari, salgaiei eta gidariei buruzko dokumentuen kontrola garraio-operazio ezberdinetan. 
- Entregatze-ziurtagiriak eta gidarien jarduerari buruzko dokumentu eta txostenak jasotzea. 

3. Kudeaketa informatikoaren eremua 
- Bulegotika-kudeaketaren aplikazio informatikoak eta barne- zein kanpo-komunikazioko sistemak erabiltzea, 

gauzatutako jarduerak erregistratzeko erabiltzen direnak. 
- Bide-planifikatzaileak erabiltzea, egindako zerbitzuen eremu geografikoa, iraupena eta ibilbidea egiaztatzeko. 
- Eskainitako zerbitzuen esparruan baliabide produktiboek egindako jarduerei buruzko datu estatistikoen zerrendak 

lortzea. 
4. Kudeaketa ekonomiko-finantzarioaren eremua 

- Bide edo zerbitzu zehatz bati lotutako kostu-partida ezberdinak identifikatzea. 
- Enpresak aplikaturiko tarifa-egitura eta -sistema ulertzea. 
- Kostu, tarifa eta lortutako marjinei buruzko kalkuluak egitea, proiektatutako edo enpresan egindako lanen 

aurrekontu ezberdinen kasuetan. 

5. Ingelesa nazioarteko logistika- eta garraio-jardueran 
- Logistikaren eta garraioaren alorreko esapideen eta lexiko tekniko eta espezifikoaren ahozko eta idatzizko 

erabilera. 
- Komunikazio-eredurik ohikoenak aplikatzea. 
- Dokumentu, ohar eta txostenak egitea. 
- Aurrez aurreko eta telefono bidezko arreta bezero, operadore eta beste agente batzuentzat. 
- Ahozko eta idatzizko komunikazioa. 

6. Integrazioa eta komunikazioa lantokian 
- Jarrera arduratsua izatea lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 
Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0247_3 
Salgaien trafikoaren 
antolamendua. 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

• Garraioa kudeatzeko goi-mailako 
teknikaria edo beste baliokideren bat. 

• Merkataritza eta marketin lanbide-arloko 
merkataritza-logistika eta garraio-
kudeaketa eremuko 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiriak. 

2 urte 4 urte 

MF0248_3  
Salgaien trafikoaren 
plangintza 
    

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

• Garraioa kudeatzeko goi-mailako 
teknikaria edo beste baliokideren bat. 

• Merkataritza eta marketin lanbide-arloko 
merkataritza-logistika eta garraio-
kudeaketa eremuko 3. mailako 

profesionaltasun-ziurtagiriak. 

2 urte 4 urte 

MF1006_2 
Ingeles profesionala 
nazioarteko logistika eta 
garraiorako 

• Filologian, Itzulpengintzan eta 
Interpretazioan lizentziaduna (hizkuntza: 
ingelesa) edo beste baliokideren bat. 

• Honako prestakuntza osagarri hau duen 
goi-mailako edozein titulu: 

• Filologian, Itzulpengintzan eta 
Interpretazioan (hizkuntza: ingelesa) edo 
beste baliokideren batean lizentziatzeko 
ikasketen ziklo bat gainditu izana.  

• Ingelesaren hizkuntza-gaitasunaren 
ziurtagiri edo akreditazio-diploma ofiziala, 
hala nola Hizkuntza Eskola Ofizialetako 
maila aurreratuaren ziurtagiria, horren 
baliokideren bat edo maila handiagoko bat. 

• Herrialde ingelesdun batean egindako 
ikasketen unibertsitate-titulua, dagokion 
homologazioarekin. 

2 urte 
Akreditazioa 

ezinbestekoa da 
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Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 

---- Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako edo 
Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak. 

---- Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo baliokideak, 
emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 

---- Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-
esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 

 
 

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (M2) / 15 IKASLE AZALERA (M2) / 25 IKASLE 

Hizkuntzak kudeatzeko ikasgela 
teknikoa 

45 60 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M. 2. M. 3. M 

Hizkuntzak kudeatzeko ikasgela 
teknikoa 

X X X 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Hizkuntzak kudeatzeko ikasgela teknikoa 

− Ikus-entzunezko ekipoak. 

− Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet 

− Espezialitateko software espezifikoa 

− Errotuladorez idazteko arbelak 

− Orri birakariak 

− Ikasgelako materiala 

− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia 

− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 

− Proiektagailua 

− Ingelesa ikasteko programa informatikoak 

− Soinu-erreproduzitzaileak eta -grabagailuak 

− Hiztegi elebidunak. 
 

 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagokien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
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Desgaitasunen bat duten pertsonentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar 
dira haien eskubide-berdintasuna bermatzeko. 

 
 

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
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. 
– 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. 
 
 



 

 



 

 

 




