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IZENA
GARRAIOAREN ETA BANAKETAREN ANTOLAMENDUA

KODEA:
COML0209

LANBIDE-ARLOA
Merkataritza eta marketina.

LANBIDE-EREMUA
Merkataritza-logistika eta garraioaren kudeaketa

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
COM317_3 Garraioaren antolamendua eta banaketa (109/2008 EDa, otsailaren 1ekoa)

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
3

GAITASUN OROKORRA
Salgaien garraioko operazioak antolatu eta kontrolatzea, logistika-prozesua optimizatzeko ezarritako zehaztapenei, epeei
eta kostuari jarraikiz, prozesuan zehar salgaien osotasuna eta jarraipena bermatuz, garraioaren arloan indarrean den
araudia betez eta, behar izanez gero, ingelesa erabiliz.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

-UC1012_3: Salgaien banaketa kapilarra antolatu, kudeatu eta kontrolatzea:
-UC1013_3: Distantzia luzeko garraioko operazioak antolatu, kudeatu eta kontrolatzea.
-UC1005_3: Logistika-katearen optimizazioan parte hartzea, erakundeak ezarritako irizpideei jarraikiz.
-UC1006_2: Nazioarteko logistika- eta garraio-jardueretako harremanetan ingelesez komunikatzea, erabiltzaile
independentearen mailarekin.

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Bere kontura nahiz besteren kontura lan egiten du, edozein sektoretako enpresetan, garraio kapilarreko operazioak
edo/eta distantzia luzeko garraioarenak antolatuz eta logistika-katearen optimizazioari lagunduz logistika- edo trafikosailean.

Ekoizpen-sektoreak:
Produkzio-sektore guztietan, publikoetan eta pribatuetan, salgaien banaketa eta/edo garraioa antolatuz, eta, zehazki,
garraioaren sektorean, agentzia, garraio-enpresa, biltegizain/banatzaile eta operadore logistikoetan. Sektore
publikoan, salgaien edo produktuen logistika- eta banaketa-jarduerak egiten dituzten erakundeetan.

Lanbideak edo lanpostuak
1315.1074 Garraio-enpresako trafiko-buruak, oro har.
6
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1315.1074 Garraio konbinatuko (lurrekoa, itsasokoa, airekoa) jardueretako trafiko-buruak.
4123.1023 Garraioko agenteak, oro har.
4123.1023 Garraioaren antolamenduko agenteak.
4123.1041 Garraio-zerbitzuetako enplegatu administrariak, oro har.
Garraio-logistikako teknikariak.

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN
IRAUPENA
PRESTAKUNTZA-MODULUA

MF1012_3
Banaketa kapilarra.

MF1013_3
Distantzia luzeko garraioa

MF1005_3 (Z)
Logistika-katearen optimizazioa

ORDUAK

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUAK

70

90

90

MF1006_2 (ZEHARKAKOA)
Ingeles profesionala nazioarteko logistika
eta garraiorako

90

MP0192
Garraioaren antolamendu eta banaketako
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideen
modulua

80

ORDUAK, GUZTIRA

420
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1. gaitasun-atala:
SALGAIEN BANAKETA KAPILARRA ANTOLATU, KUDEATU ETA
KONTROLATZEA
Kodea: UC1012_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1. Ibilgailu-flota dimentsionatzea, kostuetan eta zerbitzuaren kalitatean maila ezin hobeak lortzeko.
BI1.1 Ibilgailu-flotaren ezaugarriak (kopurua, mota, zamalanetarako ekipoa, edukiera) definitzeko, honako hauek
hartzen dira kontuan: aurreikusitako salgaien motak eta bolumenak, helburuak, eskaera-kopuruak, etab.
BI1.2 Flota erabiltzeko aukerak (norberaren ibilgailuak edo besterenak, esklusiboki —puntualki edo noizbehinka—
kontratatuak) aztertzen dira, eta egokiena proposatzen da, kontuan hartuz zerbitzu-maila, sarrera- eta irteerafluxuak, salgai-motak, baimendutako pisu eta dimentsio maximoak, kostuak eta abar.
BI1.3 Flotako ibilgailuen dokumentu tekniko eta administratiboek zirkulazioaren alorrean indarrean den araudia
betetzen dutela egiaztatzen da, eta, hala ez denean, hori lortzeko bideak jartzen dira.
BI1.4. Ibilgailuetan egonkortasuna ziurtatu eta kargaren manipulazioa errazteko beharrezkoak diren ekipo eta/edo
osagarriak honako hauen arabera zehazten dira: ibilgailu-mota, salgaien hauskortasuna edo zailtasuna,
segurtasun-araudia eta/edo salgaien edo ibilgailuen fabrikatzailearen edo hornitzailearen gomendioak.
BI1.5. Banaketa-sistemak ibilgailuko, kargako edo produktuko duen kostua kalkulatzeko, ibilitako kilometroko
kostuaren, zamalan-kostuaren, itzulketagatiko kostuen eta abarren ratioak hartzen dira kontuan.
BI1.6 Kilometroko, bezeroko, produktuko eta zerbitzuko kostuen desbideratze posibleak eta/edo jasotze- eta
banaketa-lanetan egindako akatsak aztertzen dira, eta kostu horiek kontrolatzeko edo murrizteko banaketasisteman egin daitezkeen aldaketei buruzko hausnarketa egiten da.
LB2. Salgaiak banatzeko ibilbideak prestatzea, denborak eta ibilbidea minimizatuz eta baliabideen erabilera optimoa
lortuz.
BI2.1 Banaketa-bideak planifikatzeko sistema aukeratzeko, kontuan hartzen dira banaketa-eremua, jasotzeeta/edo entrega-puntuak, epeak eta mugak, eta, horretarako, bide ezagunen antolamendu-ereduak edo bideak
planifikatzeko aplikazio informatikoak erabiltzen dira.
BI2.2 Banaketa-bideak datu-base eskuragarrian oinarrituta egiten dira, bideak egiteko aplikazio informatikoak
erabiliz eta, gutxienez, alderdi hauek kontuan hartuz:
Eraginpeko eremuko edo banaketa-eremuko bide-sarea eta errepideak.
Salgaiak jaso eta entregatzeko puntuak non dauden zehaztea.
Udalaren murrizketak ibilgailuak sartzeko, zamalan-puntuak, merkataritza-orduak, zirkulazioa, jaiegunak
eta abar.
Ibilgailuen ezaugarriak: erabilitako karga-unitateen araberako edukierak, garraio-ordutegiak,
atsedenaldiak, ibilgailu-motak eta abar.
Eskura dauden gidari, laguntzaile, garraiolari edo garraio-zerbitzuaren hornitzaileak.
BI2.3 Bideak prestatzean, lan-ordu, gidaldi eta atsedenaldiei buruzko araudia aplikatzen da, bakoitzean
zehaztutako denbora eta distantziak optimizatuz eta beharrezkoak diren langile, gidari eta laguntzaileak zehaztuz.
BI2.4 Ibilbide-orria prestatzean, garraiatu beharreko karga zehazten da: fardel-kopurua, salgaien identifikazioa,
salgai-mota; hala badagokio, ezaugarri horiek behar adina denboraz zehazten dira, banatu beharreko salgaiak
prestatzeko edo salgaiak puntualtasunez jasotzeko.
BI2.5 Bideak esleitzeko, kontuan hartzen dira ibilgailuaren edukiera, salgaien ezaugarriak, ibilbidea, beharrezko
baimenak eta ibilgailuak edo gidariak zerbitzua egiteko dituen bideko mugak eta/edo lege-mugak.
LB3. Banaketa-zerbitzua azpikontratatzeko baldintzak zehaztea eta baldintza horiek betetzen direla kontrolatzea,
banaketa-zerbitzuaren kalitatea ziurtatzeko.
BI3.1 Azpikontratatu beharreko gidari eta ibilgailuen betekizun eta baimenak egin beharreko lan-motaren eta
banatu edo jaso beharreko salgai-motaren arabera zehazten dira.

BI3.2 Baldintza ekonomikoak (tarifak, erabilera gehigarriengatiko gainordainak,
itxarote-denborak, zirkulazio-denborak eta/edo enpresako gidarientzako jarduerasariak) modu errealistan zehazten dira, merkatuko tarifak eta enpresaren ordainsaripolitika kontuan hartuta.
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BI3.3 Garraiolariak edo banatzaileak enpresak ezarritako irizpideen arabera aukeratzen dira, hau da,
fidagarritasuna, kostua eta zerbitzuaren kalitatea, eta haiekin batera adostutako baldintzak garraio-zerbitzuaren
ordainketaren arduradunari jakinarazten zaizkio.
BI3.4 Banaketa-baldintzak (kaiak eta/edo jasotze- eta entrega-puntuak, banatze-epeak eta -ordutegiak) zerbitzua
egiteko hautatutako garraiolariekin batera adosten dira, ondo ulertu direla ziurtatuz eta gaizki-ulertuak saihestuz.
BI3.5 Azpikontratatutako garraio-zerbitzuari buruzko garraio-gutuna, emate-agiria, ezarritako dokumentua edo
ahozko akordioa egiteko, garraio-zerbitzua egingo dela bermatzen duten beharrezko elementu guztiak hartzen dira
kontuan.
BI3.6 Karga eta/edo salgaiak erabiltzeko baldintzak aurrez zehazten dira, ezarritako segurtasun- eta higienearauen arabera, eta garraiolariei eta/edo banatzaileei modu argi eta zehatzean transmititzen zaizkie, ingurumeneta lan-arriskuak minimizatzen direla ziurtatuz.
BI3.7 Garraiolari eta gidariek adostutako baldintzak betetzen dituztela kontrolatzen da, banaketa-zerbitzua gauzatu
dela egiaztatuz eta detektatutako gertakariak erregistratuz.
BI 3.8 Azpikontratatutako zerbitzua betetzen ez bada, arrazoiak aztertzen dira garraiolari eta banatzaileekin,
alderdien erantzukizunak zehaztuz eta, behar izanez gero, desberdintasunak arbitraje bidez konponduz,
erakundeak ezarritako prozesuaren arabera eta bere erantzukizunaren mugen barruan.
LB4. Banaketa-lanak ikuskatzea, gertakariak eta erreklamazioak konponduz, bezeroaren gogobetetze-maila eta
egindako zerbitzuaren kalitatea hobetzeko.
BI4.1 Ibilgailu-flotaren eta zerbitzuen eguneroko segimendua egiteko, ibilgailuen sarrerak eta irteerak zenbatzen
dira, eta ibilgailuen egoerari eta egindako zerbitzuei buruzko informazio zehatza jasotzen da, hala badagokio,
bidean dauden ibilgailuak jarraitzeko eta haien kokalekua zehazteko sistemak erabiliz, hau da, GPSa (posizionatze
globaleko sistema), irrati-maiztasuneko sistemak, PDAk eta abar.
BI4.2 Banaketan sortzen diren gertakariak arrazoi, banaketa-eremu, ibilgailu, bezero, hornitzaile eta garraiolarien
arabera sailkatzen dira, eta neurri zuzentzaileak behar dituzten egoera errepikakorrak detektatzen dira.
BI4.3 Salgaien inguruko gertakari eta erreklamazioak azkartasunez eta eraginkortasunez konpontzen dira, eta
gertatutako egoeraren berri ematen zaie bezeroari eta enpresaren barruan dagokion sailari.
BI4.4 Epeen desbideratzeak eta banaketa-akatsak daudenean, irtenbideak eta neurri zuzentzaileak proposatzen
dira, erakundearen banaketa-sistemaren etengabeko hobekuntza sustatuz.
BI4.5 Neurri zuzentzaileak zehazteko, gertakari ohikoenetan beharrezkoak diren baliabideak ebaluatzen dira.
BI4.6 Jardueren inguruan aurreikusitako gertakari eta konponbideak bezeroei (kanpokoak zein barrukoak)
jakinarazten zaizkie, bermatuz informazioaren arintasuna, bezeroaren gogobetetzea eta banaketa-zerbitzuaren
kalitatea.
BI4.7 Zerbitzuaren kalitatea eta bezeroaren gogobetetze-maila baieztatzeko, detektatutako gorabeheren eta
ordainagiriak entregatzeko emate-orrietan aurkeztutako erreklamazioak aztertzen dira.
BI4.8 Salgaia kaltetu edo lapurtuz gero, edo enpresak aseguratutako beste ezbeharren bat gertatuz gero, asegurupoliza gauzatzeko jarraibideak eta prozedura jakinarazten zaizkie garraiolari, bezero edo arduradunei, modu argian
eta azalpenak ondo ulertu direla egiaztatuz.

Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Ekipo informatikoak: ordenagailu pertsonalak sarean, Internet konexioarekin. Bideak kudeatzeko eta planifikatzeko
aplikazio informatikoak, testu-prozesadoreak, kalkulu-orriak, bideak prestatzeko datu-baseak. Ibilgailuen kokapena
zehazteko sistema informatikoak: GPSa, irrati-maiztasuneko sistemak, PDAk eta abar. Bulego-materiala.

Produktuak eta emaitzak
Banaketa-flotaren dimentsioa, norberarena eta/edo besterena. Banaketa kapilarreko sistemaren antolamendua.
Banaketa-bideak prestatzea. Ibilbide-orria. Azpikontratazioaren baldintzak adostea enpresakoak ez diren garraiolari eta
banatzaileekin. Garraio-gutuna. Salgaien banaketa, entrega eta jasotze puntualak betetzearen eta haien kalitatearen
kontrola. Banaketan sortutako gorabeheren konponketa. Banaketa kapilarreko sistemaren neurri zuzentzaileen
proposamena. Ezbeharren izapideen hasiera.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Ibilgailu, salgai eta banaketa-eskaera eta -zerbitzuen aginduen dokumentazio tekniko eta administratiboa. Garraio
kapilarraren tarifak. Banaketa-zerbitzuaren azpikontratazioa. Salgaiak erabiltzeko kondizioak. Salgaiak erabiltzeko
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segurtasun- eta higiene-arauak. Eskaerei edo banaketa-ordenei buruzko informazioa. Kale-izendegia. Errepide-mapa.
Bezeroen datu-baseak, entrega- eta helburu-puntuak, gidariak eta zerbitzu-hornitzaileak. Lanaldi, gidaldi eta
atsedenaldiei buruz indarrean den araudia. Lantokiko arriskuak prebenitzeko arauak. Banaketako gertakariak.
Garraioaren eta salgaien aseguru-poliza.

2

2. gaitasun-atala:
DISTANTZIA LUZEKO GARRAIOKO OPERAZIOAK ANTOLATU,
KUDEATU ETA KONTROLATZEA
Kodea: UC1013_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:

12

LB1. Distantzia luzeko operazio baten bidea eta garraio-bide desberdinen konbinazio posiblea aukeratzea, kosturik
txikienarekin eta jasotako zehaztapenak kontuan hartuz.
BI1.1 Garraio-operaziorako behar den informazioa bezeroarengandik jasotzen da (kanpoko bezeroa zein
barrukoa), eta, horretarako, operazioari eragingo dioten elementu guztiak hartzen dira kontuan, gutxienez hauek:
jatorriko eta helburuko puntua, nahitaezko geldialdiak edo tarteko puntuak, salgaiaren ezaugarriak (bolumena,
pisua, hauskortasuna, arriskua), eskura dauden epeak, operazioaren izaera (puntuala ala egonkorra), hornidurakontratua eta abar.
BI1.2 Bide posible eta alternatiboak edo garraio-bide desberdinak konbinatzeko beharrak zehazteko, honako
hauek hartzen dira kontuan: bakoitzaren abantailak eta eragozpenak, karga taldekatzeko aukerak eta horren
arriskuak, salgaien eta/edo bezeroen eskakizun espezifikoak, ibilbidean zehar operazioari aplikatu beharreko
segurtasun- eta/edo garraio-araudia, kostua eta zerbitzuaren kalitatea.
BI1.3 Bidea edo bidaia prestatzeko, datu-baseak edo bideak planifikatzeko sistema eskuragarria erabiltzen dira,
bideak prestatzeko aplikazio informatikoak erabiliz eta ezaugarri hauek kontuan hartuz, gutxienez:
Jasotzeko eta entregatzeko puntuak non dauden zehaztea.
Errepide- eta trenbide-sareak, plataforma logistikoak, terminalak, portu eta aireportuak eta, hala
badagokio, ibai-sarea edo hoditeria produktu-mota zehatz batzuentzat.
Garraio-murrizketak, salgai-motaren eta garraio-moduaren arabera.
Epea, zirkulazio-ordutegia eta -araudia, atsedenaldiak eta gidaldiak.
Garraio-modu desberdinen —airekoa, itsasokoa, trenbidekoa eta errepidekoa— zerbitzu-hornitzaileak,
dagozkien eskakizun, garraio-epe, maiztasun eta tarifekin.
BI1.4 Maiztasun zehatzeko —egunerokoa, asterokoa edo urterokoa— garraioen bideak prestatzeko, kontuan
hartzen dira bidaia-kopurua, garraiolariak, bezeroak eta karga-motaren arabera (orokorra, ontziratu gabea,
arriskutsua, gehiegizko pisua duena edo berezia) aukeratutako garraio-moduaren araberako behar eta ezaugarri
espezifikoak.
BI1.5 Garraio-modu bakoitzaren kontratazio-bidea aukeratzeko, kontuan hartzen dira merkatuaren eskaintzak eta
jasotako zehaztapenak, karga taldekatzeak eskaintzen dituen aukerak aintzat hartuta.
BI1.6 Zerbitzu eta/edo garraio-modu bakoitzaren kostua kalkulatzeko, garraio-zerbitzu bakoitzaren hornitzailearen
tarifak hartzen dira kontuan, betiere eragiketen zenbatekoa, salgaien ezaugarriak eta zerbitzuaren ibilbidea eta
urtarokotasuna kontuan hartuta.
BI1.7 Ibilbide alternatiboak, salgaien taldekatzea eta/edo garraio-modu desberdinen konbinazioa jakinarazten
zaizkio bezeroari edo arduradun nagusiari, aukera bakoitzaren kostua balioztatuz eta aukerarik egokienaren
aldeko arrazoiak argudiatuz, adibidez, ibilgailu edo garraio-modu desberdinen arteko nahitaezko aldaketak.
LB2. Salgaien eta/edo karga edo garraio-unitateen herrialde arteko eta garraio-modu desberdinen arteko trafikoa
bermatzen duten gestioak egitea, indarrean den araudia eta jasotako zehaztapenak kontuan hartuz.
BI2.1 Salgaia adostutako helburura bidaltzeko behar den dokumentazioa aurreikusitako eskakizunekin eta
indarrean den araudiarekin bat datorrela egiaztatzen da.
BI2.2 Jatorritik helbururaino eta operazioan aurreikusitako garraio-modu(ar)en arabera eska daitezkeen garraiodokumentuak indarrean den araudiarekin eta bezero, garraiolari eta/edo garraio-zerbitzuaren hornitzaileen
eskakizunekin bat datozela egiaztatzen da:

Garraioaren eta banaketaren antolamendua

Garraio konbinatuko FIATA ontziratze-agiria (CTBL) "bill of landing".
Itsas garraioko ontziratze-agiria (B/L) edo aireko garraioko agiria (AWB edo HAWB eta Master AWB).
CMR edo errepide bidezko garraioko gutuna.
Trenbide bidezko garraioko gutuna (CIM).
BI2.3 Salgaien babes juridikoaren dokumentuek eta salgaien eta garraioaren aseguruak operazio, balio, data eta
aurreikusitako epeei buruzko betekizunak betetzen dituztela egiaztatzen da, eta, desadostasunak daudela ikusiz
gero, arduradun nagusiei jakinarazten zaie, garai eta forma egokian zuzen ditzaten aseguru-etxearekin.
BI2.4 Salgaien herrialde arteko trafikoari buruzko dokumentuak aurrez kudeatzen dira, behar diren baimenak
lortuz:
T1/T2/T2L/T5.
TIR koadernoa.
ATA koadernoa.
Zerga berezien eraginpean dauden produktuekin batera eraman beharreko dokumentu administratiboa.
Zerga berezien eraginpean dauden produktuen joan-etorrien gida.
Salgai arriskutsuen fitxak eta ziurtagiriak.
Behar diren osasun-ziurtagiriak.
Eta atzerapenak saihesteko eskakizunak bete behar dira, jasotako jarraibideei eta kasu bakoitzean aplikatu
beharreko araudiari jarraikiz.
BI2.5 Garraio-baliabidea edo, behar izanez gero, karga-ekipoa bidaltzeko aduanan egin beharreko gestioak
ezarritako zirkulazio-erregimenari jarraikiz eta indarrean den araudia betez egin direla egiaztatzen da.
BI2.6 Joan-etorri edo garraio-baliabidearen aldaketa bakoitzari buruzko informazioaren erregistroa egiteko,
garraialdirako aurreikusitako kondizioak betetzen direla egiaztatzen da (jasotako zehaztapenak, helburuko edo
tarteko puntu bakoitzera heltzeko aurreikusitako epeak eta datak, karga- eta deskarga-puntuak, garraiobaliabidearen aldaketak eta/edo aduanetara heltzea), salgaien segimendua eta trazabilitatea erraztuz ibilbide
guztian zehar.
LB3. Salgaien osotasuna bermatzea, jatorritik helbururaino, kontuan hartuz indarrean den araudia, garraio-modua(k),
aldaketak eta kargen taldekatzea eta bereizketa, guztiak ere garraioaren kalitateari buruzko baldintzak betetzeko
ezarriak.
BI3.1 Garraio-operazioan salgaien osotasuna bermatzen duten neurriek jasotako zehaztapenak betetzen dituztela
egiaztatzen da, behatuz salgaia babestu eta etiketa ikusgarriekin eta/edo elektronikoekin identifikatzen duen
bilgarria edo kanpo estalkia egokia dela eta ez dagoela hautsita eta karga ez dagoela lekualdatuta.
BI3.2 Kargak taldekatuz gero, salgaien taldekatzea egiteko kontuan hartzen dira haien bateraezintasunari buruz
indarrean den araudia eta goi-mailako ekipo edo karga-unitateen (edukiontziak, karga-plataformak edo paletak,
edukiontzi malguak edo "big bag" igluak, etab.) normalizazioa, egiaztagiriak eta homologazioa.
BI3.3 Salgaiak fisikoki babesteko bilgarria aukeratzeko, hainbat alderdi aztertzen dira (salgaiak karga-zentroetan
—portuak, aireportuak eta trenbide-sareko edo errepideko terminalak— manipulatzeko aukera , karga taldekatzea
eta bereiztea eta herrialde hartzaileetan edo tarteko herrialdeetan salgaien sarrera murriztu dezaketen erregulazio
tekniko espezifikoak), eta salgaiak loteka (kutxa edo fardel normalizatuetan) biltzeko aukera ere aztertzen da,
salgaiak paletetan antolatzeko.
BI3.4 Salgaiak kargatzeko eta salgaiak karga-unitatean edo garraio-moduan jartzeko jarraibideak jakinarazten
zaizkie salgaien maneiatzaileei edo zerbitzuaren hornitzaileei, eta jakinarazten zaie, baita:
Salgaien hauskortasuna eta salgaiak erabiltzeko gomendioak, baita karga- edo garraio-unitatean haiekin
batera doazen beste salgai batzuekiko bateraezintasuna.
Ibilgailuaren edo garraio-moduaren aldaketak eta salgaien bereizketak eta taldekatzeak.
Salgaien balioa eta arriskuak.
Zamatze-koefizientea, espazio erabilgarria aprobetxatzeko.
LB4. Distantzia luzeko garraioen operazioak ikuskatzea, ezarritako helburuei jarraikiz, ibilbidearen edozein unetan
garraioa non dagoen jakiteko eta zerbitzuaren kalitatea bermatzeko.
BI 4.1 Bezeroak eskatutako edo harekin adostutako informazioa, ibilbideei eta salgaien egoerari buruzkoa,
egunero edo aurrez zehaztutako maiztasunarekin eskuratzen da, eta benetakoa dela egiaztatu eta erregistratu
egiten da, hala badagokio, komunikaziorako eta informaziorako ezarritako aplikazioak erabiliz (posta elektronikoa,
Internet, EDI, etab.).
BI4.2 Operazioen segimendu jarraitua egiteko, ezarritako puntuetatik eta/edo aduanetatik igaro dela eta
aurreikusitako epeak betetzen direla egiaztatzen da, ezarritako informazio- eta komunikazio-sistemak erabiliz: web,
GPS, posta elektronikoa, faxa, etab.
BI4.3 Korrespontsal, garraio-kudeatzaile, aduana-agente, eskumendeko bezero eta frankiziei operazioari buruz
emandako jarraibideek jasotako prozedura edo zehaztapenak betetzen dituztela kontrolatzen da.
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BI4.4 Korrespontsal, eskumendeko bezero, bezero —barrukoak zein kanpokoak— edo, oro har, garraiozerbitzuaren eskatzaileen erreklamazioak aztertzen dira eta ahalik eta denbora txikienean irtenbide bat emateko
ahalegina egiten da, eta horri buruzko informazioa ematen zaio enpresaren barruan dagokion sailari.
BI4.5 Salgaien segimendua eta identifikazioa errazteko informazio- eta komunikazio-sistema behar besteko
aurrerapenarekin ezartzen da, kontuan hartuta salgaien helburua eta salgai-mota, erabilitako bilgarri eta goimailako karga-unitateak eta kargak beste bidaltzaile batzuekin taldekatzeko aukera.
BI4.6 Salgaiak tarteko eta/edo helburuko puntuetara heldu direla egiaztatzeko, eskura dauden informazio- eta
komunikazio-sistemak erabiltzen dira: EDI (datu-truke elektronikoa), GPSa, irrati-maiztasun bidezko identifikazioa,
komunikazio mugikorra, PDA, posta elektronikoa, faxa, etab.
BI4.7 Ibilbidean eta aurreikusitako bidaia-denboran gertatzen diren aldaketen arrazoiak aztertu eta haien jatorria
bilatzen da, eta, saihesgarriak badira, desfase horiek saihesteko aukerak proposatzen zaizkie nagusiei.
BI4.8 Ezbehar, istripu, lapurreta edo aseguru-polizaren bidez aseguratutako beste edozein gertakariren aurrean,
aseguru-kontratuan kalteak erreklamatzeko ezarritako prozedura kontrolatzen da, ezbeharraren berri emanez eta
kontratuan eskatutako dokumentuak emanez.
BI4.9 Entregetan, puntualtasunean edo garraio-zerbitzuaren kalitatearen beste edozein adierazletan egindako
errore edo akats errepikakorrak kontrolatzeko, gertakariak sailkatu (arrazoi, bezero, bide, garraio-modu,
korrespontsal eta/edo garraio-hornitzaileen arabera) eta aztertu egiten dira, eta neurri zuzentzaileak proposatzen
dira etengabe.

Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Ekipo informatikoak: ordenagailu pertsonalak sare lokalean, Internet konexioarekin. Bideak planifikatzeko aplikazio
informatikoak, testu-prozesadoreak, kalkulu-orriak, datu-baseak. Informazio- eta komunikazio-teknologiak (IKT), GPSa,
posta elektronikoa, faxa, EDI. Irrati-maiztasuneko sistemak, komunikazio mugikorra eta PDA.

Produktuak eta emaitzak
Bideak eta garraio unimodala eta multimodala prestatzea. Bide ezberdinen, garraio-alternatiben eta haien operazio
lagungarrien kostuaren kalkulua. Salgaien babes fisikoa. Salgaien taldekatzea. Taldekatu beharreko salgaien
identifikazioa, seinaleztapena eta errotulazioa. Arriskuen prebentzioa garraio multimodalaren operazioetan.
Taldekatzearen kudeaketa. Karga- eta taldekatze-ekipo eta -unitateen kudeaketa. Salgaiak edukiontzietan sartzea.
Salgaiak kargatzeko eta kokatzeko arauak. Joan-etorrien dokumentazioa eta kudeaketa.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Garraio-zerbitzuaren eskaera edo ordenari buruzko informazioa, garraiatu beharreko salgaien eskakizunak, ibilgailu edo
garraio-moduaren aldaketak eta maneiatze-arauak, kontserbazioa eta identifikazioa. Salgaien jatorriko eta helburuko
puntuak non dauden zehaztea. Azpiegituren sarea eta "hinterland". Salgaien segimendurako datu-baseak eta
aplikazioak. Garraio-modu ezberdinen tarifak. Distantzia luzeko garraioaren operazio lagungarrien kostuak. Distantzia
luzeko garraioaren alorreko bilgarri, kutxa, paletizazio eta salgai-egokitzeari buruz normalizazioaren, egiaztapenaren eta
homologazioaren esparruan indarrean den araudia eta gomendioak.

3

3. gaitasun-atala
LOGISTIKA-KATEAREN OPTIMIZAZIOAN PARTE HARTZEA,
ERAKUNDEAK EZARRITAKO IRIZPIDEEI JARRAIKIZ
Kodea: UC1005_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
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LB1. Logistika-katearen barruko jarduerak koordinatzea, salgaien segimendua eginez, logistika-operazioen trazabilitatea
eta kalitatea ziurtatzeko.
BI1.1 Operazio bakoitzaren logistika-jarduerak zehazteko, aurreikusitako eskaerei eta/edo salgaien beharrei
buruzko informazioa (sailetatik edo barne- zein kanpo-bezeroengandik datorrena) hartzen da oinarritzat.

Garraioaren eta banaketaren antolamendua

BI1.2 Logistika-prozesua antolatzeko, operazioan, horniketan eta/edo banaketa-kontratuan ezarritako fase, epe eta
akordioak hartzen dira kontuan, indarrean den araudia betetzen dela eta zerbitzuaren kalitatea bermatzen dela
ziurtatuz eta banaketa-kostuak minimizatuz.
BI1.3 Logistika-prozesuko jarduerak koordinatzeko, operazioak kudeatzeko sistema eta/edo aplikazio bat
erabiltzen da, honako datu hauek kontuan hartzen dituena, gutxienez:
Eskaeraren azalpena, salgaien ezaugarriak eta lote, fardel eta/edo karga-unitateen identifikazioa.
Jatorriko edo jasotzeko eta helburuko edo entregatzeko puntuak eta datak.
Taldekatze-zentroak, karga banatzeko zentroak edo banaketa-plataforma logistikoak.
Portuak eta aireportuak, joan-etorrien puntuak, etab.
Garraio-zerbitzuaren hornitzaileak.
Logistika-prozesuaren operazio eta/edo fase eta zerbitzuen fakturazioa.
BI1.4 Salgaien trazabilitatea ziurtatzeko, indarrean den araudiarekin bat datorren segimendu-sistema bat ezartzen
da, alderdi hauek kontuan hartuta: salgai-mota, jatorria, lotea, stocka, helburua, hartzailea, etab.
BI1.5 Operazioaren segimendu jarraituak aukera eman behar du egiaztatzeko tarteko biltegi, banaketa-zentro,
ibilgailuen eta garraio-moduaren aldaketa, aduana eta, oro har, ezarritako tarteko puntuetatik igaro dela,
aurreikusitako egutegi eta ordutegia betez eta eskura dauden informazio- eta komunikazio-sistemak erabiliz: RFID
(irrati-maiztasuna), EDI, GPSa, posta elektronikoa, faxa, etab.
LB2. Logistika-katearen kostuen aurrekontua egitea, beharrezkoak diren kalkuluak eginez eta operazioarekin lotutako
kostu guztiak kontuan hartuz, desbideratze posibleak saihesteko.
BI2.1 Salgaien logistika-kudeaketaren kostua kalkulatzeko, operazio eta/edo sail bakoitzari lotutako kostu guztiak
hartzen dira kontuan, eta, gutxienez, ondoko hauek:
Biltegiratze- eta stock-kostuak.
Salgaiak kontserbatu eta mantentzeko operazio lagungarrien kostua.
Salgaiak garraiatu, jaso eta/edo entregatzearen kostua.
Salgaien erabileraren kostuak (zamalanak, kargak prestatzea, etab.).
Dokumentuak eta informazioa kudeatzearen kostua.
BI2.2 Kostuen zehaztapena eta bezeroarekin egindako operazio edo zerbitzu bakoitzeko kostuaren kalkuluak
jasotzen dituen aurrekontua edo txostena zehaztasunez egiten da, kalkulu-orriak edo beste aplikazio informatiko
egoki batzuk erabiliz.
BI2.3 Kostuen aurrekontua jasotzen duen txostena ezarritako garai eta forman transmititzen zaie erakundeak
esleitutako pertsonei edo eskaintza egiteko ardura duen sailari.
BI2.4 Kostuak kontrolatzeko, benetan sortutako kostuak eta hasieran aurrekontuan jasotako kostuak alderatzen
dira.
BI2.5 Hartu beharreko neurri zuzentzaileak zehazteko, aurreikusitako kostuekiko sortutako aldaketen arrazoiei
buruzko informazioa identifikatu, interpretatu eta aztertzen da.
BI2.6 Logistika-katearen eraginkortasuna hobetzeko proposamenak ezarritako garai eta forman transmititzen
zaizkie erakundeak esleitutako pertsonei edo goiko organoei.
LB3. Alderantzizko logistikaren baitako operazioak kudeatzea, itzulitako salgaiekin zer egin behar den zehaztuz,
logistika-katearen eraginkortasuna hobetzeko.
BI3.1 Itzulitako salgaiekin zer egin behar den zehazteko —konpondu, birziklatu, deuseztatu edo bigarren mailako
merkatuetan erabili—, ezarritako komunikazio-sistema erabiliz bidaltzaileak edo hartzaileak emandako informazioa
hartzen da kontuan.
BI3.2 Alderantzizko logistikarekin loturiko jarduerak antolatzeko —salgaiak itzultzea, berrerabiltzea edo
birziklatzea—, itzulketen politika edo bezeroekin adosturiko akordioak hartzen dira kontuan.
BI3.3 Salgaien zaharkitzea eta/edo kontaminazioa saihesteko, itzulitako produktuen ezaugarrien araberako
neurriak hartzen dira, osasunaren eta ingurumenaren alorrean indarrean den araudia betez.
BI3.4 Itzultzeko ontzien bilketa salgai berrien entregatzearekin batera koordinatzen da, indarrean den araudia
betez eta bidea, espazioak eta denborak optimizatuz.
BI3.5 Karga-unitateak eta/edo -ekipoak (edukiontziak, paletak, kutxak eta salgaien beste bilgarri batzuk) logistikakatean izan dezaketen berrerabilpena kontuan hartuz eta hutsean egindako garraioa saihestuz kudeatzen dira.
BI3.6 Ontziak eta bilgarriak beste operazio batzuetan edo beste operadore batek berrerabiltzeko aukera
antolatzeko, zehaztapenak, gomendioak eta indarrean den araudia hartzen dira kontuan.
LB4. Bezero eta hornitzaileekiko informazio-fluxuak kudeatzea, eta logistika-katearen kalitatea eta eraginkortasuna
hobetzeko neurri zuzentzaileak proposatzea.
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BI4.1 Erakundeak ezarritako salgaien komunikazio- eta segimendu-sistematik datorren informazioa baliozkotzeko,
informazioa bezeroarekin —barrukoa zein kanpokoa— batera ezarritako komunikazio-aplikazio edo -sisteman
erregistratzen da.
BI4.2 Salgaien komunikazio- eta segimendu-sistematik datorren informazioa bezeroei eta/edo hornitzaileei
jakinarazten zaie, eta gertakarien berri ematen zaie.
BI4.3 Logistika-prozesuko gertakariak edo bezeroen erreklamazioak antolatu egiten dira, eta errepikatzen direnak
eta/edo aurresan daitezkeenak detektatzen dira.
BI4.4 Logistika-katearen kalitate- eta eraginkortasun-adierazleak (Key Performance Indicators, KPI) aldizka
kalkulatzen dira, erakundeak ezarritako irizpideei eta/edo estatuan zein nazioartean ezagunak diren erakundeen
gomendioei jarraikiz (AECOC, etab.), kontuan hartuta, gutxienez:
Garaiz egindako entregak: garaiz egindako entregen portzentajeak.
Entrega osoak: entrega osoen portzentajea.
Entregen kalitatea: gertakariren bat izan duten eskaeren portzentajea.
Deskarga-denbora: garaiz deskargatutako eskaeren portzentajea.
BI4.5 Ondorio, hobekuntza eta neurri zuzentzaile egokiak proposatzeko, kontuan hartzen da kalitatearen eta
eraginkortasunaren adierazle logistikoek kate logistikoko elementuen arteko zerbitzuaren mailarekiko kalkulatuta
ematen duten emaitzaren interpretazioa.
LB5. Logistika-katean sortutako ustekabekoak, gertakariak eta erreklamazioak konpontzea, enpresaren kalitate-plana
kontuan hartuta, barruko eta kanpoko bezeroaren gogobetetzea ziurtatzeko.
BI5.1 Hornitzaileen eta barruko zein kanpoko bezeroen aldetik etorritako gertakari eta erreklamazioak ahalik eta
denbora txikienean konpontzen dira, beharrezkoak diren gestioak eginez.
BI5.2 Logistika-kateko ustekabeko, gertakari eta erreklamazioen erantzukizunean aldaketak zehazteko, dokumentu
egokiak egiaztatzen dira.
BI5.3 Logistika-katearen barruan bat-batean sortutako zailtasunak idatziz konpontzen dira, parte hartu duten
langileekin batera.
BI5.4 Ustekabeko ohikoenak konpontzeko beste ekintza-plan batzuk prestatzeko, gertakari arruntenetan behar
izaten diren giza baliabideak eta baliabide materialak ebaluatzen dira.
BI5.5 Gertakariak, larrialdiak eta/edo salgaien hornikuntza gabetzeak konpontzeko, kontuan hartzen da
ustekabekoen protokoloan eta/edo barruko zein kanpoko bezeroekin adostutako larrialdi-planean zehaztutakoa.

Lanbide-testuingurua:
Ekoizpen-baliabideak
Ordenagailu pertsonalak sare lokalean, Internet konexioarekin. Irrati-maiztasuneko sistemak (RFID). Aplikazio
informatikoak: testu-prozesadoreak, kalkulu-orriak, datu-baseak, biltegiak antolatzeko eta kudeatzeko programa
espezifikoak, zereginak kudeatzeko aplikazioak, informazio- eta komunikazio-sistemak, intraneta eta posta elektronikoa.
Informazioa irten eta sartzeko elementu informatiko periferikoak. Instalazio telematikoak, euskarriak eta artxibatzeko
materiala. Agenda elektronikoa eta bulego-materiala.

Produktuak eta emaitzak
Salgaien fluxuaren antolamendua logistika-katearen barruan. Salgaien segimendua. Logistika-kudeaketaren kostuak.
Kostuen aurrekontua. Kostuen gaineko neurri zuzentzaileak. Logistika-katearen eraginkortasuna hobetzeko
proposamenak. Logistika-katearen kalitate- eta eraginkortasun-adierazleak (KPI). Ondorioen, hobekuntzen eta neurri
zuzentzaileen txostena. Bezero eta hornitzaileen gertakari eta erreklamazioen konponketa. Ustekabekoak konpontzeko
neurri alternatiboen plana.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Operazio-fase bakoitzaren segimendutik etorritako informazioa. Erakundearen irizpideak eta logistika-adierazleen
kalkuluari buruzko gomendioak. Itzulitako salgaiei buruzko informazioa. Kontratazioari eta garraioari buruz indarrean den
araudia, estatukoa eta nazioartekoa. Osasun- eta ingurumen-araudia. "Ustekabekoak eta gertakariak konpontzeko
protokoloa edo larrialdi-plana".
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4. 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 komunikazioegoeretan, 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.
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 logistikaoperazioetarako 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 kanpokontsultarako 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 zerbitzuhornitzaileekin ahoz erraz eta naturaltasunez hitz egitea, profesionalen arteko harremanak eta operazioen garapen
eraginkorra bultzatzeko. B2
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.
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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 joanetorrietarako 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. B2
BI4.5 Egindako dokumentua operazioaren erregistro formal edo/eta informalera eta hizkuntzaren erabilerabaldintza 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. B2
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.
.
18

Garraioaren eta banaketaren antolamendua

Erabilitako edo sortutako informazioa
Nazioarteko logistika- eta garraio-operazioei buruzko dokumentazioa ingelesez. Nazioarteko logistika- eta garraiooperazioen 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:
BANAKETA KAPILARRA
2. prestakuntza-modulua:
DISTANTZIA LUZEKO GARRAIOA
3. prestakuntza-modulua:
LOGISTIKA-KATEAREN OPTIMIZAZIOA
4. prestakuntza-modulua:
INGELES PROFESIONALA NAZIOARTEKO LOGISTIKA ETA
GARRAIORAKO
5. prestakuntza-modulua
GARRAIOAREN ANTOLAMENDU ETA BANAKETAKO LANEKOAK EZ
DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
4
5
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1. prestakuntza-modulua:
BANAKETA KAPILARRA
Kodea: MF1012_ 3
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1012_3: Salgaien banaketa kapilarra antolatu, kudeatu eta kontrolatzea:
Iraupena: 70 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak
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A1: Banaketa kapilarreko sistema bat zehaztea, salgaien banaketa-zerbitzua bermatzeko behar diren baliabideak aztertuz.
EI1.1 Salgaiak banatzen dituen enpresa edo sail baten baliabide fisikoak eta antolamendu-baliabideak deskribatzea,
bereziki azpimarratuz flotaren antolamendua edo ustiaketa- edo trafiko-zerbitzu edo -sailaren banaketa-operazioak.
EI1.2 Logistika-enpresa edo -sailen eta/edo salgai-banaketaren, paketeriaren eta logistika-operadoreen esparruko
enpresa edo sailen ezaugarri espezifikoak azaltzea.
EI1.3 Norberaren edo besteren ibilgailu-flotaren dimentsio optimoa ezartzeko irizpideak azaltzea, kontuan hartuz
eremua, salgaien bolumena eta banaketa-zerbitzuaren beharrak.
EI1.4 Banaketa-enpresen sektoreko oinarrizko ezaugarriak identifikatzea, hau da, banatzaile eta azken banatzaile
autonomoak eta banaketa kapilarreko merkaturatze-ereduak.
EI1.5 Behar bezala zehaztutako kasu batean, behar diren ibilgailuen kopurua argumentatzea (norberarenak edo
besterenak, esklusiboki hartuak edo noizbehinka), kontuan hartuz salgaien pisua, bolumena eta ezaugarriak,
puntualtasuna eta garraio-epea, banaketa kapilarraren kostua justifikatuz.
EI1.6 Behar bezala zehaztutako kasu batean, eskaini beharreko banaketa-zerbitzuaren beharrak eta ezaugarriak
kontuan hartuz, zerbitzuaren kalitatea eta kostuak optimizatzeko behar diren ibilgailu-motak eta ibilgailu-kopurua
zehaztea, era askotako informazioa erabiliz: kostua, denborak, salgaien edo zerbitzuaren eskakizun espezifikoak,
kalitatea eta abar.
EI1.7 Trafiko, ordutegi, gas-kutsadura, zarata eta hondakinen alorrean udal araudiek ezarritako mugak identifikatzea,
baita ahultze- edo moteltze-elementu eta -ekipo ohikoenak ere, banaketa-flotako ibilgailuek isuritako gas kutsakorrei eta
sortutako zaratei buruzko txostenak interpretatuz.
EI1.8 Ibilgailuen eta zamalanetako elementu osagarrien mota, ezaugarri eta eskakizunak deskribatzea, banaketa
kapilarraren arabera, zerbitzua optimizatzeko.
EI1.9 Salgaien tipologiari buruzko araudia interpretatzea, haien garraiorako behar diren eskakizun guztiak bete daitezen.
EI1.10 Jasotzeko eta entregatzeko puntuak, salgaien ezaugarriak eta epe eta ordutegien espezifikazioak behar bezala
zehaztuta dituen zerbitzu batean:
- Garraiatu beharreko salgaiei aplikatu beharreko araudi teknikoa identifikatzea.
- Banaketarako behar diren ibilgailu-motak eta gidari edo laguntzaileak zehaztea.
- Banaketa-ibilgailuan zamalanak egiteko eta salgaiak kokatzeko behar diren elementu osagarriak deskribatzea.
A2: Salgaiak banatzeko behar diren arau, baimen eta dokumentuak interpretatzea, baita horiek ez betetzeagatiko zigorrak
ere.
EI2.1 Salgaien errepide bidezko trafikoaren araudi erregulatzailea interpretatzea, salgaien banaketa kapilarrean
eskatzen diren dokumentuei buruzko araudia zehaztuz.
EI2.2 Salgaiei eta garraio-zerbitzua egiteari buruzko dokumentuen helburua azaltzea: baimenak, gaikuntzak, aseguruak,
ibilgailuen baimen eta ikuskapenak eta kontrol-dokumentuak.
EI2.3 Ibilgailu eta salgaien garraiorako material gurpildun zehatz batzuen ezaugarri teknikoak eta baimen edo ekipo
bereziei buruzkoak deskribatzea, indarrean den araudia aztertuz.
EI2.4 Salgai arriskutsu eta galkorren, animalia bizien eta beste salgai berezi batzuen hiri barruko lurreko garraioaren
araudia aztertzea, baita ibilgailuak egokitzeko eta operazio horietan parte hartzen duten langileak trebatzeko hartu
beharreko neurriak ere.
EI2.5 Lurreko garraioari dagozkion lege-eginbeharrak ez betetzeagatik aplikatzen den zigor-prozedura deskribatzea,
lurreko garraioaren ikuskapen-zerbitzuen funtzioak eta eskumenak aztertuz.
EI2.6 Gidaldiak eta atsedenaldiak kontrolatzeko metodoak deskribatzea, zehaztuz gidariaren eta enpresaren
eginbeharrak, batetik, eta aplikatu beharreko araudia ez betetzeak dakartzan ondorioak, bestetik.
EI2.7 Indarrean den araudiaren arabera, garraioa egiten duen enpresak eta haren bezeroek euren jardunean eta lurreko
garraioaren ikuskapen-zerbitzuen aurrean dituzten eginbeharrak azaltzea.
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EI2.8 Behar bezala zehaztuta dagoen kasu batean, non errepide bidezko banaketa-zerbitzua egitean hainbat urratze
egin baitira:
- Urratzeak sailkatzea, larritasunaren arabera, indarrean den araudiari jarraikiz.
- Araua ez betetzeagatik erator litezkeen erantzukizunak eta zigor posibleak ondorioztatzea.
A3: Ibilgailu eta gidari bakoitzarentzako bide-orriak prestatzea, ondoko hauek kontuan hartuta: salgaiak jasotzeko eta
entregatzeko kondizioak, eremu jakin bateko epe erabilgarriak, hiri edo eremu geografiko jakin bateko biltegi-sarea edo
salmenta-puntuak.
EI3.1 Bideak planifikatzeko dauden metodoak deskribatzea, bakoitzaren egokitasuna adieraziz salgaien ezaugarrien,
zerbitzuaren, distantziaren, denboraren eta kostuaren arabera.
EI3.2 Eremu zehatz bateko salmenta- edo entrega-puntu ezberdinetan salgaiak banatzeko behar zehatz batzuk kontuan
izanik, kargatzeko, entregatzeko eta jasotzeko denborak eta ordutegiak antolatzeko eskema bat egitea, zamalanetarako
itxarote-denborak minimizatzeko gomendioak ezarriz.
EI3.3 Zirkulazioari, trafikoari eta salgaien zamalanei buruzko udal araudia identifikatzea, salgaien banaketa eraginkorrari
eragiten diona edozein hiritan.
EI3.4 Bide espezifikoak planifikatzeko aplikazio informatikoak erabiltzea, aurrez ezarritako helburuak eta entregaren
kalitatea eta puntualtasuna errespetatuz .
EI3.5 Bideak prestatzeko oinarrizko datu-basea osatzen duten elementuak deskribatzea:
- Eremu zehatz bateko bide-sarea eta errepide-sarea.
- Entregatzeko eta jasotzeko puntuak non dauden zehaztea.
- Udal araudia eta bideak prestatzeari eragiten dion trafikoari buruzko informazioa.
- Ibilgailuak eta garraio- eta banaketa-zerbitzuen hornitzaileak eta/edo libre dauden langileak.
EI3.6 Behar bezala zehaztutako banaketa-kasu bate kontuan hartuta (eremuaren xehetasunak, entregatzeko eta
jasotzeko puntuak, entrega-ordutegiak, erabil daitezkeen ibilgailu-motak eta -kopuruak, banaketa- eta jasotze-tarifak),
eta, behar izanez gero, bideak kudeatzeko aplikazio informatiko bat erabiliz:
- Banatzeko eta jasotzeko bideak prestatzea.
- Langileei bideak eta erabilgarri dauden ibilgailuak esleitzea.
- Kargatu eta bidea hasteko ordena eta ordutegia zehaztea.
- Entrega-puntu bakoitzerako entrega- eta banaketa-denborak eta -ordutegiak zehaztea, lana antolatzeko
aplikazioak erabiliz.
- Gertakari zehatz baten aurrean (zirkulazio-bide bat ixtea, matxura, ibilgailu baten istripua, eguraldi txarra, etab.)
erabili beharreko plan alternatiboa edo larrialdi-plana prestatzea.
A4: Garraiolari, banatzaile edo azken banatzaile autonomoak kontratatzean negozia daitezkeen kondizio eta elementuak
zehaztea.
EI4.1 Garraio-zerbitzua kontratatzeko behar diren elementuak eta araudi erregulatzailea azaltzea, baita kontratuen
printzipio orokorrak, oro har.
EI4.2 Garraioaren alorreko kontratuak eta lankidetza-protokoloak zuzen idaztea, gutxienez bi garraio-operazioren
kontratuetako klausularik ohikoenak aztertuz.
EI4.3. Banaketa-enpresetako garraiolariekin negoziatu beharreko tarifen oinarrizko kontzeptu nagusiak identifikatzea.
EI4.4 Sektorearen bilakaeraren araberako merkatu-tarifak ezagutzeko informazio-iturriak identifikatzea.
EI4.5 Garraio-zerbitzuen tarifak eta prezioak igoarazten dituzten aldagaiak ezagutzea, une zehatz bateko egoera
aurreikusiz.
EI4.6 Banatzaileak, azken banatzaileak edo, oro har, garraiolariak kontratatzean gehien erabiltzen diren merkaturatzekanalak deskribatzea, kontratazio-motaren arabera: jarraitua edo noizbehinkakoa, kontratuzkoa edo hitzezkoa, etab.
EI4.7 Entrega edo jasotzea eta zerbitzuaren kalitatea bermatzeko, idatziz edo hitzez banatzailearekin edo azken
banatzailearekin adostu behar diren elementuak deskribatzea.
EI4.8 Adostutako kondizioak bete ezean, kausaren arabera alderdiek dituzten eginbehar eta erantzukizunak,
konponbideak eta garraioaren arbitraje-prozedura deskribatzea.
A5: Banaketa kapilarreko sistema baten gertakariak eta erreklamazioak aztertzea, eta zerbitzuaren kalitatea hobetzeko
neurriak zehaztea.
EI5.1 Salgaien banaketaren esparruko arrisku-egoera ohikoenak identifikatzea, eta horien araberako jarduera teknika
orokorrak ezartzea.
EI5.2 Gidariei eta ibilgailuei loturiko osasun- eta ingurumen-kalteak sailkatzea, ondorio eta arrisku-faktore kalte-sortzaile
ohikoenen arabera.
EI5.3 Laneko segurtasunaren eta osasunaren prebentzioaren alorreko helburu neurgarriak identifikatzea, saiatuz,
batetik, errealistak eta egingarriak izan daitezela, bestetik, ongizatearen alderdi fisiko, moral eta sozialean ikuspuntu
orokor bat bultzatu dezatela lanean, eta, azkenik, enpresan prebentzioaren kultura eta diskriminazio ezarena zabaltzen
eta ezartzen lagun dezatela.
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EI5.4 Istripua edo ezbeharra gertatuz gero jarraitu beharreko jarduera-neurriak azaltzea, beharrezkoak diren segurtasunarauei eta lehen laguntzako neurriei jarraikiz.
EI5.5 Lan-ingurunean sute txikiak gertatuz gero hartu beharreko segurtasun-neurriak eta babes-baliabideak
deskribatzea, laneko arriskuen prebentzioaren alorreko legediak adierazitako eskakizunak kontuan hartuz.

Edukiak
1. Banaketa eta kapilaritatea errepide bidezko garraioan
-

Salgaien banaketa kapilarraren definizioa eta ezaugarri espezifikoak.
Antolatu, kudeatu eta kontrolatzeko sistemak salgaien banaketa kapilarrean.
Salgaien banaketa kapilarreko enpresa edo saila.
Funtzioak, ezaugarriak eta antolamendua.
Salgaien banaketari aplikatu beharreko administrazio-araudia, autonomikoa eta tokikoa.

2. Banaketa kapilarraren kudeaketa operatiboa
- Oinarrizko kontzeptuak: kostua, gastua, ordainketa, inbertsioa eta ustiapen-funtsa.
- Salgaien banaketako kostuen azterketa.
• Amortizazioak.
• Zuzeneko eta zeharkako kostuak.
• Kostu finko eta aldakorrak.
- Kostuak kalkulatzeko aplikazio informatikoak.
- Garraioaren alorreko tarifak edo prezioak zehaztea.

3. Salgaien banaketarako ibilgailuen sailkapena
Ibilgailu-motak eta ezaugarri teknikoak.
Masei eta dimentsioei buruzko araudia.
Ibilgailuen homologazioa eta matrikulazioa.
Gidariari, ibilgailuari eta salgaiei buruzko dokumentuak.
Ibilgailuen bereizgarriak, ekipoak eta mantentze-lanak.
Zirkulazioari eta bide-segurtasunari buruzko araudi erregulatzailea, ondoko hauei aplikatu beharrekoa:
• Salgai arriskutsuak
• Salgai galkorrak
• Garraio bereziak
- Zamalanetarako baliabideak

-

4. Kargak planifikatzea eta banaketa-bideak programatzea
- Kargen plangintzaren definizioa eta ezaugarriak banaketaren alorrean.
- Garraio-bideak programatzea
• Metodoak
• Informazio-iturriak
• Denboraren eta bideen esleipena
• Bide-orriak, ibilbideak eta ordutegiak: deskribapena eta ezaugarriak
• Zamalanei, banaketari eta garraioari buruzko udal araudi eta murrizketak
• Gidaldiari eta atsedenaldiei buruzko araudia Takografoa
- Kargak planifikatzeko aplikazio informatikoak.
- Laneko segurtasuna eta osasuna salgaien antolamenduan eta banaketa kapilarrean.

5. Salgaien garraio kapilarraren kontratazioa
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-

Garraio-kontratuari aplikatu beharreko merkataritzako araudia.
Salgaien garraioaren kontratua: definizioa, ezaugarriak, erregulazioa, elementu pertsonalak, errealak eta formalak.
Salgaien garraioaren kontratuaren edukia: alde guztien betebeharrak.
Erantzukizunak. Garraiolariaren erantzukizunaren muga.
Erreklamazioak. Garraioaren Arbitraje Batzordeak.
Garraio-operadoreen bidezko kontratazioa.
Aseguruaren kontratua eta lurreko garraioaren asegurua: motak, estaldurak eta kalte-ordainak.
Salgaien banaketa kapilarraren ikuskapena eta zigor-erregimena.

Garraioaren eta banaketaren antolamendua

6. Zerbitzuaren kalitatea eta bezeroarentzako arreta
-

2

Zerbitzuaren kalitatearen jarraibideak, bezeroarentzako arreta eta bezeroaren gogobetetzea.
Kexen eta erreklamazioen tratamendua.
Mota askotako gertakariak eragin ditzaketen faktoreak.
Enpresaren kanpo- eta barne-irtenbideak.
Ezbeharrak erreklamatzeko prozedura.
Aseguru-polizak estalitako erantzukizuna eta kalte-ordainak.
Ingurumena salgaien antolamenduan eta banaketa kapilarrean. Hondakinen tratamendua eta kudeaketa.

2. prestakuntza-modulua:
DISTANTZIA LUZEKO GARRAIOA
Kodea: MF1013_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC1013_3: Distantzia luzeko garraioko operazioak antolatu, kudeatu eta

kontrolatzea.

Iraupena: 90 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Bideen eta garraio-moduen konbinazio ezberdinak aztertzea, nazioarteko operazio-mota desberdinak kontuan hartuta.
EI1.1 Salgaien nazioarteko garraio-operazio baten oinarrizko ezaugarriak eta elementu bereizgarriak deskribatzea,
barruko garraio-operazio batekin eta banaketa-garraio batekin konparatuz.
EI1.2 Nazioarteko garraiorako bideak planifikatzeko erabiltzen den datu-base batek izan behar dituen elementuak
azaltzea, ondoko hauei buruz kontuan izan beharreko aldagaiak ezarriz:
- Garraio-azpiegituren sarea: aireportuak, portuak eta lehorreko portuak.
- Logistika-azpiegitura erabilgarriaren sarea: eskumendeko bezeroak, korrespontsalak, ordezkaritzak eta/edo
salgaiak bateratzeko erabil daitezkeen biltegiak.
- Jatorriko eta helburuko puntuak non dauden zehaztea, ibilgailuaren edo garraio-motaren aldaketa eta iragaitea
(portuak eta aireportuak).
- Hornitzaileak eta garraiolariak identifikatzea.
- Nazioartean eskuragarri dauden aduana-agente, garraio-kudeatzaile, jasotzaile eta ordezkariak.
EI1.3 Behar bezala zehaztuta dauden Europa barruko zein kontinente arteko bi garraio-operaziotatik abiatuta, bideaukera ezberdinak aztertzea, bakoitzari dagozkion garraio-modu ezberdinak eta horien kostuak eta baldintzatzaileak
konparatuz.
EI1.4 Garraio-modu ezberdinen (airekoa, errepidekoa, trenbidekoa, itsasokoa, ibaikoa, etab.) ezaugarriak, abantailak eta
eragozpenak konparatzea.
EI1.5 Behar bezala zehaztutako kasu batean oinarrituz, garraio-modu ezberdinak erabiltzeagatik sortutako
marruskadura-denborak kalkulatzea.
A2: Nazioarteko garraio-operazio intermodalaren kostua kalkulatzea, dagozkion teknikak eta tarifak aplikatuz.
EI2.1 Behar bezala zehaztutako operazio batean oinarrituz, operazioari lotutako zuzeneko kostuak zerrendatzea.
EI2.2 Garraio-operazio konbinatu batean oinarrituta (errepidekoa-trenbidekoa, errepidekoa-itsasokoa, errepidekoaairekoa), merkatuan eskuragarri dauden hornitzaileen tarifak identifikatzea eta konbinazio ezberdinen kostua
balioztatzea.
EI2.3 Aurreikusi gabeko kostuak izateko aukera ematen duten egoerak azaltzea eta zehaztutako operazioen zuzenketak
zehaztea, emandako tarifak zuzentzeko, garraiolariei ordaintzeko eta bezeroari jasanarazteko.
EI2.4 Salgaien garraio-modalitate bakoitzarentzat behar bezala zehaztutako kasuetan oinarrituz, dagozkien kostuen
egitura zehaztea:
- Linea erregularreko itsas garraioarentzat, itsasontzian garraiatzearen kostua edo pleita eta itsasoratzearen
aurreko eta osteko gastuak bereiziz.
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- Errepide bidezko garraioarentzat, aplikatu beharreko tarifaren kalkulua eginez.
- Trenbide bidezko garraioarentzat, aplikatu beharreko tarifaren arabera.
- Aireko garraioarentzat, zerbitzuaren ezaugarrien arabera: ibilbidea, pisua, bolumena, bateratutako karga,
salgai espezifikoak, etab.
- Garraio multimodalarentzat (trenbidea, errepidea eta edukiontziak), lotutako kostuen osagarriak zehaztuz:
marruskadura, zamalanak eta manipulazioa.
EI2.5 Behar bezala zehaztutako garraioetan (itsasokoa, errepidekoa, trenbidekoa, airekoa eta multimodala) oinarrituz,
distantzia luzeko garraio-modu ezberdinak kontratatzeko merkaturatze-kanal egokiena zehaztea, tarifak eta zerbitzuaren
kalitatea konparatuz.
EI2.6 Garraio-kudeatzaileek distantzia luzeko salgaien garraioan, eta, bereziki, nazioartekoan, jokatzen duten papera
azaltzea, gaur eguneko egoera eta etorkizuneko aukerak aztertuz.
EI2.7. Nazioarteko garraio-operazio batean oinarrituz, Nazioarteko Merkataritza Ganberak (INCOTERMS) onartutako
baldintzetan garraioak duen inplikazioa interpretatzea.
A3: Nazioarteko operazioetan edo operazio multimodaletan salgaien segurtasuna bermatzen duten elementuak aztertzea.
EI3.1 Indarrean den eta garraioari aplikatu beharreko araudia eta legedia zuzen interpretatzea, produktu-motaren
arabera: salgai arriskutsuak, salgai galkorrak, bolumen handiko salgaiak edo animalia biziak.
EI3.2 Nazioarteko edo distantzia luzeko garraioko salgaien hondatze-egoera ohikoenak aztertzea.
EI3.3 Garraio-baliabide bakoitzean fisikoki babesteko erabili ohi diren ekipoak eta elementu-motak identifikatzea,
horietako bakoitzaren ezaugarriak azalduz, baita garraio-baliabide bakoitzerako dakartzan abantailak eta eragozpenak.
EI3.4 Salgaietan ikusgai egon behar diren datuak eta seinaleztapenak azaltzea, indarrean den araudia identifikatuz eta
interpretatuz, baita salgaien seinaleztapena eta errotulazioa normalizatzeko gomendioak ere.
EI3.5 Salgaiak taldekatzean eta edukiontzietan jartzean agertzen diren arrisku ohikoenak eta horiek saihesteko edo
zuzentzeko formulak azaltzea, salgaiak bateratzeko eta bereizteko prozesua errazteko.
EI3.6 Ezaugarri batzuetatik abiatuta (salgai-mota ezberdinak, ibilgailu-aldaketa edo garraio-motaren aldaketa duen
bidea, tarteko deskarga partzialak, karga-unitate zehaztuak), salgaiak edukiontzian edo karga-unitatean jartzeko
irizpideak azaltzea, espazioak banatzeko dagokion aplikazio informatikoa erabiliz, hala behar izanez gero.
EI3.7 Salgaiak juridikoki babesteko sistemak, garraio-aseguruak, salgaien aseguruak eta salgaiak hondatu edo
desagertuz gero agenteei kalte-ordain ekonomikoa emateko formulak azaltzea.
A4: Garraio multimodalaren operazioetarako behar diren dokumentuak kudeatzea.
EI4.1 Garraio-modu bakoitzari barne-merkatuan zein nazioartean aplikatu beharreko esparru juridikoa identifikatzea.
EI4.2 Behar bezala zehaztutako kasu batean oinarrituz, non garraiolariaren erantzukizuna zehazteko beharra
proposatzen den, ondoko hauek bereiztea, garraio-moduaren arabera:
- Salgaien bidalketa-baldintzak erregulatzen dituen araudia.
- Dagokion araudia aplikatuz hartu beharreko jarrera egokiena.
EI4.3 Salgai berezien garraioen eskakizunak eta esparru juridikoa aztertzea, garraio-moduaren arabera:
- Salgai arriskutsuak, horiei buruz ezarritako sailkapena zerrendatuz.
- Salgai galkorrak, tenperatura, hezetasuna eta abar kontrolatzeko kondizioak identifikatuz.
- Animalia biziak, faktore biologikoak eta portaerari dagozkionak identifikatuz.
- Salgaiak taldekatzeko erregimena, garraio-mota horren ohiko jokabidearen eskema identifikatuz.
EI4.4 Salgaien distantzia luzeko garraioarekin lotutako hornitzaile eta erakunde nagusiak bilatzea, Internet sareko
informazio- eta komunikazio-sistemak erabiliz.
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A5: Distantzia luzeko garraio-zerbitzuan sor daitezkeen gertakari ohikoenak eta horiek konpontzeko prozedurak aztertzea.
EI5.1 Salgaien distantzia luzeko garraio-operazioetan gertakariak sorraraz ditzaketen faktoreak azaltzea, prozesuaren
jarduerak edo operazioak aztertuz: salgaien prestaketa, bilgarria, karga, zamalanak, garraioa, aldaketak, iragaiteak,
deskarga, entrega, jasotzea eta abar.
EI5.2 Erabilitako garraio-mota kontuan hartuta, ondoko hauek azaltzea: sor daitezkeen gertakari-motak, non gerta
daitekeen, nori egotz dakiokeen eta zein izan daitekeen irtenbidea.
EI5.3 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, non gertakari bat sortu den garraioan, zehaztea nola jokatu behar
den, nori jakinarazi behar zaion eta zer neurri hartu diren horrelako gertakariak etorkizunean berriro jazo ez daitezen.
EI5.4 Distantzia luzeko garraio-zerbitzuan gertakariak kontrolatzeko sistema bat ezartzeko aztertu beharreko elementuak
zehaztea, ondoko alderdi hauek kontuan hartuta: gertakari-mota, bezeroa, garraiolaria, produktua eta abar.
EI5.5 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, non ezbehar bat gertatu den garraio-zerbitzuan, garraiomoduaren arabera ohikoenak diren aseguru-polizen motak zehaztea, horietako bakoitzean erantsi ohi diren klausulen
estaldurak azalduz eta sar daitezkeen klausula osagarri batzuk aipatuz.
EI5.6 Nazioarteko merkataritza-operazio baten definiziotik abiatuz:
- Garraioaren eta operazio lagungarrien arriskuak identifikatzea.

Garraioaren eta banaketaren antolamendua

- Aseguru-polizaren klausula-multzo posiblea ondorioztatzea.
- Asegurua kontratatzeko prozedura deskribatzea.
EI5.7 Behar bezala zehaztutako nazioarteko merkataritza-operazio bati buruzko bi aseguru-polizatan oinarrituta, non
klausula-multzoan jasotakoaren arabera estaldura ezberdina duten alderdi zehatz batean eta prima ezberdina ere
baduten:
- Poliza bakoitzaren kasuan, klausula-multzoa interpretatzea eta estaldurari buruzko ondorioak ateratzea.
- Ondorioztatzea zein den operaziorako egokiena, poliza bakoitzaren parametro guztiak baloratuz.
EI5.8 Nazioarteko iragaite-operazio batean sortutako eta aseguru-polizak estaltzen ez dituen gertakari batzuetan
oinarrituz:
- Aplikatu beharreko araudia identifikatzea eta interpretatzea.
- Gertakari horren irtenbidea kudeatzeko behar diren dokumentuak identifikatzea.
- Irtenbiderik egokiena ondorioztatzea eta jarraitu beharreko prozedura azaltzea.
A6: Kudeaketarako, informaziorako eta komunikaziorako beharrezkoak diren sistema informatikoak zuzen erabiltzea,
informazio-fluxu egokia bermatzeko.
EI6.1 Salgaien banaketaren sektorean telematikak dituen erabilera nagusiak zuzen azaltzea.
EI6.2 Garraio-operazioen kasu praktiko batean, komunikazio-tresnak, Internet eta/edo posta elektronikoa erabiltzea
informazioa eskuratzeko eta bidaltzeko.
EI6.3 Erlazionatzea sektoreko ohiko komunikazio-sistema nagusiak eta satelite bidezko konexioa dutenak eta horiek
garraio-zerbitzuan izan dezaketen erabilera.
EI6.4 Kasu praktiko batean oinarrituta, non posta elektronikoaren eta faxaren bidez informazioa bidali eta jasotzen den:
- Informazioaren edukia eta jasotzaileak identifikatzea.
- Informazioa parte-hartzaile eta solaskide guztiei egoki bideratzea.
- Jasotze-egiaztagiriak edo -ziurtagiriak artxibatzea.
- Faxaren edo posta elektronikoaren bidez informazioa bidaltzea.
- Bidalitakoa jaso dela ziurtatzea, dagokien txostenen bidez.
EI6.5 Satelite bidezko komunikazioen bidez flota lokalizatzeko eta haren segimendua egiteko sektorean erabiltzen diren
sistemak zehaztea, haien erabilgarritasuna azalduz.
EI6.6 EDI bidezko informazio-trukerako sistemak erabiltzea, erabiltzailearen mailarekin, honako hauekiko
komunikazioetan: bezeroak, hornitzaileak, beste zentro batzuk, administrazio publikoak, etab.

Edukiak
1. Distantzia luzeko garraio-zerbitzuen azterketa eta ezaugarriak
- Nazioarteko garraioaren berezitasunak:
• Nazioarteko garraioaren kontzeptua eta antolamendua: Europa barrukoa eta beste herrialde batzuekikoa.
• Garraio-zerbitzua nazioarteko merkataritza-operazioetan: nazioarteko salerosketa-operazioen klausula-multzo
espezifikoak. Jarduteko erari eta operazio-kostuei buruzko INCOTERMS arauen azterketa.
• Logistika eta garraioa nazioarteko merkataritzaren zerbitzura: garraio azkarrak, "just in time" eta garraio
multimodala, unimodala eta konbinatua.
- Nazioarteko garraioaren operadore espezifikoak:
• Aduana-agenteak.
• Garraio-kudeatzaileak.
• Itsas agenteak.
• Aireko agenteak.
• Beste logistika-operadore batzuk.
- Nazioarteko garraioaren esparru juridikoa:
• Nazioarteko garraioaren arau-testuingurua.
• Nazioarteko hitzarmenak: lurrekoa, airekoa eta itsasokoa.

2. Garraio intermodalaren jardunbidea
- Garraio-moduak eta haien ezaugarriak: errepidekoa, trenbidekoa, itsasokoa, ibaikoa, airekoa, multimodala.
- Garraio-moduaren konparatiboa, ondoko hauen arabera: azkartasuna, edukiera, segurtasuna, kostua eta salgaimota.
- Garraioaren alderdi teknikoak: ibilgailuak eta mugak.
- Arrunta.
- Berezia: salgai arriskutsuak, salgai galkorrak, animalia biziak, salgaiak taldekatzea.
- Garraio-moduak aukeratzeko irizpideak.
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- Beste logistika-baliabide batzuk aukeratzeko irizpideak (bilgarria, biltegiratzea, manipulazioa, aduana-izapideak,
asegurua).
- Garraioa modu ezberdinen merkaturatze-ereduak.
- Garraio-modu ezberdinen araudi erregulatzaileak.

3. Distantzia luzeko garraioko operazioen plangintza
Nazioarteko garraioan kargak planifikatzeko eta banatzeko metodoak.
Europako eta nazioarteko garraio-sareak eta -azpiegiturak.
Plataforma intermodalak.
Bideen eta garraio-modu(ar)en plangintza eta hautaketa.
Nazioarteko garraio-operazioen kostuak.
• Kostuen egitura, garraio-moduaren arabera.
• Kostu finko eta aldakorrak.
• Aurreikusi gabeko kostuak.
• Denboraren, kostuaren eta salgaien segurtasunaren optimizazioa.
- Tarifak eta prezioak, garraio-moduaren arabera.
• Nazioarteko garraio-zerbitzuen plangintzari buruzko INCOTERMS arauen interpretazioa.

-

4. Nazioarteko garraio-operazioen oinarrizko dokumentuen kudeaketa
- Salgaien berariazko dokumentuak esportazioaren eta inportazioaren alorrean.
- Garraioaren dokumentuak, moduaren arabera:
• Garraio konbinatuko FIATA ontziratze-agiria (CTBL "bill of landing").
• Itsas garraioko ontziratze-agiria (B/L).
• Aireko ontziratze-agiria (AWB edo HAWB eta Master AWB).
• Errepide bidezko garraioko gutuna (CMR).
• Trenbide bidezko garraioko gutuna (CIM).
• Beste batzuk.
- Salgaien babes juridikoaren dokumentazioa:
• Salgaien eta garraioaren aseguruak.
• Lurreko, itsasoko eta aireko garraioaren asegurua.
• Ezbeharren likidazioa: jardunbidea eta aseguru-polizaren kudeaketa.
- Salgaien iragaitearen dokumentazioa:
• T1,T2, T2L, T5.
• Kargaren zerrendak.
• TIR koadernoa.
• ATA koadernoa.
• Zerga berezien eraginpean dauden produktuekin batera eraman beharreko dokumentu administratiboa.
• Zerga berezien eraginpean dauden produktuen joan-etorrien gida.
• Salgai arriskutsuen fitxak eta ziurtagiriak, osasun-ziurtagiriak, etab.
- Aduanako prozedura administratiboa.

5. Salgaien garraio intermodalaren kontrola eta segurtasuna
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- Salgaien segurtasuna garraio intermodalean: Enpresa garraiatzailearen eta parte hartzen duten agenteen
eginbeharrak.
- Salgaien babes fisiko eta juridikoa.
- Salgaiak prestatzea: babes fisikoa: ontziak eta bilgarriak.
- Ontzien eta bilgarrien normalizazioa, egiaztapena eta homologazioa.
- Bilgarriak aukeratzeko irizpideak, garraio-moduaren arabera.
- Karga- eta garraio-unitateak: paletetan antolatzea eta edukiontzietan jartzea.
- Salgaiak manipulatzea eta kargatzea.
- Salgaiak etiketatzea eta seinaleztatzea.
- Bilgarriak elektronikoki identifikatzea.
- Ezaugarri espezifikoak dituen garraioa: salgai arriskutsuak, salgai galkorrak, animalia biziak, etab.
- Salgaiak kargatzean aplikazio informatikoak erabiltzea espazioa banatzeko.
- Gertakariak edo ezbeharrak kudeatzea nazioarteko garraio intermodalean.
• Kontzeptua eta moduen arteko ezberdintasunak.
• Gertakari-motak.
• Gertakariak eragiten dituzten faktoreak.
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• Kanpoko eta barruko konponbideak.
• Kontrol-egoerak.
- Ezbeharren arreta: komunikazioa, dokumentuak ematea, kalteak erreklamatzea.
- Neurri zuzentzaileak.

6. Aplikazio informatikoak salgaien nazioarteko garraio-operazioetako kudeaketa, informazio,
komunikazio eta kontrolerako
- Salgaien ibilbideari eta egoerari buruzko segimendu, erregistro, komunikazio eta informaziorako aplikazioak: posta
elektronikoa, Internet, EDI informazio-sistema, GPSa, etab.
- Nazioarteko garraio-zerbitzuari buruzko datu-baseak elikatzea eta haien mantentze-lanak.
- Bezeroekiko informazio- eta komunikazio-sistemak: webgunea, posta elektronikoa, faxa.

3

3. prestakuntza-modulua
LOGISTIKA-KATEAREN OPTIMIZAZIOA
Kodea: MF1005_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC1005_3 Logistika-katearen optimizazioan parte hartzea, erakundeak

ezarritako irizpideei jarraikiz.

Iraupena: 90 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Logistika-katearen barruan egin beharreko faseak eta operazioak definitzea, ezarritako zerbitzu-mailak eta kalitatea
kontuan hartuz, salgaien segimendua egiteko.
EI1.1 Logistika-katearen oinarrizko ezaugarriak deskribatzea, identifikatuz jarduerak, faseak eta parte hartzen duten
eragileak (hornitzaileak, produkzio-zentroak, lehen mailako garraioa, iragaite-eremuak, gordailuak, biltegiak, erosketaeta banaketa-zentroak, garraiolariak, salmenta-puntuak, bezeroak) eta haien arteko harremanak.
EI1.2 Diagramen bidez irudikatzea fluxu fisikoak, informazio-fluxuak eta fluxu ekonomikoak, logistika-katearen fase
ezberdinetan, prozesuaren iraupen totala eta bide kritikoa kalkulatuz.
EI1.3 Logistika-katearen kudeaketak hornitzaileen eta bezeroen prozesu integratzaile gisa dituen helburuak eta
abantailak bereiztea.
EI1.4 Behar bezala zehaztutako kasu batean oinarrituz, logistika-kate osoan zehar salgaien segimendua egiteko
beharrezkoa den informazioa jasoko duen datu-basearen oinarrizko elementuak ezartzea, honako hauek adieraziz,
gutxienez:
- Ordezkaritzak eta biltegiak, produkzio-zentroak eta logistika-katearen banaketa.
- Bezeroen datuak (entrega- eta jasotze-puntuak, helbidea, eskaerak).
- Zerbitzu-hornitzaileen datuak (garraiolariak, jasotzaileak, bidaltzaileak, zerbitzuaren kondizioak).
- Nazioartean eskuragarri dauden agente, garraio-kudeatzaile eta ordezkariak.
EI1.5 Alderantzizko logistikako operazioen kudeaketak logistika-katea optimizatu eta ixteko izan dezakeen balioa
aztertzea.
EI1.6 Alderantzizko logistikaren sistemak (erregulazioa, itzultze-politika, urtarokotasuna, karga-unitateak eta abar)
ezartzeko arrazoiak deskribatzea.
A2: Logistikaren kostuak kalkulatzea, banaketa-zerbitzua gauzatzean parte hartzen duten aldagaien arabera, logistikazerbitzuaren aurrekontua egiteko.
EI2.1 Logistika-kostu zuzenak eta zeharkakoak deskribatzea, finkoak eta aldagarriak, ereduzko logistika-operazio baten
elementu guztiak kontuan hartuz, jatorritik helbururaino.
EI2.2 Salgaiak banatzeko eredu edo estrategia ezberdinen aukerak baloratzea: norberaren logistika-sarea, banaketasareak, banaketa-zentroak, norberaren biltegien edo alokatutako biltegien sarea, zuzeneko bidalketak, etab.
EI2.3 Logistika-operazio baten unitate-kostua kalkulatzea, ezarritako kondizioak kontuan hartuz eta honako hauek
kontuan hartuz, gutxienez:
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- Erosketa-kostua.
- Garraio-kostua (entregako, kilometroko, etab.).
- Biltegiratze-kostua.
- Kudeatze-kostua.
- Mantentze-lanen kostua.
- Zeharkako kostuak (aseguruak, zergak, komisioak, etab.).
- Itzulketen kostua.
EI2.4 Aurreikusi gabeko kostuak sor daitezkeen egoerak zerrendatzea eta kostu hori bezeroari jasanarazteko aukera
aztertzea.
EI2.5 Operazio baten kostuen zehaztapena egitea, ezarritako kondizioak kontuan hartuta, nazioartean proposatutako
balioztapen-arauak aplikatuz (INCOTERMS, etab.).
EI2.6 Logistika-kostuak minimizatzeko eta errentagarritasuna maximizatzeko neurriak proposatzea, erakundeak
hondakinen, zaborren, iraungitako itzulketen eta bilgarrien kudeaketan duen erantzukizuna balioztatuz.
EI2.7 Logistika-kateko eragile bakoitzari egotzi dakizkiokeen gastuak eta erantzukizunak identifikatzea.
EI2.8 Behar bezala zehaztutako kasu batean oinarrituz, hornitzaileen eta bezeroen artean kostuak esleitzeko irizpideak
aplikatzea, garraio-baliabidearen eta zerbitzua kontratatzeko moduaren arabera.
A3: Logistika-kateko gertakari ohikoenak aztertzea, eta horiek konpontzeko prozedura egokiak proposatzea.
EI3.1 Banaketa-zerbitzu bateko gertakarien eta ustekabekoen kontzeptua azaltzea.
EI3.2 Logistika-katean gertakariak eragin ditzaketen faktoreak zerrendatzea: zamalanak, garraioa, salgaiak entregatzea,
etab.
EI3.3 Logistika-katean sor daitezkeen gertakari ohikoenak deskribatzea, baita prozesuaren kalitatearen ratioak eta
adierazleak (KPI, prozesuaren adierazle nagusiak) ere:
- Garaiz egindako entregak: Garaiz egindako entregen ehunekoak.
- Entrega osoak: Entrega osoen ehunekoak.
- Entregaren kalitatea: Gertakariak izan dituzten eskaeren ehunekoak.
- Deskarga-denbora: Garaiz deskargatutako eskaeren ehunekoak.
EI3.4 Satelite bidezko komunikazioaren, irrati-maiztasunaren, GPSaren eta abarren bidez salgaien kokapena ezagutu
eta haien segimendua egiteko sistemak definitzea, salgaien kokapena eta erantzukizunen esleipena kontrolatzeko eta
bermatzeko.
EI3.5 Azaldu, gertakari-motaren arabera: katearen barruan, gertakaria gertatu den tokia eta fasea; nori egotz dakiokeen;
aukeratutako konponbidea.
EI3.6 Gertakariak (dokumentatuak) kontrolatzeko eta erregistratzeko sistema bat deskribatzea, ondoko hauek jasoko
dituena, gutxienez: gertakari-mota, bezeroa, hornitzailea, garraioa eta produktua.
A4: Informazio- eta komunikazio-sistema egokiak erabiltzea, logistika-kate baten bezero eta hornitzaileekiko erlazioak
kudeatzeko eta horiei kasu egiteko.
EI4.1 Informazio- eta komunikazio-sistemek logistika-katearen barruan dituzten erabilera nagusiak deskribatzea.
EI4.2 Hainbat kasu praktikotan, informazio- eta komunikazio sistemak erabiltzea katean parte hartzen duten eragileekin,
aurrez zehaztutakoari jarraikiz.
EI4.3 Sektoreko ohiko komunikazio-sistema nagusiak eta satelite bidezko konexio-sistema nagusiak identifikatzea.
EI4.4. EDI bidezko Informazio-trukerako sistemak identifikatzea eta erabiltzaile-mailan erabiltzea, bezero, hornitzaile,
logistika-plataforma edo kargak banatzeko zentro, agente, garraio-kudeatzaile eta administrazio publikoekiko
komunikazioetan.
EI4.5 Ahozko edo idatzizko komunikazio batean, jasotako informazioa eta aginduak interpretatuz:
- Ahozko mezu argi eta zehatzak sortzea, hiztegi espezifikoa eta komunikazio-teknika egokiak erabiliz.
- Prestatutako informazioa euskarri elektroniko egokiaren bidez transmititzea, hau da, EDI eta abar.
EI4.6 Salgaien biltegiratzearen esparruko idatzizko informazioa interpretatu eta aztertzea.
EI4.7 Idatzizko komunikazio batean oinarrituz:
- Proposatutako testua interpretatzea, oinarrizko datuak aztertuz, dagozkion ekintzak egiteko.
- Proposatutako kasuarekin zerikusia duten dokumentuak eta txostenak idaztea eta/edo betetzea,
biltegiratzearen eta garraioaren sektoreko terminologia espezifikoa erabiliz zuzentasunez, argitasunez eta
zehaztasunez.

Edukiak
1. Logistika-kateko faseak eta operazioak
- Hornidura-katea: faseak eta loturiko jarduerak.
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• Parte-hartzaileak: hornitzaileak, enpresak, bezeroak, garraio-enpresak, iragaite-biltegiak, erosketa- eta
banaketa-zentralak.
• Harremanak eta sinergiak.
• Antolamendu-elementuak, materialak, teknologikoak eta informatikoak.
Fluxuak hornidura-katean: materialen fluxu fisikoa eta informazio-fluxua. Haien ezaugarriak. Nola antolatzen diren.
Hornidura-prozesu baten adibide zehatza, eskaera-agindua egiten denetik biltegian jasotzen denera arte.
Informazio-fluxua: denbora errealean, fidagarria, segurua, interpretatzen eta erabiltzen erraza.
Materialen fluxua: segurua, eraginkorra eta kalitatezkoa. Elkarri lotutako fluxuen diagrama.
Logistika-katea: helburuak. Nola lortu. Parte-hartzaileek integrazioa eta lortu beharreko sinergiak.
• Integrazio logistikoak tratamendu bakanen aurrean dituen abantailak.
• Espedizio-epea ("lead time") eta haren kontrola.
• Balio erantsiaren katea.
• Bezeroaren zerbitzua.
Logistika eta kalitatea.
• Logistika-prozesuaren faktoreak eta puntu kritikoak, kalitatearen ikuspegitik.
• Logistikaren kalitaterik ezaren neurketa.
• Prebentzio-kalitatea.
• Kalitaterik ezaren kostuaren neurketa.
Logistika-katearen kudeaketa:
• Hornidura eta erosketak.
• Ekoizpena, biltegiratzea eta banaketa.
• Jardunbide egokienak.
• Bezeroekin eta hornitzaileekin ezarri beharreko loturak eta sinergiak.
Informazio-fluxua.
• Edukiak.
• Trazabilitatea.
• Laguntzeko teknologia eta informatika. Bezeroa informatzea.

2. Alderantzizko logistika
- Itzultzeak eta alderantzizko logistika.
• Ingurumena eta alderantzizko logistika.
• Produktuak berreskuratzeko aukera posibleak.
• Logistika-eredu tradizionalen aldaketa.
- Alderantzizko logistikari jar dakizkiokeen mugak.
• Birziklatzeko diseinua.
• Ontziaren eta bilgarriaren alderantzizko logistika.
• Paleten "pool"-ak eta KLTak.
• Hiru oinarriak: berrerabiltzea, birziklatzea, murrizketa.
- Alderantzizko logistika agertzearen arrazoiak.
• Produktuen bizi-zikloa, zaharkitzea eta alderantzizko logistika.
• Alderantzizko logistika negozio-iturri gisa.
• Alderantzizko logistikaren puntu kritikoak.
• Zuzeneko logistikan alderantzizko logistikaren prozesuak txertatzeak dakartzan abantailak.
- Produktuak itzultzeko politika.
• Kontsumoa: urtarokotasuna, eskaeraren aldaketa, produktuaren iraungipena, stockaren kudeaketa eta
alderantzizko logistikarekiko korrelazioa.
• Bezero eta hornitzaileekiko akordioak itzultzeen alorrean.
- Alderantzizko logistika eta legedia:
• Ontzikiak eta hondakinak.
• Pilak eta bateriak.
• Ez dabiltzan ibilgailuak.
• Gailu elektroniko eta elektrikoen hondakinak.
• Olioak eta industriako isuri likidoak.

3. Optimizazioa eta logistika-kostuak
- Logistika-kostuaren ezaugarriak: aldakortasuna.
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• Logistika-kostuaren osagaiak: stocka, biltegiratzea, eskabideak prestatzea ("picking"), ontziak eta bilgarriak,
garraioa.
• Zuzeneko eta zeharkako kostuak.
• Hornidura-katea eta horri lotutako logistika-kostuak.
• Diru-xahuketa.
Kostuen sistema tradizionala eta ABC sistema.
• Aukeraren logistika-kostua.
• Kostu totalak eta kostu unitarioak.
• Batez besteko kostuak eta banan-banako kostuak produktuaren eta bezeroaren esparruan.
• Erabilgarritasuna eta kalkulatzeko modua.
• Banan-banako kostuetatik ondorioztatzen diren jardunbide-estrategiak.
Logistika-kostuaren neurketa, eta emaitza-kontuan duen eragina. Kostu totalak, kostu unitarioak eta kostuak
ehunekoetan.
Estrategia eta logistika-kostuak.
• Kontuen estrategia diseinatzean kontuan izan beharreko oinarrizko printzipioak.
• Larrialdiak eta ustekabekoak: nola detektatu, nola aztertu eta nola minimizatu haien eragina.
• Logistika-katearen puntu kritikoak, ustekabekoak eta desbideratzeak izan ditzaketenak.
Hainbat arlotan logistika-kostua optimizatzeko neurriak: stocka, biltegiratzea, "picking"a, garraioa.
Kostu-kontrolaren koadroa. Logistika-kostuaren informazio-piramidea.
Merkaturatze-operazio baten logistika-kostuaren kalkuluaren adibide praktikoa, ondoko hauek kontuan hartuta:
erosketaren kostua, stockaren, biltegiratzearen eta manipulatzearen kostuak, banaketa-garraioaren kostua eta
zuzeneko eta zeharkako administrazio-kostuak.

4. Banaketa-sareak
- Banaketa-sareen hainbat eredu:
• Zuzena, fabrikatik bezeroarengana.
• Zuzena, biltegi erregulatzaile baten bidezkoa.
• Banaketa mailakatua.
• "Outsourcing"a banaketan.
- Banaketak eredu ezberdinetan duen logistika-kostuaren kalkulua:
• Kostuaren finantza-kostua.
• Biltegiratze-kostua.
• Eskaerak prestatzearen kostua.
• Garraio-kostua, distantzia luzeko garraioarena zein azken banaketarena.
• "Outsourcing"-kostua.

5. Ustekabekoen eta gertakarien kudeaketa logistika-katean
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- Gertakariak, ustekabekoak eta giza akatsak banaketa-prozesuan.
- Prozesuaren puntu kritikoak. Horien garrantzi kualitatiboa eta monetarioa.
- Prozesu kritiko jakin batzuen azterketa:
• Salgaien zamalanak.
• Garraioa eta entrega.
• Gertakari ohikoenak.
• Detektatzeko, segimendua egiteko eta zuzentzeko estrategiak.
• Kudeaketa-adierazleak (KPI).
- Salgaien segimendua eta lokalizazio fisikoa banaketa-prozesuan.
- Ondoko hauei aplikatutako sistema informatikoak eta teknologia: GPSa, satelitea, irrati-maiztasuna.
- Bezeroak informazioa eskuratzeko aukera izatea.
- Gertakari batean erantzukizunak zehaztea.
• Gertaeraren puntu fisikoa eta unea detektatzea (logistika-prozesuaren fasea).
• Irtenbidea.
• Hornidura-kateko parte-hartzaileek jarrera proaktiboa izatea gertakarien aurrean.
- Hainbat kasu praktikotan, nola jokatu gertakari baten aurrean.
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• Jokabide ezberdinak gertakari-motaren eta unearen arabera: jasotzeko kontrolean, erabileran, eskaerak
prestatzean, garraioan.
• Nori jakinarazi behar zaion eta eman beharreko informazioaren edukia.
• Neurri zuzentzaileak proposatzea, uneko kasurako eta etorkizunari begira.
- Gertakariak eta horien tratamendu informatikoa. Dokumentazio-sistema: datuak grabatzea, informazio minimoa,
motaren araberako sailkapena, gertakariaren segimendua eta emandako irtenbidea, kostu erreal edo balioetsia,
kaltea jasandako bezeroa edo parte hartu duen hornitzailea, katearen zein puntutan gertatu den.

6. Informazioa, komunikazioa eta hornidura-katea
Teknologia eta informazio-sistemak logistikan.
Informazioaren piramidea.
Abantailak eta eragozpen posibleak: sistemaren kostua eta konplexutasuna.
Komunikazio formala eta informala.
• Ahozko komunikazioa eta euskarri egiaztagarriaren bidezkoa.
• Informazioaren sorreraren eta transmisioaren metodologia.
- Erabilera-sistema tradizionalak eta abangoardiakoak: informatikoak, sateliteak, GPSa, EDI, fitxategien transmisioa,
posta elektronikoa, telefonoa, faxa. Ezaugarriak. Sistema ezberdinen abantailak eta eragozpenak.
- Ohiko informazioa biltegian:
• "Picking list", "parking list", jardueren eta gertakarien txostenak.
• Bezeroen eskaerak eta hornitzaileei egindako eskaerak.
• Barne-fluxuei eta gainerakoekiko fluxuei buruzko informazioa (biltegiko sarrerak eta irteerak).
• Garraio nazionalari, esportazioari eta inportazioari buruzko dokumentuak.
- Biltegiaren kudeaketan erabilitako terminologia eta sinbologia.
-

4

4. 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.
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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.
- Aurkeztu nahi den informazioa modu eraginkorrean komunikatzeko beharrezkoak diren jendetasun-arauak.
- Ondorioak eta entzuleei eskerrak ematea.
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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.
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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 inportaziooperazioetan 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 aduanadokumentu 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.
- 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.
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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.
- 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.
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- 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.
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- 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.
- Idatzizko komunikazioaren laburdurak eta ohiko erabilerak hainbat euskarritan:
• Internet.
• Faxa.
• Posta elektronikoa.
• Gutunak eta antzekoak.

5

5. prestakuntza-modulua
GARRAIOAREN ANTOLAMENDU ETA BANAKETAKO LANEKOAK EZ
DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK
Kodea: MP0192
Iraupena: 80 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Ibilbide plana prestatzea, datu-basean erregistratutako informazioa kontuan hartuz, aukerarik egokiena hautatzeko.
EI1.1 Banaketa-bideak planifikatzeko sistema aukeratzea, kontuan hartuz banaketa-eremua, jasotze- eta/edo entregapuntuak, epeak eta mugak, eta, horretarako, bide ezagunen antolamendu-ereduak edo bideak planifikatzeko aplikazio
informatikoak erabiliz.
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EI1.2 Salgaiak banatzeko ibilbideak prestatzea, denborak eta ibilbidea minimizatuz, baliabideen erabilera optimoa izan
dadin.
EI1.3 Banaketa-bideak prestatzea, eskura dagoen datu-basean oinarrituta, bideak egiteko aplikazio informatikoak
erabiliz eta, gutxienez, alderdi hauek kontuan hartuz:
- Eraginpeko eremuko edo banaketa-eremuko bide-sarea eta errepideak.
- Salgaiak jaso eta entregatzeko puntuak non dauden zehaztea.
- Udalaren murrizketak ibilgailuak sartzeko, zamalan-puntuak, merkataritza-orduak, zirkulazioa, jaiegunak eta
abar.
- Ibilgailuen ezaugarriak: erabilitako karga-unitateen araberako edukierak, garraio-ordutegiak, atsedenaldiak,
ibilgailu-motak eta abar.
- Eskura dauden gidari, laguntzaile, garraiolari edo garraio-zerbitzuaren hornitzaileak.
A2: Banaketa kapilarraren zerbitzuari aplikatu beharreko kostuak kalkulatzea, ibilbide-planaren aukeren araberako
kontzeptuak eta desbideratze posibleak kontuan hartuz.
EI2.1 Banaketa-zerbitzu baten kostu ezberdinak kalkulatzea.
EI2.2 Banaketa-sistemak ibilgailuko, kargako edo produktuko duen kostua kalkulatzea, kontuan hartuz ibilitako
kilometroko kostuaren, zamalan-kostuaren, itzulketagatiko kostuen eta abarren ratioak.
EI2.3 Kilometroko, bezeroko, produktuko eta zerbitzuko kostuen desbideratze posibleak eta/edo jasotze- eta banaketalanetan egindako akatsak aztertzea, kontuan hartuz banaketa-sisteman egin daitezkeen aldaketak kostu horiek
kontrolatzeko edo murrizteko.
A3: Jarduera prebentiboak integratzea lan-jardueraren esparruko alderdi fisiko eta mentalean, arrisku ohikoenak
minimizatzeko.
EI3.1 Banaketa-jarduerako ohiko karga fisiko eta mentalak identifikatzea.
EI3.2 Laneko eta lanez kanpoko arriskuen prebentzio eta babeserako arauak aplikatzea banaketa-zerbitzuetan.
A4: Kutsadura murrizteko eta ingurumena hobetzeko jarduerak ezartzea, hobekuntza hori bultzatuko duten teknikak
aplikatuz.
EI4.1 Ibilgailuak modu arrazional eta ekonomikoan gidatzeko teknikak aplikatzea, eta gidariek teknika horiek erabiltzen
dituztela egiaztatzea.
EI4.2 Ingurumenari eta hondakinen kudeaketari buruzko araudia aplikatzea.
A5: Salgaien garraioari buruzko dokumentuak betetzea, garraio-modua kontuan hartuz eta indarrean den araudia betez.
EI5.1 Garraio-moduaren arabera indarrean den araudia aplikatzea.
EI5.2 Garraioaren dokumentuak egitea, modu ezberdinetarako.
EI5.3 Garraioaren dokumentazioak garraio-modu ezberdinetan dituen ondorio nagusiak identifikatzea (zein aletan
ematen diren, dokumentuak gordeta izateko epea...).
A6: Informazio- eta komunikazio-metodo egokiak erabiltzea bezeroekiko eta hornitzaileekiko harremanak kudeatzeko.
EI6.1 Hornidura-kateko informazio- eta komunikazio-sistemen (ahozkoak, idatzizkoak, faxa, telefonoa, satelite bidezkoa,
etab.) zerrenda egitea, haien indarguneak eta ahulguneak zehaztuz.
EI6.2 Informazio- eta komunikazio-sistema egokiena erabiltzea, kasuaren arabera.
EI6.3 Edozein baliabideren bidezko komunikazio batean (posta elektronikoa, telefonoa, idatzizko edo ahozko
transmisioa, etab.):
- Edukia deszifratzea eta mezuaren hartzaileak identifikatzea.
- Mezua hartzaileei birbideratzea, euskarri egokiena erabiliz.
- Mezua xehetasunekin dokumentatzea, salgaien segimendua egiteko sisteman.
- Behar izanez gero —adibidez, gertakari bat izaten bada—, txosten bat idaztea, terminologia egokia modu
argi, zuzen eta zehatzean erabiliz.
EI6.4 Araudi orokorra eta manipulazio-prozedurak aztertzea, baita salgaiak biltegiratzeari buruzko gomendio orokorrak
ere.
A7: Ingelesa erabiltzea nazioarteko logistika- eta garraio-jarduera ezberdinetan, ahozko zein idatzizko komunikazio-bide
ezberdinak aplikatuz.
EI7.1 Audio-sistema baten bidez entzundako datuak ulertzea, ohar koherente eta zentzudunak hartuz.
EI7.2 Nazioarteko logistika eta garraioaren arloko berariazko txosten eta mezuak idaztea, zuzentasun formal, lexiko,
ortografiko eta sintaktikoaren irizpideak erabiliz.
EI7.3 Dokumentuak betetzea, aurrez zehaztutako egiturak erabiliz.
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EI7.4 Ahozko mezuak erraztasunez transmititzea, sortutako egoera bakoitzera egokitutako egitura, arau eta jarraibideak
erabiliz.
EI7.5 Gerta daitezkeen gertakari eta erreklamazioei kasu egitea, informazioa modu egokian ulertuz eta egoera bakoitzari
dagokion moduan jokatuz.
A8: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.
EI8.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.
EI8.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
EI8.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea.
EI8.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea.
EI8.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI8.6 Une oro arriskuak prebenitzeko, lan-osasuna zaintzeko eta ingurumena babesteko neurriak errespetatzea.

Edukiak
1. Banaketa-bideen plangintzan parte hartzea
-

Datu-basea: sarbidea eta erabilera.
Bideak planifikatzea, kontuan izan beharreko parametroak erabiliz.
Eredu ezagunak edo bideak planifikatzeko aplikazio informatikoak erabiltzea.
Banaketa-bideak prestatzea, banaketaren optimizazioa —denbora eta ibilbide minimoa— aintzat hartuz eta
kontuan hartuz alderdi guztiak (bide-sarea eta errepideak, karga- eta deskarga-puntuen kokapena, udal araudia,
ibilgailuen ezaugarriak, gidariak, etab.).

2. Kostuen kalkulua
-

Banaketa- eta garraio-zerbitzu baten askotariko kostuak kuantifikatzea.
Aplikazio informatikoak erabiltzea kostuak kalkulatzeko.
Kostuen kalkulua ibilgailuko, kargako eta abarreko.
Kostuen desbideratzeak aztertzea eta horien arrazoiak eta konponbideak zehaztea.

3. Lan-arriskuen prebentziorako araudia aplikatzea
- Banaketaren eta garraioaren alorreko ohiko karga fisiko eta mentalak identifikatzea.
- Laneko eta lanez kanpoko arriskuen prebentziorako eta babeserako araudia aplikatzea banaketan.

4. Ingurumena babesteko araudia aplikatzea
- Ibilgailuak modu arrazional eta ekonomikoan gidatzeko baliabideak aplikatzea.
- Ingurumenari eta hondakinen kudeaketari buruzko araudia aplikatzea.

5. Garraioari eta iragaiteari buruzko dokumentuak prestatzea distantzia luzeko garraioan
- Garraio multimodalean, arriskuak eta konponbideak identifikatzea.
- Bidea aukeratzea eta prestatzea, garraio-modu ezberdinak erabiliz, ahalik eta kostu eta denbora txikienarekin eta
aurrez adostutakoa aintzat hartuz.
- Garraiorako behar den informazio guztia erabiltzea.
- Garraioari eta iragaiteari buruzko dokumentuak prestatzea garraio-modu ezberdinetan.
- Garraio-dokumentuen ondorio nagusiak identifikatzea: aleak, gordeta izateko epeak, fitxategiak, etab.
- Zerbitzua betetzeko epea finkatzea.

6. Informazio-eta
harremanetan

komunikazio-sistemak

erabiltzea

bezeroekiko

eta

hornitzaileekiko

- Logistika-katearen informazio-zirkuitua.
- Enpresak erabiltzen dituen dokumentuak.
- Informazioaren tratamenduari aplikaturiko teknologia eta informatika.

7. Ingelesa nazioarteko logistika- eta garraio-jardueran
-

Logistikaren eta garraioaren alorreko hiztegi tekniko eta espezifikoaren erabilera.
Komunikazio-eredurik ohikoenak idaztea.
Dokumentu, ohar eta txostenak egitea.
Telefono bidezko arreta.
Ahozko eta idatzizko komunikazioa.
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8. Integrazioa eta komunikazioa lantokian
-

40

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.

Garraioaren eta banaketaren antolamendua

IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK,
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN
GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO
ESKAKIZUNAK
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK

PRESTAKUNTZA-MODULUA

BEHARREZKO AKREDITAZIOA

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA
Akreditazioa
Akreditaziorik izan
izanez gero
ezean

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

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto
MF1012_3:
Banaketa kapilarra.

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 profesionaltasunziurtagiriak.

2 urte

4 urte

2 urte

4 urte

2 urte

4 urte

2 urte

Akreditazioa
ezinbestekoa da

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

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto
MF1013_3:
Distantzia luzeko garraioa

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 profesionaltasunziurtagiriak.

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

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto
MF1005_3:
Logistika-katearen
optimizazioa.

MF1006_2:
Ingeles profesionala
nazioarteko logistika eta
garraiorako

42

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 profesionaltasunziurtagiriak.
• Filologian, Itzulpengintzan eta Interpretazioan
lizentziaduna (hizkuntza: ingelesa) edo beste
baliokideren bat.
• Honako prestakuntza osagarri hau duen goimailako 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.

Garraioaren eta banaketaren antolamendua

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 irakasleesperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak.

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
PRESTAKUNTZA-GUNEA

AZALERA (M2) / 15 IKASLE

AZALERA (M2) / 25 IKASLE

45

60

Hizkuntzak kudeatzeko ikasgela
teknikoa

PRESTAKUNTZA-GUNEA
Hizkuntzak kudeatzeko ikasgela
teknikoa

PRESTAKUNTZA-GUNEA

Hizkuntzak kudeatzeko ikasgela teknikoa

1. M

2. M

3. M

4. M

X

X

X

X

EKIPAMENDUA
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

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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MERKATARITZA ETA MARKETINA
Profesionaltasun-ziurtagiria

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:
–
–
–
–
–
–
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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.

