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IZENA 
BILTEGIEN ANTOLAMENDUA ETA KUDEAKETA 

 

KODEA: 
COML0309 

 

LANBIDE-ARLOA 
Merkataritza eta Marketina. 

 

LANBIDE-EREMUA 
Merkataritza-logistika eta garraioaren kudeaketa 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
COM318_3 Biltegien antolamendua eta kudeaketa (109/2008 EDa, otsailaren 1ekoa) 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 

 

GAITASUN OROKORRA 
Biltegiko operazioak eta salgai-fluxuak antolatzea eta kontrolatzea, ezarritako prozedurei eta indarrean den araudiari 
jarraikiz, eta biltegi-sarearen eta/edo logistika-katearen kalitatea eta optimizazioa bermatuz. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC1014_3: Biltegia antolatzea, aurreikusitako irizpideen eta jarduera-mailen arabera. 
- UC1015_2: Biltegiko eragiketak kudeatzea eta koordinatzea. 
- UC1005_3: Logistika-katearen optimizazioan parte hartzea, erakundeak ezarritako irizpideei jarraikiz. 

 

LANBIDE-INGURUNEA 
 
Lanbide-esparrua 
Bere kontura nahiz besteren kontura lan egiten du, edozein sektoretan, biltegia eta/edo logistika-saila duten 
enpresetako biltegia edo biltegiratze-zerbitzua antolatzen eta kudeatzen, logistika-katearen barruan biltegiaren 
kudeaketaren maila eta kalitatea bermatuz. 
 

Ekoizpen-sektoreak: 
Ekoizpen-sektore guztietan, pribatuak zein publikoak, eta, zehazki, biltegiratze- eta banaketa-garraioaren jarduera 
lagungarrietan eta logistika-operadoreetan. Era berean, merkataritzaren sektorean: enpresa handizkarien biltegietan, 
azalera handi eta ertainen erosketa-zentraletan, tarteko gordailu eta biltegietan eta azalera handi eta ertainetako 
salmenta-puntuetako biltegi txikietan. 
 

Lanbideak edo lanpostuak 
3522.1032 Stockak eta biltegiak kudeatzeko teknikaria 
4121.1056 Biltegiratze- eta harrera-zerbitzuetako enplegatu administraria 
4121.1023 Garraio-enpresetako biltegizainak 
Biltegiko burua 
Biltegiko logistikaren teknikaria 
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Biltegiko kudeatzailea 
Salgaiak jasotzearen arduraduna 
Salgaiak bidaltzearen arduraduna 
 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 
PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF1014_3 
 Biltegien antolamendua.  
 

140 

UF0926: Biltegiaren diseinua eta 
antolamendua. 

80 

UF0927: Biltegiko lantaldearen 
kudeaketa. 

30 

UF0928 (Zeharkakoa) 
Segurtasuna eta arriskuen 
prebentzioa biltegian. 

30 

MF1015_2 

 Biltegiratze-eragiketen kudeaketa. 110 

UF0929: Eskaeren eta stockaren 
kudeaketa 

80 

UF0928: (Zeharkakoa) 
Segurtasuna eta arriskuen 
prebentzioa biltegian 

30 

MF1005_3  (Z) 
Logistika-katearen optimizazioa.    
 

90   

MP0193 
Biltegien antolamenduko eta kudeaketako 
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak. 

80 

 

 

ORDUAK, GUZTIRA 390  
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1. gaitasun-atala:  
BILTEGIA ANTOLATZEA, AURREIKUSITAKO IRIZPIDEEN ETA 
JARDUERA-MAILEN ARABERA 

 
Kodea: UC1014_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1. Biltegiko giza baliabideak eta baliabide teknikoak antolatzea, egin beharreko jarduera-motaren eta -bolumenaren 
arabera, eraginkortasun handiena lortzeko, biltegiko segurtasunaren eta higienearen alorrean indarrean den araudia 
betez.  

BI1.1 Biltegiratze-metodo eta -teknika egokienak kontuan hartuta, ondoko hauek aztertzen dira: salgaien 
bolumena, datuak eta ezaugarriak; erreferentzia-zenbakia; tipologia; mantentze-lanen kondizioak; txandakatzea; 
barne-garraioaren unitateak; salgaien helburua eta iragaitea, etab.  
BI1.2 Prozesuetan hobekuntzak edo kostuen eta denboraren murrizketa ekar dezaketen ekipoak, baliabideak eta 
mantentze-lanen erremintak hautatzeko, biltegiko beharrak hartzen dira kontuan, ekonomikaren, kalitatearen eta 
zerbitzuaren irizpideak aplikatuz.  
BI1.3 Jardueretarako beharrezkoak diren ekipo mekanikoak eta mantentze-lanetakoak zehazteko, biltegiaren eta 
biltegiratutako salgaien ezaugarriak hartzen dira kontuan, eta biltegiaren funtzionamenduaren ardura duten 
langileen prestakuntza-beharrak zehazten dira eta merkatuko berrikuntzak eguneratzen eta txertatzen dira.  
BI1.4 Biltegian behar diren giza baliabideen kopurua eta profila zehazteko, ondoko hauek hartzen dira kontuan: 
jarduerak, salgaientzat aurreikusitako sarrera- eta irteera-bolumenak, kalitate-parametroak eta enpresak edo 
erakundeak zehaztutako estandarrak.  
BI1.5 Biltegiari aplikatu beharreko segurtasun- eta higiene-neurriak identifikatzeko, arriskuen prebentziorako 
indarrean den araudia eta biltegiaren eskakizunak eta ezaugarriak hartzen dira kontuan.  
BI1.6 Langile-kopurua eta haien lanaldiaren dedikazioa biltegiko operazioei eta jarduerei esleitzeko, ondoko hauek 
optimizatu eta antolatu behar dira: biltegiko eginbeharrak gauzatzeko behar den denbora, langileen lanaldiak eta 
txandak, eta laneko araudia eta laneko arriskuen prebentzioari buruzkoa.  
BI1.7 Laneko jarraibideak eta aginduak prestatzeko, biltegiko berezko jarduerak hartzen dira kontuan, hau da, 
kargak, deskargak, manipulazioak eta mugimenduak, betiere errespetatuz produktuen espezifikazioak eta laneko 
araudia eta laneko arriskuen prebentzioari buruzkoa.  

LB2. Biltegia eremutan banatzea, eraginkortasun-irizpideak erabiliz eta erabil daitekeen espazioa optimizatuz, barne-
ibilbideak eta biltegiko kostuak minimizatzeko.  

BI2.1 Biltegiko eremuak zehazteko, egin beharreko operazioak eta mugimenduak hartzen dira kontuan: 
administrazioa, jasotzea, bidalketa, biltegiratzea, prestaketa, picking-a, korridoreak, barne-mugimenduak, cross-
docking-a, iragaitea eta abar.  
BI2.2 Biltegiaren azalera banatzeko, erabil daitekeen espazioa eta aplikatu beharreko segurtasun-araudia hartzen 
dira kontuan, aintzat hartuz, baita ere, salgaien ezaugarriak —zabalera, bolumena, pisua eta kondizioak— eta 
haien helburua, barne-mugimenduak eta biltegiko jardueretarako behar diren denborak minimizatuz eta, behar 
izanez gero, aplikazio informatiko egokiak eta aurrez ezarritako kodifikazio- eta identifikazio-sistemak erabiliz. 
   
BI2.3 Biltegiko espazioa optimizatzeko, erabilera-koefizientea eta biltegiaren edukiera erabilgarriaren indizea 
kalkulatzen dira eta, aldizka, horien aldaketak behatzen dira, eta, horrela, erabilgarria den espazioaren 
optimizazioa bermatzen da.  
BI2.4 Salgaiak biltegian kokatzeko eta ordenatzeko, haien identifikazio-datuak erabiltzen dira —dimentsioak, pisua, 
ezaugarriak, kontserbazio-eta manipulazio-baldintzak, posizioa, etab.—, salgaien informazio tekniko eta 
administratiboaren erregistro elektronikoan oinarrituz.  
BI2.5 Salgaiak une oro lokalizatu ahal izateko, biltegiko apalategiak eta instalazioak identifikatzeko eta/edo 
kodetzeko sistema bat baliatzen da, biltegiak antolatzeko eta kudeatzeko aplikazio informatikoak erabiliz.  

LB3 Biltegiko barne-operazioen eta -mugimenduen denborak eta estandarrak zehaztea, zerbitzuaren eraginkortasuna 
hobetzeko.  

BI3.1 Biltegiaren barruko operazio bakoitzean salgaiak mugitzeko behar den denboraren estandarrak kalkulatzeko, 
biltegiko prozesuak eta azpiprozesuak behatzen dira, eta dagozkien aplikazio informatikoak erabiltzen dira.  
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BI3.2 Eginbeharrak, gauzatze-denborak eta langile arduradunak zehazteko, biltegiaren jarduera eta salgaien 
kokapena, jasotzea eta bidalketa hartzen dira kontuan, arriskuak prebenitzeko araudia eta laneko segurtasunari 
buruzkoa betez eta, behar izanez gero, eginbeharrak kudeatzeko aplikazioak eta kronogramak erabiliz.  
BI3.3 Biltegian egindako jardueren denbora-estandarrak eta horiek lortzeko erabilitako baliabideak aldizka eta 
bereizita —produktuaren, zerbitzuaren, bezeroaren edo prozesuaren arabera— aztertzen dira, eta desbideratze 
eta gertakari ohikoenak identifikatzen dira.  
BI3.4 Denbora-estandarrak berriz kalkulatzen dira, biltegi barruko zerbitzu, jarduera edo prozesu bakoitzaren 
denbora-desbideratze sistematikoak kontuan hartuz.  
BI3.5 Biltegiko langileen jarduna ebaluatzeko informazioa lortzeko, lanpostuarekin eta ekipoarekin lotura zuzena 
duten parametroak aztertzen dira.  
BI3.6 Biltegiko taldeko kide bakoitzari buruz lortutako datuak enpresaren edo taldearen batez besteko datuekin 
alderatzen dira, beste batzuen artean, eta desbideratzeak detektatu eta birbideratu egiten dira, aurreikusitako 
helburuak lortzeko.  
BI3.7 Biltegiko langileen jarduna banan-banan ebaluatzen da, eta txosten bat helarazten zaio enpresaren 
zuzendaritzari, lan-antolamenduari eta sustapenari buruzko proposamenekin, langileen eraginkortasuna saritzeko.  
BI3.8 Jardueraren garapenari, estandarrei, mugimendu-bolumenei, erabilitako baliabideei, kostuei eta biltegiko 
zerbitzuaren kalitateari buruzko informazioa ezarritako denboran eta moduan transmititzen zaio zuzendaritzari edo 
goi-mailako arduradunei, dagozkien aplikazio informatikoak erabiliz.  

LB4. Biltegiko aurrekontua prestatzea eta kontrolatzea, kostuak kontuan hartuz, desbideratzeak identifikatzeko eta neurri 
zuzentzaileak proposatzeko.  

BI4.1 Biltegiko funtzionamenduaren kostuak aldizka kalkulatzen dira, unitate operatibo edo jarduera bakoitzari 
dagozkion estandar ekonomikoak kontuan hartuz eta, behar izanez gero, kalkulu-orri informatikoak erabiliz. 
BI4.2 Biltegiko gastuen aurrekontua egiteko, jasotako espezifikazioak hartzen dira kontuan, jarduera-kostuak eta 
ezarritako zerbitzu-maila aintzat hartuz eta, behar izanez gero, kalkulu-orri informatikoak erabiliz.  
BI4.3 Adierazle edo estandar ekonomiko optimoak (orduko kostua, zerbitzuko kostua eta abar) kalkulatzeko, 
aintzat hartzen dira kostu monetarioa, denbora eta modu eraginkorrean gauzatzeko edo hobetzeko beharrezkoak 
diren aldaketak.  
BI4.4 Aurreikusitako kostuekiko desbideratzeak aztertzen dira, arrazoiak eta jatorria identifikatuz eta enpresak 
ezarritako prozeduraren araberako neurri zuzentzaileak proposatuz.  

LB5. Biltegiko prozesuak eta jarduerak ikuskatzea, erakundeak etengabeko hobekuntzarako eta biltegi-zerbitzuaren 
beharrak detektatzeko ezarritako prozedurak eta kalitate-sistemak aplikatuz.  

BI5.1 Biltegiko zerbitzuaren garapenaren kontrol-prozesua zehazteko, edozein anomalia eraginkortasunez eta 
lastertasunez detektatzeko aukera ematen duten metodoak aplikatzen dira.  
BI5.2 Biltegiko zerbitzuaren edo sistemaren kalitate-mailak enpresak eta/edo bezeroek ezarritako kalitate-
eskakizunekin alderatzen dira.  
BI5.3 Zerbitzuan sortutako gertakariak aztertzen dira, arrazoiak detektatuz, konponbide posibleak baloratuz eta, 
egoerak hala iradokiz gero, esku hartuz.  
BI5.4 Biltegiko barne- eta kanpo-prozesuak —biltegi-sare, bezero eta hornitzaileekiko harremanak— arautzen 
dituzten protokoloak betetzen direla ikuskatzen da, enpresaren kalitate-planean edo -eskuliburuan oinarrituz.  
BI5.5 Biltegiratze-prozesuak eta -sistemak etengabe hobetzeko, aurrez ezarritako kalitate- eta segurtasun-
sistemak jartzen dira, eta horietan jasotako jarraibideak langileei jakinarazten zaizkie.  
BI5.6 Hasierako eta etengabeko prestakuntzaren beharrak —banakakoak zein taldearenak—detektatzeko, 
banakako zein taldekako kontsulten eta elkarrizketen bidez lortutako iradokizunak eta ekarpenak aztertzen dira eta 
jarduerak gauzatzeko modua ebaluatzen da.  
BI5.7 Biltegi-sarearen jardueren segimendua egiteko, jasotako espezifikazioen araberako giza baliabideak eta 
baliabide teknikoak ebaluatzen dira, eta biltegi-zerbitzuaren lan-prozesuaren eraginkortasunerako eta etengabeko 
hobekuntzarako sistemak proposatzen dira.  

LB6. Instalazioen eta ekipoen mantentze-lan prebentiboetarako programak antolatzea, biltegiaren funtzionamendua 
optimizatuz.  

BI6.1 Biltegiko instalazio, makina eta ekipoen mantentze-lanak fabrikatzaileek eta/edo hornitzaileek ezarritako 
espezifikazioen arabera programatzen dira, eta horiek egiteko aginduak ematen zaizkie langile arduradunei.  
BI6.2 Instalazioen eta ekipoen mantentze-lan prebentiboetan, operazioak aurrez zehaztutako planaren arabera 
ikuskatzen dira, biltegiko eguneroko operazioak eta jarduerak eteten ez direla ziurtatuz.  
BI6.3 Biltegiko ekipoen eta instalazioen etengabeko funtzionamendua ziurtatzeko, ekipo edo instalazio horietako 
arduradunek matxura-kasuak jakinaraziz gero izan beharreko jokabide alternatiboak antolatzen dira.  
BI6.4 Instalazioen eta ekipoen mantentze-lanen zerbitzua kanpora ateratzeko aukera aztertzeko, enpresak 
ezarritako kalitate-irizpideak eta zerbitzu-maila hartzen dira kontuan.  
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BI6.5 Biltegiaren funtzionamenduaren optimizazioa ezartzeko, ekipoak eta/edo instalazioak aldatzeko aukera 
hartzen da kontuan. 

LB7. Biltegiko giza taldea zuzentzea, haren parte hartzea eta motibazioa erraztuz, lidergo-tekniken eta gatazkak 
konpontzeko tekniken bidez.  

BI7.1 Biltegiko taldeak koordinatzeko eta zuzentzeko aginte- eta lidergo-estiloak aukeratzeko, helburu hauek 
lortuko direla bermatu behar da: kideen errendimendu maximoa, kideen garapen profesional eta pertsonal 
maximoa eta eraginkortasunaren sorrera, biltegiko prozesuaren errentagarritasuna lortzeko.  
BI7.2 Ekipoaren motibazioan eragina duten faktoreak identifikatzeko, kideen iradokizunak eta ekarpenak aztertzen 
dira, elkarrizketa pertsonalak egiten dira eta, behar izanez gero, ideia-jasak egiten dira, interkomunikazio-prozesu 
eraginkorrak aplikatuz.  
BI7.3 Biltegiko langileen pizgarriak modu objektiboan zehazten dira, aurrez ezarritako errendimendu-parametro 
ezagun eta ebaluagarrien arabera.  
BI7.4 Taldekideei motibazio-teknikak aplikatzen zaizkie, lanean izandako arrakastak aitortuz eta erakundeak 
ezarritako pizgarriak emanez.  
BI7.5 Biltegian sortutako gatazka-egoerak zehaztasunez identifikatzen dira, kontuan hartuz hasierako jarrera 
desberdinak eta aldeen desadostasun-puntuak.  
BI7.6 Gatazka kudeatzeko edo konpontzeko metodoa erabiltzean, konponbide-teknika desberdinak hartzen dira 
kontuan: taldearen barruan negoziatzeko eta erabakiak hartzeko prozedurak —kontsentsua, gehiengoa, etab.— 
edo ordezkarien esku uztea.  
BI7.7 Gatazka-egoera batean negoziatu beharreko helburuak modu errealistan ezartzen dira, zehaztuz noraino 
eman daitekeen amore eta horren truke eska daitezkeen neurri konpentsatzaileak, baita uko egin behar ez zaion 
tarte minimoa ere.  
BI7.8 Biltegiko langileen taldeko kideekiko negoziazio-prozesuan, jarrera malgua eta segurua erakutsi behar da 
gatazkaren aurrean, eta akordioak egiteko aldez aurretiko jarrera ona izan behar da beti, bestearekiko errespetuz 
jokatuz eta erakundearen helburu orokorrekin bat etorriz.  
BI7.9 Negoziazioa bi aldeen beharrak asetzen dituzten akordioen gainean ixten da, giro adeitsuan eta ondorengo 
negoziazioei atea zabalik utziz. 

 
Lanbide-testuingurua 
. 

Ekoizpen-baliabideak  
Ordenagailu pertsonalak sare lokalean, Internet konexioarekin. Teleprozesu-postuak, faxa, telefonoa, PDA. 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. Ekipoaren segimendua 
egiteko eta ekipoa kontrolatzeko aplikazioak. 
. 

Produktuak eta emaitzak 
Giza baliabideen eta baliabide teknikoen beharrak zehaztea. Biltegiko ekipoak, baliabideak eta tresnak hautatzea. 
Biltegiratze-metodoak eta -teknikak. Salgaien barne-banaketarako planoak. Erabilera-koefizienteen eta ahalmen-
indizeen kalkulua. Biltegiko operazioei buruzko txostenak eta protokoloak. Biltegiaren aurrekontua. Estandar 
ekonomikoak eta biltegiratze-denborenak. Kostuen desbideratzearen segimendua. Mantentze-lanen programazioa. 
Prestakuntza-beharren detekzioa. Gatazkak konpontzea biltegiaren inguruan eta biltegiko taldean. Taldea ebaluatzeko 
plana. Taldearen ebaluazioari buruzko emaitzen txostena.  
 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Jarduerei, salgaiei eta biltegiaren ezaugarriei buruzko txostena. Biltegiko segurtasunari buruzko arauak. Biltegi barruko 
eta kanpoko prozesuei buruzko protokoloa. Biltegiratzeko sistemak. Erakundearen kalitate-eskuliburua. Ekoizpen-
planak. Mantentze-lanetarako ekipoei buruzko informazioa. Logistikan eta biltegiratzean espezializatutako aldizkariak. 
Segurtasun-arauak eta salgaien manipulazioa. Salgaiei buruzko informazio teknikoa. Kargak manipulatzeko sistemei 
buruz merkatuan dagoen informazioa. Taldeko kideen errendimenduari eta erakundearen batez bestekoei buruzko 
txostena. Taldeko kideak trebatzeko eta sustatzeko plana. Prestakuntza planifikatzeko inprimakia. 
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2. gaitasun-atala: 
BILTEGIKO ERAGIKETAK KUDEATZEA ETA KOORDINATZEA 

 

Kodea: UC1015_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1. Salgaien biltegiko operazioak eta fluxuak antolatzea egunero, biltegi-zerbitzuaren kalitatea bermatuz.  

BI1.1 Biltegian aurreikusitako salgai-operazioei eta -fluxuei buruzko informazioa dagozkien sailen eta/edo 
bezeroen bidez lortzen da, biltegiko lanaren programazioari ekartzen dizkioten eginbeharrak aztertuz.  
BI1.2 Biltegiko eguneroko eginbeharrak antolatzeko, langileei lan-aginduak esleitzen zaizkie eta ilarak eta botila-
lepoak saihesten dira, jarduera bakoitzerako aurrez kalkulatutako denbora kontuan hartuz, prozesuaren kalitatea 
bermatuz eta, hala badagokio, eginbeharrak kudeatzeko aplikazio informatiko bat erabiliz.  
BI1.3 Eguneroko agindu eta/do jarraibideak langile arduradunei transmititzen zaizkie, ziurtatuz ondo ulertu direla 
eta bete egiten direla arriskuak prebenitzeko araudia eta salgaiak manipulatzeko gomendioak.  
BI1.4 Aurreikusitako salgai-fluxuak, hau da, salgaien sarrerak eta irteerak, biltegiko stockak kudeatzeko sisteman 
erregistratzen dira, eta, hala badagokio, biltegiak kudeatzeko aplikazio informatikoak erabiltzen dira.  
BI1.5 Biltegian erabilgarri dagoen stocka egunero kontrolatu behar da, eskaerak betetzeko salgaiak badaudela 
egiaztatuz, eta, hala ez bada, biltegien eta/edo hornitzaileen sarean aurkitu behar dira barruko zein kanpoko 
bezeroaren beharrak asetzeko behar diren salgaiak.  
BI1.6 Salgai-fluxuak koordinatzeko eta salgaien segimendua egiteko, baliabide elektronikoen bidezko komunikazio- 
eta transmisio-sistemak (EDI) erabiltzen dira.  

LB2. Salgaien eguneroko sarrerak eta kokapena koordinatzea biltegian, jasotako espezifikazioei jarraikiz eta biltegiratze-
prozesua optimizatuz.  

BI 2.1 Egunero biltegira eta/edo kaietara heltzen diren ibilgailuetako salgaien deskargak antolatzeko, txandaren, 
helburuaren, salgai-motaren edo ezarritako irizpidearen araberako toki bat esleitzen zaie ibilgailuei.  
BI2.2 Salgaien sarrera kontrolatzeko, sorta bakoitza dagozkion dokumentuekin eta sorta horri buruz biltegian 
dauden dokumentuekin bat datorrela egiaztatzen da.  
BI2.3 Itzulitako salgaiak jasoz gero, garraiolariari eta/edo bezero edo hornitzaileari eskatzen zaio itzulketaren 
arrazoiei buruzko informazioa, ezarritako prozedurari jarraikiz.  
BI2.4 Salgaiek biltegiko itxarote-eremuan egin beharreko denbora minimizatzeko, salgaien fluxu tirabiratsuak 
identifikatzen dira, eta behar besteko presarekin esleitzen dira salgaien tokia, kokalekua eta helburua. 
BI2.5 Salgaien deskarga, manipulazioa eta mugimendua ikuskatzeko, produktuaren fitxan, kodean edo 
identifikazio-etiketan horri buruz jasotako jarraibideak hartzen dira kontuan, salgaien osotasuna eta trazabilitatea 
bermatuz, operazioen denbora optimizatuz eta segurtasunari eta lan-arriskuak prebenitzeari buruzko araudia eta 
ezarritako prozedurak betez.  
BI2.6 Kargen bereizketa eta salgaiei bilgarria kentzeko lanak ikuskatzeko, salgaiek biltegian duten kokapenari, 
segurtasun-arauei eta barne-etiketatzeari buruzko jarraibideak transmititzen dira.  
BI2.7 Salgaien biltegiratze-tokia esleitzeko, salgaiak biltegian dauden bitartean kontserbazio-kondizioak eta 
biltegian aplikaturiko irizpideak betetzen direla bermatu behar da.  

LB3. Biltegiko salgaien irteera-fluxuak kudeatzea egunero, eskaerak prestatzeko teknikak —salgaiak bidaltzeko egokiak 
direnak— aplikatzen direla ikuskatuz.  

BI3.1 Salgaiak prestatzeari buruzko jarraibideak transmititzeko, "ahots bidezko picking-a'" edo beste edozein 
sistema erabiltzen da, erabilitako kudeaketa-sistemaren arabera, irteera-lehentasunei buruzko arauei eta 
segurtasunari eta laneko arriskuak prebenitzeari buruzko kondizioei buruzko arauei jarraikiz.  
BI3.2 Salgaiak karga-unitateetan, paletetan edo edukiontzietan kokatzeko, espazioa optimizatu behar da, 
hutsuneak minimizatuz eta salgaien estiba zuzena egiaztatuz, biltegi barruko mugimenduetan gerta daitezkeen 
istripuak saihesteko.  
BI3.3 Egiaztatu behar da eskaeren prestaketa (picking-a eta/edo co-picking-a) aurrez zehaztutako ateratze-
metodoaren arabera egiten dela, baita bidalketak ibilgailuetan ateratzeko eta/edo kargatzeko eremuaren eta 
ordenaren arabera ere.  
BI3.4 Picking-eremuaren hornidura bermatzeko, aurreikusitako irteerak eta salgaien eskaera-aginduak hartzen dira 
kontuan, eta operazioen kudeaketa optimoa bultzatzen da.  
BI3.5 Bidalketen seinaleztapena, errotulazioa, kodetzea eta etiketatzea salgaien berezitasunen, manipulazioari eta 
mantentze-lanei buruzko kondizioen eta abarren arabera egiten dela egiaztatzen da, eta, era berean, indarrean 
den araudia eta gaiari buruzko gomendioak betetzen direla egiaztatzen da .  
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BI3.6 Eskaerak eta/edo bidalketak ibilgailuan kargatzeko lanak ikuskatzeko, garraiolariaren edo gidariaren 
adostasuna egiaztatu behar da, eta salgaiei eta manipulatzeko eta garraiatzeko kondizioei buruzko dokumentuak 
transmititu behar zaizkio.  

LB4. Biltegiko izakinak kontrolatzea, inbentarioaren desbideratzeak identifikatzeko ezarritako prozedura eta arauak 
ikuskatuz eta neurri zuzentzaileak proposatuz.  

BI4.1 Inbentarioa kudeatzeko eta kontrolatzeko parametroak (stock-maila, batez besteko stocka, errotazio-
koefizientea, segurtasun-stocka, etab.) kalkulatzen dira, eta goi-karguei emaitzak transmititu eta desbideratzeei 
edo stock-hausturei buruzko informazioa ematen zaie, salgaiak berriro biltegian jarri ahal izateko garai eta forma 
egokian.  
BI4.2 Stockean dauden salgaien zenbaketa ezarritako periodikotasunaren arabera antolatzen da, inbentarioak 
kontrolatzeko ezarritako sistemaren arabera, eta modu tradizionalean edo baliabide informatikoen bidez egiteko 
beharrezko jarraibideak transmitituz.  
BI4.3 Zenbaketen emaitzak inbentario-liburuetako salgaiekin alderatzen dira, edo, hala badagokio, biltegia 
kudeatzeko aplikazio informatikokoekin, desberdintasunen arrazoiak aztertuz, hala badagokio, eta egoera 
erregularizatuz, biltegiaren funtzionamendurako arauetan edo protokoloetan ezarritako baliabideen bidez.  
BI4.4 Biltegiko stock fisikoaren eta kontabilitateko stockaren artean deskoadreak egonez gero, akatsaren arrazoia 
identifikatzen da, eta horiek zuzentzeko neurriak proposatzen dira, gertakaria transmitituz jasotako espezifikazioen 
arabera eta, hala badagokio, biltegiak kudeatzeko eta antolatzeko aplikazio informatikoak erabiliz. 

LB5. Biltegiko langileen eguneroko jarduerak kudeatzea, lanerako planaren eta jasotako espezifikazioen arabera, 
biltegiko jardueren garapen eraginkorra bermatzeko.  

BI5.1 Biltegiko operazio bakoitzean arituko diren langileak zehazteko, jasotako aginduak eta espezifikazioak 
hartzen dira kontuan, laneko araudia eta segurtasunari eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko gomendioak 
betez.  
BI5.2 Biltegiko berariazko aginduen eta eguneroko jardueren jarraibideak (kargak, deskargak, manipulazioak eta 
mugimenduak) dagokien langileei transmititzen zaizkie, modu argi eta zehatzean, eta dagokien erantzukizun-
mailari buruzko zalantzak argituz.  
BI5.3 Laneko aginduak eta biltegiko langileen jarduerak modu eraginkorrean betetzean eta egitean segurtasunari 
eta higieneari buruzko araudia, protokoloak eta erakundeak kalitate-sistemaren inguruan ezarritako irizpideak 
kontuan hartzen direla egiaztatu behar da.  
BI5.4 Lana ahalik eta denbora txikienean egiten da, ezarritako operazio-estandarrak kontuan hartuz eta 
produktibitatearen hobekuntza bermatuz.  
BI5.5 Biltegiko langileen informazio- eta prestakuntza-beharrak jasotzen dira, eta giza baliabideen arduradunei edo 
haien goikoei transmititzen zaizkie.  
BI5.6 Komunikazio-teknikak erabiltzen dira biltegiko langileekin sortzen diren erlazioetan, haien integrazioa eta 
talde-lana sustatzeko. 

 

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 
Biltegiko operazioen eta jardueren plangintza eta kontrola. Salgaien sarrerak eta irteerak jasotzea eta egiaztatzea. 
Salgai-fluxuen antolamendua. Stockaren kontrolari buruzko txostenak eta emaitzak: segurtasun stocka, batez besteko 
stocka, mugimendu-ratioak, desbideratzeak, stock-hausturak, etab. Eskaeren prestakuntzaren kontrola. Lan-aginduak. 
Salgaien etiketatzearen eta seinaleztapenaren kontrola. Biltegiko talde-lanaren koordinazioa. Prestakuntza- eta 
informazio-beharren iradokizunak eta ekarpenak. 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Biltegiko eskaerei, lan-aginduei eta zerbitzuei buruzko informazioa. Salgaien biltegiratzeari buruzko segurtasun-araudia. 
Biltegiratzeari buruzko argitalpen espezifikoak. Salgaien, ibilgailuen eta manipulazio-ekipoen ezaugarriei buruzko 
informazioa. Salgaien erabilgarritasunari eta segimenduari buruzko informazioa. Salgaien sarrerei, ibilgailuak jasotzeari, 
deskargei eta prestatu beharreko bidalketei buruzko informazioa. Bezeroei eta hornitzaileei buruzko informazioa. 
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Erakundearen kalitate-eskuliburua. Lan- eta prozedura-protokoloak. Produktuen informazio teknikoa. Salgaien 
inbentarioak. Segurtasunari eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia. Bilgarrien seinaleztapenari eta 
errotulazioari buruzko araudia Biltegiko fitxak. 

 
 
 
 

3. gaitasun-atala 
LOGISTIKA-KATEAREN OPTIMIZAZIOAN PARTE HARTZEA, 
ERAKUNDEAK EZARRITAKO IRIZPIDEEI JARRAIKIZ 

 

Kodea: UC1005_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
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.  
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.  
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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) logistika-
katean 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.  

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. 
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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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III PRESTAKUNTZA  
 
 

 
1. prestakuntza-modulua:  

BILTEGIEN ANTOLAMENDUA 

 
2. prestakuntza-modulua:  

BILTEGIRATZE-ERAGIKETEN KUDEAKETA 

 
3. prestakuntza-modulua:  

LOGISTIKA-KATEAREN OPTIMIZAZIOA 

  
4. prestakuntza-modulua:  

BILTEGIEN ANTOLAMENDUKO ETA KUDEAKETAKO LANEKOAK EZ 
DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

 
 

1 
2 
3 

4 
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1. prestakuntza-modulua:  
BILTEGIEN ANTOLAMENDUA 
 

Kodea: MF1014_ 3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UF1014_3 Biltegia antolatzea, aurreikusitako irizpideen eta jarduera-mailen 

arabera.  
 

Iraupena: 140 ordu 

 
 

1.1. prestakuntza-atala 
BILTEGIAREN DISEINUA ETA ANTOLAMENDUA 
 
Kodea: UF0926 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB5 lanbide-burutzapenekin, biltegiaren 

diseinuari eta zerbitzuaren kalitateari dagokienez, baita LB2, LB3, LB4 eta LB6 lanbide-burutzapenekin ere. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Biltegien antolamenduan espazioa eta denborak optimizatzeko metodoak eta teknikak aztertzea, indarrean den araudia 
betez.  

EI1.1 Biltegi baten antolamendu-egituren eta egitura funtzionalen diseinuan modu orokorrean aplikatzen diren 
parametroak, aldagaiak eta irizpideak zehaztea, produktuari, bezeroari eta jarduerari datxekien operazioen arabera.  
EI1.2 Banaketa espazialari eta informazio- eta salgai-fluxuei dagokienez biltegiaren jardunbideari eragiten dioten 
jarduerak eta azpiprozesuak azaltzea, bai eta jarduera eta azpiprozesu horiek horniduraren logistika-katearekin duten 
erlazioa ere.  
EI1.3 Behar bezala zehaztutako ezaugarriak eta espazio-banaketa dituen biltegi batean oinarrituz, arriskuak 
prebenitzeko araudia eta biltegiko jarduerekin zerikusia duten normalizazio-gomendioak interpretatzea.  
EI1.4 Kudeaketa operatiborako eredu ezberdinen abantailak eta eragozpenak ezartzea, biltegiko hutsuneei eta 
espazioari dagokienez, biltegi ezberdinen artean eta kokapenen kudeaketa-ereduen artean.  
EI1.5 Biltegiaren "lay-out" bat edo zonifikazio bat diseinatzea, eremu ezberdinak eta haien ezaugarri teknikoak zehaztuz, 
baita haien oinarria eta helburua ere.  
EI1.6 Ereduzko biltegi baten fluxu fisikoen eta informazio-fluxuaren diagrama zehaztea.  
EI1.7 Biltegiratze-sistema ezberdinen kondizioak eta modalitateak aztertzea, salgai-moten, bezero-moten, produkzioaren 
plangintza-motaren eta enpresaren hornidura-katearen ezaugarrien arabera.  

A2: Biltegi- eta salgai-mota ezberdinei egokitutako ekipoak eta instalazioak zehaztea.  
EI2.1 Biltegi-mota ezberdinetan erabili ohi diren ekipoak eta erabilgarritasunak identifikatzea, jarduerari datxekien 
operazioen arabera esleituz.  
EI2.2 Biltegiari, jarduerari eta produktu-motari buruzko ezaugarriak behar bezala zehaztuta dituen eta aurrekontu ezagun 
mugatua duen kasu praktiko batetik abiatuz, ekipo-mota ezberdinen eta instalazio egokiaren bilaketa eta hautaketa 
simulatzea, horien kostu-kalitate erlazioa ebaluatuz.  

A3: Biltegi-mota ezberdinetako ekipoen eta instalazioen mantentze-lanetarako planak egitea, araudiari eta fabrikatzailearen 
gomendioei jarraikiz, mantentze-lanetako jarduerak oztopatu gabe.  

EI3.1 Biltegiko ekipoen eta instalazioen mantentze-lanetarako plan bat egiteko beharra azaltzea, kontuan hartuz 
espezifikazio teknikoak, aplikatu beharreko araudia, lanerako aurreikusitako plangintza eta biltegiko jarduera.  
EI3.2 Biltegiaren kudeaketa eraginkorraren barruan, biltegiaren mantentze-lanek edo azpiegiturak dituzten kostuen 
elementuak identifikatzea.  
EI3.3 Mantentze-lanen plan baten jarraipen- eta kontrol-prozedurak deskribatzea, ustekabekoak gertatzen direnerako 
alternatibak zehaztuz.  

1 
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EI3.4 Biltegi bateko mantentze-lanetako ekipoen eskuliburu teknikoetan jasotako informazioa kontuan hartuz:  
- Ekipoen mantentze-lanen kostuak zehaztea.  
- Mantentze-lanetarako plana egitea, operazio zehatzak egiteko aldizkakotasunak zehaztuz eta mantentze-lanen 

ohiko jarduerak oztopatu gabe.  
- Mantentze-lanak egitearen edo haren segimenduaren ardura izango duten langileen profila zehaztea.  

A4: Gastuen eta biltegi-zerbitzuaren kostuen aurrekontuak egitea, aplikazio informatikoak eta kalkulu-orriak erabiliz.  
EI4.1 Biltegi-zerbitzuaren gutxi gorabeherako aurrekontu bat egiteko kontuan izan beharreko kontu-sailak eta 
kontzeptuak azaltzea. 
EI4.2 Biltegiratze-kostuan eragina duten aldagaiak deskribatzea: administrazio-kostuak, espazioen erabilerarenak, 
operatiboak, zaharkitzearenak eta hondatzearenak, finantzarioak, etab.  
EI4.3 Biltegiko jarduerak lan- eta denbora-unitatetan bereiztea, kalkulu-orriak erabiliz, neurtzeko eta baloratzeko.  
EI4.4 Biltegiaren hobekuntza jarraituko ingurune batean, baloratzea material berria erostea eta berrikuntzak egitea 
materialaren, manipulazio-ekipoen eta salgaien segimendua egiteko sistemen esparruan, alderatuz katalogoak eta datu-
baseak kontsultatuz lortutako aukera ezberdinen kostuak eta onurak. 
EI4.5 Biltegiratze- eta manipulazio-elementuen eskurapen-prezioaren eta ustiatze-kostuaren irizpideak zehaztea. 
EI4.6 Biltegiratze-zerbitzuaren, balio erantsiko operazioen, karga-unitateen prestaketaren eta abarren kostuak 
kalkulatzea.  

A5: Biltegiratze-zerbitzuaren etengabeko hobekuntzarako kalitate-sistemak garatzea.  
EI5.1 Ondokoei buruzko oinarrizko kontzeptuak azaltzea:  

- Biltegi-zerbitzuaren kalitatea.  
- Biltegiaren barne- eta kanpo-bezero eta -hornitzaileak.  
- Prozedura eta dokumentuei dagozkien protokoloak lantzea.  
- Biltegiko langileen prestakuntza- eta hobekuntza-beharrak.  

EI5.2 Biltegi batean kalitate-sistema bat modu eraginkorrean ezartzeko behar diren elementu eta protokoloak aztertzea.  
EI5.3 Biltegien kudeaketari buruzko kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela, kalkulatu 
adierazle hauek, beste batzuen artean: biltegiratze- eta banaketa-zerbitzuaren kalitatea, aurreikuspenen desbideratzeak, 
akatsen portzentajeak, itzultzeen portzentajeak, salgaien lermak, biltegiko salgaien zaharkitze-indizea, etab.  
EI5.4 Biltegi-zerbitzu batean gertatu ohi diren gertakari edo erreklamazioen datu historikoen kasu praktiko batean 
oinarrituta:  

- Ondorioak ateratzea.  
- Zerbitzuaren kalitatea hobetzeko aplika litezkeen neurriak azaltzea.  

EI5.5 Biltegi-zerbitzuen kasu praktiko batean oinarrituta, bezeroaren gogobetetze-maila ebaluatzeko sistemak eta 
teknikak deskribatzea.  

A6: Biltegi-zerbitzuaren kalitatea hobetzeko eta denborak, giza baliabideak eta baliabide teknikoak optimizatzeko behar diren 
denbora-adierazle eta -estandarrak kalkulatzea.  

EI6.1 Biltegi-zerbitzuaren prozesuen denborak aztertu eta neurtzeko erabili ohi diren metodoak deskribatzea.  
EI6.2 Biltegiaren funtzionamenduari dagokionez, konparazioak egiteko eta eraginkortasuna kalibratzeko neurtu 
beharreko prozesuak eta erabili beharreko ratioak zehaztea.  
EI6.3 Denbora-analisiaren garrantzia argumentatzea eta prozesuen arteko kudeaketa hobetzeko proposamenak egitea, 
botila-lepoak, prozesuen arteko denbora-tarteak, ilarak, atzerapenak eta abar ezabatzeko.  
EI6.4 Biltegiko langileen jardunaren segimendua eta ebaluazioa egiteko metodoak, aldagaiak eta adierazleak zehaztea.  
EI6.5 Biltegi bateko berariazko zamaketa-lanak egiten diren biltegi batean oinarrituta, eta ezaugarriak behar bezala 
zehaztuta daudela:  

- Egiten diren jardueren denborak kalkulatzea.  
- Eraginkortasun-maila, produktibitatea eta lan-ratioak handitzeko behar diren aldaketak proposatzea eta 

zehaztea. 

 
Edukiak 
1. Biltegien diseinua 

- Biltegian egiten diren prozesuak eta jarduerak:  

• Hartzea eta kontrolatzea.  

• Biltegiratzea. 

• Prestatzea (picking). 

• Cross-docking-a. 

• Eskaeraren azken prestaketa. 

• Bidalketen eremura eramatea.  
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• Produktuak balioztatzea. 

• Operazioek eta jarduerek biltegiaren diseinuan duten eragina. 
- Prozesuen eta jardueren aldaerak, enpresaren tamainaren arabera: 

• Fabrikazioa: 

• Banaketa. 

• Enpresa txiki eta ertainak (ETE). 

• Enpresa handiak. 
- Jabetzako edo alokairuko biltegia. 

• Abantailak eta eragozpenak.  

• Biltegiratze-mota bat edo bestea aholkatzen duten egoerak. 

• Biltegien sarea.  
- Biltegiaren diseinua.  

• Biltegia diseinatzeko oinarrizko printzipioak: eremuak eta lay-out-a. 

• Diseinuaren helburuak: ahalmena eta eraginkortasuna.  

• Diseinuan eragiten duten aldagaiak: fluxuen bolumena, enpresaren tamaina eta produktu-mota. Salgaien 
fluxuak. 

• Biltegiaren diseinua eta baliabide materialak: korridoreak, mantentze-lanen ekipoa eta apalategiak.  

• Lurra: eskuragarritasuna, kostua eta diseinuan dituen ondorioak.  

• Eraikuntzaren alorreko hirigintza-arauak.  

• Biltegiaren diseinua, eta horrek produktibitatean duen eragina: produktibitatea biltegian. Denborak neurtzea. 
Ratio alderagarriak, biltegi-motaren arabera. Kalkuluak eta neurketak egiteko sistemak. Produktibitatea eta 
biltegi-motak.  

• Biltegiak diseinatzeko aplikazio informatikoak. 
- Biltegiratzean eta biltegietako manipulazioan kontuan hartu beharreko arau espezifikoak: 

• Galkorrak. 

• Salgai arriskutsuak. 

 
2. Biltegiaren antolamendua 

- Biltegi-motak: 

• Manipulazioen arabera: blokeka, apalategiak.  

• Biltegi automatikoak.  

• Produktu-mota espezifikoen biltegiak: profil eta karga luzeak, bobinak, ordezko pieza handiak.  
- Fluxu fisikoak eta informazio-fluxuak biltegian. Fluxu-diagramak.  
- Egiturazko antolamendua biltegian: 

• Birika-eremua eta picking-a.  

• Egituraketa-irizpideak: Abantailak eta eragozpenak.  

• Behe mailako edo altuerako picking-a: eremu batean, edo biltegiaren luze-zabalean.  

• Espazioaren antolamendua eta salgaien banaketa: hutsune finkoa eta hutsune aldagarria. 
- Biltegien kudeaketaren antolamendua.  

• Biltegiaren kudeaketaren antolamendua: biltegiak kudeatzeko sistemen (BKS) eta ERP sistemen 
funtzionaltasunak eta ezaugarriak. BKS ezartzearen abantailak eta kostuak. 

• Aplikazio informatiko espezifikoak: Testuetan eta sistema grafikoetan oinarritutako sistemak. Abantailak eta 
eragozpenak. 

• Datuak sartzea. Ekipoak eta funtzionamendua. 

• Datu-basea: mantentze-lanak eta edizioa. Erabiltzeko arauak. 

• Picking-a eta informatika. 

• Larrialdi-planak eta segurtasun informatikoa. 
- Produktibitatea, denborak eta biltegiko baliabideak. Teknologia eta produktibitatea. 
- Biltegiko antolamendu-elementuak eta elementu materialak. 

• Aleka edo taldeka ateratzea. 

• Prestatzaile bat edo gehiago. 

• "Langilea produktura" edo "produktua langilearengana" sistemak. 

• Picking to light. 

• Ahots bidezko picking-a. 

• Irrati-maiztasuneko sistema: tag-ak eta etiketak. 
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3. biltegiko mantentze-lanak, ekipoak eta instalazioak  
- Biltegiko mantentze-lanak, ekipoak eta instalazioak: 

• Sailkapena, helburua, tipologia.  

• Erabilera-egoerak.  
- Biltegiratzeko oinarrizko ekipoak.  

• Kutxetarako apalategiak eta paletetarako apalategiak. Apalategi-motak, abantailak eta eragozpenak. 

• Erabilera-egoerak, kostuak.  

• Produktu berezien mantentze-lanetarako ekipoak. 
- Ekipoak eta instalazioak biltegi automatikoetan:  

• Karrusela, paternosterra, megalift-a, mini-load-a, transelebadorea. 
- Manipulazio-ekipoak hautatzea:  

• Eskuratze-aldagaiak: erosketa, alokairua, renting-a, leasing-a.  

• Eskuratzeko modua aukeratzeko irizpideak: abantailak eta eragozpenak. 

• Ekipoak hautatzeko irizpideak. 
- Biltegietako mantentze-lanetarako planak eta programak.  

• Mantentze-lanen plana egitea, gauzatzea eta kontrolatzea. 

• Beste plan batzuk egitea: larrialdi-plana, matxura kasuetarako eta/edo elementu edo sistema bat txarto 
dabilenerako.  

- Prebentziozko mantentze-lanen plana.  

• Fabrikatzailearen eskuliburu teknikoak eta erabilera-kondizioak.  

• Erabilera- eta kontserbazio-jarraibideak.  

• Matxurak eta mantentze-lanak. 

• Mantentze-lanak behar dituzten biltegiko beste elementu batzuk.  
- Plana aplikatzea, planaren kostua eta mantentze-lanetarako programak:  

• Plana gauzatzeko kondizio optimoak garai eta formari dagokienez, enpresaren jardueraren arabera.  

• Aldizkakotasuna; tartean diren enpresako elementu eta langileak. 

• Kanpoko eta/edo barruko mantentze-lanak. 

4. Biltegiaren kostua eta aurrekontua  
- Inbertsioa biltegian.  

• Inbertsio totala, banakako inbertsioa (biltegiratze-unitatearen araberakoa).  

• Amortizazioa.  

• Urteko kostu operatiboa: hutsuneko, beterik dagoen hutsuneko (okupazio-indizea) eta biltegiratze-unitateko 
(errotazio-indizea).  

• Biltegiko hutsuneak, okupazio-indizeak eta errotazioa balioestea. 
- Inbertsioen aurrekontua eta aurrekontu operatiboa.  

• Inbertsioen aurrekontua egitea. Inbertsioen aurrekontua osatzen duten partidak.  

• Inbertsio totalaren kostua zehaztea, baita banakakoa ere, biltegiratze-unitatearen araberakoa. 

• Aurrekontu operatiboa: aurrekontua osatzen duten partidak: zamalan-operazioak, sarreren kontrola, 
biltegiratzea, picking-a, eskaera azkenekoz prestatzea.  

• Aurrekontuko beste partida batzuk: energia, komunikazioak, informatika, kontsumigarriak, O+B, aseguruak, 
zergak, konponketak, istripuak.  

- Kostu operatiboa egozteko jarduera-unitatea zehaztea, eta produktuari eta/edo bezeroei dagozkien batez besteko 
eta banakako kostuak kalkulatzea. 

- Aurrekontua biltegi-zerbitzua kontrolatzeko tresna gisa: desbideratzeak eta ustekabekoak. 
 

5. Biltegiko zerbitzua hobetzeko kalitatea  
- Zerbitzuaren kalitatea biltegian:  

• Definizioa eta ezaugarriak.  

• Kanpo- eta barne-bezeroak.  

• Zerbitzuaren kalitatearen neurketa. Zerbitzuaren kalitatearen adierazleak.  

• Nola ezarri kalitate-sistema bat. Faseak, protokoloak, helburuak. 

• Langileen prestakuntza eta kalitatea.  

• Kalitate-eskuliburua. 
- Barne-prozesuen kalitatea: 

• Dokumentazioa.  

• Jokaera arruntaren eta larrialdi-egoeretako jokaeraren protokoloak lantzea.  
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- Kalitatea eta hornitzaileak: 

• Hornitzaileen kalitatearen neurketa.  

• Hornitzaileekin ezarri beharreko sinergiak. 
- Kalitatea eta bezeroak: 

• Bezeroek kalitatea neurtzea: gogobetetze-inkestak. 

• Bezeroekin ezarri beharreko sinergiak: bezeroari kasu egiteko eta saldu osteko zerbitzua. 

• Bezeroen erreklamazioak.  
- Ustekabeen eta gertakarien kudeaketa:  

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

• Gertakariak argitzea: antolamendu-teknikak, prestakuntza, teknologian inbertitzea. 
- Kudeaketa-adierazleen koadroa eta kalitate-kontrolaren koadroa:  

• Okupazio-indizea.  

• Produktibitate-indizeak (totala eta langileko).  

• Akatsen eta zerbitzu-kalitatearen indizeak, etab. 
 
 

1.2. prestakuntza-atala 
BILTEGIKO LANTALDEAREN KUDEAKETA 
 
Kodea: UF0927 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 lanbide-burutzapenarekin, lan-taldearen 

prestakuntza-beharrei dagokienez, baita LB7 lanbide-burutzapenarekin ere.  
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Lantaldearen zuzendaritza- eta lidergo-estiloak zehaztea, ereduzko biltegi baten eguneroko operazioetan sortzen diren 
egoera ezberdinetarako.  

EI1.1 Ereduzko biltegi bateko lantaldeari aplikatu beharreko lidergo-estilo ezberdinak identifikatzea.  
EI1.2 Ereduzko biltegi bateko lantaldeko kideak motibatzeko elementu nagusiak adieraztea. 
EI1.3 Helburuen araberako zuzendaritza-sistema baten asmoa zein den zehaztea, ondoko hauei dagokienez: helburuak 
definitzea, erantzukizunak, eskumen pertsonalak, epeak, motibazioa, laguntza teknikoa eta emozionala eta erabakiak 
hartzea.  
EI1.4 Biltegiko langile-talde baten koordinazioaren arduradunari egokitutako eskumenak deskribatzea, gutxienez 
gaitasun emozionalak bereiziz, pertsonaren barrukoak eta pertsonen artekoak.  

A2: Biltegiko lantaldean ohikoak diren gatazka-egoera ezberdinetarako konponketa- eta negoziazio-estrategiak lantzea.  
EI2.1 Biltegi bateko lantaldearen barruko komunikazio-prozesuan, ahozkoan zein ez-ahozkoan, parte hartzen duten 
faktoreak identifikatzea.  
EI2.2 Biltegi bateko lan-ingurunean gertatu ohi diren jarrera emozionalak —jarrera biziak eta krisi-jarrerak— 
identifikatzea, eta horiek bultzatzeko edo birbideratzeko jarduera-estrategiak proposatzea.  
EI2.3 Biltegi bateko lantaldeko kideen ereduzko rol posibleak deskribatzea, baita haien integrazioa eta taldearen 
kohesioa hobetzeko estrategiak ere.  
EI2.4 Gatazkak konpontzeko estilo ezberdinak aztertzea, baita nagusiak eta biltegiko arduradunak betetzen duten rola 
ere.  
EI2.5 Biltegiko talde baten kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela, gatazkak detektatzeko 
eta taldeak modu egokian funtzionatzeko teknikak zehaztea.  
EI2.6 Biltegiko lantalde baten kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:  

- Proba soziometriko bat aplikatzea.  
- Emaitzak prozesatzea.  
- Soziograma egitea.  

- Emaitzak azaltzea.  
EI2.7 Nagusiak edo lantalde baten arduradunak lan-inguruneko gatazkak konpontzeko duen jarrera jasanberaren edo 
enpatiazkoaren garrantzia baloratzea.  
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EI2.8 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituen biltegiko egoera edo operazio batean lantalde batean erabil daitezkeen 
negoziazio-estiloak zehaztea. 

A3: Ereduzko biltegi bateko eguneroko operazioetan sortzen diren egoera ezberdinetan komunikazio-teknikak aplikatzea.  
EI3.1 Biltegiko lantalde batekiko komunikazioan, komunikazio eraginkorrerako prozesuen ezaugarriak bereiztea, baita 
hitzezkoak ez diren alderdien garrantzia ere.  
EI3.2 Entzute aktiboaren ezaugarri diren elementuak bereiztea, baita horiek biltegiko lan-prozesuan aplikatzearen 
abantailak ere.  
EI3.3 Pertsonen arteko komunikazioan sortu ohi diren zaitasunak eta oztopoak identifikatzea.  
EI3.4 Ahozko elkarrekintzari dagokionez, hiru erantzun-estiloren arteko ezberdintasunak azaltzea (adierazpenezkoa, 
oldarkorra eta ez-adierazpenezkoa), baita horietako bakoitzaren ahozko eta ez-ahozko jarrerak eta haien ondorioak ere.  

A4: Ereduzko prestakuntza-plan baten helburuak zehaztea, biltegi-zerbitzuaren eraginkortasuna eta kalitatea hobetzeko.  
EI4.1. Lantalde berria duen biltegi baten kasu praktiko batean, non langileek eginkizun zehatz batzuk bete behar 
dituzten:  

- Taldeko kide bakoitzaren prestakuntza-beharrak detektatzea, haren eskarmentuaren eta hasierako 
prestakuntzaren arabera.  

- Langile bakoitzaren eta talde osoaren beharrak aztertzea.  
- Hasierako prestakuntza-plan baterako prestakuntza-jarduerak ezartzea, eskumenen, profilaren eta lortutako 

emaitzen arabera. 
EI4.2 Aldaketa teknologiko bat izan duen edo zerbitzu, proiektu edo bezero berri bat duen biltegi baten kasu praktiko 
batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela:  

- Biltegiko langileen prestakuntza-beharrak detektatzea.  
- Langile bakoitzaren eta talde osoaren beharrak aztertzea.  
- Etengabeko prestakuntza-plan baterako prestakuntza-jarduerak ezartzea, eskumenen eta langileen profilaren 

arabera. 
-  

Edukiak 

1. Biltegiko lantaldearen antolamendua eta kudeaketa  
- Lanaren antolamendua biltegian:  

• Funtzioak esleitzea, horiek gauzatzeko baliabideak eta erantzukizunak esleitzea.  

• Lanpostuen definizioa. 
- Zuzendaritza-mailak.  

• Estrategikoa (goi-mailako zuzendaritza).  

• Taktikoa (erdi-mailako zuzendaritza).  

• Operatiboa (oinarrizko zuzendaritza).  

• Lotutako gaitasunak: teknikoak eta langileenak. 
- Helburuen araberako zuzendaritza:  

• Helburuak eta ezaugarriak. Abantailak.  

• Helburua: Kontzeptuak, motak eta ezaugarriak.  

• Helburuen formulazioa. Helburuen lorpen-adierazleak, kuantitatiboak eta kualitatiboak. 
- Talde-lanaren antolamendua.  

• Taldearen koordinazioa.  

• Metodoak eta eskarmentuak. 
- Lidergoa, autoritatea, boterea.  

• Liderra sortu egiten da, edo horretan ikasten du.  

• Lidergo-motak: autoritarioa, limurtzailea, aholku-emailea, parte-hartzailea.  

• Lidergoa, zuzendaritza eta kontrola.  

• Lider eraginkorraren ezaugarriak.  

• Biltegiko arduradun baten ezaugarriak. 
- Taldearen motibazioak.  

• Pizgarriak eta langileen beharrak.  

• Biltegiko talde-lanaren kondizio fisikoak eta giza giroa. 
- Faktore motibatzaileak: Aitortza, erantzukizuna, aurreramendu profesionala, ordainsaria, helburuak lortzea. 

• Emaitzen eta pertsonen ebaluazioa. 

2. Lanari aplikatutako komunikazio-teknikak eta biltegiko lantaldearen kudeaketa. Gatazken negoziazioa. 
- Talde-lana: Lanak banatzea, balio-aniztasuna, koordinazioa, komunikazioa, etengabeko hobekuntza. 
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- Talde-lana biltegian.  

• Ikuspegi globala eta tokiko jokaera.  

• Jokaera pertsonalek taldearen funtzionamenduan dituzten ondorioak. 
- Zailtasunak eta oztopoak pertsonen arteko komunikazioan. Nola gainditu. 
- Talde-lanean birkomunikatzeko teknikak, oro har, eta, bereziki, biltegiko lantaldean. 
- Jarrera-motak lanaren aurrean: pasiboa, aktiboa, proaktiboa. 
- Adierazteko moduak:  

• Adierazpenezkoa.  

• Ez-adierazpenezkoa.  

• Oldarkorra. 

• Iritzi konstruktiboa eta ez-konstruktiboa.  

• Elkarrizketa eta eztabaida.  
- Nola onartu kritikak, eta nola atera mezu positiboak haietatik.  
- Komunikazioa taldean: 

• Mezua: Ezaugarriak.  

• Transmisio- eta komunikazio-kanalak: ohar-taula, buletina, intraneta, taldeko elkarrizketa, elkarrizketa 
pribatuak. Beste batzuk. 

• Motibazioa, produktibitatea eta komunikazioa. 
- Biltegiko lanetan gatazkak eragin ditzaketen eremuak eta prozesuak. Identifikazioa eta kausak.  
- Gatazkak eta bitartekaritza. 

• Kontzeptuak: bitartekaritza, mugak, ekarpena, gauzatzeko modua.  

• Gatazkak konpontzean liderrak duen papera.  

• Gatazka baten alderdi objektiboa eta alderdi emozionalak. 
- Gatazkaren ikuspegi positiboa, hau da, parte-hartzea eta taldearen kohesioa —baita helburuen lorpena ere— 

bultzatzen dituen elementu gisa ikustea.  
- Gatazka baten aurreko jokabidearen metodologia.  

• Gertaera objektiboak eta parte-hartzaileen horiei buruz duten pertzepzioa.  

• Adostasun eza:  

• Ikuspuntu ezberdinak baloratzea, lortu beharreko helburua kontuan hartuta.  

• Soziometria, eta gatazken konponketan duen aplikazioa. 

3. Langileen prestakuntza, kalitatea eta lehiakortasuna.  
- Prestakuntza-planak: Egitura, edukia, helburuak. Prestakuntzak zerbitzuaren kalitatean duen eragina.  
- Etengabeko prestakuntza eta langile berrien prestakuntza.  

• Prestakuntza-plan baten faseak eta helburuak.  

• Prestakuntza eta giza faktorea.  

• Prestakuntza eta motibazioa.  

• Aldaketa teknologikoa eta prestakuntza edo birziklatzea.  

• Aldaketak negozioaren egituran eta edukian, eta birziklatzeko beharrak.  

• Aurrez aurreko eta aurrez aurrekoa ez den prestakuntza. 
 
 

1.3. prestakuntza-atala 
SEGURTASUNA ETA ARRISKUEN PREBENTZIOA BILTEGIAN 
 

Kodea: UF0928 

 

Iraupena: 30 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin, arriskuak prebenitzeari 

dagokionez, baita LB5 lanbide-burutzapenarekin ere.  
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Biltegi barruko hainbat operaziotan salgaiak erabili edo mugitzean ohikoenak diren istripu eta arriskuak identifikatzea.  

EI1.1 Biltegiak sor daitezkeen gertakari eta istripu ohikoenak deskribatzea.  
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EI1.2 Salgaiak manipulatzean eta eskorga jasotzaileen bidez mugitzean istripua gertatuz gero hartu beharreko neurriak , 
baita lanpostuen ergonomia ere.  
EI1.3 Biltegian istripua gertatuz gero jarraitu beharreko prozedura orokorra deskribatzea.  
EI1.4 Biltegiko jardueren eta mugimenduen ondorioz sor daitezkeen karga fisiko eta mentalak deskribatzea. 
EI1.5 Biltegi bateko manipulazio-lanetan, eskaerak prestatzeko lanetan eta barruko mugimenduetan parte hartzen duten 
aldagaiak behar bezala zehaztu ondoren:  

- Lan-jardueren arrisku-faktore nagusiak eta arrisku kolektiboen kontrol-neurriak zuzen identifikatzea.  
- Lan-ingurunean sute txikiak sortuz gero egokiak diren segurtasun-neurriak eta beharrezko babes-baliabideak 

deskribatzea.  

A2: Biltegietan arriskuak eta istripuak prebenitzeko neurriak aplikatzea, indarrean dauden araudi eta gomendioak kontuan 
hartuta.  

EI2.1 Biltegiko arriskuak prebenitzeko plan bat egiteko beharra azaltzea, kontuan hartuta aplikatu beharreko araudia, 
aurreikusitako lanaren plangintza eta biltegiko jarduerak.  
EI2.2 Biltegiko arrisku- eta istripu-elementuak identifikatzea.  
EI2.3 Segurtasun-plan baten jarraipen- eta kontrol-prozedurak deskribatzea, istripuak gertatzen direnerako alternatibak 
zehaztuz.  
EI2.4 Jokabide seguruak eta lan- eta babes-ekipoen erabilera zuzena sustatzea, eta prebentzio-jardueren garapenean 
langileen interesa eta kooperazioa sustatzea modu integratuan. 
EI2.5 Oinarrizko prebentzio-jarduerak sustatzea: ordena, garbitasuna, seinaleztapena eta mantentze-lan orokorrak. 

Edukiak 
1. Biltegiko segurtasuna 

- Kontzeptua eta definizioa: segurtasuna eta segurtasun-teknikak biltegian.  
- Prebentzio-segurtasuna.  
- Norbera babestea eta babes kolektiboa: Babesa materialen fluxu logistikoan. 
- Biltegiko lan-istripuak.  

• Istripu-motak eta arrazoi ohikoenak.  

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

- Biltegiaren diseinua eta laneko segurtasuna.  

• Biltegiaren diseinuari dagozkion prebentzio-neurriak (seinaleztapena, korridoreen diseinua, suteen kontrako 
elementuak, apalategien diseinua).  

• Salgai arriskutsuen eta beste salgai batzuen arloan indarrean den legedia.  

 
2. Biltegiko arriskuen ebaluazioa eta prebentzioa 

- Arrisku-faktoreak: fisikoak eta mentalak.  

• Arrisku-faktoreen identifikazioa.  

• Biltegiko prozesuak eta horiei lotutako arrisku-faktoreak.  

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

- Arriskuen ebaluazioa eta kontrola.  

• Biltegiko segurtasunaren lege-alderdiak.  

• Espainian eta Europan laneko arriskuak prebenitzeko indarrean den araudia.  

• Prebentzio-arloko erantzukizuna. UNE arauak. 
 

3. Arriskuak prebenitzeko neurri eta gomendioen aplikazioa biltegian 
- Segurtasun operatiboa biltegian.  

• Jardunbide onak antolamenduan. 

• Ekipoak eta segurtasuna eskorgen alorrean (argiaren eta akustikaren alorreko segurtasun-elementuak, flotaren 
homogeneotasuna, argibideen eskuliburua). 

- Biltegiari aplikatutako ergonomia eta psikologia:  

• Lanpostuaren diseinua.  

• Karga fisikoa eta mentala.  

• Estresa eta beste arazo fisiko eta psikologiko batzuk.  
- Segurtasuna eta motibazioa lanean.  
- Jardunbide egokiak manipulazio-material eta -elementuak maneiatzean. 
- APQ produktuak eta hondakin toxiko eta arriskutsuak:  
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• Istripu-motak, loturiko arriskuak eta tratamendu espezifikoak. 

• Arau espezifikoak. 
- Biltegiko lan-istripu eta larrialdietarako jardunbideak:  

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

• Lehen laguntza. 

 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
BILTEGIRATZE-ERAGIKETEN KUDEAKETA 

 
Kodea: MF1015_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1015_2 Biltegiko eragiketak kudeatzea eta koordinatzea. 

 

Iraupena: 110 ordu 

 

2.1. prestakuntza-atala 
ESKAEREN ETA STOCKAREN KUDEAKETA 
 
Kodea: UF0929 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin, biltegiko jardunbideari 

dagokionez, baita LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin ere. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Biltegi-mota ezberdinen jarduerak antolatzeko teknikak aplikatzea, eskura dauden baliabideak optimizatuz.  

EI1.1 Biltegiko salgaien harrera, mugimendu eta irteerako jarduerak eta lanak deskribatzea. 
EI1.2 Biltegi bateko operazio eta jarduera zehatz batzuetan oinarrituz, zereginak kudeatzeko aplikazio informatikoak edo 
lana antolatzeko kronogramak erabiltzea.  
EI1.3 Biltegi baten ezaugarriak eta produktu ezberdineko salgai-sarrera eta -irteera zehatz batzuenak behar bezala 
zehaztu ondoren:  

- Biltegian salgaien zamalan eta mugimenduetarako beharrezkoak diren baliabideak eta sistemak deskribatzea, 
erakundeak onartutako arauak eta gomendioak bete behar dituztenak.  

- Biltegiko operazioak eta salgaien fluxuak diagrama batean irudikatzea.  
- Lan-aginduak prestatzea biltegiko taldearentzat.  

EI1.4 Biltegi bateko salgaien sarrera- eta irteera-lehentasunei buruzko arau ohikoenak identifikatzea.  
EI1.5 Biltegian kalitate-sistema ezartzearen ondorioak baloratzea.  
EI1.6 Biltegian sartzen diren salgaiei buruzko informazioa identifikatzea (kodetzea eta etiketa adimendunak), datu-
basean erregistratzeko eta trazabilitatearen segimendua egiteko.  
EI1.7 Biltegi bateko salgaien sarreraren ezaugarriak behar bezala zehaztu ondoren:  

- Salgaien identifikazioa baloratzea, salgaien trazabilitatea ziurtatzeko.  
- Salgaiak eta biltegian eskura dagoen informazioa (emate-agiriak, etab.) bat datozela egiaztatzeko eman 

beharreko pausuak deskribatzea.  
- Entregarekin ados egon ezean sor daitezkeen gertakariak eta hartu beharreko neurriak deskribatzea.  
- Produktuen etiketan eta/edo fitxan, errotulazioan edo salgaien seinaleztapenean manipulazioari eta 

kontserbazioari buruzko arauen inguruan jasotako informazioa interpretatzea.  

2 
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A2: Biltegiko operazio ezberdinetan, eskaerak prestatzeko prozesuak kudeatzea, helburura arteko osotasuna bermatuz eta 

jasotako espezifikazioak errespetatuz.  
EI2.1 Ekoizpen-, merkataritza- eta zerbitzu-enpresetan eskaerak prestatzeko erabiltzen diren modu ezberdinak 
bereiztea, sailkapen-irizpide ohikoenak azalduz.  
EI2.2 Eskaerei eta salgaiak helbururaino bidaltzeko prestaketei buruzko aginduak interpretatzea.  
EI2.3 Eskaerak prestatzeko modu ezberdinak deskribatzea, eskaerak ateratzeko metodo ezberdinak bereiziz, hau da, 
eskaerako, sektoriala, anizkoitza, etab.  
EI2.4 Bidalketan salgaiekin batera joan behar duen dokumentazioa identifikatzea, baita biltegian geratu behar duena ere.  
EI2.5 Seinaleztapenari eta errotulazioari buruz indarrean den araudia interpretatzea, eta salgaia erraz identifikatu ahal 
izateko eta manipulazioan haren ezaugarriak kontuan hartzeko garrantzitsuak diren eta etiketan agertu behar duten 
datuak zehaztea.  
EI2.6 Ontzien eta bilgarrien ezaugarriak, osaera, dimentsioak eta sistemak arautzen dituzten arau eta gomendio 
nagusiak identifikatzea.  
EI2.7 Bilgarriak multzokatzeko gaur egun erabili ohi diren eta salgaien manipulazioa errazten duten modu eta baliabide 
ezberdinak deskribatzea.  

A3: Inbentarioak egitea, izakinak kontrolatzeko tekniken bidez, biltegiko stockaren aldizkako akats edo lermak detektatuz.  
EI3.1 Kalkuluan parte hartzen duten aldagaiak eta errotazio-abiadura identifikatuz. 
EI3.2 Kontzeptu hauen interpretazioa azaltzea: stock optimo maximoa, batez bestekoa, maniobrakoa, segurtasunekoa 
eta minimoa.  
EI3.3 Inbentario-mota ezberdinen helburuak eta balorazio-metodo ezberdinak bereiztea eta azaltzea: FIFO, PMP, LIFO, 
etab.  
EI3.4 Kasu praktiko batean oinarrituz, ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituela, inbentario bat egitea, izakinen 
kontabilizazio fisikoa simulatuz eta akatsak eta lermak detektatuz.  

A4: Salgaiak biltegiratzeko prozesuaren berariazko gertakariak zuzentzeko prozedurak aplikatzea.  
EI4.1 Biltegian sor daitezkeen gertakari ohikoenak deskribatzea, baita horiek kostuan eta zerbitzuaren kalitatean dituzten 
ondorioak ere.  
EI4.2 Biltegiko ekipo edo instalazioetan matxuraren bat gertatuz gero hartu beharreko neurri ezberdinen ezaugarriak 
zehaztea.  
EI4.3 Bezeroek edo hornitzaileei salgaiak itzultzeko jarraitu beharreko prozedura orokorra deskribatzea, prozesu 
horretan sortzen diren ondorioak azalduz, hau da, erregistro, tratamendu, kostu, maila eta zerbitzuaren kalitateari 
dagozkienak.  

A5: Biltegiak kudeatzeko sistemak eta aplikazio informatikoak modu egokian erabiltzea.  
EI5.1 Biltegiak kudeatzeko sistema batean (BKS) erabil daitezkeen aplikazio ezberdinen funtzioak deskribatzea.  
Ei5.2 Biltegiak kudeatzeko programa informatikoan informazioa erregistratzea, fitxategi nagusi eta operatiboetan altak, 
bajak eta aldaketak eginez eta datu-basea etengabe eguneratuz.  
EI5.3 Biltegiaren kudeaketarekin zerikusia duten datu batzuetan oinarrituz, aplikazio informatikoa erabiltzea zeregin 
hauetarako:  

- Stocken kudeaketaren segimendua egitea ahalbidetuko duen datu-basea egitea.  
- Biltegiko kudeaketaren berariazko ratioak kalkulatzea: stock-maila, segurtasun-stocka, errotazio-indizea, 

estaldura-indizea, stock-hausturaren indizea, zaharkitze-indizea, hutsunearen erabileraren koefizientea, 
espazio totala, etab.  

EI5.4 Programa informatiko ezberdinetako informazioan oinarrituz, datuak, testua eta grafikoak integratzea, tratatutako 
informazioa ahalik eta modu egokienean aurkezteko.  
EI5.5 Aplikazio informatiko espezifikoak erabiltzea materialak identifikatzeko, eskaerak kudeatzeko, eskaerak ateratzeko 
eta biltegiko irteerak erregistratzeko.  
EI5.6 Biltegiak kudeatzeko teknologia berrien ezarpena baloratzea, hala nola irrati-maiztasun bidezko identifikazio-
sistemak (RFID), laser bidez gidatutako ibilgailuak eta biltegiaren automatizazioaren eta informatizazioaren inguruan sor 
daitezkeen beste berrikuntza teknologiko batzuk.  
EI5.7 Salgaien trazabilitatea ziurtatzeko beharrezko elementuak azaltzea —produktuari eta horren inguruko informazioari 
dagokienez—, horri buruzko araudia betez eta biltegiak kudeatzeko sistemak erabiliz. 

 

Edukiak 
 
1. Stocken eta biltegien kudeaketa  

- Biltegian jarduteko era:  

• Biltegiko fluxuak, operazioak eta elementuak. 
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• Biltegiko fluxuak; kontzeptua eta produktuaren araberako tipologia: Lehengaiak (L), erdilandua, PA (produktu 
amaitua). 

• Biltegiko talde-lanaren kondizio fisikoak eta giza giroa. 

• Talde-lana biltegian: Lanak banatzea, balio-aniztasuna, koordinazioa, komunikazioa, etengabeko hobekuntza. 
- Salgaien sarrera, biltegiaren tipologiaren arabera.  

• Kontrol kuantitatiboa eta kualitatiboa.  

• Ibilgailuak deskargatzea: kamioiak.  

• Lana antolatzea. 
- Barne-fluxuak:  

• Produktuaren kokapena, FIFO sistema, trazabilitatea.  

• Beharrezko giza baliabideak eta baliabide materialak.  

• Lana antolatzea.  
- Salgaien irteera: biltegiaren tipologiaren arabera.  

• Salgaiak ateratzea.  

• Beharrezko giza baliabideak eta baliabide materialak.  

• Lana antolatzea.  
- Stockaren kudeaketaren adierazleak. 

• Adierazle-motak eta erabilerak.  

• Biltegiaren kudeaketaren eraginkortasuna: errotazio-, estaldura-, zaharkitze- eta hauste-indizeak.  

• ROI.  

• Fabrikazioaren eta/edo eskaeraren lote ekonomikoa. Kalkulua eta esanahia. 
- Errotazio-indizearen kudeaketaren adierazleen interpretazioa eta kalkulua, eta horrek biltegiaren tamainan eta 

biltegiratzearen kostu logistikoan duen ondorioa.  
- Stocken kudeaketarekin zerikusia duten beste adierazle batzuk:  

• Estaldura-indizea. 

• Stock-hausturaren indizea.  

• Zaharkitze-indizea eta abar.  
 

2. Eskaeren kudeaketa eta prestaketa 
- Salgaien manipulazioa eta eskaerak prestatzea, elementu nagusitzat.  

• Faseak eta denborak. Jarduera neurtzeko unitatea.  

• Eskaera eta eskaera-lerroa.  

• Teknologia eta produktibitatea.  

• Kamioien zamalanak. Denborak. Jarduera neurtzeko unitatea.  

• Erabilitako baliabide materialak, eta produktibitatean duten eragina.  
- Eskaerak jasotzea eta tratatzea. 
- Piciking list-a. Egitea. Motak. Edukia. 
- Picking-prozedurak, ateratze-sistemak: 

• Ateratze sinplea. 

• Ateratze multzokatua. 

• "Salgaiak langilearengana" sistemak. 

• "Langilea salgaiengana" sistemak. 

• Langile bat edo hainbat langile. 

- Picking-prozedurak, antolamendu-elementuak: 
• Biltegiaren zonifikazioa: birika-eremua eta picking-eremua. 

• Picking-motak, altueraren arabera: maila baxua, ertaina eta altua. 
- Baliabide materialak, picking-ean. 

• Biltegiratze-elementuak: apalategi dinamikoak, karrusela, paternosterra, igogailua edo megalift-a, kutxen 
transelebadorea eta paleten transelebadorea. 

• Beste biltegiratze-elementu batzuk: ohiko apalategiak eta apalategi trinkoak. 

• Manipulazio-elementuak: eskaerak jasotzeko makina, maila baxukoa, ertainekoa eta altukoa. 
- Eskaeraren egokitzapena eta azken prestaketa. 

• Fardelak multzokatzea. 

• Plastikoarekin biltzea. 

• Zumitzez eustea. 

• Etiketatzea. 
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• Paketatzea. 
- Gertakarien detekzioa eta tratamendua. 
- Salgaiekin batera doan dokumentazioa: produktuaren etiketa eta garraiolariaren etiketa.  

• Identifikazio-araudia.  

• Barra-kodea.  
- Ontzia eta bilgarria.  

• Paketatzea, karga-unitatea eta paletizazioa.  

• Ontzi eta bilgarriei (O+B) eta paletizazioari buruzko RAL gomendioak.  

• Paketatzeko beste aukera batzuk. 
 

3. Inbentarioen kudeaketa eta prestaketa  
- Inbentario fisikoak: kontzeptua eta oinarria.  
- Inbentario informatikoa eta inbentario erreala. 
- zuzenak ez diren inbentarioak: 

• Kausak.  

• Ondorio negatiboak. 
- Prebentzio-neurriak eta neurri zuzentzaileak. Motak eta eragin positiboak. 
- Inbentarioak egiteko metodoak. 

• Urterokoa. 

• Ziklikoa edo txandakakoa. 

• Familiaren araberakoa. 

• Ausazkoa. 

• Apalategien araberakoa. 

• Metodo mistoak. 
- Inbentarioak balioztatzeko sistemak: FIFO, LIFO, PMP, NIFO, HIFO. 
- ABC sailkapenak, ikuspuntuaren arabera: okupazio fisikoa, balioa, kritikotasuna. 
- Inbentarioetako desbideratzeen azterketa eta neurri zuzentzaileak. 

 

4. Biltegiak kudeatzeko sistema informatikoak aplikatzea 
- Teknologia eta biltegiaren kudeaketa-sistema informatizatuak (BKS). 

• Oinarriak.  

• Horiek ezartzean lortu beharreko helburuak. 
- Biltegiaren produktibitatea handitzeko antolamendu-elementuak eta elementu materialak. 

• Teknologia picking-ean. Picking to light. Ahotsa kontrolatzeko sistemak. 

• Aleka edo taldeka ateratzea.  

• Prestatzaile bat edo gehiago. "Langilea produktura" edo "produktua langilearengana" sistemak.  

• "Picking to light". Ahots bidezko picking-a.  

• Barra-kodea. Tag-ak. Eskorgak gidatzeko laserra.  

• Irrati-maiztasuna.  

• Picking list-a. 
- Barra-kodea: Etiketa informatikoak edo tag-ak. 
- Irrati-maiztasunaren bidezko identifikazioa (RFID). PDA. 
- Laser-teknologia eta manipulazio-elementuak.  
- Stocka eguneratzea. Operazioen kontrola.  

- Eskuzko sistema eta sistema informatikoa erabiltzea. 
 
 

2.2. prestakuntza-atala 
SEGURTASUNA ETA ARRISKUEN PREBENTZIOA BILTEGIAN 
 

Kodea: UF0928 

 

Iraupena: 30 ordu 
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin, arriskuak prebenitzeari 

dagokionez. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Biltegi barruko hainbat operaziotan salgaiak erabili edo mugitzean ohikoenak diren istripu eta arriskuak identifikatzea.  

EI1.1 Biltegiak sor daitezkeen gertakari eta istripu ohikoenak deskribatzea.  
EI1.2 Salgaiak manipulatzean eta eskorga jasotzaileen bidez mugitzean istripua gertatuz gero hartu beharreko neurriak , 
baita lanpostuen ergonomia ere.  
EI1.3 Biltegian istripua gertatuz gero jarraitu beharreko prozedura orokorra deskribatzea.  
EI1.4 Biltegiko jardueren eta mugimenduen ondorioz sor daitezkeen karga fisiko eta mentalak deskribatzea.  
EI1.5 Biltegi bateko manipulazio-lanetan, eskaerak prestatzeko lanetan eta barruko mugimenduetan parte hartzen duten 
aldagaiak behar bezala zehaztu ondoren:  

- Lan-jardueren arrisku-faktore nagusiak eta arrisku kolektiboen kontrol-neurriak zuzen identifikatzea.  
- Lan-ingurunean sute txikiak sortuz gero egokiak diren segurtasun-neurriak eta beharrezko babes-baliabideak 

deskribatzea.  
A2: Biltegietan arriskuak eta istripuak prebenitzeko neurriak aplikatzea, indarrean dauden araudi eta gomendioak kontuan 
hartuta.  

EI2.1 Biltegiko arriskuak prebenitzeko plan bat egiteko beharra azaltzea, kontuan hartuta aplikatu beharreko araudia, 
aurreikusitako lanaren plangintza eta biltegiko jarduerak.  
EI2.2 Biltegiko arrisku- eta istripu-elementuak identifikatzea.  
EI2.3 Segurtasun-plan baten jarraipen- eta kontrol-prozedurak deskribatzea, istripuak gertatzen direnerako alternatibak 
zehaztuz.  
EI2.4 Jokabide seguruak eta lan- eta babes-ekipoen erabilera zuzena sustatzea, eta prebentzio-jardueren garapenean 
langileen interesa eta kooperazioa sustatzea modu integratuan. 
EI2.5 Oinarrizko prebentzio-jarduerak sustatzea: ordena, garbitasuna, seinaleztapena eta mantentze-lan orokorrak. 

Edukiak 
1. Biltegiko segurtasuna 

- Kontzeptua eta definizioa: segurtasuna eta segurtasun-teknikak biltegian.  
- Prebentzio-segurtasuna.  
- Norbera babestea eta babes kolektiboa: Babesa materialen fluxu logistikoan. 
- Biltegiko lan-istripuak.  

• Istripu-motak eta arrazoi ohikoenak.  

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

- Biltegiaren diseinua eta laneko segurtasuna.  

• Biltegiaren diseinuari dagozkion prebentzio-neurriak (seinaleztapena, korridoreen diseinua, suteen kontrako 
elementuak, apalategien diseinua).  

• Salgai arriskutsuen eta beste salgai batzuen arloan indarrean den legedia. 
 

2. Biltegiko arriskuen ebaluazioa eta prebentzioa 
- Arrisku-faktoreak: fisikoak eta mentalak.  

• Arrisku-faktoreen identifikazioa.  

• Biltegiko prozesuak eta horiei lotutako arrisku-faktoreak.  

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

- Arriskuen ebaluazioa eta kontrola.  

• Biltegiko segurtasunaren lege-alderdiak.  

• Espainian eta Europan laneko arriskuak prebenitzeko indarrean den araudia.  

• Prebentzio-arloko erantzukizuna. UNE arauak. 
 

3. Arriskuak prebenitzeko neurri eta gomendioen aplikazioa biltegian 
- Segurtasun operatiboa biltegian.  

• Jardunbide egokiak antolamenduan.  

• Ekipoak eta segurtasuna eskorgen alorrean (argiaren eta akustikaren alorreko segurtasun-elementuak, flotaren 
homogeneotasuna, argibideen eskuliburua). 

- Biltegiari aplikatutako ergonomia eta psikologia:  
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• Lanpostuaren diseinua.  

• Karga fisikoa eta mentala.  

• Estresa eta beste arazo fisiko eta psikologiko batzuk.  
- Segurtasuna eta motibazioa lanean.  
- Jardunbide egokiak manipulazio-material eta -elementuak maneiatzean. 
- APQ produktuak eta hondakin toxiko eta arriskutsuak:  

• Istripu-motak, loturiko arriskuak eta tratamendu espezifikoak. 

• Arau espezifikoak. 
- Biltegiko lan-istripu eta larrialdietarako jardunbideak:  

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

• Lehen laguntza. 
 
 
 
 

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, erosketa- 

eta 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, logistika-
zerbitzuaren 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, banaketa-
sareak, 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:  

3 
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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. 

• Parte-hartzaileak: hornitzaileak, enpresak, bezeroak, garraio-enpresak, iragaite-biltegiak, erosketa- eta 
banaketa-zentralak. 
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• 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. 

• Logistika-kostuaren osagaiak: stocka, biltegiratzea, eskabideak prestatzea ("picking"), ontziak eta bilgarriak, 
garraioa. 

• Zuzeneko eta zeharkako kostuak. 
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• 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 
-  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. 

• 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.  
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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. prestakuntza-modulua 
BILTEGIEN ANTOLAMENDUKO ETA KUDEAKETAKO LANEKOAK EZ 
DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0193 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Biltegia kudeatzeko egokiak diren sistema eta aplikazio informatikoak erabiltzea.  

EI1.1 Aplikazio informatiko egokiena hautatzea, biltegiaren ezaugarrien eta fluxuen arabera.  
EI1.2 Sisteman datuak sartzea, menuaren aukerak erabiliz materialen sarrerak, bezeroen eskaerak, bezeroak, 
hornitzaileak eta stocka erregistratzeko eta datuak editatzeko.  
EI1.3 Fitxategietako datuak erabiliz, biltegiaren kudeaketa-adierazleak kalkulatzea, stockaren segimendua eta biltegiaren 
produktibitatea egiteko.  
EI1.4 Datuei lotutako grafikoak egitea, informazio bisualagoa eta erraz ulertzeko modukoa izateko.  
EI1.5 Aplikazio informatiko espezifikoak erabiltzea eskaerak prestatzeko eta biltegiko irteeretarako.  
EI1.6 Tresna teknologiko berriak erabiltzea —PDA, irrati-maiztasuna, barra-kodea, automatikoki gidatutako ibilgailuak— 
biltegia antolatzeko.  
EI1.7 Produktuaren trazabilitate-puntuak eta FIFOren segimendua hautatzea, biltegia kudeatzeko sistemak eskaintzen 
dituen tresnak erabiliz.  

A2: Ekipoen eta instalazioen mantentze-lanetarako planak aplikatzea, araudiari eta fabrikatzailearen gomendioei jarraikiz.  
EI2.1 Funtzionamendu egokirako mantentze-lanak behar dituzten egiturazko elementuak, manipulazio-elementuak eta 
gainerako tresna eta ekipoak hautatzea.  
EI2.2 Mantentze-lanetarako eta elementu bakoitzari dagozkion operazioetarako aldizkakotasuna ezartzea, gerta 
litezkeen matxura eta akatsak saihesteko.  

A3: Biltegiko lantaldean gertatzen diren hainbat gatazka-egoeratarako konponketa- eta negoziazio-estrategiak erabiltzea.  
EI3.1 Biltegiko lantaldean egindako proba soziometrikoetan oinarrituz ateratako ondorioak jasotzen dituen txostena 
egitea.  

A4: Eskaerak prestatzea eta egokitzea, zerbitzuaren osotasuna, bizkortasuna eta kalitatea bermatuz. 
EI4.1 Prestatu beharreko eskaeren zerrenda bat izanik, era askotako bezero ugarirenak:  

- Eskaerak prestatzeko metodo egokiena hautatzea. 
- Picking-zerrenda egitea, eta, gutxienez, ondoko hauek aipatzea: eskaera-zenbakia, azalpena, kantitatea, 

biltegiko kokapena eta pisua edo bolumena. 
- Manipulazio-elementuak prestatzea: eskorgak, PDA, etab. 
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- Egin ahala, prestatze-operazioak datu-basean erregistratzea.  
- Packing-list zerrenda egitea, garraiatzeko. 
- Salgaiak eta/edo fardelak izan behar dituen paketatze, seinaleztapen, errotulazio eta etiketatzeei buruzko 

arauak aplikatzea prozesu guztian.  

A5: Inbentarioa kontrolatzea, akatsak eta lermak detektatzeko teknika eta baliabide eraginkorrak aplikatuz.  
EI5.1 Stockari eta biltegiratze-kostuari buruz hasieran emandako datuetan oinarrituta eta kalkulu-orri bat erabiliz: 

- Izakinak sailkatzea, ABC metodoa erabiliz.  
- Batez besteko biltegiratze-aldia kalkulatzea.  
- Izakinak baloratzea, metodo hauek erabiliz: PMP, FIFO eta LIFO.  
- Balorazio-metodo ezberdinak erabiliz lortutako emaitzak alderatzea.  

EI5.1 Stockari eta horri lotutako kostuari buruz hasieran emandako datuetan oinarrituta eta kalkulu-orri bat erabiliz, ondo 
hauek lortzea: 

- Produktu baten lote ekonomikoa eta eskaera-puntua.  
- Segurtasun-stocka.  
- Batez besteko stocka, gehienezko eta gutxieneko stocka eta stock optimoa.  
- Inbentarioaren guztizkoak, eta emaitzak inbentarioak egiteko irizpide baten arabera aurkeztea.  

A6: Gertakari ohikoenak detektatzea eta horien eragin negatiboa minimizatzeko neurri zuzentzaileak aurkeztea.  
EI6.1 Banaketa-prozesuko gertakari ohikoenei buruzko txosten bat egitea, zehaztuz gertakarien kausa posibleak, gertatu 
deneko logistika-katearen fasea eta arduraduna nor den.  
EI6.2 Aginte-koadro bat egitea, edo KPIen multzo bat, banaketa-zerbitzuaren kalitatea ebaluatzeko aukera emango 
duena eta ondokoen antzeko alderdiak jasoko dituena: gertakari-mota, bezeroa, hornitzailea, garraioa eta abar.  
EI6.3 Salgaien segimendua egitea, satelite bidezko komunikazioaren, irrati-maiztasunaren, GPSaren edo beste baliabide 
tekniko batzuen inguruko teknologia erabiliz, salgaiak lokalizatzeko eta, gertakariren bat sortuz gero, erantzukizun 
posibleak esleitzeko.  
EI6.4 Gertakari bat detektatu eta tipifikatzen denean, jarduera-prozedura zehaztea, etorkizunerako neurri zuzentzaileak 
xehatuz, eta erantzuleari jakinaraztea.  
EI6.5 Ontziari eta/edo bilgarriari, zamalanei edo garraioari egotz dakiokeen gertakari-multzo bat dagoenean: 

- Neurri zuzentzaileak hautatzea, gertakarietan joera bat dagoenean. 
- Erantzukizuna eragileari esleitzea. 

- Aseguru-poliza egokiena aukeratzea, kostua eta estaldura kontuan hartuta.  
A7: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.  

EI7.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI7.2 Lantegiko prozedurak eta arauak betetzea. 
EI7.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatuz. 
EI7.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan murgiltzea. 
EI7.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI7.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea beti. 

 

Edukiak 
1. Biltegiaren antolamenduan espazioa eta denbora optimizatzeko metodoak 

- Biltegia: eginkizuna, helburua, motak, fluxuak.  
- Biltegiratze-elementuak: apalategiak eta sistema automatikoak. 
- Manipulazio-elementuak: eskorgak, eskaerak jasotzekoak, etab. 
- Biltegiaren antolamendua: birika-eremua eta picking-eremua. 
- Fluxuen azterketa: Biltegiratzearen eta eskaera-lerroen ABCa.  

2. Kostuaren balioespena eta biltegiaren funtzionamenduaren aurrekontua  
- Logistika-kostuak: tipologia, osagaiak. 
- Kostuen azterketa. 
- Zein aldagairen menpekoak diren. 
- Kostuen kontrola. 
- Biltegiaren logistika-kostua. 
- Azterketa-teknikak. 
- Minimizatzeko neurriak. 

3. Ekipoen eta instalazioen mantentze-lanak  
- Mantentze-lan prebentiboak.  

• Esleitu beharreko baliabideak eta gauzatzeko denborak.  
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• Mantentze-lanen plan baten kostuaren kalkulua.  

• Mantentze-lanen plan bat egitea. 

• Mantentze-lanen planaren aplikazioa. 
- Mantentze-lanak behar dituzten biltegiko elementuak: eskorgak, sistema informatikoa, instalazio elektrikoa, lurra, 

berokuntza-sistema eta aire girotua, suteen kontrako aparatuak eta abar. 
- Fabrikatzailearen eskuliburuetako espezifikazio teknikoak interpretatzea. 

4. Biltegi baten eguneroko lanaren kudeaketa.  
- Talde-lana: antolamendua, zereginak banatzea.  
- Taldearen motibazioa, motibazio pertsonalaren eta multzokako motibazioaren faktoreak.  
- Zalantzak eta gatazkak konpontzea lan-ingurunean.  
- Eskaeren kudeaketa. 
- Inbentarioen prestaketa. 
- Stocken kontrola. 

5. Eskaerak banatzea eta entregatzea 
- Banaketa-zerbitzuaren lan egiteko era. 
- Faseak, parte-hartzaileak, prozesuak eta datxekien arriskuak. 
- Sortzen diren gertakariak: kausak eta ondorioak, eta saihesteko eta haien eragina minimizatzeko metodoak. 

6. Informazio- eta komunikazio-sistemak, biltegiari aplikatuak.  
- Logistika-katearen informazio-zirkuitua. 
- Enpresak erabiltzen dituen dokumentuak. 
- Informazioaren tratamenduari eta biltegien kudeaketari aplikaturiko teknologia eta informatika. 
- Integrazioa eta komunikazioa lantokian. 
- Jarrera arduratsua izatea lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea.  

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

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 
Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF1014_3 
Biltegien antolamendua. 

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

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

2 urte 4 urte 

MF1015_2  
Biltegiratze-eragiketen 
kudeaketa 
 

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

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

2 urte 4 urte 

MF1005_3  
Logistika-katearen 
optimizazioa. 

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

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

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

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

2 urte 4 urte 

 

 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 
 
Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako edo 
Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak. 
 
Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo baliokideak, 
emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 
 
Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-esperientzia 
izan dutela egiaztatzen dutenak. 
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GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

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

Kudeaketa-gela 45 60 

 

 

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

Kudeaketa-gela X X X 

 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

− Ikus-entzunezko ekipoak. 

− Bideo-proiektagailua. 

− Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet. 

− Espezialitateko software espezifikoa. 

− Errotuladorez idazteko arbelak. 

− Orri birakaria. 

− Ikasgelako materiala. 

− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 

− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 
 

 
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. 
 
Desgaitasunen bat duten pertsonentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar 
dira haien eskubide-berdintasuna bermatzeko. 

 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana. 
– 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, 

ezartzen den araudiaren arabera 

 



 

 

 




