
PROZEDURA 

I.- Bulego izapidetzailea 

 Baimen bereziak izapidetzeko eskumena baimen-eskabideko ibilbidea hasten 

den edo igarotzen den lurraldeko Lurralde Bulegoari dagokio. 

 Eskabideak esleitzea. 

 Eskabideak bulego eskudunari esleitzeko, Tramitaguneko espediente-

kodea erabiliko da eta EMS/LB/UU/BB formatua izango du:  

 EMS: Euro-modular identifikatzailea. 

 LB: Bulego izapidetzailearen lurralde-identifikatzailea. 

 UU: eskabidea aurkeztu den urteko azken bi digituak. 

 BB: Emandako berritzea zenbatgarrena den. Lehen aldiz eman 

bada, horren balioa zero izango da. 

2.- Tasa sortzea. 

Ordainketa-gutuna aterako da eskabidea, Tramitaguneren bidez, modu 

automatikoan aurkeztu ondoren eta izapidetu aurretik.  

 Izapidetze elektronikoan: Tramitagunek sortu eta Nire Karpetara 

bidaliko du. 

 Aurrez aurreko izapidetzean: Tramitagunek sortuko du eta bulego 

izapidetzaileak eskabidean adierazitako helbide elektronikora igorriko 

du.  

Tasa ordaindu dela ofizioz, edo justifikantea aurkeztu delako, egiaztatu ondoren, 

izapidetzen jarraituko da.  

3.- Datuak egiaztatzea. 

 Baimena emateko ezarrita dauden betekizun guztiak betetzen diren 

begiratuko da.  

 Aurkeztutako dokumentazioa egiaztatuko da.  

 Erantzukizunpeko adierazpenak egiaztatuko dira eta eskabideko matrikulak 

Ibilgailuen Erregistroan alta emanda dauden begiratuko da.  

 Zirkulazioaren bi noranzko dituzten galtzada bakarreko errepideak eskatzen 

badira, egiaztatuko da ea hori den eskabidean adierazitako ibilbide-hasierako 

eta –amaierako lekuetara sartzeko aukera bideragarri bakarra.  

4.- Hutsak zuzentzeko izapidea. 

Hutsen bat dagoela ikusten bada (datuetan eta eskabideko elementuetan, 

aurkeztutako dokumentazioan; proposatutako ibilbidearen ordezko ibilbide egoki bat 



dagoela, baldin eta ibilbideak erabili behar duen bide-motarako legez ezarritako 

betekizunak betetzen ez baditu), interesdunari errekerimendua egingo zaio 

antzemandako akatsak legez ezarritako epean zuzen ditzan. 

Hutsak zuzentzeko errekerimenduari erantzun ondoren, izapidetzen jarraituko da. 

Bestela, eskatzaileak atzera egin duela ulertuko da. 

5.- Txosten eskaera. 

Eskatutako ibilbidea, osoa edo horren zati bat, bideetako titularrek konfigurazio euro-

modularreko taldeetarako egindako txosten orokorretan sartuta ez badago, 

inplikatuta dauden bideen administrazio titular guztiei txostena eskatuko zaie Hortaz, 

bidearen administrazio titularrari ez zaio banan-banako txostena eskatu behar, baldin 

eta bide-tarte horiek administrazio horrek dagoeneko eman duen txosten orokor 

batean sartuta badaude. 

Behin txostena eskatuta, ez da onartuko eskatutako ibilbidearen datu bat bera ere 

aldatzea.  

6.- Ebazpena ematea: 

 Baimena. 

Izapidea amaituta, eta txostenak (orokorrak edo banan-banakoak) aldekoak badira, 

zirkulazio baimen berezia emango da. 

 Ukapena. 

Baimena ukatuko da, baldin eta: 

a. Baimena emateko ezarrita dauden betekizunetako bat betetzen ez bada.  

b. Mugimendu-ibilgailuetako bat ere gai ez bada erabilera publikoko bideetatik 

zirkulatzeko edo eskatutako konfigurazioa osatzeko adina ez-mugimendu 

ibilgailu ez badaude.  

c. Eskatutako ibilbide osoari edo horren zati bati buruzko aurkako txostena 

badago. 

 Eskabidean atzera egiten duela deklaratzea. 

Interesdunak datuak zuzentzeko errekerimenduari epe barruan erantzuten ez badio 

edo behar bezala erantzuten ez badio, interesdunak atzera egin duela deklaratuko 

da.  

7.- Jakinarazpenak 



Tramitagunek beti Nire Karpetara igorriko ditu interesdunari jakinarazi beharreko 

izapideak, nahiz eta interesdunak paper bidezko izapideak aukeratu (39/2015 

Legearen 41.6 art.).   

Aurrez aurreko tramitazioan, gainera, posta bidezko jakinarazpenak Tramitaguneren 

kasuan kasuko moduluaren bidez egingo dira. Tasari dagokion ordainketa-gutuna, 

ordea, posta elektronikoaren bidez igorriko da. 

8.- Baimenak aldatzea eta berritzea. 

Interesdunak eskatuta eman den baimena ezin izango da aldatu. 

Dagoeneko emanda dagoen baimen bat berritzeko, instrukzio honetan ezarritakoa 

beteko da eta berrituko den baimeneko datuak ezin izango dira aldatu. Eskabidean, 

interesdunak adierazi behar du zein baimen berritu nahi duen.  

9.- Prozedura koordinatzea. 

Trafiko Zuzendaritzako zerbitzu zentralei dagokie konfigurazio euro-modularreko 

ibilgailu-taldeetarako baimen bereziak emateko prozedura zein horiekin lotutako 

gainerako izapideak koordinatzea. Horretarako, eginkizun hauek burutu behar ditu:  

 Instrukzio hau eta bere eranskinak eguneratu eta aldatu, trafikoaren 

kudeaketarekin edo baimenak emateko prozedurarekin lotutako egoera 

berrietara egokitzeko  

 Ibilbide-sareak sortu eta mantendu.  

 Zerbitzu informatikoekin lankidetzan aritu. 

 


