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ESKABIDEAK IZAPIDETZEA 

1.- ZBO-REN ESKABIDEAK JASO ETA ALTA EMATEA 

ZBOen eskabideak (berria, iraungitzear dagoen bat berritzea edo indarrean dagoen 

bat aldatzea iraungi arteko aldirako) kanal elektroniko edo presentzialaren bidez 

aurkeztuko dira, salbu eta eskatzaileak Administrazioarekin elektronikoki 

erlazionatzeko betebeharra badauka. 

Nolanahi ere, interesdunek eskabidea egiteko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan 

dagoen inprimakia erabili behar dute, bestela ez dira onartuko eta. 

Aurkeztu diren eskabideei alta emateko eta horiek izapidetzen hasteko gida honi 
jarraituko zaio: “Garraio berezien espedienteak izapidetzea”. 

Espedientea Tramitagunen izapidetzen hasiko da, gero TA01 aplikazioan jarraitzeko 

eta sortzen den dokumentazioa Tramitagunera eramango da espediente 

elektronikoa osatzen joateko eta, dagokionean, Egoitza elektronikora bidaliko da 
jakinarazpena egiteko. 

2.- TASA ORDAINTZEA 

Eskabidea behar bezala beteta dagoela egiaztatu ondoren, eskatzaileari dagokion 

tasaren ordainketa-gutuna helaraziko zaio. 

Baldin eta eskatzaileakjakinarazpenakjasotzekobideelektronikobatadieraziezbadu, 

ordainketa-gutunalehiatilaneskuratuahalizango du edo posta 

ziurtatuarenbitartezhelarazikozaio. 

Ordainketa-gutuna eskabide-mota kontuan hartuta sortuko da:berri bat 
egiteko/berritzeko edo indarrean dagoen bat aldatzeko. 

3.- HUTSAK ZUZENTZEA 

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legeak 

(aurrerantzean 39/2015 Legea), urriaren 1ekoak, 68.1. artikuluan xedatzen 

duenaren arabera, baimen-eskabideak beharrezko baldintzak betetzen ez baditu 

edo daturik falta bada, Lurralde Bulego izapidetzaileak interesdunari  eskatuko dio 

hamar egun balioduneko epean falta diren datuak aurkezteko edo osatzeko edo 

behar diren dokumentuak eransteko. Horrez gain, jakinaraziko zaio hala egiten ez 

badu, eskaeran atzera egin duela ulertuko dela, 39/2015 Legearen 21. artikuluan 

jasotako moduan ebazpena eman ondoren. 

Zuzenketa jaso ostean, izapidetzen jarraituko da.Bestela, baimena ukatuko da. 

Eskatzaileari behin baino gehiagotan bidali ahal zaio hutsak zuzentzeko eskaera, 

baina ez aldi berean, bata bestaren ostean baizik. 

4.- BIDEETAKO TITULARREI TXOSTENAK ESKATZEA 

ZBOren eskabideak “atalase komuna” izenekoa edo, hala badagokio, “lurraldeko 

parametroak” gainditzen ez baditu, ez da txostena eskatzeko izapidea egingo. 

ZBOren eskabideak “atalase komuna” izenekoa edo, hala badagokio, “lurraldeko 

parametroak” gainditzen baditu, ordea, bideetako titularrei banan-banako txostena 
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eskatu behar zaie, baldin eta txosten orokor batean taldeak abian eta eskatutako 

hurrenkeran bide horietatik zirkulatzeko izan ditzakeen gehieneko neurri eta masak 
jaso ez badituzte. 

Dena den, ematen den baimena, inplizituki, bideko titularrek txosten orokorrean 

jakinarazitako pasabide-murrizketen eta pasabide-erreserben menpe egongo da. 
Horiek Trafiko Zuzendaritzaren webgunean daude kontsultagai: www.trafikoa.eus. 

Txostena jaso eta horretan edozein ohar (fidantza, bideragarritasunari buruzko 

azterlana, ibilbide-aldaketa, pasabide-murrizketa edo beste edozein kontu) agertuz 

gero, eskatzaileari jakinaraziko zaio dagokiona zuzen dezan. 

Eskatutako txosten guztiak jaso ostean, izapidea amaitutzat joko da. 

5.- ESKOLTA-TASAREN ORDAINKETA-GUTUNA 

Ibilbide zehatz bat eskatzen denean eta espedientea izapidetzen amaitu ondoren, 

zirkulazio-baldintzetan GABAI edo IBetarako eskolta poliziala sartu behar dela iritziz 

gero, eskolta horri dagokion ordainketa-gutuna sortuko da, gutxienez, baimenduko 
diren bidaia guztien arteko batengatik.  

Horrelakoetan, ZBO jaulki aurretik, eskolta-tasa ordaindu behar da. 

6.- ESKABIDEA ALDATZEA 

Interesdunak eskabidearen terminoak edo datuak aldatu ahal izango ditu eskabidea 

aurkezten duenetik ZBO jaulkitzen den arte, baldin eta txostena eskatu behar ez 

bada, eskatutakoa bideetako titularrek emandako txosten orokorren arabera 

onartuta baitago. 

Txostena eskatzeko izapidea egin behar bada, interesdunak eskabidean aldaketak 

egin ahal izango ditu nahitaezko txostenak ematen diren arte. “Txostena eman 

dela” ulertuko da txostena espedientean agertzen denean; hau da, bideko titularrak 

Bulego izapidetzaileari jakinarazi dionean eta espedientearekin batera dagoenean. 

7.- ESPEDIENTEA EBAZTEA 

Espedientea izapidetzen amaituta, LB izapidetzaileak arrazoietan oinarritutako 

ebazpena emango du:aurkeztutako eskaera baimentzeko, ukatzeko edo 
eskatzaileak uko egin diola edo atzera egin duela deklaratzeko. 

Espedientea, gehienez ere, HIRU HILABETEko epean ebatzi eta jakinarazi behar da, 

eskabideari izapidetzeko eskumena daukan Lurralde Bulegoan sarrera ematen zaion 

egunetik kontatzen hasita, 39/2015 Legearen 21.3.b artikuluak ezartzen duenaren 

arabera. Epea eten egingo da lege-testu horren 22. artikuluan legez 

aurreikusitakoarrazoietakoren batengatik. 

Ebazteko epea igarota (hiru hilabete) ebazpena eman ez bada, administrazioaren 

isiltasun positiboa aplikatu (39/2015 Legearen 24.1 art.) eta eskabidea baietsitzat 

joko da. 

Prozedurari amaiera ematen dion ebazpenaren aurka, hilabeteko epean, gora 

jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Trafikoko zuzendariari (39/2015 

Legearen 121 eta 122 art.). 

a) Ukapena 

Noiz: 
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- Baimena emateko ezarrita dauden betekizunak betetzen ez direnean, 

- Bideko titularren txostenak aurkakoak direnean, 

- Hutsak zuzentzeko errekerimenduei behar bezala erantzun ez zaienean, 

- Gerora sortutako arrazoiengatik espedientearekin jarraitzea ezinezkoa 

denean. 

b) Atzera egitea edo uko egitea 

Eskabidean atzera egin duela edo uko egin diola deklaratuko da, interesdunak hala 

adierazten duenean, beti ere eg¡ntza hori jasota geratzen bada; edo interesdunak 

bere eskubideei uko egiten diela deklaratu ahal da (39/2015 Legearen 94. art.)  

ZBOren titularrak bere eskubideei uko egiten badie, emandako ZBOren indarraldia 

amaitu dela deklaratuko da. 

c) Baimena 

Legezko betekizunak eta Instrukzio honetan ezarritakoak betetzen badira, ZBO 

emanez amaituko da prozedura. ZBO horrek, bideko titularrek txostenetan behar 

bezala arrazoitutako zirkulazio-murrizketak eta pasabide-erreserbak kontuan 

hartuta ere, GABAI edo IB motari dagozkion eta aplikagarri zaizkion zirkulazio-

baldintzak ezarriko ditu; izan ere, baimenean ezartzen diren zirkulazio-baldintzak 

ZEOren arauei gailentzen zaizkie. 

Zirkulazio-, abisu- eta laguntza-arauez gain, baimenaren balioa baldintzatzen duten 

ohar orokorrak ere jasoko dira. 

8.- JAKINARAZPENA 

ZBO Egoitza elektronikoaren bidez jakinaraziko da, interesdunek 

Administrazioarekin elektronikoki erlazionatzeko betebeharra baldin badute edo 

haien borondatez komunikatzeko modu hori aukeratu badute.Bestela, 

eskatzailearen eskura jarriko da, jaso duela egiaztatzeko aukera ematen duen 

moduren batean (39/2015 Legearen 41.art. eta horren ondokoak), eta GABAIen 

kasuan baimendutako ibilgailu motordun adina kopia emango zaizkio. 

 


