GIDATZE MILITARREKO BAIMENAREN
TRUKAKETA, GUARDIA ZIBILA ETA POLIZIAKO
GORPUTZ NAZIONALEKOA.
BALDINTZAK
a) Dagokion baimenarentzat eskaturiko adina izatea.
b) Baimena, eskola edo Erakunde militar batek edo Poliziaren Zuzendaritza Nagusiarenak eta Goardia Zibilarenak
legez ahaldundutakoak, luzatua izatea.
c) Baimena indarrean egotea.
d) Baimenaren titularra jardueran egotea Gorputz edo erakunde militar edo polizialean edo kargu-uztetik sei
hilabete baino gehiago igaro ez izatea.
e) A motako baimena ezin izango da trukatu daukan A2 motakoak, gutxienez, bi urteko antzinatasuna izan arte.

DOKUMENTAZIOA
1º.

ESKAERA: Trafiko Buruzagitzetan dagoen inprimaki ofíziala eta TZNko web orrialdean (www.dgt.es) non

agertzen den adierazita ez dizutela kendu motordun ibilgailuak eta ziklomotoreak gidatzeko eskubidea ebazpen
judizialagatik, eta Trafikoko Buruzagietan eskuagarri dagoen ARGAZKI-TALOIA beteta.
2º. II.3 TASA: 28,30 €. Hiru era tasak ordaintzeko: internetez www.dgt.es helbidean, banku-txartelaz Trafikoko
Buruzagietan eta kontu-korronteaz edo eskudirutan finantza-erakundeetan (791 inprimakia eskuragarri dago
Buruzagietan eta hemen: www.dgt.es)
3º. NANa : originala indarrean.
4º. GAITASUN PSIKOFISIKOKO TXOSTEN TELEMATIKOA Gidarien erregistroan

GIDARIENTZAKO AZTERKETA ZENTRO BATEK idatzia.
5º. ARGAZKIA: 32x26 mm.-ko originala kolorean eta atzealde leunarekin, aurretik hartuta burutsik eta kristal
iluneko betaurrekorik gabe edo pertsonaren identifikazioa eragoz edo zail dezakeen beste edozein janzkirik
gabe.
Eskatzaileek bere erlijioagatik ilea estalita daramatenean, belodun argazkiak onartuko dira, bere
onarpenerako muga bakarra aurpegiaren obaloa ilearen jaiotzatik kokotseraino erabat agerian azaltzea delarik,
pertsona identifikatzea eragoz edo zail ez dezan.
6º. Trukatu nahi den GIDABAIMENA: originala indarrean eta fotokopia.
7º. ZIURTAGIRIA: zerbitzu aktiboan dagoela egiaztatzen duena, edo bere kasuan, amaitze datarena.
8º. GIDATZE ZIBILAREN BAIMENA: edukitzekotan.
BALIZKO BEREZIAK
ORDEZKARIAK: Agiriak baimenaren titularrak aurkeztu ezean, ordezkaritzat joko duen pertsonak bere
identifikazio-agiri ofiziala zein interesdunak emateko ahalmena aurkeztu behar izango ditu izapidea egiteko, non
doakotasuna agertzen den.

Erroldatze-helbide eta EJGZko frogagirien aurkeztu ordez, Trafikoko Zuzendaritza Nagusiak informazio hori
telematikoki ziurtatzeko berariazko baimena eman daiteke. Horretarako, izapide-eskabideko formularioan dagokion
laukitxoa markatu, edo egoitza elektronikoan edo Trafikoko Buruzagitzetan eskuragarri dagoen berariazko baimenformularioa bete behar duzu. Informazio onargarria jasotzen ez bada,egin daitekeen konponketak agiriak aurkeztea
behar izango du.
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