ESKOLA ETA ERAKUNDE MILITARREK ZEIN
POLIZIA ETA GUARDIA ZIBILAREN ZUZENDARITZA
NAGUSIEK EMANDAKO SALGAI ARRISKUTSUAK
GARRAIATZEN DITUZTEN IBILGAILUAK GIDATZEKO
BAIMEN BEREZIAREN TRUKEA
BETEBEHARRAK
a) Ibilgailu motordunak eta ziklomotoreak gidatzeko eskubidea kenduta zein daukazun gidabaimena
administratiboki indargabetuta edo interbenituta ez egotea.
b) Eskatutako gaitasun psikofisikoak edukitzea.
c) Gutxienez urtebete bat duen b motatako gidabaimen arrunta edukitzea.
d) Baimenaren titularrak kidego edo erakunde militar edo polizialean lan egitea edo kargua uztetik 6 hilabete baino
gehiago igaro ez izatea.

AGIRIAK
1º. ESKABIDEA: Trafikoko Buruzagitzetan edo DGT-ren web orrian (www.dgt.es) dagoen inprimaki
ofizialean, non bide judizialean zein administratiboan ebatzitako ebazpen judizialen batek gidatzeko eskubidea
kendu ez dizuneko aitorpena agertzen den.

2º. TASA IV.5:

10,30 €. 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. NAN: indarrean dagoen jatorrizkoa.
4º. GAITASUN PSIKOFISIKOKO TXOSTEN TELEMATIKOA Gidarien Erregistroan GIDARIEI
ARAKETAK EGITEKO ZENTRO batek jasota.

5º. Trukatu nahi den BAIMEN BEREZIA: indarrean dagoen jatorrizkoa eta bi fotokopia.
6º. ZIURTAGIRIA lan egiten duzula edo, hala badagokio, kargua utzi duzun data egiaztatuz.
7º. GIDABAIMEN MILITARRA, B motatakoa eta, gutxienez, urtebete bat duena,

daukazun mota

honetako baimen zibilak ez badagokio.

8º. ARGAZKIA: Atzealde lisoko kolorezko 32 x 26 mm.eko jatorrizkoa, aurretik hartuta, buru estalgabetuaz eta
kristal iluneko betaurrekorik gabe edo pertsonaren identifikazioa eragotzi edo oztopa dezakeen bestelako
arroparik gabe.
Erlijioa dela-eta ilea estalita daramaten eskatzaileak badaude, beloaz eginiko argazkiak jasoko daitezke baina,
onartuak izateko, derrigorrezko baldintza hau bete behar da: aurpegiaren obaloa ilearen sortzetik kokotsera arte
guztiz estalgabetuta egon behar da, pertsona identifikatzea galarazi edo oztopa ez dezaten.
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 baimen-formularioa bete behar duzu. Informazio onargarria jasotzen ez bada,egin daitekeen
konponketak agiriak aurkeztea behar izango du.
(Eguneratua: 22/06/2018)

