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Dokumentua – Sarrerako/Irteerako datuak
Zerbitzua:
Gidariaren
ibilgailuaren

datuen

kontsulta,Trafiko

Zuzendaritza Nagusiren zehapenetarako

Administrazioaren Modernizaziorako Zerbitzua / Servicio de Modernización de la Administración
Administrazio elektronikoaren atala / Sección de la administración electrónica
www.bizkaia.eus/laguntzaile-interoperabilidad
94 406 7777
Calle Diputación Kalea, 7 - 48008 BILBO/BILBAO

DESKRIPZIOA

Ibilgailuen zehapenetarako sarbidea eskaintzen duen web-zerbitzuan, ibilgailuen zehapen-prozeduretako
informazioa kontsultatu daiteke.
Zerbitzua Trafikoko Zuzendaritza Nagusiarekin konektatuko da, kasuan kasuko emaitza emateko.
ESKATUTAKO DATUAK

Hauek dira kontsultatu nahi den pertsonari buruz gutxienez ere eman behar diren datuak:



Dokumentazio mota: (NAN/AIZ/Pasaportea/Beste batzuk). Kontsultatu nahi den pertsonaren
dokumentazio-mota.
Dokumentazioa: kontsultatu nahi den pertsonaren dokumentazioa (Adib. NAN zk.)

(Titularraren izen-abizenak aukerako datuak diren arren, eskaeran informatzen badira, zerbitzuak ez du
balioztatuko dokumentu-zenbakiarekin bat datozen ala ez).
Datu espezifikoak: Zerbitzuak datu hauetako batekin baino ez du egingo bilaketa, eta, beraz, 3 hauetako bakarra
izango da beharrezkoa:




Matrikula-zenbakia (Antzinako matrikulak badira eta probintziaren letra aldatuta badute, orduan
kontsulta letra bien bitartez egin ahal izango da)
Txasis-zenbakia
IBIZ: Kontsultaren xede den IAT txartel elektronikoa.

EMAITZARI BURUZKO DATUAK

Ibilgailuaren daturik egonez gero, kontsulta-zerbitzuak informazio hau emango du:








Datu orokorrak:
 Ibilgailuaren deskripzioa
 Matrikulazioari buruzko datuak
 Ibilgailuaren titularraren helbidea (Batetik, DGTkoa, eta, bestetik INEkoa)
Datu teknikoak:
 Plazak
 Potentzia
 IATren iraungitze-data
Erantzuleen datuak:
 Errentarien zerrenda
 Ohiko gidarien zerrenda
Aseguruei buruzko datuak:



Aseguru-kontratua
Erakundea



Hasiera- eta amaiera-eguna

Emaitzaren datuen zerrenda xehatua:


Datu orokorrak:



Datu teknikoak



Erantzuleen datuak



Aseguruaren datuak

Datu horiek ematen dira, baldin eta egoeran «izapidetua» jartzen badu; bestela, hauek izan daitezke egoerak:

Egoeraren kodea

Egoeraren deskripzioa

Noiz itzultzen den egoera hau

0000

Derrigorrezko datu bat edo batzuk ez
dira zuzen informatuak izan.

Hori gertatzen da sarrerako datuetan
balidazio-erroreak daudenean.

0

IZAPIDETUA

Kontsultatutako ibilgailurako datuak
aurkitu direnean itzultzen da.

1

Matrikula okerra

Kontsultatutako matrikula okerra denean
itzultzen da.

1

IBIZ okerra

Kontsultatutako IBIZ okerra denean
itzultzen da.

1

Aurrekaririk gabeko ibilgailua.

Kontsultatutako ibilgailua DGTn aurkitu
ez denean itzultzen da.

2

Ez da aurkitu kontsultatutako ibilgailuari Kontsultatutako ibilgailuari buruzko
buruzko daturik.
daturik aurkitu EZ denean itzultzen da.

Taula: Ibilgailuen datuen kontsulta-zerbitzuak itzulitako egoera-kodeak (zehapenetarako).

BERTSIOAREN KONTROLA
V00

Jatorrizko bertsioa

2019/02/15

