BIZKAIKO ELKARRERAGINGARRITASUN-PLATAFORMA

Dokumentua – Sarrerako/Irteerako datuak
Zerbitzua: Gidariaren zehapenei buruzko kontsulta Trafiko Zuzendaritza
Nagusian

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

Gidabaimenen web-zerbitzu honen bitartez, zehapen-prozeduretan gidariei buruzko 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).
EMAITZARI BURUZKO DATUAK

Interesdunaren izenean gidabaimenik egonez gero (0 balioa 1 zenbakiko taulan), kontsulta-zerbitzuak informazio
hau eskainiko du:





Gidariaren datuak:
 Jaiotza-data
 Sexua
 Adierazleak: Baimenduta salerosgai arriskutsuak garraiatzeko, baldintza murriztailea:
bideko posta elektronikoa eta lenteak izatea
Gidariaren helbidea (DGTn jasota dagoena)
Gorabeheren zerrenda:
 Gorabehera
 Idatzoharra
 Dokumentua
 Eguna
 Burutza
Kodea
Azalpena
 Sukurtsala
Kodea
Azalpena
 Mota
Kodea
Azalpena

Indarrean dauden baimenen zerrendan, gidabaimen bakoitzari dagokionez:


Baimen-mota:
 Kodea: Izan daitezkeen balioak
Baimenaren kodean izan daitezkeen balioak

A1

D

LCC

B2

A

BTP

LCM

C2

A3

EB

LVA

EB1

B

EC1

LV

EB2

C1

EC

A2

EC2

C

ED1

BT

D1

ED

B1

Deskripzioa: Gidabaimenaren deskripzioa. Atal honetako balioak 2 zenbakiko taulako
berberak izango dira, literal honekin: «hala ere, gabetzeren bat izan dezake kondena penala
dela-eta», honako hau gehituta: «B –Hala ere, gabetzeren bat izan dezake kondena penala
dela-eta»
Hasiera-data: Gidabaimenaren indarraldiaren hasiera-data. Formatua: UUUU/HH/EE.
Amaiera-data: Gidabaimenaren indarraldiaren amaiera-data. Formatua: UUUU/HH/EE.





Zehapen-zerrendari dagokionez, hauek emango dira:


Zehapena:
 Zehapena jarri duen agintaritza
Kodea
Azalpena
 Espedientea
 Data (hasiera/amaiera)
 Zehapen mota
Kodea
Azalpena

Eskabidea izapidetzen bada, arrazoi hauengatik izan daiteke:

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 (pertsonaren datuak
aurkitu dira)

Gidariaren datuak aurkitzen direnean
itzultzen da

1

Aurrekaririk gabeko pertsona

Jabea DGTn aurkitzen ez denean itzultzen
da

1

Gertatutako okerraren literala

Oker bat gertatu eta eskaera ezin izan
denean izapidetu itzultzen da

2

Ez da aurkitu indarrean dagoen baimenik

Gidariaren daturik aurkitu EZ denean
itzultzen da

BERTSIOAREN KONTROLA
V00

Jatorrizko bertsioa
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