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GARRAIOKO BAIMENAK MODU TELEMATIKOAN IZAPIDETZEA 

 

Garraioekin egin beharreko izapide telematiko guztientzat beharrezkoa da garraio baimenaren 

titularraren izenean sinadura elektronikoa izatea, pertsona fisiko edo juridikoarena hain zuzen ere. 

Sinadura elektronikorako zenbait aukera daude. Ezagunenak IZENPE, NAN digitala eta Diruaren eta 

Zerga-zigiluaren Fabrika Nazionalak ematen duena (azken hori Estatuko Ogasunean izapidetzen da, 

Moyua plazan) dira. 

Sinadura elektronikoa eskuratu ondoren, hauxe da izapidea: 

Eskari berri bat hasteko, kontsultatzeko edo jada hasitako espediente baten edozein izapide 

egiteko honako webgunetik sartu behar da:  

 

http://apps.bizkaia.net/TTWB 

 

Beste aukera bat bizkaia.eus webgunera sartzea da eta lehenengo pantailako (nabarmenduetan) 

“garraioko baimenak” laukian klik eginez leku berera iritsi daiteke. 

Aplikazioa Microsoft Explorer nabigatzailearekin funtzionatzeko diseinatu denez, arazoak 

saihesteko nabigatzaile hori erabiltzea gomendatzen da 

Hemen, pantaila bat irekitzen da 3 aukerekin. 

 

-“Laguntza” aukeran eskari bakoitzerako prozedurak eta 

beharrezko dokumentazioa kontsultatu ahal izango dira. 

Gure kasuan, interesatzen zaizkigun prozedurak “Salgaiak 

eta Baimenak Atalekoak” dira. 

-“Garraioko baimenei lotuta dauden tramite guztiak 

(txartela)” aukeran sartu behar da dokumentazio berria 

hasi, kontsultatu edo gehitzeko.  

Hurrengo pantailan honako aukerak agertuko dira: 

ESKATU ZURE GARRAIO BAIMENA (TXARTELA). Hemen 

hasten dira espediente guztiak, eta lehenengo pausoa tasa 

ordaintzea da. 

OSOTU ZURE BAIMEN-ESKABIDEA. Espedientea hasita 

badago eta hura kontsultatu edo dokumentazioa gehitu nahi 

baldin bada, bai eskari bati erantzuteko baita erabiltzaileak 

hala erabakitzen duelako ere, hemen sartu behar da. 

ERANTSI TASAREN ORDAINKETAREN EGIAZTAGIRIA. 

Jada bankuan edo ordainketa-pasabidean ordaindutako 

tasaren egiaztagiria eskaneatu egin behar da eta gero 2 aldiz erantsi; lehenengoa Aldundiaren webgunean eta bigarrena 

espedientearekin batera eman beharreko dokumentazioan. Espedientea hasi badugu eta falta den bakarra tasa atxikitzea 

baldin bada, Aldundiko webgunean sarrera hori erabiliko dugu. 

 

http://apps.bizkaia.net/TTWB
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HASITAKO ESPEDIENTEA DUGUNEAN ETA HURA KONTSULTATU EDO AGIRIREN BAT ERANTSI BEHAR 

DUGUNEAN, OSO GARRANTZITSUA DA OSATU ZURE BAIMEN-ESKABIDEA AUKERATIK SARTZEA 

Eskatu zure garraio baimena ataletik sartzen bagara, tasa berri bat sortuko dugu. 

 

TASAK. BEHARREZKO INFORMAZIOA. 

Espediente bakoitzari tasa bat egokitzen zaionez, espediente bakoitzak bere tasa propioa izango du. 

Zerbitzuen kopuruaren arabera, tasa horrek zenbateko bat edo bestea izango du. 

Adibidez, garraioko txartel batean ibilgailu baten ordezkapen bat eginez gero, 22,59 euroko tasa 1 

ordainduko dut. Baina baimen baten 4 kopiadun alta bat eginez gero (4 ibilgailu) 90,36 euroko tasa 

bakarra ordainduko dut (22,59x4= 90,36). 

Arretaz jokatu behar da horrekin, ibilgailuaren ordezkapen bakoitza espediente ezberdin batean egiten 

delako. Hala, salgaien baimen baten 4 ibilgailu 4 kopiatan ordezkatu nahi baldin baditut, 4 tasa 

ordaindu beharko ditut, bakoitza 22,59 eurokoa. 

Tasa beti egon behar da garraioko txartelaren titularraren izenean, pertsona fisiko zein 

juridikoaren izenean hain zuzen ere. 

Tasa ordaintzeko bi aukera daude. Eusko Jaurlaritzaren ordainketa-pasabidean modu telematikoan edo 

banku-erakunde kolaboratzaile batean dirua sartuta T-02 ereduarekin. Edonola ere, tasa ordaintzearen 

ziurtagiria gorde egin beharko da, ondoren espedienteari atxiki behar zaiolako. 

 

Ordainketa telematikoa eginez gero, sistemak ziurtagiri bat emango du, hauxe: 

 

Hauxe da idatzi beharreko 

erreferentzia zenbakia, sistemak 

hala eskatzen duenean. 
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Diru-sarrera bankuan egiten baldin bada T-02 ereduarekin, ezinbestekoa da erakundeak tasa 

mekanizatzea, bestela ezingo baita izapidetzearekin jarraitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasa ordaindu eta gero, programak Sustapen Ministerioaren egoitza elektronikora eramango 

gaitu. 

 

 

Izapidea hasteko Izapide elektronikoa 

atalean klik egingo dugu 

 

 

 

 

 

 

Hauxe da idatzi 

beharreko 

erreferentzia, sistemak 

hala eskatzen duenean. 

Pantalla 2 

Pantalla 3 
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Hurrengo pantailan, eskaria aurkezteko modua aukeratu behar da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordezkaria aukera bakarrik aholkularitzek edo enpresatik kanpoko elkarteek egiten dituzten izapideentzako da. 

Administratzaile batek edo enpresaren beraren ahaldun batek Titularra aukera markatu beharko du, eta enpresaren 

sinadura elektronikoarekin lan egin. 

Une honetan sinadura elektronikoa eskatuko du, eta sinadura hori titularraren izenean egon beharko da. Pertsona 

juridikoen sinadura elektronikoa ere horien izenean egon beharko da. 

 

Hurrengo pantailan EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOA/ BIZKAIA/ BIZKAIKO FORU ALDUNDIA 

aukerak hautatu beharko ditugu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.pantaila 
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Eskari mota aukeratuko dugu, honakoak kontuan hartuz: 

 

 Espedienteen alta. Espediente berri bat hasteko. 

 Zuzenketak / Dokumentazioa eranstea jada hasita dagoen espediente batean 

dokumentazioa gehitzeko erabiltzen baldin bada, bai eskari bati erantzuteko, baita atxiki behar 

den dokumentazioa dela uste delako. 

Gogoratu ESPEDIENTEEN ALTA ez dela KOPIAREN ALTA, ezta BAIMENEN ALTA ere. 

ESPEDIENTEEN ALTA garraioko baimenei dagokien EDOZEIN KUDEAKETAREN espedientearen 

hasierari dagokio. 

Beste biak, hurrengo pantailan aukeratu beharko diren bi espediente mota zehatz dira. 
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Hemen hasi daiteke nahi den espedientea, bai salgaiena: 

 

Baita edozein motako bidaiariena ere. 

 

Gogoratu txartel batean ibilgailu bat ordezkatzeko edo ibilgailuaren ezaugarri teknikoak 

aldatzeko “ibilgailuen mantentzea” aukera hautatu behar dugula, eta ez “Kopiaren alta”. 

Ordezkapenaren kasuan, sartu behar den matrikula ibilgailu berriarena da, eta horrez gain, kentzen 

dugun ibilgailuaren txartelaren zenbakia edo baimena ere sartu egin beharko ditugu. 
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BIZILEKUA ALDATZEA. Baimen baten bizileku aldaketa egiteko BEHARREZKOA DA 

lehendabizi helbide fiskala aldatzea Zerga Agentzian, Foru Ogasunean aldatzeaz gain. Hala egin 

ezean, sistemak ez du izapidetzen utziko. 

Aldaketa telefono bidez egin ahal izango da. 

Pertsona fisikoak honako tf. zenbakian: 

901.200.345 

Pertsona juridikoak honako web orrialdean.: 

www.agenciatributaria.es 

 

Sistemak eskatzen dituen datuak sartu ahala, espediente zenbaki bat sortuko da modu 

automatikoan. Hala,  4805/xxxxx/2017 formatuari dagokion 4805 erakundea izango da, xxxxx 

espediente zenbakia, eta 2017 izapidetze urtea. 

Ohar garrantzitsua:  Ez gorde ibilgailuak ibilgailu misto bezala, aplikazioak plaza kopurua 

eskatzen baitu eta gero akatsa emango du, salgaien garraioa ez delako bateragarria plazekin.  

Akats hori ez gertatzeko eta Madrilera fax bat bidali behar ez izateko ibilgailua aldatzeko eskatuz 

(espedientea asko atzeratuz), EZ gorde misto arin bezala edo astun arin bezala, baizik eta “Salgaiak 

arina” edo “Salgaiak astuna” bezala, zama erabilgarria 3.500 kg baino txikiagoa edo berdina den 

kontuan hartuz. 

Datuak gorde ondoren, beharrezko dokumentazioa erantsi behar da espediente motaren 

arabera (dokumentazio horren deskribapena hasierako pantailako “laguntza” prozedura bakoitzean 

zehazten da). 

Atxiki beharreko ohiko dokumentuak: 

Tasa beti atxiki behar da. 

Ibilgailua oraindik matrikulatu gabe baldin badago, azterketa teknikoko txartela atxiki beharko da. 

Ibilgailua matrikulatuta baldin badago, nahikoa izango da espedientean agertzea, DGTan kontsultatu 

ahal izango dugulako. 

Ibilgailua astuna baldin bada, salerosketa ordainagiria atxiki beharko da, baita leasing-a, egonez 

gero, ibilgailuaren identifikazioarekin batera. 

Kopien altaren kasuan, eta pertsona fisikoa baldin bada, gaitasun ekonomikoa, gutxienez kopiaren 

altak gehitu eta geroko zenbateko osoari dagokionez. 

Gogoratu lehen paperean aurkezten ziren agiri guztiak orain eskaneatu egin behar direla, eta 

espediente telematikoan atxiki behar direla. 

Jada beharrezkoak EZ diren agiriak: 

-Ekipamendu informatikoaren adierazpena. 

-Zintzotasun adierazpena. 

-Kokapen adierazpena. 
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Espedientea bete eta gero, gure aplikaziora iritsiko da. Orduan berrikusi egingo dugu eta falta dena 

eskatuko dugu edo eskaria ebatzi edo ukatuko dugu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKINARAZPEN ELEKTRONIKOEN POSTONTZIA 

Edozein espediente modu telematikoan izapidetzean, administrazioaren eta erabiltzailearen 

arteko komunikazio guztiak modu telematikoan gauzatuko dira. Administrazioak 

DOKUMENTAZIOAREN ESKARIREN bat edo ZUZENKETAREN bat izapidetzen baldin badu, 

erabiltzaileak EZ DU JASOKO INOLAKO GUTUNIK BERE BIZILEKUAN. Jakinarazpen guztiak 

postontzi elektronikoan jasoko ditu. 

Jakinarazpenak jasotzeko, 060 postontzian alta eman beharko du. Hauxe da helbidea:  

https://notificaciones.060.es 

Hemen, altan jarri beharko duzu zure 

jakinarazpenetarako buzoia. Telefono 

zenbaki batekin eta helbide 

elektroniko batekin lotura ere ezarri 

ahal izango duzu. Hala, postontzian 

jakinarazpen bat jasotzean, telefono 

mugikorrean eta helbide 

elektronikoan mezu bat jasoko duzu 

horren berri emanez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://notificaciones.060.es/
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Une honetan, ezin dira modu telematikoan izapidetu hauei buruzko espedienteak: 

-Salgaien ibilgailu astunak, txasis-zenbakia dutenak. 

-VDrentzat ordezkapenak (autobusak). 

-Gidari atzerritarren ziurtagiriak. 

-Garraioko kudeatzaileen altak eta bajak (gaituak). 

-Birgaiketak soilik txartelak eman dituen administrazioak egin ahal izango ditu. 

 

Kasu hauetan, eta Madrilen konpontzen ez diren bitartean, paperean jasoko dira eskariak. 

Garraioko txartel baten espedientearen barnean dauden garraioko kudeatzaileen altak (gaituak), 

adibidez baimen berri bat, EZ dira paperean izapidetuko. Hala, agiri horiek eskaneatu egingo dira eta 

espedienteari atxikiko zaizkio, gainerako agiriak bezala. 

 

 

 

Bukatzeko, jakinarazi nahi dizuegu postontzi bat martxan jarri dugula. Bertara bidali ahal izango 

dituzue izapidetze elektronikoaren inguruan edo gure atalaren inguruan duzuen edozein galdera edo 

zalantza.  

Hauxe da postontziaren helbidea: 

autorizaciones.transporte@bizkaia.eus 


