BAIMENAK 05 - MDL/MDP - Salgaiak garraiatzeko baimena duen ibilgailua ordeztea
Fitxa interneten bistaratu

INFORMAZIO OROKORRA
Helburua
Salgaiak garraiatzeko baimenari atxikita dauden ibilgailuak ordeztea

Nork tramitatzen du
• MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DPTUA.
• Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaritza Nagusia
• Mugikortasun eta Garraio Zerbitzua

Harremana
Helbidea:
Julio Caro Baroja plaza, beheko solairua - atzealdea, 20018 Donostia
Ordutegia:
8:30etik 13:30era astelehenetik ostiralera.
Helbide elektronikoa:
garraiobaimenak@gipuzkoa.eus
Harremanetarako telefonoa:
943 112991

Nori zuzenduta
Enpresak eta autonomoak.

Baldintzak
.- Zehapenik ez izatea.
.- Ibilgailuek baldintza hauek bete behar dituzte:
a) Ibilgailua - berezko trakzioduna eta Espainian matrikulatua - honela hartuko da: jabetzan, finantza errentamenduan edo errentamendu arruntean.
b)
Ibilgailuak 2 tona baino gehiagoko GMB bat izatea (gehieneko masa baimendua). Eta MDL motako (arinak) baimenen titular bat baldin bada,
haren GMBa 3,5 tona edo gutxiago izatea.
.- Aholkularitza edo gestoria baten bitartez jardunez gero: gestoriak 001k ordezkari erroldan alta emanda egon behar du.

HASIERA ETA ESKAERA
Aurkeztu beharreko agiriak
1.- Eskaera, behar bezala beteta. GBE

• Garrantzitsua: ordeztuko den ibilgailua adierazi behar da.
2.- Tasaren ordainketa (19,12€ ibilgailuko): ES65 2095 0611 091061117395 banku kontura egindako transferentziaren ordainagiria.
3.- Interesdunaren baimena, agiri jakin batzuk egiaztatzeko Administrazioak ofizioz erregistro publiko zehatz batzuetara sartzea ahalbidetzen
duena. ERREGISTRO PUBLIKOAK
4.- Ibilgailu (en) zirkulazio baimena (k).
5.- Ibilgailu (en) fitxa tekniko osoa (k).
6.- Errentan hartutako ibilgaiulua bada, errentamendu kontratua.
7.- Ibilgailua JEZan alta emanda dagoela egiaztatzen duen agiria (840): “salgaiak errepidez garraiatzeko” jarduera, estatu mailako jarduera esparrua.

Eskaera moduak
» Internet

Internet bidezko eskaera
Eskaera eta dokumentazioa Gipuzkoako Foru Aldundiaren erregistro elektronikoaren bidez bidali behar da.
https://egoitza.gipuzkoa.eus/WAS/CORP/WATTramiteakWEB/inicio.do

Tramitazio elektronikorako beharrezko identifikazioa

https://egoitza.gipuzkoa.eus
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» Ziurtagiria eta B@KQ

EBAZPENA
Ebazteko gehienezko epea
Legezko epea: bost hilabete.

Administrazioaren isiltasuna

Ezestekoa

ARAUDIA
• Uztailaren 30eko 16/1987 Legea, Lurreko Garraioa Antolatzekoa, zeina aldatu egin baitzen uztailaren 4ko 9/2013 Legearen bidez. Legea, lehorreko
garraioak antolatzeari buruzkoa,
• Irailaren 28ko 1211/1990 Errege Dekretua, Lurreko Garraioa Antolatzeko Legearen Erregelamendua onesten duena, zeina aldatua izan baitzen
otsailaren 15eko 70/2019 Errege Dekretuaren bitartez. LGAE
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