
Motoan eta seguru



Oro har, bi, hiru edo lau gurpileko ibilgailua 
da, 50 cc-ko zilindrada baino gutxiagokoa 
eta gehienez 45 km orduko abiadura duena.

IATa beharrezkoa da 2008. urteaz 
geroztik. Lehen azterketa matrikulatu 
eta 3 urtera. 

Lagunak

ZIKLOMOTORRA

Bazterbidea

Debekatua dago beste inor eramatea ziklomotorrean gidabaimenaren 
titularrak 18 urte bete arte.

Aldaketa garrantzitsuak 
Debekatua dago ziklomotorraren ezaugarri teknikoak aldatzea edo 
isilgailua kentzea. Arau-hausteren bat eginez gero, ziklomotor 
horri ibiltzeko debekua jartzen ahal zaio.

Ahal dela eta haientzako biderik izan ezean, ziklomotorrek 
eskuineko bazterbidetik joan behar dute edo galtzadaren ertzetik.

Ziklomotorrean ibiltzean izan diren heriotzak 

Kaskorik gabe...
* Hiltzeko arrisku handiagoa istripua izanez gero.
* Buruko lesioak izateko arrisku askoz handiagoa.
* Ibilgailua mugitzeko debekua.
* 150 euroko isuna eta 3 puntu kentzea. 

Espainian 76 pertsona hil ziren 2009an ziklomotorrean zebiltzala. 
Horietatik hamabostek ez zeramaten kaskorik (%20). Kopuru 
horietan ez dira sartu hiriguneetan hildakoak. 

Alkohola eta drogak

Baimendutako alkohol tasak
* Baimenak bi urte baino gutxiago baditu

0,15 mg/l botatako airean 
(0,30 g/l en odolean)

* Baimenak bi urte baino gehiago baditu
0,25 mg/l, botatako airean 
(0,50 g/l en odolean)

Edozein ibilgailu gidatu behar duzunean, kasu honetan ziklomoto-
rra, ez hartu alkoholik edo zure erreflexuak gutxitu edo zure 
segurtasuna eta bideko beste erabiltzaileena arriskuan jar 
dezakeen beste substantziarik. Haien eraginpean gidatzea 
hutsegite oso larria izaten ahal da, baita delitua ere. 450 eurotik 
gorako isunak.
Hildakoak eragindako istripuen erdietan alkohola eta drogak 
daude tartean.



AM baimena ziklomotorrak gidatzeko. Betebeharrak 
AM baimena, horrela deitzen da orain, Gidarien Erregelamendu Orokorra onesten duen 818/09 Errege 
Dekretuan.

* 14 urte beteak izatea eta 2010eko irailaren 1etik aurrera 15. 
* Espainian bizitzea.
* Azterketa medikoa.
* Azterketa teorikoa eta praktikoa zirkuituan.
* Ebazpen judizial baten bidez baimen horrekin gidatzeko debekua ez izatea.

AM gidabaimenik gabe gidatzea: 310 euroko zehapena (hutsegite oso larria).

Beharrezko dokumentazioa
* Ziklomorra gidatzeko AM gidabaimena¹. 
* Ziklomotorraren zirkulazio baimena eta ezaugarri teknikoen ziurtagiria.
* Nahitaezko asegurua (aseguru-etxeek asegurua egiten ez badizute²).

¹Argibideak Probintziako Trafiko Buruzagitzan
Gaztelugibela, 11-behea 31007 Iruña
Telefonoa: 948254304 Faxa: 948261541

² Aseguruen Konpentsazio Partzuergoa
Yanguas y Miranda 1, 6º, 31001 Iruña
Telefonoa: 902222665  Faxa: 948207140 
E- mail: ccspamplona@consorseguros.es
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