
DOKUMENTUAK LUZATU ETA IZAPIDETZEKO TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA 
FISKALA  

 
OINARRIA 
1. artikulua 
Ordainarazpen hau ezartzen da Nafarroako Toki Ogasunak arautzen dituen martxoaren 10eko 
2/1995 Legearen lehen tituluan, IV. kapituluan, 7. sekzioan xedatutakoarekin bat, eta horren 12. 
artikuluan dagoen baimena kontuan hartuta. 
 
ZERGAPEKO EGINTZA 
2. artikulua 
Ordainarazpen honen xedea da Iruñerriko Mankomunitateko organoek eta agintariek luzatutako 
dokumentuei edo horien eskumeneko dokumentuei dagokien administrazio jarduera, norbaitek 
eskaturik: 
 
1. Planoen kopia. 
2. Egiaztagiriak. 
3. Kopia eginbidetuak. 
4. Dokumentuak konpultsatzea. 
5. Fotokopiak. 
6. Langileen plazen deialdiak. 
7. Ahalmenak askiestea. 
8. Kontsultei egin beharreko txostenak eta erantzunak . 
9. Eskualdeko Hiri Garraioko gizarte profila duen garraio txartela berritzea eta aktibatzea. 
10. Garraio txartela jaulkitzea eta aktibatzea Eskualdeko Hiri Garraioko tarifak ordaintzeko. 
 
SORTZAPENA 
3. artikulua 
Ordenantza honetan xedatutako tasak sorraraziko dira dokumentua luzatu edo izapidetzeko eskaera 
aurkezten denean. Dokumentua ez da emanen edo ez da izapidetuko, kasuen arabera, behar den 
ordainketa egin ez bada eta dagokion ordainagiria jaulki ez bada. 
 
SUBJEKTU PASIBOAK 
4. artikulua 
Ordaindu behar dute tasaren xede diren dokumentuak luzatzeko edo izapidetzeko eskatu dutenek. 
 
TARIFAK 
5. artikulua 
Ordaindu beharreko tasak izanen dira ordenantza honen eranskinean ageri direnak. 
 
KUDEAKETA ARAUAK 
6. artikulua 
Ordenantza honetan xedatutako tasak Iruñerriko Mankomunitateko Kutxan sartuko dira (Navas de 
Tolosa k., 29, Iruña), edo, bestela, ondoko kontuan: 2054 0214 75 1100000141. 
 
Dirua biltzeko arau berezi gisa xedatzen da ordenantza honen 9. ataleko 2. artikuluak jasotzen duen 
tasa ordaindu ahalko dela jaulkitzeko eta/edo karga egiteko guneetan, kontakturik gabeko txartela 
kargatzeko sarearen kontratua duen esleipendunarenetan, alegia. Laguntzen duen arren, aipatu 
kontratuaren esleipendunak ez du dirua biltzeko organo izaerarik izanen. 
 
Dirua biltzeko arau berezi gisa xedatzen da ordenantza honen 10. ataleko 2. artikuluak jasotzen duen 
tasa ordaindu beharko dela jaulkitzeko eta/edo karga egiteko guneetan, kontakturik gabeko txartela 
kargatzeko sarearen kontratua duen esleipendunarenetan, alegia. Laguntzen duen arren, aipatu 
kontratuaren esleipendunak ez du dirua biltzeko organo izaerarik izanen. 



 
TARIFEN ERANSKINA 
 
I. EPIGRAFEA - PLANOEN KOPIAK 
DIN A0   5,35 € 
DIN A1   2.60 € 
DIN A2   1,45 € 
DIN A3   0,40 € 
 
II. EPIGRAFEA - EGIAZTAGIRIAK 
Iruñerriko Mankomunitateko informatika baseetan dauden datuak egiaztatzea 3,45 € 
Administrazio espedienteetan dauden ebazpenak edo dokumentuak egiaztatzea 5,70 € 
Hura jaulkitzeko, aldez aurretik txostenak egiteko eskatzen duen egiaztatzea 16,00 € 
Egiaztatzeak planoa eta/edo fotokopiak baditu —eginbidetuak edo ez— I., III. eta IV. epigrafeei 
dagokien tasa ere eskatuko da 
 
III. EPIGRAFEA - KOPIA EGINBIDETUAK 
Administrazio espedienteetan dauden dokumentuen kopia eginbidetua 2,95 € 
Iruñerriko Mankomunitateko informatika baseetan dauden datuen kopia eginbidetua3,45 € 
Pertsona berberarendako, espediente bateko dokumentu eta datuen eginbidetzea bakarra dela joko 
da tarifa ezartzeko.  Aurreko zenbakietan xedatutako tasari gehituko zaio I. eta V. epigrafeetakoa, 
eginbidetzen diren plano eta/edo fotokopiengatik 
 
IV. EPIGRAFEA - DOKUMENTUAK KONPULTSATZEA 
Konpultsa bakoitzarengatik 1,90 € 
Pertsona berberak espediente bakar batean eman behar dituen dokumentuen konpultsa bakarra 
dela joko da tarifa ezartzeko 
  
 
V. EPIGRAFEA - PARTIKULARREK ESKATUTAKO DOKUMENTUEN FOTOKOPIAK 
Espediente publikoetan dauden dokumentuen fotokopia bakoitzeko: 
DIN A3   0,15 € 
DIN A4   0,15 € 
 
VI. EPIGRAFEA - LANGILEEN PLAZEN DEIALDIAK 
Izena emateagatik 15,00 € 
 
VII. EPIGRAFEA - AHALMENAK ASKIESTEA 
Askieste bakoitzeko 5,50 € 
 
VIII. EPIGRAFEA - KONTSULTEI EGIN BEHARREKO TXOSTENAK ETA ERANTZUNAK 
Kontsultei egin beharreko txostenak eta erantzunak egiteagatik 12,60 € 
 
IX. EPIGRAFEA - GIZARTE PROFILA DUEN GARRAIO TXARTELA 
Eskualdeko Hiri Garraioko gizarte profila duen garraio txartela berritzea eta 
aktibatzea. 2,00 € 

 
X. EPIGRAFEA - GARRAIO TXARTELA 
Garraio txartela jaulkitzea eta aktibatzea Eskualdeko Hiri Garraioko tarifak 
ordaintzeko. 2,00 € 

 


