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HAMARGARREN ORDENANTZA FISKALA 

 
 

AGIRI ADMINISTRATIBOAK LUZATZEARI BURUZKO TASA ARAUTZEN DUEN 

ORDENANTZA FISKALA 
 

 
I. ARRAZOIA ETA IZAERA. 

 

1. Artikulua.- Bizkaia Lurralde Historikoko 5/89 Foru Arauak, ekainaren 30ekoak, horrek 
arautzen baititu Toki Ogasunak, emandako ahalmenak erabiliz, Udal honek udalerriko agiri 

administratiboak luzatzearen gaineko Tasa ezartzen du, eta hori Ordenantza Fiskal honek 
arautuko du, hain zuzen, horri dagozkion arauak aipatu Foru Araueko 20. artikuluan 

aurrikusten baitira. 
 

II. ZERGAPEKO EGITATEA 

 
2. Artikulua.- 

1.- Tasa honek jarduera administratibori dagokion zergapeko egitatea zergapetzen du, 
horrek, alderdi baten eskariz, Udal Administrazioak izapidetzen duen edozein agiri eta 

espediente mota hartzen du barne. 

 
2.- Ondorio horietarako, edozein agiri administratibo alderdi baten eskariz izapidetua izan 

dela ulertuko da partikular batek eragindakoa izan bada edo horren onuran izan bada, nahiz 
eta interesatuaren esanbidezko eskaririk egon ez. 

 
III. SUBJEKTU PASIBOA 

 

3. Artikulua.- Zerga honen subjektu pasiboak dira, zergadun gisa, pertsona fisiko eta 
juridikoak eta Lurralde Historikoko Zergaren gaineko Foru Arau Orokorreko 34 artikuluan 

agertzen diren Entitateak, baldin eta agiri edo espediente bat izapidetzea eskatzen badute 
beren intereserako. 

 

IV. ARDURADUNAK 
 

4. Artikulua.- 
1.- Zergaren gaineko Foru Arauaren 40 eta 41 artikuluan  aipatutako pertsona fisiko eta 

juridikoek, subjektu pasiboek dituzten zerga-obligazioen gainean, solidarioki erantzungo 

dute. 
 

2.- Ordezko erantzunkizuna izango dute, bai sozietateetako administratzaileek, bai 
sindikoek, bai porrotetako, lehiaketetako, sozietateetako eta orokorrean edozein 

entitateetako kontuhartzaile edo kitatzaileek, Zergaren gaineko Foru Arauaren 42. artikuluan 
adierazitako kasuetan eta eskumenetan. 

 

V. ZERGAREN KUOTA 
 

5. Artikulua.- 
1.- Zergaren kuota, izapidetu behar diren agiri edo espedienteen izaeraren arabera 

seinalatutako kopuru finko batek zehaztuko du, hurrengo artikuluan agertzen den tarifaren 

arabera. 
 

2.- Tarifaren kuota izapidegintza osoari dagokio, une bakoitzean izapidetzen den agiri edo 
espedientearena, horren izapidegintzaren hasieratik amaitu bitartean, hor barne sartzen dira 

emandako ebazpenaren ziurtapena egin eta interesatuari jakinaraztea. 
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6. artikulua. TARIFA 

 
TARIFEN KOADROA 

TARIFEN LAUKIA 

1.- Lurzoruaren sailkapenari eta higiezinen hirigintza kalifikazioari buruzko 
egiaztagiria eta lur edo eraikuntzen hirigintza kalifikazioko zedulak ematea 

(irudizko eta hitzez hitzeko eranskina barne) 

26,20 

2.- Eraikinen hirigintza egoerari eta kaleen izenari edo higiezinen zenbakiei 
buruzko egiaztagiria 

8,70 

3.- Plano topografikoaren paper arrunteko fotokopia edo formatu digitalean emititzea: 

DIN-A-3rainoko tamaina (monokromoa) 1,00 

DIN-A-3rainoko tamaina (kolorea) 1,00 

DIN-A-2 tamaina edo handiagoa (monokromoa) 3,30 

4.- Eraikuntzaren edo jardueraren planoaren paper arrunteko fotokopia (monokromoa) edo 
formatu digitalean emititzea : 

DIN-A-3rainoko tamaina 3,30 

DIN-A-2 tamaina edo handiagoa 6,60 

5.- Lurraren planoa inprimatzea paper zurian hainbat tinta erabiliz: 

DIN-A-4 tamaina  2,10 

DIN-A-3 tamaina  4,40 

DIN-A-3 tamaina baino handiagoa 15,40 

6.- HAPOren dokumentazio grafikoa inprimatzea, eta kartografia inprimatzea: 

DIN-A-4 tamaina  3,30 

DIN-A-3 tamaina  5,40 

Handiagoa (DIN-A-0, gehienez) 24,10 

7.- Udal kartografia formatu digitalean (DGN formatua) ematea, eta HAPOren planoak formatu 

digitalean (DGN formatua) ematea (faktura edo plano osoa) 

1:500 eskala (0,30 € / disketea) (planoa) 6,60 

1:500 eskala (2,50 € / CDa) (planoa) 6,60 

DXF edo DWG formatura bihurtzea (planoa) 1,00 

8.- Sare geodesiko, berdinketa puntu, triangelaketa, zehaztasun poligono eta 

berdinketa geometrikoko koten aipamenak (laburpenaren eta krokisaren fotokopia 

barne) (unitatea) 

2,10 

9.- Hirigintza arauak formatu digitalean (disketea edo CD-ROMa) ematea 23,10 

10.- Udalerriko kale-izendegia, udalerri osoko kartografia osoa edo hautatutako geruzak formatu 

digitalean (DGN formatua) ematea 

Kale-izendegia 38,30 

 Udalerria 271,90 

11.- Administrazio-agirien fotokopiak edo formatu digitalean ematea: 

 Eskaneatzen edo Fotokopia 1 edo 2 SALBUETSITA 

 2 Fitxategi digitalizatuak edo fotokopia baino gehiago (bakoitza) 0,25 

12.- Partzela planoak inprimatzea 

DIN A4 tamaina  4,00    

DIN A3 tamaina  6,00    

DIN A0 tamaina  25,00    

13.- Administrazio kontratazioaren prozeduraren barnean dauden proiektuetako 

planoen fotokopia edo formatu digitalean emititzea 

 5,00    

14.- Udaltzaingoak txostenak eta argiketak ematea, hirugarrenek eskatuta: 

      14.1.- Istripuei buruzko txostenak egitea 150,00 

      14.2.- Zibila beste txosten batzuk egitea 40,00 
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15.- Udaleko katastroaren edo jarduera ekonomikoen datu-baseen alfa-zenbakizko 

informazioa (erregistroa) 

 1,00    

16.- Katastro zedula ematea  4,00    

16B.- Katastroa erregularizatzeko edo aldatzeko espedienteak izapidetzeko tasa 60,00 

17.- Basauriko Udalaren zerbitzuko karrerako funtzionario lan egiteko hautaketa prozesuetan 

azterketa egiteko eskubideagatiko tasak: Tarifa lanpostua biltzen duen taldearen arabera zehazten 
da, honako lauki honen arabera: 

A1 taldea  23,00    

A2 taldea  18,00    

C1 taldea 23,00    

C2 taldea  9,00    

E edo AP taldeak  5,00    

Langabezian daudenek (lan eskaeraren txartela aurkeztuz egiaztatu beharko dute) eta barne 
sustapeneko txandaren bidez lehiatzen direnek ez dute tasa ordaindu beharko. 

 

Tasa modu izendunean eta banaka ordainduko da hautagaiaren kandidatura duen lanpostu 
bakoitzeko. 
 

VI. KUOTAREN HOBARIAK 
 
7. Artikulua.- 1/2004 Foru Arauaren II. Tituluan aipatzen diren irabazi asmorik gabeko 
erakundeek %50eko hobaria izango dute, baina inguruabar hori egiaztatu egin beharko 
dute. 

 
VII. SORTZAPENA 

 
8. Artikulua.- 

1.- Tasa sortzen da, eta beraz ordaintzeko obligazioa sortzen da, zergari loturik dauden agiri 

eta dokumentuen izapidegintzari hasiera ematen dion eskaria egitean. 
 

2.- Bigarren artikuluko 2 zenbakian aipatzen diren kasuetan, udal iharduera ofizioz hasteko 
inguruabarrak ematearen ondorioz gertatzen bada sortzapena edo interesatuak aurretik 

eskatu gabe hasten bada bainan haren onuran suertatzen denean. 

 
VIII. AITORPENA ETA SARRERA 

 
9. Artikulua.- 

1.- Tasa autolikidazio erregimenean galdatuko da. 
 

2.- Udal Administrazioak luza ditzakeen ziurtapenak edo agiriak, horiek Auzitegi edo 

Epaitegietako ofizioei jarraiki egiten direnean eta edozein delarik ere auzi mota, ez zaio hura 
inori entregatu edo igorriko aurretik zergari dagokion kuota ordaintzen ez duen bitartean. 

 
IX. HAUSTEAK ETA ZEHAPENAK 

 

10. Artikulua.- Zergari buruzko arauhauste eta horien gaineko kalifikazioari dagokionez, 
hala nola horien gainean kasu bakoitzean jarri beharreko zehapenei buruz, Bizkaiko Lurralde 

Historikoko Zergari buruzko Foru Arau Orokorreko 186. artikuluan eta ondorengoetan 
xedatua dagoena hartuko da kontutan. 

 

AMAIERAKO XEDAPENA 
 
Ordenantza hau behin betiko onetsi da, eta egin zaizkion aldaketekin batera, 2008ko 
urtarrilaren 1ean indarrean sartuko da, eta indarrean egongo da, hori aldatu edo indargabetzea 
erabaki arte. 
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(Udalbatzaren erabakiz aldatua, 2010eko ekainaren 24ean, 2011eko azaroaren 11ean, 
2012eko azaroaren 19ean, 2017eko urriaren 26ean osoko bilkuran, 2018ko urriaren 25ean 
osoko bilkuran, 2019ko urriaren 30ean osoko bilkuran eta 2020ko urriaren 29an bilkuran.) 


