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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

KANTAURIKO URKIDETZA UR PARTZUERGOA

036/220 Dekretua, martxoaren 23koa, Kantauriko Urkidetza Ur Partzuergoko lehendakariarena, 
presako zerga eta administrazio neurriak onesten dituena COVID-19ren ekonomia eraginari 
aurre egiteko

Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) pasa den urtarrilean adierazi zuen COVID-19 koro-
nabirusa dela-eta sortutako egoera nazioarteko garrantzia duen osasun publikoko larrialdia 
zela. COVID-19aren bilakaeraren ondorioz sortu den egoerak berekin ekarri du osasun arloko 
agintariek aparteko euste neurriak hartu beharra. Azkenik, martxoaren 11n, OMEk pandemiatzat 
jo zuen gaixotasuna.

Europar Batasunaren eremuan, Europako Kontseiluak lehentasuntzat jo du krisiaren gizarte 
eta ekonomia ondorioei aurre egitea, eta bereziki likidezian izan dezakeen eraginari erantzunez, 
eta ETEei, eragindako arlo espezifikoei eta langileei lagunduz.

Martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak alarma egoera deklaratu du COVID-19k sortu-
tako osasun krisia kudeatzeko. Neurriak hartu dira funtsezko zerbitzu publikoen hornikuntzaren 
eremuan gizatalde kalteberen estaldura zabalagotzeko, eta erabaki da prozesu eta administrazio 
epeak etetea. 4. artikuluan xedatu da gizakien kontsumorako etxeko ur hornikuntza zerbitzua 
funtsezko zerbitzu bat dela, bermatuta egon behar dena.

463/20 ED aldatzen duen martxoaren 17ko 465/2020 Errege Dekretuak gaineratu du hartan 
adierazten diren administrazio epemugen geldiera eta epeen etendura ez zaizkiela aplikatuko 
zerga epeei, araudi berezi baten pean baitaude, eta zehazkiago, ez dutela eraginik izango zerga 
aitorpenak eta autolikidazioak aurkezteko epeetan.

Edonola ere, organo eskudunak, ebazpen arrazoitu baten bidez, behar-beharrezkoak diren 
antolamendu eta instrukzio neurriak hartu ahalko ditu interesdunak prozeduran dauzkan es-
kubide eta interesetan kalte larririk ez eragiteko, betiere hura ados badago, edo hark adierazten 
badu ados dagoela epea ez etetearekin.

Kontuan hartuz zerga prozeduretan zergapekoek zenbait zerga betebehar eta izapide 
betetzeko dituzten eragozpenak –batez ere zergak aplikatzeko prozeduretan, zerga zehapene-
koetan eta zerga arloko berrikuspeneko batzuetan epe barruan errekerimenduei erantzuteko eta 
alegazioak egiteko–, komenigarria da zergadunak dituen epeak malgutzea, hark alegatzeko eta 
frogatzeko duen eskubidearen mesedetan, eta errazago egitea zerga administrazioari laguntzeko 
eta zerga kontuan garrantzia duten dokumentuak, datuak eta informazioa aurkezteko eginbe-
harra betetzea.

Zentzu horretan, 463/20 EDren 33. artikuluaren arabera, denbora muga luzatzen da zergape-
koaren alde, alarma egoeraren hasierako indarraldia gainditu dezakeelarik. Arrazoi horregatik 
beragatik, zerga zorren ordainketa errazteko helburuaz, malgutzen dira ordaintzeko epeak, 
borondatezkoak nahiz exekutiboak, bai eta geroratze eta zatikatze erabakien ondoriozko or-
dainketa ere.

COVID-19k eta haren aurka jarduteko hartutako neurriek ez dezaten ekar berekin sektore pu-
blikoko kontratuak suntsiaraztea, haiek eteteko araubide espezifiko bat aurreikusten da, 463/20 
EDren 34. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Haren aldeko txostena eman du Partzuergoaren aholkularitza juridikoak.
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KUUPen estatutuen 25. artikuluak dioenez, lehendakariaren eskudantziak dira: Haren gain 
jarritako obrak eta zerbitzuak zuzendu, bultzatu eta ikuskatzea, helburu horrekin komeni diren 
xedapenak emanez, eta partzuergoaren auziek beharrezko egiten dituzten presako neurriak bere 
kabuz onestea, bere erantzukizunpean eta Batzar Nagusiak edo Gobernu Batzordeak emandako 
jarraibideen barnean. Halakoetan, hartutako neurrien berri emango dio Batzar Nagusiari edo 
Gobernu Batzordeari harrezkero egiten den lehenengo bilkuran.

Azaldutakoarengatik, dekretu honen xedea da neurriak hartzea agintari eskudunek hartutako 
neurriek eragindako biztanleak jasaten ari diren inpaktu ekonomiko negatiboari aurre egiteko, 
eta bereziki gizatalde kalteberetan, bai eta haren eragin handiena murriztea ere.

XEDATZEN DUT

1. Xedea eta aplikazio eremua. Dekretu honetan ezartzen diren neurrien xedea da COVID-19 bi-
rusak sortutako pandemiaren ondorioak murriztea, galarazten dutenak “Kantauriko Urkidetza” Ur 
Partzuergoaren funtzionamendu normala nahiz KUUPek ematen dituen zerbitzuen erabiltzaileek 
tributu eginbeharrak betetzea.

2. Kontsumitzaile kalteberei ur hornikuntza bermatzea. 463/20 ED edo, hala dagokionean, 
aipatutako egoeraren luzapenak indarrean jarri eta hurrengo hilabetean, ezin izango zaie eten 
hornikuntza kontsumitzaile kalteberei, oso kalteberei edo gizartetik baztertzeko arriskuan dau-
den kontsumitzaileei. Urriaren 6ko 897/2017 EDk, zeinaren bidez arautzen baitira kontsumitzaile 
kalteberaren figura, bonu soziala eta etxeko kontsumitzaileak babesteko beste neurri batzuk, 
3. eta 4. artikuluetan definitzen ditu egoera horiek.

3. Zerga prozeduretan epeen hasiera etetea edo luzatzea.

a. Zerga prozeduren hasiera, baldin eta ofizioz egin beharrekoa bada indarreko zerga arau-
diaren arabera, eten egingo da 2020ko ekainaren 1era arte, 2020ko martxoaren 14tik aurrera 
hastekoak liratekeen kasuetan.

b. Era berean, administrazio errekurtsoak eta erreklamazioak aurkezteko epeen edo zerga 
arloan zergapekoak eskatuta hasi beharreko beste edozein jarduketaren hasiera 2020ko ekai-
naren 1era arte luzatuko da.

4. Aitorpena egiteko eta likidazioak ordaintzeko epea etetea. 2019ko laugarren hiruhilekoari 
buruzko hiruhileko likidazioak aurkezteko eta ordaintzeko borondatezko epea 463/2020 EDk edo, 
hala dagokionean, aipatutako egoeraren luzapenek indarra galtzen duten unearen ondorengo 
bi hilabeteez luzatuko da.

5. Zerga prozeduretako izapideak etetea.

a. 2020ko martxoaren 14a baino lehen hasitako zerga prozeduren geldialdiak etenaldi 
justifikatutzat joko dira zergapekoarentzat, edo administrazioari egozgarri ez zaizkion arra-
zoiengatiko prozedurako gerorapentzat, eta, ondorioz, ez dira kontuan hartuko ebazteko epearen 
zenbaketan, alarma egoera eta, halakorik balego, hartzen diren luzapenak indarrean dauden 
aldian zehar.

b. 2020ko martxoaren 14tik aurrera aurkezteko epea amaitzen zaien hiruhileko kontagailu 
irakurketak aurkezteko epea 2020ko ekainaren 1era arte luzatuko da, epe hori esandako eguna 
baino lehen amaitzen denean.

c. Era berean, zerga arloan garrantzitsuak diren argibideak, aurrekariak edo agiriak aurkez-
teko Administrazioak egindako banan-banako errekerimenduei erantzuteko epearen kontaketa 
eten egingo da 2020ko martxoaren 14tik 2020ko ekainaren 1era bitartean, epe hori aipatutako 
bi egunen artean amaitzen bada.

d. Ez da sortuko berandutze interesik egiaztatze eta ikerketa prozeduretan, 2020ko 
martxoaren 14tik 2020ko ekainaren 1era bitarteko aldian.
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6. Zerga zorren salbuespenezko zatikatzea.

a. Pertsona fisikoen eta Sozietateen Gaineko Zergaren Foru Arauaren 13. artikuluan defi-
nitzen diren mikroenpresen eta enpresa txikien zerga zorrak, aurkezteko eta ordaintzeko bo-
rondatezko epea 2020ko martxoaren 14tik 2020ko ekainaren 1era bitartean bukatzen zaien 
autolikidazioen ondoriozkoak, zatikatu ahal izango dira, bermerik eman gabe eta berandutze 
interesik sortu gabe, artikulu honetan xedatutakoarekin bat etorriz.

Halaber, zatikatu ahal izango dira, baldintza berberetan, pertsona fisikoen eta Sozietateen 
Gaineko Zergaren Foru Arauaren 13. artikuluan definitzen diren mikroenpresen eta enpresa 
txikien zerga zorrak, zerga administrazioak egiten dituen eta ordaintzeko borondatezko epea 
2020ko martxoaren 14tik 2020ko ekainaren 1era bitartean bukatzen zaien likidazioen ondo-
riozkoak.

b. Artikulu honetan aipatzen diren zergapekoek 2020ko ekainaren 1etik aurrera ordaindu 
ahal izango dute zerga zorra, zenbateko bereko hileko 6 kuotaren zatikapena eskatuz. Zatikapen 
horren lehenengo epea 2020ko uztailean amaituko da.

c. Salbuespenezko zatikatze hau egiteko eskaera, helburu horrekin ezartzen diren bideetatik 
egin beharko da.

Administrazioak egindako likidazioen ondoriozko zerga zorren kasuan, eskaera 2020ko ekai-
naren 1a baino lehen egin beharko da, aipatutako bideetatik.

d. Arabako Lurralde Historikoko Dirubilketaren Arautegi Orokorrean xedatutakoa ez zaie 
inolaz ere aplikatuko artikulu honetan araututako ezohiko geroratzeei.

7. Indarraldian diren geroratzeak.

Hilabete atzeratuko da emanda dauden geroratze eta zatikatzeen apirileko epemugako or-
dainketa eta, ondorioz, zatikatzeen kasuan, hilabete atzeratuko dira gainerako epemugak, eta ez 
da berandutze interesik sortuko artikulu honetan ezarritako hilabeteko geroratzearen ondorioz.

8. Administrazio epeak etetea. 463/20 EDren hirugarren eta laugarren xedapen gehigarrien 
arabera:

a. Partzuergoaren prozedurak izapidetzeko epeak etetea. Epeak berriz ere kontatzen hasiko 
dira errege dekretuak edo, hala badagokio, haren luzapenek indarra galtzen dutenean.

b. Edozein ekintza eta eskubideren preskripzio eta iraungitze epeak etenda egongo dira 
alarma egoeraren indarraldian eta, hala badagokio, egin litezkeen luzapenetan.

9. Kontratazio publikoaren arloko neurriak COVID-19ren ondorioak murrizteko, 463/20 EDren 
34. artikuluan xedatutakoari jarraituko zaio.

10. Gaitzea. Baimena ematen zaio Partzuergoko lehendakariari dekretu hau garatu eta apli-
katzeko beharrezkoak diren xedapen eta ebazpen guztiak hartzeko.

11. Batzar Nagusira igortzea. Dekretu honen berri emango zaie Partzuergoaren Gobernu 
Batzordeari eta Batzar Nagusiari, indarrean dagoen araudiari jarraituz izapidetzeko.

12. Indarrean jartzea. Foru dekretu hau ALHAOn argitaratzen den egun berean jarriko da 
indarrean eta 2014ko martxoaren 14tik aurrera izango ditu ondorioak.

Izoria, 2020ko martxoaren 26a

Lehendakaria
JULEN IBARROLA GOBANTES
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