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ALKATETZA
DEKRETUA

 Espediente-zenbakia: 2020/IDA_DEK0482

Xedea 

COVID-19ak sortutako osasun egoeraren ondorioz, etenda egon diran epe administratiboak 
altxatzea.

Aurrekariak 

Lehenengoa:  COVID-19ak sortutako osasun krisia kudeatzeko Alarma Egoera ezartzen
daeen martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretua onartu zan. Errege Dekretuaren 3. 
Xedapen Gehigarrian, administrazino epeen etetea xedatzen da.

Bigarrena: 2020ko martxoaren 31n, idazkari nagusiak, Alarma Egoerak izapideen 
tramiteetan daukan eraginari buruzko txostena emon eban.

Hirugarrena: 2020ko apirilaren 1eko 907 zenbakidun Alkatetza Dekretuz, COVID-19ak 
sortutako osasun krisia kudeatzeko Alarma Egoerak irauten dauen bitartean, 
administrazino-prozeduren izapidetzagaz jarraitzearen inguruko erabagia hartu zan.

Laugarrena: 2020ko maiatzaren 22an, COVID-19ak sortutako osasun krisia kudeatzeko 
martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretu bidez ezarritako Alarma Egoera luzatzeko 
537/2020 Errege Dekretua emon zan.

Argudioak 

Lehenengoa: 537/2020 Errege Dekretuan honakoa xedatzen da: 

8. artikuluan: “Plazos procesales suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se alzará la suspensión de los plazos procesales”.

9. artikuluan: “Plazos administrativos suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido 
suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley 
aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas”.
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10. artikuluan: “Plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones suspendidos en virtud del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se alzará la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad 
de derechos y acciones”

Hori dala eta, ekainaren 1etik aurrera, espediente guztien izapidetza normaltasunez 
egingo da, baita hartutako erabagi guztien jakinarazpena be.

Bestalde, kontutan euki beharko da ekainaren 4tik aurrera preskripzino eta kaduzitate 
epeen etena eta auzibideetako epeen etena altxatzen dala.

Bigarrena: Erabagia hartzeko ahalmenari jagokonez, Toki Entitateen Erregimenaren 
oinarriak onartzen dauzan 7/1985 Legearen 21.1.m) artikuluaren arabera, alkateari 
jagoko, beti be Osoko Bilkureari erabagi horren barri emonda egiten dan lehenengoko 
batzarrean.

Erabagia

Hori guztia dala eta, honakoa erabagi dot:

LEHENENGOA: COVID-19ak sortutako osasun krisia kudeatzeko ezarritako Alarma 
Egoeraren ondorioz etenda egon diran epe administratiboak ekainaren 1etik aurrera 
berrabiarazten diranez, data horretatik aurrera espediente guztien izapidetza 
normaltasunez egiteko eta erabagi guztien jakinarazpenak egiteko agindua emotea udal 
sail guztieri.

BIGARRENA: Sail guztieri ohartarazotea ekainaren 4tik aurrera preskripzino eta 
kaduzitate epeen etena eta auzibideetako epeen etena altxatzen dala, kontutan izan 
daiezan.

HIRUGARRENA: Sailburu guztieri erabagiaren barri emotea, berau betetzeko 
beharrezkoak diran neurriak eta aginduak emon daiezan. 

LAUGARRENA: Hurrengo Tokiko Gobernu Batzarrean eta Osoko Bilkurean Dekretuaren 
barri emotea.

Alarma egoera dela eta, erabaki honek eragina izango du apirilaren 1eko 2020/907 Alkatetza 
Dekretuaren arabera eta martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren 3. Xedapen 
Gehigarriaren arabera.
Debido al estado de alarma, esta resolución tiene los efectos contemplados en el Decreto de Alcaldía 
2020/907 de 1 de abril y en la Disposición Adicional 3ª del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo. 
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Oharra: sinadurea eta datea orri-oinean .
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