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EAJ-PNV Udal Taldeak Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia 

Ituaren alde Vitoria-Gasteizko Udaleko Osoko Bilkurari 

aurkeztutako mozioa 

 
 
Justifikazioa 
 
 
1878an foruak indargabetu eta gero, Cánovas del Castilloren Gobernuak onartu 
zuen eusko diputazioei hainbat zerga («zerga itunduak» zeritzenak) biltzeko 
bidea emango zien sistema. Diputazioek, zerga horietatik, «kupo» batean 
oinarritutako kopuru bat ordainduko zioten Estatuko Ogasunari. 
 
Sistema hori aldi baterako izatekoa zen, baina praktikan iraunkor bilakatu zen, 
luzatuz joan baitzen, Francoren diktaduraren aldian izan ezik. Francok, izan 
ere, Ekonomia Ituna zuten lau probintzietatik biri kendu zien: Bizkai-Gipuzkoei, 
alegia. 
 
Bi lurralde horiek Ituna berreskuratu zuten diktadorea hiltzean, eta alde 
horretatik, Espainiako Konstituzioko lehenengo xedapen gehigarriak foru 
lurraldeen eskubide historikoen babesa eta errespetua aldarrikatu zuen, eta 
agindu zuen foru araubide hori egunera zedila, behar izanez gero, 
Konstituzioaren beraren eta autonomia estatutuen esparruan. 
 
Euskadiko Autonomia Estatutuko 41.1 artikuluan ezarrita dago Estatuaren eta 
Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko zerga harremanak Ekonomia Itunaren 
sistemaz arautuko direla. Orobat, aipatzekoak dira artikulu horretako 2.d) eta 
2.e) idatz zatiak. 
 
12/1981 Legeak onetsi zuen Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia 
Ituna, xehetasun hauek barne: kupoaren kontzeptua, maiztasuna, eguneratzea 
eta zehazteko metodologia. 
 
12/2002 Legeak ordeztu zuen 1981ekoa, haren printzipio, oinarri eta 
jarraibideei jarraituz, eta Ekonomia Itunari orain duen mugagabetasuna eman 
zion. 
 
Hala, bada, hauxe dugu kupoaren kontzeptua: «Euskadik Estatuari egindako 
ekarpena kupo orokor bat izango da, eta kupo hori lurralde historiko bakoitzari 
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dagokionak osatuko du. Euskal Autonomia Erkidegoak bere egiten ez dituen 
Estatuaren kargei dagokien kontribuzioa da kupoa.» 
 
Era berean, legean ezarrita dago hauxe: «Bost urtean behin, Gorte Nagusietan 
bozkatutako legearen bidez, eta aldez aurretik Ekonomia Itunaren Batzorde 
Mistoak akordioa lortu ondoren, bosturtekoan aginduko duen kupoa zehazteko 
metodologia zein izango den erabakitzeari ekingo zaio, ekonomi itun honetan 
jasotako printzipio orokorrekin bat. Era berean, bosturtekoaren lehenbiziko 
urteko kupoa ere onetsiko da.» 
 
Gaur egun ikusten da, alde batetik, Euskal Autonomia Erkidegoaren zerga ituna 
auzitan jartzen dutela gero eta areago zenbait sektorek.  
 
Hartara, zenbaitek argi eta garbi egiten du Ekonomia Ituna ezeztatzearen alde. 
Beste batzuek, berriz, ezeztatzea eskatzera iritsi gabe, proposatzen dute beste 
definizio bat jar dakiola kupoaren kontzeptuari eta hura kalkulatzeko 
metodologiari; halaxe, Ituna auzitan jarri gabe, Euskal Autonomia Erkidegoari 
bere kudeaketarako dituen baliabideak urrituko lizkiokete. 
 
Horregatik, EAJ Udal Taldeak Udalbatzari proposatzen dio hurrengo MOZIOA:  
 
1. Gasteizko Udalbatzak bere babesa ematen dio Ekonomia Itunari, Euskal 

Autonomia Erkidegoko zerga sistemaren eta autogobernuaren funtsezko 
tresnatzat. 

 
2. Gasteizko Udalbatzak arbuiatu egiten du Euskal Autonomia Erkidegoaren 

finantza baliabideak murriztera bideraturik kupoa berrikusteko egindako 
ezein saiori. 

 
3. Gasteizko Udalbatzak adierazten du Ekonomia Itunetik datozen ekonomia 

baliabideak murrizteak zaildu egingo lukeela oraingo ekonomia krisialditik 
irtetea, herritarren ongizatea urrituko lukeela, eta Udalaren beraren baliabide 
erabilgarriei ere erasango liekeela. 

 
Vitoria-Gasteizen, 2013 ekainaren 18an 
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