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NORMALTASUN BERRIRAKO TRANTSIZIO PLANEKO FASEIN ITSASONTZIAK SARTZEKO 
ETA JOLAS- EDO KIROL-NABIGAZIORAKO BALDINTZEI BURUZKO OHARRA (2020KO 
MAIATZAREN 18KO BERRIKUSPENA) 

I. fasearen hasiera malgututa: 2020ko maiatzaren 18a 

Argitaratutako araudia aztertu ondoren, honako hauek hartu ditugu kontuan: 

1-MUGIKORTASUNARI ETA ZIRKULAZIO-ASKATASUNARI DAGOKIENEZ. 

Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historikoen barruko mugikortasuna malgutzen 
du, eta honako hau jasotzen du: 

•Pertsonak bizileku duten lurralde historikoaren barruan mugitu ahal izango dira. 
 
•Ohiko joan-etorriko udalerri mugakideen artean mugitzeko aukera dago, jarduera 

sozioekonomikoak egiteko. 

 

 

2-AISIAKO EDO KIROLETAKO NAUTIKAREKIN LOTUTAKO JARDUERAK 

Maiatzaren 16ko SND/414/20202 Aginduak maiatzaren 9ko SND/399/2020 Agindua aldatzen 

du, esparru nazionaleko zenbait murriztapen malgutzeko. Murrizketa horiek alarma-egoera 

deklaratu ondoren ezarri ziren, normaltasun berri baterako trantsiziorako Planaren 1. fasea 

aplikatuz; XV. Kapitulua ere sartu da, “Ehiza eta kirol-arrantza garatzeko baldintzak” izenekoa. 

Horrela, kirol arrantzari dagokionez, honako hau aurreikusten da: Artículo 49. Pesca deportiva 

y recreativa.  

Zilegi da kirol eta aisialdi-arrantza mota guztietan egitea, betiere osasun agintariek segurtasun 

distantzia eta higiene eta prebentzio neurriak errespetatzen badira. 

50. artikulua. Ehiza eta kirol eta aisialdi- arrantzan aplikatu beharreko higiene eta prebentzio 

neurriak. 

Kapitulu honetan aurreikusitako ehiza-, kirol- eta kirol-arrantza- eta jolas-jarduerak egiten 

diren bitartean, osasun-agintariek COVID-19 deritzonaren aurkako prebentzio- eta higiene-

neurri orokorrak hartuko dira, eta, bereziki,  

a) Ezarritako segurtasun-tartea mantendu ezin denean, nahitaez maskara erabili beharko da. 

 b) Ez dira partekatuko ehizarako edo arrantzarako tresnak, ezta jateko edo edateko tresnak 

ere. c) Erabili ondoren, arropa garbitu eta desinfektatu egin beharko da, 6. artikuluan 

ezarritakoaren arabera.  

d) Erabilitako ehiza- eta arrantza-tresnak garbitu eta desinfektatu egin behar dira.» 
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Ondoren, I. FASE honetan maiatzaren 18tik aurrera EAEko kirol- eta aisialdi-nautikaren 

esparruan onartutako jardueren laburpena egiten da, aipatutako arau-dokumentuetan 

oinarrituta. 

Visita a embarcaciones Navegación Alquiler de embarcaciones 
de recreo 

 
•Ohiko segurtasun- 
eta mantentze-
egiaztapenetarako 
bisitak. 
 
• Pertsona bakar 
batek bakarrik sartu 
ahal izango du 
ontzira, eta pertsona 
hori izango da 
sinatutako agirian 
jabeak edo hark 
baimendutako 
pertsonak. 
 
•Bisitak 
Lehendakariaren 
maiatzaren 15eko 
9/2020 Dekretuan 
ezarritako 
mugikortasun eta 
zirkulazio libreko 
baldintzen arabera 
egingo dira. 

 
•Ontzi guztiekin 
nabigatzen ahal da. 
 
•Ontziko 
ziurtagirietan 
baimendutako 
pertsonen %50 
baino ezin dira egon 
ontzian, pertsona 
guztiak etxe berean 
bizi ez badira, 
%100era irits 
baitaiteke. 
 
•Gehienez 10 lagun. 
 
•Nabigazioa 
Lehendakariaren 
maiatzaren 15eko 
9/2020 Dekretuan 
ezarritako 
mugikortasun eta 
zirkulazio libreko 
baldintzen arabera 
egingo da. 
 
 
•Ontziak ezin izango 
dira 12 milia baino 
gehiago urrundu 
nabigazioa hasten 
den portutik. 
 
• Kirol- edo aisialdi-
arrantza baimenduta 
dago (399/2020 
SNDren 49. eta 50. 
artikuluak) 

 
•Aisialdirako ontziak 
alokatu ahal izango 
dira.  
•Ontziko 
ziurtagirietan 
baimendutako 
pertsonen %50 
baino ezin dira egon 
ontzian, pertsona 
guztiak etxe berean 
bizi ez badira, 
%100era irits 
baitaiteke. 
 
•Gehienez 10 lagun. 
 
•Nabigazioa 
Lehendakariaren 
maiatzaren 15eko 
9/2020 Dekretuan 
ezarritako 
mugikortasun eta 
zirkulazio libreko 
baldintzen arabera 
egingo da. 
 
 
•Ontziak ezin izango 
dira 12 milia baino 
gehiago urrundu 
nabigazioa hasten 
den portutik. 
 
• Kirol- edo aisialdi-

arrantza baimenduta 

dago (399/2020 

SNDren 49. eta 50. 

artikuluak) 

 

 



 

3 
 

Jarduera guztietan, 1. fase honetarako ezarritako muga pertsonalak errespetatu beharko dira, 

eta ontzi eta aireontzietako osasun eta higiene arauak onetsi eta desinfektatzeko neurriak 

hartu. 

 

PORTUKO INSTALAZIOETAN ZIRKULATZEKO ETA ONTZIETARA SARTZEKO BALDINTZAK GURE 

“NABIGAZIORAKO JARDUNBIDE EGOKIEN GIDAN” EZARRITAKOAK DIRA.  

Beraz, galtza eta sarbideetan jende multzo edo pilaketarik ez izatea gomendatzen da, eta 

pertsonen artean 2 metroko segurtasun tartea uztea. Beraz, horretarako ezinbestekoa den 

denbora gutxienean egotea gomendatzen da, bai ohiko egiaztapen eta mantentze lanak 

egiteko, bai ontzia atrakatu eta lehorreratzeko maniobrak egiteko, nabigatu aurretik eta 

ondoren. 

 

 

En Vitoria-Gasteiz 2020ko maiatzak 18 

 

 


