
 

1 
 

 

NORMALTASUN BERRI BATETARA IGAROTZEKO PLANAREN I FASE-AN 

ITSASONTZIETARA JOATEKO ETA AISIALDIKO NABIGAZIORAKO 

BALDINTZEI BURUZKO OHARRA. 

I Fasearen hasiera: 2020-ko maitzaren 11 

 

1- MUGIKORTASUNARI ETA ZIRKULAZIO-ASKATASUNARI DAGOKIENEZ. 

Lehendakariaren maiatzaren 10eko 8/2020 Dekretuaren arabera, zeinak arauak 

ezartzen baititu Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan Espainiako Gobernuarekin 

adostutako aldaketak, zabaltzeak eta murrizketak aplikatzeko, alarma-egoera 

deklaratu ondoren ezarritako murrizketak malgutzeari dagokionez, Normaltasun 

Berrirako Trantsiziorako Planaren 1. fasea aplikatuz, horiek bilakaerara egokitzeko 

xedez. Osasun-larrialdia (2. artikulua, 2., 3. eta 4. puntuak): 

 Pertsonak bizilekua duten udalerriaren barruan joan ahal izango dira, 

distantzia-mugarik gabe. 

 Mugakide diren eta ohiko igarobidea duten udalerrien artean mugitzea 

baimentzen da, jarduera sozioekonomikoak egiteko. 

 Nolanahi ere, osasun-arrazoiak direla eta, bizilekuko udalerritik kanpoko 

mugikortasuna ahalik eta gehien mugatzea gomendatzen da. 

 

 
2-  AISIALDI-EDO KIROL-NAUTIKAREKIN ZERIKUSIA DUTEN JARDUEREI 

DAGOKIENEZ 

 

Maiatzaren 9ko TMA/400/2020 Aginduaren 7. artikuluak (maiatzaren 10eko BOE) 

aisialdi- edo kirol-nabigazioan eta beste aisialdi-jarduera aeronautiko batzuetan 

aritzeko baldintzak ezarri ditu, maiatzaren 9ko SND/399/2020 Aginduan (maiatzaren 

9ko BOE) adierazitako lurralde bakoitzaren deseskalatze-planaren fasearen arabera. 

SND/399/2020 Agindu horren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurralde 

historikoak (Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba) Deseskalada Planaren I. fasean daude. 

 

Jarraian, I. fase honetan baimendutako jardueren laburpen bat egiten da, JEBeko kirol-

nautikaren eta aisialdiko nautikaren esparruan, aipatutako hiru dokumentu 

arauemaileetan oinarrituta. 
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Ontziak bisitatzea Nabigazioa Aisialdiko ontzien alokera 

 
• Ohiko segurtasun- 
eta mantentze-
egiaztapenetarako 
bisitak. 
 
• Ontzira pertsona 
bakarra sartu ahal 
izango da: jabea edo 
hark dokumentu 
sinatuan 
baimendutako 
pertsona. 
 
• Bisitaren ordutegia 
14 eta 70 urte 
bitartekoentzat eta 
70 urtetik 
gorakoentzat 
jarduera fisikoa edo 
kirola egiteko 
ordutegian 
ezarritakoa izango 
da. 

• Ontzi guztiekin 
nabigatu daiteke. 
 
• Ontziaren 
ziurtagirietan 
baimendutako 
pertsonen% 50 
baino ezin dira egon 
ontzian, salbu eta 
pertsona guztiak 
etxebizitza berean 
bizi badira, kasu 
horretan% 100era 
iritsi ahal izango 
baita. 
 
• 10 pertsona 
gehienez. 
 
• Nabigazioa 
ezarritako 
mugikortasun-
baldintzen eta 
zirkulazio askearen 
arabera egingo da. 
 
• Ontziak ezin izango 
dira 12 milia baino 
gehiago urrundu 
nabigazioa hasten 
den portutik. 
 
• Ezin da kirol-
arrantzarik egin. 
 ( SND 299/2020 
Agindua) 

• Aisialdirako ontziak 
alokatu ahal izango 
dira. 
 
• Itsasontziaren 
ziurtagirietan 
baimendutako 
pertsonen% 50 soilik 
joan daiteke ontzian, 
salbu eta pertsona 
guztiak etxebizitza 
berean bizi badira; 
kasu horretan,% 
100era iritsi ahal 
izango da. 
 
• 10 pertsona 
gehienez. 
 
• Nabigazioa 
ezarritako 
mugikortasun-
baldintzen eta 
zirkulazio askearen 
arabera egingo da. 
 
• Ontziak ezin izango 
dira 12 milia baino 
gehiago urrundu 
nabigazioa hasten 
den portutik. 
 
• Ezin da kirol-

arrantzarik egin. ( 

SND 299/2020 

Agindua) 

 

Jarduera guztietan, 1. Fase honetarako aurreikusitako muga pertsonalak errespetatu beharko 

dira, eta desinfekzio eta higiene-arauak indartzeko neurriak hartu beharko dira ontzi eta 

aireontzietan. 
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Portuko instalazioetan eta ontzietarako sarbideetan zirkulatzeko baldintzak " COVID-19ren 

hedapena prebenitzeko Aisialdiko instalazio nautikoak erabiltzeko eta nabigatzeko  

Jardunbide Egokien Gidan" ezarritakoak dira. 

Beraz, komeni da itsasontzian egotea ohiko egiaztapen eta mantentze lanak egiteko, 

horretarako behar den denboran, gutxi gorabehera ordubete egunean. 

 

Vitoria-Gasteiz, 2020ko maiatzaren 11 

 


