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2021eko Andre Maria Zuriaren EZ-Jaiak

Bandoa

COVID-19k  eragindako  pandemiaren  ondorioz,  2021ean  ez  dira  Andre 
Maria Zuriaren ohorezko jaiak egingo. Udaldiaren hasierarekin eta Euskal 
Autonomia Erkidegoan (EAE) normaltasunera itzultzearekin batera, jende-
pilaketak  gertatu  dira,  eta  zenbait  kasutan  arinkeriaz  jokatu  izan  da 
beharrezko  prebentzio-neurrien  inguruan,  aisialdiko  eta  gozamen 
kolektiboko egoerei dagokienez.

Egoera horri  aurre egiteko  eman zen uztailaren 7ko 33/2021 Dekretua, 
lehendakariarena, prebentzio-neurriak eguneratu eta zehaztekoa, betiere 
COVID-19aren  pandemia  kudeatzeko  neurriei  buruzko  ekainaren  24ko 
2/2021 Legean (zein uztailaren 23ko lehendakariaren 35/2021 Dekretuak 
eguneratu baitu) zehaztutako alerta-mailaren arabera.

Xedea birusaren transmisioa mugatzea da, hartara gaixotasuna zabaldu 
ez  dadin.  Horretarako,  birusaren  transmititzea  errazten  duten  egoerak 
murriztu nahi dira, egoera horietan jende-pilaketak gertatzen dira eta”.

Horregatik guztiagatik, 2021eko Andre Maria Zuriaren jaiak bertan behera 
geratu direla kontuan hartuta, eta abuztuaren 4tik 9ra bitartean Espainia 
plazan  eta  inguruetan  jende-pilaketarik  egon  ez  dadin,  alkateak 
ezinbestekotzat jotzen du honako neurri hauek hartzea:

1. Segurtasuna

• EZ Txupinazorik, Zeledonen jaitsiera zein igoerarik
- Osasun  publikoko  arrazoiak  tarteko,  abuztuaren  4ko  16:30etik 

19:00etara, Andre Maria Zuriaren plazan eta inguruko kaleetan 
jaien  hasiera  eta  amaiera  (Zeledonen  jaitsiera  eta  igoera) 
ospatzeko  ekimen  partikularrik  bada  ere  jende-pilaketak  oro 
saihesteko, Andre Maria Zuriaren plazara sartzea eta igarotzea 
murrizteko neurriak ezarriko dira, leku hauetan:

- Mateo Moraza – Aihotz plazarako eskailerak
- Aihotz plaza (San Migel plazara jaisten diren eskailerak)
- Arkupek – San Migel Plaza
- Hedegile kalea 2
- Zapatari kalea, 2
- Errementari kalea, 2
- Diputazio kalea 1
- Prado kalea, 6
- Loma Jeneralaren plaza, 4 eta 7 zenbakietatik
- Dato – Posta bidegurutzea
- Posta – Gernikako Estatutua bidegurutzea
- Andre Maria Zuriaren plazako sarrera Espainia plazatik

- Autobusek,  taxiek,  larrialdietako  ibilgailuek  eta  garajeetan  sartzeko 
edo  irteteko  baimena  duten  ibilgailuek  bakarrik  zirkulatu  ahal  izango  dute. 



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/
El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikaoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Sinatzailearen izena
Firmado por AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZKO UDALA-NIF/IFZ-P0106800F (Tablon)

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua)
CSV (Código de Verificación Segura) SZJHINLQA4SZKQB3CQFNJZ44WY Data eta Ordua

Fecha y hora 02/08/2021 12:35:20

Zerbitzaria
Servidor Ayuntamiento de Vitoria-Gasteizko Udala Orrialdea

Página 2/3

SZJHINLQA4SZKQB3CQFNJZ44WY

Halaber,  oinez  sartu  eta irtetea  baimenduko  zaie  etxebizitza  inguru  horretan 
duten  pertsonei,  bai  eta  ostalaritza-establezimenduetatik  ere.  Ezarritako 
perimetroan dauden tabernetako terrazetan jarduera oro etenda geratuko da, 
eta horiek desmuntatu eta jaso egin beharko dira.  Ezin izango da ibilgailurik 
zirkulatu, ezta oinezkorik ere, baldin eta ez bada xede horietako baterako.

- Loma Jeneralaren plaza, Andre Maria Zuriaren plazan, Mateo Benigno 
Moraza kalean, Errementari, Zapatari eta Hedegile kaleetako lehen etxadietan 
eta Posta kalean (Dato kalerainoko tartean) dauden establezimendu publikoek 
ezingo  dituzte  mahai-aulkiak  bide publikoan  jarri  abuztuaren  4ko  15:00etatik 
19:00etara arte.

- Abuztuaren 9ko 23:00etatik  01:30era,  Andre Maria  Zuriaren plazara 
sartzeko eta bertatik igarotzeko mugak ezarriko dira, honako puntu hauetatik:

- Mateo Moraza – Andre Maria Zuriaren plaza
- Espainia plaza – Andre Maria Zuriaren plaza
- San Migel elizako balkoia Arkupeetatik, eta Aihotz plaza
- Hedegile kalea, 2
- Zapatari kalea, 2
- Errementari kalea, 2
- Diputazio kalea, 1
- Prado kalea, 6
- Loma Jeneralaren plaza, 4 eta 7 zenbakietatik
- Posta kalea, 18
- Andre Maria Zuriaren plazako sarrera Espainia plazatik

- Loma Jeneralaren plaza, Andre Maria Zuriaren plazan, Mateo Benigno 
Moraza kalean, Errementari, Zapatari eta Hedegile kaleetako lehen etxadietan 
eta Posta kalean (Dato kalerainoko tartean) dauden establezimendu publikoek 
ezingo  dituzte  mahai-aulkiak  bide publikoan  jarri  abuztuaren  9ko  23:00etatik 
abuztuaren 10eko 01:30era arte.

2. Ostalaritza establezimenduak (tabernak, kafetegiak..)

Ostalaritza-establezimenduei  gogorarazten  zaie  men  egin  behar  zaiola 
uztailaren  23ko  35/2021  Dekretua,  lehendakariarena,  COVID-19aren 
pandemia  kudeatzeko  neurriei  buruzko  ekainaren  24ko  2/2021  Legean 
zehaztutako  alerta-mailaren  arabera  prebentzio-neurriak  eguneratu  eta 
zehaztekoa, bai eta bando honen ondoren argitara eman litezkeenei ere.

3. Herritarrek maskara janztea

Aurreko puntuan aipatutako arauarekin bat, herritarrei gogorarazten zaie 
maskara  janztea  derrigorrezkoa  izango  dela,  baita  aire  zabaleko 
espazioetan ere, ezin bada pertsonen artean uneoro 1,5 metroko tartea 
egongo dela bermatu. 
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4. Kontsumoa bide publikoan

- Gogorarazten  da  debekatuta  dagoela  edari  alkoholdunak  bide 
publikoan kontsumitzea, baimendutako terraza eta mahaietatik kanpo.

- Gogorarazten  da  ostalaritza-establezimenduetatik  edo  antzekoetatik 
kanpo, kalean edo espazio publikoetan edariak taldean kontsumitzea 
egoera osasungaitzatzat  joko dela,  Jendaurreko  Ikuskizun  eta Jolas 
Jardueren  abenduaren  23ko  10/2015  Legearen  6.f)  artikuluan 
aurreikusitakoaren ondorioetarako.

5. Salmenta ibiltaria

Beharrezko  den  baimenik  gabe  jardunez  gero  kaleko  salmentan,  edo 
hartan  zehaztutako  baldintzak  betetzen  ez  badira,  Gasteizko  udalerrian 
salmenta  ibiltaria  arautzeko  Ordenantzaren  32.  artikuluan  eta 
hurrengoetan zehaztutako zigorrak jarri ahalko dira, edo gurditxoak nahiz 
bestelako  tresnak  aldi  baterako  bahitu  edo  atzeman;  isun  hori  jartzea 
erabakiz gero, harik eta ordaindu arte aplikatuko da bahitura.

Orobat,  tresnak  garraiatu  eta  gordetzean  sortutako  gastuak  (30  euro) 
titularraren kontura izango dira, eta aldez aurretik ordaindu beharko ditu, 
bahitutakoak berreskuratzekotan.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko uztailaren 29an

Alkatea, Gorka Urtaran Agirre

Herritarren Segurtasunaren Saila
Udaltzaingoa 

Agirrelanda kalea, 8.
01013 - 945 158000
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