Laudio, 2020ko martxoaren 23a

Laudioko
Udaltzaingoak
lanean
jarraitzen du Alarmako Egoerak
ezarritako neurriak betearazteko
Konfinamendua hasi zenetik 157 pertsona identifikatu dira, 67 ibilgailu,
eta 56 pertsona zigortu dira udalerrian, ezarritako neurriak ez
betetzeagatik

Laudioko Udaltzaingoak, Ertzaintzarekin koordinatuta, 67 salaketa bideratu ditu
udalerrian Herritarren Segurtasunerako Legea hausteagatik, koronabirusak egungo
Alarma egoeran ezarritako neurriak ez betetzeagatik.
Zubi horretan, hilaren 18tik (asteazkena), 46 pertsona zigortu ditu Laudioko poliziaagintaritzak, konfinamenduko lehen 10 egunetan. Udaltzaingoak 157 pertsona
identifikatu ditu eta 67 ibilgailu atzeman ditu egunero, Alarma estatuan ezarritako
neurriak betetzen direla zaintzeko.
Kontrol horietan guztietan 56 salaketa jarri dira, gaur egungo mugikortasunmurrizketak ez betetzeagatik.
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Euskadiko datuak
Lurraldearen zenbaketa orokorrean, EAEko udalerrietako udaltzaingoek 1.489 pertsona
identifikatu zituzten martxoaren 21ean, larunbata, eta 1.992 ibilgailu atzeman
zituzten. Guztira, 599 salaketa jarri zituzten egunean zehar. Lau pertsona ere atxilotu
zituzten.
Arabako kasuan, Udaltzaingoak 348 pertsona identifikatu, 128 salaketa jarri eta 523
ibilgailu atzeman zituen larunbatean.
Ertzaintzak, bestalde, martxoaren 21ean 2.351 pertsona identifikatu zituen Euskal
Autonomia Erkidegoan, 14 pertsona atxilotu, 657 salaketa jarri eta 2.236 ibilgailu
atzeman zituen.
Kasu

horietan

aplikatzen

den

zehapena

Herritarren

Babesari

buruzko

Lege

Organikoaren izaera larriko bati dagokio: 601 eurotik 10.400 eurora gutxieneko
graduan, 10.401 eurotik 20.200 eurora erdiko graduan, eta 20.201 eurotik 30.000
eurora gehieneko graduan. Zehapenaren zenbatekoa Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo
Saileko kabinete juridikoak adierazten du.
Ministroen Kontseiluak onartutako Errege Dekretuaren arabera, herritarrek etxean
egon beharko dute datozen egunetan, eta honako kasu hauetan bakarrik atera ahal
izango dira kalera:
• Elikagaiak, produktu farmazeutikoak eta behar-beharrezkoak eskuratzea (gasolina,
adibidez).
• Osasun-zentroetara joatea.
• Lantokira joatea lan-, lanbide- edo enpresa-zerbitzuak emateko.
• Ohiko bizilekura itzultzea.
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• Adinekoei, adingabeei, mendekoei, desgaitasuna duten pertsonei edo bereziki ahulak
diren pertsonei laguntza eta zaintza ematea.
• Finantza-erakundeetara eta aseguruetara joatea
• Ezinbesteko kausagatik edo premia-egoeragatik.
• Antzeko beste edozein jarduera, behar bezala justifikatuta (txakurrak paseatzea,
adibidez).
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