
         

Laudio, 2021eko otsailaren 18a

UdaltzaingoaK 350 zehapen izapidetu
ditu  2020an,  Alarma  Egoeraren
mugek bultzatuta
Arrazoi nagusia da ez errespetatzea konfinamendu osoa, eta, ondoren, ez
erabiltzea nahitaezko maskara, drogak edukitzea eta/edo kontsumitzea,
edo  ez  errespetatzea  gehienez  sei  pertsonako  muga  (orain  lau
pertsonakoa)

2020. urtea atzean geratu da, eta horrek hainbat zerbitzuren balantzeak eragin ditu,

Laudioko Udaltzaingoaren kasuan bezala, iazko txostena amaitzen ari baita. Hala ere,

dagoeneko zabaldu da tokiko segurtasun indarrek iazko ekitaldian bideratu zituzten

zigorren kopurua, 350 salaketa dira. Horietako gehienak agintariek Alarma Egoeraren

barruan ezarritako mugen edo murrizketen aurkako delitu edo faltengatik justifikatuta

daude, COVID-19ren hedapena geldiarazteko helburuarekin. Horregatik, zifrak aurreko

urteekin alderatuta nabarmen handiagoak dira: 2018an 17 jarri ziren eta 2019an 14.

Arrazoiengatiko salaketak

Horrela, 2020an 159 salaketa izapidetu ziren konfinamendu osoa ez errespetatzeagatik

(martxoaren 14an dekretatu zen, urriaren 27tik udal-konfinamendua eta mugakideak),

69 salaketa maskara ez erabiltzeagatik (nahitaezkoa maiatzaren 21etik aurrera), eta

26 salaketa drogak edukitzeagatik edo kontsumitzeagatik. Era berean, iaz ezarritako

edukiera ez errespetatzeagatik 25 zigor ezarri dituzte, 6 lagunentzat; orain, 4, eta 18,

udaltzainei errespetua falta zaielako.

Bestalde,  14 isun gaueko ordutegiaren  muga ez  errespetatzeagatik  (urriaren  27tik

22:00etan  jarria),  10  isun  tokiko  segurtasun-agintariei  desobeditzeagatik,  8  gazte-
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lonjak  erabiltzea  debekatuta  dagoenean.  Bost  zigor  bide  publikoan  alkohola

kontsumitzeagatik,  4  maskara  behar  ez  bezala  erabiltzeagatik  eta  3  salaketa

ostalaritzako lokalei ezarritako mugak ez betetzeagatik.

Hilabeteka, martxoa da nagusi zehapenen tramitazioan, 82, eta, ondoren, apirila, 68,

pandemiaren lehen olatua izan zen Estatuan. Urte amaieran, azaroan, 57 jarri ziren

eta abenduan 37.

Zigorrak Gabonetatik

Gabonen hasieratik,  2020ko abenduaren 21etik, 88 salaketa izapidetu dira, batez

ere  gaueko  ordutegian  mugimenduen  muga  ez  errespetatzeagatik  (25);  drogak

kontsumitzeagatik  eta  edukitzeagatik  (15);  maskararik  ez  erabiltzeagatik  (14);  4-6

pertsona  baino  gehiago  taldean  egoteagatik  (12);  bizileku-udalerritik  kanpo

egoteagatik  (9).  Halaber,  ostalaritzako  lokalen  jabeei,  neurriak  betetzen  direla  ez

zaintzeagatik  (3);  bide  publikoan  alkohola  kontsumitzeagatik  (3);  ezarritako

murrizketen  aurka  gazte-lonjetan  egoteagatik  (2);  maskara  behar  bezala  ez

erabiltzeagatik,  sudurra  eta  ahoa estali  gabe,  (2);  agenteei  desobeditzeagatik  (1);

agenteekiko errespetu faltagatik  (1) eta salmenta-lokal  bati  produktu piroteknikoak

emateagatik.

Joan den asteburuan, 2021eko otsailaren 12tik 15era, 7 salaketa jarri ziren: bost

salaketa gaueko ordutegia ez errespetatzeagatik, eta, gainera, pertsona horietako biri

beste  bi  salaketa  izapidetu  zaizkie  beren  bizileku-udalerritik  kanpo  egoteagatik,

Gasteizkoak baitira.

Página 2 de 2


