
 

 

AGINDUA, 2020ko ekainaren 18koa, Osasuneko sailburuarena, COVID-19ak 
eragindako osasun-krisialdiari aurre egiteko beharrezko prebentzio-neurriei 
buruzkoa, normaltasun berrirako trantsiziorako planaren 3. fasea gainditu eta gero. 

Ekainaren 5eko 555/2020 Errege Dekretuaren bidez, luzatu egin da martxoaren 
14ko 463/2020 Errege Dekretuaren bidez deklaratu zen alarma-egoera (463/2020 
Errege Dekretua, alarma-egoera deklaratzen duena COVID-19ak eragindako osasun-
krisialdia kudeatzeko); bada, 555/2020 Errege Dekretuaren 5. artikuluak hau ezartzen 
du: COVID-19aren pandemiari aurre egiteko hartutako aparteko neurriak arintzeko 
planean –Ministro Kontseiluak 2020ko apirilaren 28ko bileran onartua– aurreikusitako 
fase guztiak gainditzen badira, indarrik gabe geratuko dira kasuan kasuko probintzia, 
uharte edo lurralde-unitateetan alarma-egoera deklaratzearen ondoriozko neurriak. 

Bestalde, manu beraren 6.2 artikuluak ezartzen duenez, autonomia-erkidegoek 
erabaki ahal izango dute, 5. artikuluaren ondorioetarako eta osasun- eta 
epidemiologia-irizpideen arabera, 3. fasea gainditzea euren erkidegoko probintzia, 
uharte eta lurralde-unitateetan, eta, beraz, horiek «normaltasun berrian» sartzea. 

Euskal Autonomia Erkidegoa 3. fasean sartu zen ekainaren 8ko 00:00etan, agindu 
honen laugarren artikuluaren bosgarren puntuan xedatutakoaren arabera: 
SND/507/2020 Agindua, ekainaren 6koa, zeinaren bidez zenbait agindu aldatzen 
baitira nazio mailako murrizketa batzuk malgutzeko eta Normaltasun Berrirako 
Trantsiziorako Planaren 2. eta 3. faseetara zer lurralde-unitate pasatuko diren 
ezartzeko. 

Ordutik hona, maiatzaren 30eko SND/458/2020 Aginduak ezartzen du Euskal 
Autonomia Erkidegoan indarren dagoen murrizketa-araubidea –SND/458/2020 
Agindua, zeinaren bidez alarma-egoera deklaratu ondoren ezarri ziren estatu-mailako 
zenbait murrizketa malgutzen baitira, normaltasun berrirako trantsiziorako planaren 3. 
fasea aplikatuz–, geroago agindu horren testuan sartu ziren aldaketekin eta 
Lehendakariaren ekainaren 7ko 13/2020 Dekretuan aurreikusitako zehaztapen eta 
salbuespenekin –13/2020 Dekretua, zeinaren bidez trantsizio-prozesuaren 3. fasea 
kudeatu eta aplikatzeko arauak ezartzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoaren 
esparrurako–. 

Goian aipatutako ekainaren 5eko 555/2020 Errege Dekretuaren 6.2 artikuluan 
jasotako gaikuntza erabiliz, Lehendakariak eman du 14/2020 Dekretua, ekainaren 
18koa, zeinaren bidez deklaratzen baita COVID-19aren pandemiari aurre egiteko 
hartutako aparteko neurriak arintzeko planaren 3. fasea gainditu dela, eta, beraz, 
Euskal Autonomia Erkidegoa normaltasun berrian sartu dela, 2020ko ekainaren 19ko 
00:00etatik aurrerako ondorioekin. 

3. fasea gainditzeak eta, ondorioz, alarma-egoeraren indarraldia amaitzeak esan 
nahi du Euskadin ondoriorik gabe geratzen direla azken horren esparruan hartutako 
neurri murriztaile guztiak. Horrela ezartzen du ekainaren 5eko 555/2020 Errege 
Dekretuaren 5. artikuluak. Baina, aldi berean, horrek berekin dakar euskal lurraldean 
erabat aplikatu behar direla errege lege-dekretu honetan jasotako xedapenak: 21/2020 
Errege Lege Dekretua, ekainaren 9koa, COVID-19ak eragindako osasun-krisialdiari 
aurre egiteko prebentzio, geldiarazte eta koordinazioko premiazko neurriena. 

Hala ere, manu horrek ez du agortzen 3. fasea gainditu duten lurraldeetan aplikatu 
beharreko araubidea. Aitzitik, horren artikuluek «osasun-administrazio eskuduna», 
«hezkuntza-administrazioak» eta, behin eta berriz, «administrazio eskudunak» gaitzen 
dituzte prebentzio-neurri gehigarriak ezartzeko esku-hartze administratiboko hainbat 
eremutako jarduerei eta establezimenduei dagokienez. Hori dela eta, beharrezkoa da 
xedapen autonomiko bat ematea, arau-eremu hori estaliko duena, «administrazio 



 

 

eskuduna» Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra den arlo guztietan. 

Bestalde, errege lege-dekretu horren 3.2 artikuluaren arabera, autonomia-
erkidegoei dagokie, beren eskumenen esparruan, dekretuan ezarritako neurriak behar 
bezala betetzen direla zaintzea, ikuskatzea eta kontrolatzea. Ondorioz, beharrezkoa 
da, halaber, Euskadiko administrazio autonomikoak eginkizun horiek betetzeko egingo 
dituen jarduerak babestu eta aginduko dituzten arauak ematea. 

Horregatik, agindu honen xedea da COVID-19ak eragindako osasun-krisialdiari 
aurre egiteko beharrezko prebentzio-neurriak ezartzea, normaltasun berrirako 
trantsiziorako planaren 3. fasea gainditu eta gero eta COVID-19ak eragindako osasun-
krisialdia kudeatzeko martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak deklaratu zuen 
alarma-egoera amaitu ostean, osasun-krisialdi hori behin betiko amaitzen den arte. 

Nolanahi ere, beharrezkoa da zuhurtasun-, segurtasun- eta zorroztasun-
printzipioak betetzen segitzea prebentzio- eta autobabes-neurrietan, eta herritarrei 
laguntza eskatzen zaie orain ere, bakoitzak arduraz jokatzea delako bermerik 
onenetakoa kutsatzeen bidez birusa ez zabaltzeko. 

Une honetan lehentasuna da kasu positiboak goiz detektatzea eta 
eraginkortasunez eta berehala bakartzea eta haiekin egon direnak identifikatzea. 

Horrenbestez, egoeraren bilakaera ikusita, eta epidemia kontrolatu beharra 
kontuan hartuta, Osasuneko sailburuak, osasun-arloko agintaritza baliatuz, eta 
apirilaren 25eko 14/1986 Legearen 26.1 eta 29.3 artikuluetan, Osasun Sailaren egitura 
organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 11ko 80/2017 Dekretuaren 4.1 
artikuluan eta adierazitako gainerako arauetan xedatutakoarekin bat etorriz, hau 



 

 

EBAZTEN DUT: 

Lehenengoa. Xedea. 

Agindu honen xedea da COVID-19ak eragindako osasun-krisialdiari aurre egiteko 
beharrezko prebentzio-neurriak ezartzea, normaltasun berrirako trantsiziorako 
planaren 3. fasea gainditu eta gero. 

Bigarrena. Aplikazio-eremua eta irismena. 

Agindu honetan aurreikusitako neurriak Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde 
osoan aplikatuko dira. Eranskinean jaso dira neurri horiek. 

Beste administrazio publiko batzuen eskumenak eta, eskumen horiek baliatzean, 
haiek hartzen dituzten neurriak errespetatu behar dira, eta errespetu horren barruan 
ulertzen dira neurri horiek. 

Hirugarrena. Neurriak betetzen direla kontrolatzea eta zehapen-araubidea. 

Udaletako, foru-aldundietako eta autonomia-erkidegoko ikuskaritza-zerbitzuak 
arduratuko dira, beren eskumenen esparruan, agindu honetan jasotako neurriak 
betetzen direla zaintzeaz. 

Ez-betetzeak honako hauetan jasotakoaren arabera zehatuko dira: COVID-19ak 
eragindako osasun-krisialdiari aurre egiteko prebentzio, geldiarazte eta koordinazioko 
premiazko neurrien ekainaren 9ko 21/2020 Errege Lege Dekretuaren VII. kapitulua; 
Osasun Publikoari buruzko Lege Orokorraren (urriaren 4ko 33/2011 Legea) VI. titulua; 
eta, hala badagokio, Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 
Legearen 35. artikulutik 39. artikulura. 

Laugarrena. Segurtasun-plan espezifikoak, antolamendu-protokoloak eta gidak. 

Agindu honen eranskinean aurreikusitako neurriak osatzeko, segurtasun-plan 
espezifikoak, antolamendu-protokoloak eta gidak ezarri ahal izango dira, jarduera-
sektore bakoitzari egokituta eta administrazio eskudunek onartuta. 

Bosgarrena. Neurrien jarraipena eta aplikazioa. 

Agindu honen eranskinean aurreikusitako prebentzio-neurrien jarraipena eta 
etengabeko ebaluazioa egingo da, epidemiologia- eta osasun-egoeraren bilakaerara 
egokitzen direla bermatzeko. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako sailetako titularrek, 
bakoitzak bere eskumen-eremuan, beharrezkotzat jotzen dituzten xedapenak eman 
ahal izango dituzte, agindu honen bidez hartutako neurrien edukia zabaltzeko, 
murrizteko edo aldatzeko. 

Halaber, Osasun Saileko titularrak, osasungintzako agintaritza den aldetik, agindu 
hau aplikatzeko behar diren neurriak hartu ahal izango ditu, eta, aplikatu beharreko 
araudiaren arabera eta osasun-egoeraren bilakaera ikusita, agindu honetan 
aurreikusitakoez gain beharrezkoak diren neurri osagarri guztiak ezarri ahal izango 
ditu. 

Seigarrena. – Indarrean jartzea. 

Agindu hau 2020ko ekainaren 19ko 00:00etan jarriko da indarrean. 

Vitoria-Gasteiz, 2020ko ekainaren 18a. 



 

 

Osasuneko sailburua, 
MIREN NEKANE MURGA EIZAGAECHEVARRIA. 

  


