
 
 
 
ATOIUNTZIEN ERABILERAREN ARAUTEGIA 
 
1 Atoiuntzia 
 

•  Makina edo timoi gabeko 60 metrotararteko ontziak. 
•  Untzetigitik edo barraderatik itxasora doazen edo itxasotik datozen 60 

metroko luzeera baino gehiagoko ontziek.  
•  60-110 metroko untziek tanke-ontziak direnean edo beren merkantziak 

145/89. Real Decretoaren 15. Articuluan daudenean.  
•  110 metro luzeeraz daukaten ontziek edo 130 metrokoak zeharpropultzio 

operatiboa daukatenean.   
•  25 oin baino gehiagoko sakontasuneko ontziek. 
 

2 Atoiuntziak 
 

•  60 metroko luzeera baino gehiagoko makina edo timoi gabeko ontziek. 
•  110 metroko luzeerakoak edo 130 metroko luzeerakoak zeharpropultzio 

operatiboa daukatenean, eta tanke-ontziak direnean edo beren 
merkantziak 145/89. Real Decretoaren 15. Articuluan daudenean. 

•  175 metro luzeeraz daukaten ontziek.  
•  30 metro zabalerasko ontziek.  
•  29 oin sakontazunes baino gehiagoko ontziek. 

 
LEZOKO DARSENA 
 
1 Atoiuntzia 
 

•  120 metroko luzeera baino gehiagoko ontziek zeharpropultzio operatiboa 
daukatenean. 

•  90 metro luzeera baino gehiagoko RO-RO ontziek, Lezo-2 edo Lezo-3 
nasetara badoaste sarrerako maniobran soilik.  

•  90 metro luzeera baino gehiagoko ontzi konbentzionalak, Lezo-2 edo Lezo-3 
nasetara  badoaste, irteerako maniobran soilik. 

 
2 Atoiuntziak 
 

•  120 metroko luzeera baino gehiagoko ontzi konbentzionalak  
zeharpropultzio gabekoak. 



 
 
ATOIUNTZIEN  SALBUEZPENAK

 
 
 
02/06/2003-ean Gipuzkoako 102. boletín ofizialean Pasaiako Portuko 
Administrazioaren kontzeiluak, hurrengoa ezartzen du: 
 
Eskalak maiztasunez egiten dituzten itsasontziak eta maniobretarako laguntza 
osagarriez hornituta daudenak araua horientzat alda dezatela eskatu ahal izango 
diote Portuko Agintaritzari, horrek aldizka eman ahal izango du, Pilotaje 
Zerbitzuaren balioespen teknikoa eta Itsas Kapitaintzaren txostena ezagutu 
ondoren». 
 
Hilabeteko (1) epean, Iragarki hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta 
hurrengo egunetik kontatzen hasita, salbuespen-eskaerak aurkeztuko dira 
Pasaiako Portuko Agintaritzan orain horretaz baliatzen ari diren itsasontzientzat. 
  
Epe hori igaro ondoren zerrenda bat egingo da eta Praktikoen Batzordeak eta 
Itsas Kapitaintzak emango du horren berri. Zerrenda hori sei hilero berrikusi 
beharko da, eta Praktikoen Batzordeak egindako balioespen teknikoarekin 
egiaztatu ondoren eskatzen diren baldintzak betetzen dituzten edo ez ikusita 
zerrenda horretan sartu edo bertatik kendu ahal izango dira itsasontziak, aldi 
horretan gutxienez bi eskala egin baldin badituzte”. 
 
 


