CONDICIONS PER A L'EXERCICI DE LA NAVEGACIÓ
D'ESBARJO O ESPORTIVA I ALTRES ACTIVITATS
NÀUTIQUES D'ESBARJO DURANT LA DESESCALADA
Ordre TMA/400/2020, de 9 de maig, per la qual s'estableixen les condicions a aplicar en la fase I de la desescalada en matèria de
mobilitat i es fixen altres requisits per a garantir una mobilitat segura.

Quí podrà nevegar?
Des de l'11 de maig, podran practicar la “navegació recreativa” les persones
que tinguen el seu domicili en la mateixa província, illa o ciutat autònoma en
què estiga amarrada la seua embarcació sense limitació horària.

Quina distància tinc permés allunyar-me?
Les motos nàutiques i les embarcacions o vaixells d'esbarjo no podran
allunyar-se més de 12 milles del port o instal·lació d'amarrament des del qual
comencen la navegació.

Quants passatgers estan permesos a bord?
L'ocupació a bord no podrà superar el 50% de les persones autoritzades en
els certificats de l'embarcació, llevat que es tracten de persones que
conviuen en el mateix domicili en què es podrà aconseguir el 100%. En
qualsevol dels casos no podrà excedir més de 10 persones a bord.

S'amplia la permissivitat de les visites individuals a les embarcacions
Part dels propietaris, o les persones autoritzades per aquests per a
comprovacions de seguretat i manteniment, a tota la província o illa on
residisca el propietari o autoritzat i es trobe amarrada l'embarcació.

Es permet el xàrter nàutic d'embarcacions d'esbarjo i motos nàutiques
Per usuaris que residisquen en la mateixa província, illa o ciutat autònoma en
la qual es trobe l'empresa de lloguer, amb les limitacions d'ocupació que
regeixen per a la navegació privativa en aquesta fase.

L'Ordre Ministerial especifica que en totes les fases hauran de respectar-se
les limitacions de tipus personal previstes en cadascuna i adoptar-se mesures
de desinfecció i reforç de normes de salut i higiene en les embarcacions.

Aquesta informació és un resum de l'Ordre Ministerial TMA/400/2020 publicada amb data 10 de maig. La informació obtinguda
d’aquest resum, no suscitarà cap dret o expectativa per part de les persones interessades, respecte al Punt Nàutic o el CREAMA.

