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SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

AGINDUA, SEGURTASUNEKO SAILBURUARENA, JENDAURREKO 

IKUSKIZUNEN ETA JOLAS-JARDUEREN LEGEA GARATZEN DUEN 

ERREGELAMENDUA ONETSIKO DUEN DEKRETU-PROIEKTUA EGITEKO 

PROZEDURA HASTEA ERABAKITZEN DUENA.

Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren 2015eko abenduaren 23ko 10/2015 Legea 
eskumen esklusibo bat garatzeko eman zen, hain zuzen ere, Autonomia Estatutuaren 
10.38. artikuluak ikuskizunen esparruan Euskal Autonomia Erkidegoari uzten diona. 
Eskumen horrek Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuari ahalmena ematen dio 
artikulu horretan ezarritako garapen- eta gauzatze-xedapenak egiteko.

Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren 2015eko abenduaren 23ko 10/2015 Legeak 
parametro sozial eta kultural berrietara egokitutako arau-esparru bat ekarri zuen, 
gizartean eta ekonomian kuantitatiboki zein kualitatiboki gero eta garrantzi handiagoa 
dutela ikusita, eta kontuan izanik egun zenbat orokortu eta dibertsifikatu diren aisiarekin 
zerikusia duten jarduerak. Aisia eta jolasaldia bizitzeko kultur forma berriak sortu dira, 
establezimendu eta jarduera mota berriak, bai eta aisialdi gune berriak eta jolas-jarduera 
jendetsuak ere, eta ez dira beti, ezinbestean, antolatzaile bati lotuta egoten, edo 
antolaketa lausoa izaten dute: litroak egitea, rave festak, mob ekitaldiak, udako musika-
makrojaialdiak (aire zabalean mugatutako guneetan hainbat egunez egiten direnak, eta 
abar.). 

Legeak erregelamendu bidezko garapenera jotzen du hainbat aldiz, honako gai hauetan: 
legean bertan eranskin gisa jasotako establezimenduen, ikuskizunen eta jardueren 
katalogoa aldatzea; herritarren bizikidetzari biziago eragiten diotelako araubide 
berezikoak diren establezimenduak definitzea; sarrera ukatzeko eskubidea baliatzeko 
baldintzak arautzea; sarrerak saltzeko baldintzak; ordutegien araubidea; antolatzaileek 
adinaren arabera kalifikatzea eta mailakatzea sarrera; adin txikikoentzako saioak egiteko 
baldintzak; sarrera kontrolatzeko langileak gaitzeko araudia; segurtasun-, higiene-, 
osasun- eta bestelako zerbitzuak exijitu daitezkeen kasuak zehaztea, eta beste 
horrenbeste zehapen-erregistroaren araudiari eta zehapen arinak gauzatzea eteten duten 
berriro hezteko borondatezko neurriei dagokienez.

Erregelamendu bidezko garapena beharrezkoa da hala eskatzen duten alderdietan, 
halakorik gabe lege-aginduak berak ez bailuke bere birtualtasun osoa lortuko. Baina 
beste kasu batzuetan ere beharrezkoa da, interpretazio-zalantzak argitzeko eta aurreko 
erregelamendu-araudia lege berriaren printzipioei egokitzeko.

1995eko legea garatzean sortu eta oraindik indarrean dauden erregelamendu batzuen 
aldaketa partziala egitea komeni den ere baloratu da. Alabaina, egin beharreko 
aldaketen norainokoa kontuan hartuta, dekretu berri bat egiteari ekitea komeni da, 
segurtasun juridiko handiagoa izateko.

Nolanahi ere, ez da beharrezkotzat jotzen aurreko legea garatuta sortu ziren 
erregelamendu sektorial edo berezi batzuk osorik birformulatzea –esaterako, zezen-
ikuskizunak edo ikuskizun piroteknikoak arautzen dituzten erregelamenduak–, aldaketa 
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handirik egin gabe euts baitiezaiekete berezko ezaugarriei, eta araudi berri orokorraren 
osagarri gisa aplikatzekoak izaten jarraitu. Antzeko zerbait gerta daiteke erreklamazio-
orrien edo nahitaezko aseguruen erregelamendu bidezko arauketarekin. 

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 2015eko urriaren 1eko 
39/2015 Legearen 133. artikuluan ezarritakoarekin bat, herritarrek arauak egiteko 
prozeduran duten parte-hartzea hobetzeko xedez, dekretu-proiektua egin aurretik, 
kontsulta publiko bat egin da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren 
web-atariaren bidez, eta hor bilduko da onartuko den arauak eragin ditzakeen eta 
ordezkaritzarik handiena duten subjektuek eta erakundeek honako gai hauez duten 
iritzia:  

a) Arauarekin konpondu nahi diren arazoak.
b) Hura onartzearen beharra eta egokitasuna.
c) Arauaren helburuak.
d) Arautzeko bestelako irtenbideak.

Hori guztia dela-eta, beharrezkoa da Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren 
2015ko abenduaren 23ko 10/2015 Legea erregelamendu bidez garatzea.

Dekretu hau egiteko eta izapidetzeko prozedurak Xedapen Orokorrak Egiteko 
Prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/2003 Legearen eta Xedapen Orokorrak 
Izapidetzeko Jarraibideak onartzen dituen 2010eko abenduaren 28ko Eusko 
Jaurlaritzaren Kontseiluaren Erabakiaren aginduetara egokitu beharko du.

Ildo horretan, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurari buruzko Legeak, bere 4.1. 
artikuluan, xedatzen du aipatutako prozedura lege-aurreproiektuaren gaietan eskumena 
daukan saileko sailburuak emandako aginduaren bidez hasiko dela; araua egiteko 
prozeduraren oinarri eta ardatz nagusia, berriz, lege-aurreproiektuaren testua da.

Horiek horrela, eta Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurari buruzko Legearen 5.1 
artikuluan ezarritakoari jarraituz (non zehazten baita prozedura hasteko aginduak izan 
beharko duen edukia), honako hau

EBAZTEN DUT

LEHENENGOA.- Helburua eta prozedura hasteko agindua emateko eskumena.

1.- Agindu honen helburua da Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren legea 
garatzen duen erregelamendua onetsiko duen Dekretu-proiektua egiteko prozedura 
hasteko erabakitzea.

2.- Prozedura hasteko agindua emateko eskumenari dagokionez, Xedapen Orokorrak 
Egiteko Prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/2003 Legeak 4.1 artikuluan xedatzen 
du dena delako gaietan eskumena daukan saileko sailburuaren aginduaren bidez hasiko 
dela aurreproiektua egiteko prozedura.
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BIGARRENA.- Arauaren bideragarritasun juridikoa eta materiala.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Autonomia Estatutuari buruzko 1979ko abenduaren 
18ko 3/1979 Lege Organikoaren 10.38 artikuluak ikuskizunen gaineko eskumen 
esklusiboa ematen dio Euskal Autonomia Erkidegoari. Halaber, haren 17. artikuluan 
ezarritakoaren arabera, segurtasun publikoko arloko eskumenak ere baditu.  

Bestalde, 1985eko abenduaren 16ko 2585/1985 Errege Dekretuaren bidez, Euskal 
Autonomia Erkidegoari eskualdatu zitzaizkion Estatuko administrazioak ikuskizunen 
arloan erkidegoaren lurraldean ematen zituen zerbitzuak eta, adierazten zuenez, 
“ikuskizunei dagozkien eskumenak gauzatzerakoan, bete egingo dira, segurtasun 
publikoari dagokionez, alor horretako eskumena Estatuaren eta Euskal Autonomia 
Erkidegoaren artean mugatzen duten xedapenak”.

Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren 2015eko abenduaren 23ko 10/2015 Legeak 
garatu egiten du eskuduntza hori.

Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren 2015eko abenduaren 23ko 10/2015 Legean 
xedatutakoa da baliatzen den eskumenaren lege-esparruaren sorburu. Hala, laugarren 
xedapen gehigarrian ezartzen duenez, lege hau garatzeko erregelamendua urtebeteko 
epean onartu behar da, lege hau indarrean sartzen denetik kontatzen hasita. 

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen 
dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen Lehendakariaren 
azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuak Segurtasun Sailari honako egiteko eta jardun-arlo 
hauek esleitzen dizkio, besteak beste: Joko, apustu eta ikuskizunak, eta Euskal 
Autonomia Erkidegoko Polizia.

Segurtasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 
194/2013 Dekretuaren 4.1 artikuluaren arabera, sail horretako sailburuari ematen 
zaizkio Jaurlaritzaren ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 26. artikuluan ezarritako 
eskumenak; bai eta, lehen aipatutako dekretuaren arabera sailari dagozkion funtzio eta 
jarduera-esparruetan, indarrean dagoen legediak esleitzen dizkionak ere.

HIRUGARRENA.- Dekretu-proiektuaren helburua eta xedea.

Dekretu-proiektu honen xedea da Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren 2015eko 
abenduaren 23ko 10/2015 Legea garatzea. 

Proiektu honen helburua da Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren 2015eko 
abenduaren 23ko 10/2015 Legearen beraren arabera, bai arauaren esanahia argitzeko, 
bai araua osatzeko, arauzko lankidetza eskatzen duten alderdiak garatzea. Kasu 
horietan, erregelamendu osagarria ezinbestekoa izaten da legezko agindua guztiz 
aplikagarria izan dadin.

LAUGARRENA.- Ordenamendu juridikoan izango duen eragina.
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Dekretua onartu eta indarrean sartzen denean, garatu eta osatu egingo da jendaurreko 
ikuskizunen eta jolas-jardueren arauketa.

Egin asmo den araua onartzeak 1977ko abenduaren 16ko 296/1997 Dekretua 
indargabetzea ekarriko du (zeinaren bidez ezartzen baitira jendaurreko ikuskizunen eta 
jolas-jardueren ordutegiak eta jarduera horiei buruzko beste alderdi batzuk Euskal 
Autonomia Erkidegoan), bai eta dekretu honetan ezartzen denaren aurkako diren maila 
bereko edo beheragoko xedapen guzti-guztiak indargabetzea ere.

BOSGARRENA.- Aurrekontuetan izango duen eragina.

Dagokion memoria ekonomikoa egingo da, eta espedienteari gehituko zaio; bertan, 
kostua adieraziko da, gastuak kuantifikatuta, eta Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazio Orokorraren aurrekontuetan izango duen eragina zehaztuko da. Halaber, 
sektore pribatuari eta ekonomiari, oro har, zenbateko gastua dakarkion ebaluatu beharko 
du memoriak, Xedapen orokorrak egiteko prozeduraren 2003ko abenduaren 22ko 
8/2003 Legearen 10.3 artikuluan ezarritakoa betez.

SEIGARRENA.- Egin beharreko izapide eta txostenak.

1.- Dekretu-proiektuaren testua idazteko, agindu honetan esandakoa hartuko da oinarri, 
eta kontuan hartuko dira lortu nahi diren helburuetara ondoen egokitzen diren aukera 
guztiak, bai eta, hala badagokio, aurreikusitako araudiaren egokitasuna eta 
legezkotasuna bermatzeko eskatzen diren kontsulten eta txostenen emaitzak ere.

2.- Xedapen orokorrak egiteko prozedura izapidetzeko jarraibideak onartzen dituen 
2010eko abenduaren 28ko Jaurlaritzaren Kontseiluaren Erabakian ezarritakoaren 
arabera, prozedura hasteko agindu hau, bai eta dekretu-proiektua eta aldez aurretiko 
onarpenaren proiektua, ezagutza partekatzeko lankidetza-gune honetan argitaratuko 
dira: http://elkarlan.jakina/webguneak/legesarea.

Printzipioz, bidezkoak, nahitaezkoak edota komenigarriak izan daitezke izapide eta 
txosten-eskaera hauek:

A.- Justifikazio-memoria.

B.- Hasteko agindua.

C.- Proiektuaren testua egitea.

D.- Sail barruko izapidetzea:

- Saileko zerbitzu juridikoaren txostena. Dekretu-proiektuaren funts objektiboa, 
haren edukia Legeari eta Zuzenbideari egokitzen zaizkion, eta araugintzako jarraibide 
guztiak betetzen dituen aztertuko da txosten horretan.
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- Txosten ekonomikoa (kostuen eta etekinen ebaluazioa, gastu publikoaren 
balioespena, ondorio ekonomikoak).

- Genero-eraginaren ebaluazioa. (Gizonen eta emakumeen arteko 
berdintasunerako 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legea, 2. artikulua). Generoaren 
araberako eraginaren txostena egin behar da, baita Emakunderen txostena eskatu ere, 
genero-eraginaren aurreko ebaluazioa gauzatzeko jarraibideak onartzeko eta gizonen eta 
emakumeen arteko desberdintasunak ekidin eta berdintasuna sustatzeko neurriak 
hartzeko jarraibideei jarraikiz. Horiek Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta 
Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariaren abuztuaren 21eko 40/2012 
ebazpenaren bidez onartu dira.

- Aldez aurreko onarpenaren agindua.

- Halaber, Jaurlaritzari buruzko 1981eko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 56. 
artikuluaren 1. paragrafoan xedatutakoaren arabera –2016ko ekainaren 2ko 8/2016 
Legeak sartutako aldaketaren ondoren–, behin dekretuaren testuak Segurtasuneko 
sailburuaren aurretiazko onarpena duenean, Eusko Legebiltzarrera bidaliko da.

E.- Nahitaezko txostenak eta entzunaldiak:

- Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren Euskal Kontseiluaren txostena 
(Jendaurreko Ikuskizunen eta jolas-jardueren 2015eko abenduaren 23ko 10/2015 
Legearen 7. artikulua).  

-Jolas Jardueren Euskal Kontseiluaren txostena ( Euskal Autonomia Erkidegoan 
jokoa arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legearearen 38. artikulua)

-Euskadiko Tokiko Gobernuen Batzordearen txostena (Euskadiko Toki 
Erakundeei buruzkoa, apirilaren 7ko 2/2016 Legearen 91. artikulua)

-Zibilerako Batzordearen txostena (Larrialdiak Kudeatzeko Legearen testu 
bategina onartzen duen apirilaren 27ko1/2017 Legegintzako Dekretuaren 14 artikulua)

- Euskadiko Kontsumoko Aholku Batzordearen txostena. Kontsumobide-
Kontsumoko Euskal Institutuaren egitura eta antolaketari buruzko uztailaren 12ko 
159/2011 Dekretuaren 2. artikuluari jarraikiz, Kontsumobidek nahitaezko txostena egin 
behar du, kontsumitzaileei eta erabiltzaileei eragiten dieten edo eragin diezaieketen 
xedapen eta arau guztiei buruz.

- Hizkuntza Politikaren Zuzendaritzaren txostena, azaroaren 6ko 233/2012 
Dekretuak –Xedapen orokorrak egiteko prozeduran euskararen erabileraren 
normalizazioaren ikuspegia txertatzeko araubidea ezartzen duenak– 2. artikuluan 
agindutakoari jarraituz, xedapen orokorrek euskararen erabileraren normalizazioan zer 
eragin duten eta hizkuntza arloan indarrean dagoen araudia betetzen duten ala ez 
argitzeko.

-.Emakunderen txostena (Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 
18ko 4/2005 Legearen 2. art.). Generoaren araberako eraginaren txostena bidali behar 
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zaio Emakunderi, eta txostena eskatu, genero-eraginaren aurreko ebaluazioa gauzatzeko 
jarraibideak onartzeko eta gizonen eta emakumeen arteko desberdintasunak ekidin eta 
berdintasuna sustatzeko neurriak hartzeko jarraibideei jarraikiz. Jarraibide horiek 
Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariaren 
abuztuaren 21eko 40/2012 ebazpenaren bidez onartu dira.

-Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko 
Zuzendaritzaren txostena, Herri Administrazio eta Justizia Sailaren egitura organiko eta 
funtzionala arautzen 2017ko apirilaren 11ko 71/2017 Dekretuaren 11. artikuluan 
ezarritakoari jarraikiz. 

- Entzunaldi publikoa.

- Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutuari entzutea.

- Beste interesatu batzuei entzutea: Euskadiko Udalerrien Elkartea (EUDEL).

- Eusko Jaurlaritzako gainontzeko sailei entzutea.

F.- Nahitaezko txostenak eta entzunaldiak:

- Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetako Batzordearen txostena (2012ko 
maiatzaren 17ko 8/2012 LEGEA, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako 
Batzordearena).

-Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren ekonomiaren eta arauen kontrolari buruzko 
txostena, 192/2013 Dekretuaren (2013ko apirilaren 9koa, Ekonomia eta Ogasun 
Sailaren organo- eta eginkizun-egitura finkatzen duena) 4. artikuluak 14/1994 Legearen 
(1994ko ekainaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta 
Kontabilitateari buruzkoa) 25. artikuluaren inguruan ezarritakoarekin bat etorrita.

- Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren irizpena, Euskadiko Aholku Batzorde 
Juridikoari buruzko azaroaren 24ko 9/2004 Legearen 3. artikuluko 1.c) atalean 
xedatutakoaren arabera. Halaber, Jaurlaritzari buruzko 1981eko ekainaren 30eko 7/1981 
Legearen 56. artikuluaren 2. atalean xedatutakoaren arabera –2016ko ekainaren 2ko 
8/2016 Legeak egindako aldaketaren ondoren–, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikora 
bidaltzen den dokumentazio berbera bidaliko da, aldi berean, Eusko Legebiltzarrera, 
legebiltzar-taldeek horren berri izan dezaten. 

Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren txostena eta Aholku Batzorde Juridikoaren txostena 
eskatu aurretik, txosten ekonomikoa eta prozeduraren memoria laburra egingo dira, eta 
espedienteari erantsiko zaizkio.

ZAZPIGARRENA.- Idazketa-sistema.

Euskararen 10/1982 Legearen 8.1 artikuluan xedatutakoa betetzeko erabiliko den 
sistema korredakzioa izango da, IVAPek ezarritako jardun-jarraibideen arabera.
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