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Lehiaren Euskal Kontseiluak txosten hau eman du 2021eko maiatzaren 25ean 

egindako bileran, uztailaren 27ko 120/2016 Dekretua aldatzen duen dekretu-

proiektuaren gainean (120/2016 Dekretua, uztailaren 27koa, Euskal Autonomia 

Erkidegoan jokoaren erregelamendu orokorra onesten duena). 

I. Txostenaren xedea 

1. 2021eko apirilaren 30ean, Segurtasun Sailak txosten-eskaera bat egin zuen 

LEAren (Lehiaren Euskal Agintaritza) erregistroan, honako honen gainean: uztailaren 

27ko 120/2016 Dekretua aldatzen duen dekretu-proiektua (120/2016 Dekretua, 

uztailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoan jokoaren erregelamendu orokorra 

onesten duena). 
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Eskaera hori LEAra bidali da Eusko Jaurlaritzako espedienteak elektronikoki 

izapidetzeko gunearen bidez (Tramitagune). 

2. Txosten hau emateko oinarria legeak erakunde honi ekintza ez zehatzaileen bidez 

merkatu-lehia eraginkorra sustatzeko ematen dion ahalmena da. Hain zuzen ere, 

legeak erakunde honi ematen dion laguntza arauemailearen ahalmena hartzen da 

oinarri, zeina LEAri buruzko Legearen 3.5 artikuluan arautzen baita: «(...) Era berean, 

Lehiaren Euskal Agintaritzak lehiari eragiten dioten araugintzako egitasmoei buruzko 

irizpena emango du, baina ez da loteslea izango». 

II. Jokoaren sektorea 

3. Europar Batasuneko 2006/123/EE Zuzentarauak, 2006ko abenduaren 12koak, 

barne merkatuko zerbitzuei buruzkoak1, diru truke egiten diren joko-jarduerak 

zuzentarau horren aplikazio-esparrutik baztertu zituen. 

Hain zuzen ere, zuzentarau horren zioen azalpenaren 25. paragrafoan honako hau 

ezartzen da: 

Egokia da diru truke egiten diren joko-jarduerak zuzentarau honen aplikazio-esparrutik kanpo 

uztea, loteriak eta apustuak barne; izan ere, jarduera horien espezifikotasuna kontuan hartuz, 

Estatuek ordena publikoarekin eta kontsumitzaileen babesarekin lotutako politikak aplikatu 

beharko dituzte. 

Era berean, 2. artikuluak (“Aplikazio-esparrua”) honako hau ezartzen du: 

1. Zuzentarau hau estatu kideren batean kokatutako emaileek emandako zerbitzuei aplikatuko 

zaie. 

2. Zuzentarau honen aplikazio-eremutik kanpo geratuko dira jarduera hauek: 

(…) 

h) ausazko jokoetan diruzko balioa duten apustuen eta diru truke egiten diren joko-jarduerak 

(loteriak, kasinoetako jokoak eta apustuak barne); 

Hala ere, horrek ez du esan nahi zerbitzuak ezartzeko eta emateko askatasunak ez 

direla aplikagarriak izango ausazko jokoetan; aitzitik, zera esan nahi du, askatasun 

horiek murrizteko neurriek ordena publikoarekin eta kontsumitzaileen babesarekin 

lotutako politikak aplikatzearekin bat egin behar dutela. 

7/2012 Legeak, apirilaren 23koak, Europako Parlamentuak eta Kontseiluak barne-

merkatuko zerbitzuen gainean abenduaren 12an emandako 2006/123/EE 

Zuzentaraura egokitzeko2 zenbait lege aldatzen dituenak, Euskal Autonomia 

                                            
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0123&from=es  

2 https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2012/04/1201929e.pdf  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0123&from=es
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2012/04/1201929e.pdf
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Erkidegoan jokoa arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legearen hainbat alderdi 

aldatu zituen. 

4. Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 

7ko 1/2016 Legeak3 2.3.a) artikuluan ezartzen duenaren arabera, joko patologikoa edo 

ludopatia substantziarik gabeko adikzioak edo jokabide-adikzioak dira. 

Era berean, 50. artikuluak muga-multzo handi bat ezartzen du, luze eta zabal, joko-

jardueraren gainean: 

1.- Joko-jarduera Euskal Autonomia Erkidegoan jokoa arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 

Legearen eta lege hori garatzen duen araudiaren mende geratuko da, bai eta aplikagarria den 

nazioarteko, Estatuko edo Erkidegoko beste edozein xedapenen mende ere. 

2.- Modu espezifikoan eta arazoak sor ditzaketen jokoak edo joko patologikoak prebenitzeko, 

Eusko Jaurlaritzak neurri hauek bultzatuko ditu: 

a) Joko arduratsuaren printzipioak egiaz aplikatzen direla ziurtatzeko neurriak: 

a.1.- Joko-ingurune guztietan, nahitaez, informazio argi eta zehatza eman beharko da 

erabiltzaileek jakin dezaten jokoa ez dela diru-iturri edo ogibide bat; hau da, aisialdirako aukera 

bat baino ez dela, eta, hargatik, era arduratsuan, kontrolatuan eta neurritsuan jokatu behar 

dutela. Horretarako, informazio-materiala jarriko da jokalarien eskura, eta kartelak eta oharrak 

ere bai, ondo ikusteko lekuetan. 

a.2.- Joko arduratsuari buruzko prestakuntza-ikastaroak antolatzeko eta horiek langileei 

eskaintzeko betebeharra ezarriko zaie joko-enpresetako titularrei. Joko-enpresetako titularrek 

eta langileek nahitaez parte hartu beharko dute ikastaro horietan. 

b) Jokoaren testuingurua aldatzeko neurriak: 

b.1.- Jokoaren sektorearen erantzukizun sozial korporatiboa sustatzea, enpresa-jarduerak 

irekiak eta gardenak izan daitezen, balio etikoetan eta elkarrenganako errespetuan oinarrituak 

(langileak, jokalariak, gizartea, oro har, eta ingurumena). 

b.2.- Joko-eskaintza bat bilatzea, noiz eta jokoaren mendekotasun-ahalmenean gehien eragiten 

duten ezaugarriak baretzeko elementuak barne hartuko baititu. 

b.3.- Baimendutako joko-enpresek eta beren langileek jokalariei maileguak ez ematea 

bultzatzea, eta ordainketa geroratua ere ez onartzea. 

b.4.- Hozteko eta baretzeko mekanismo fisikoen bidez aurre egitea joko-jarduerak egiten diren 

tokietan dirua eskudirutan lortzeko beharrizan itsuari. 

b.5.- Jokoa kontrolatzeko eta ikuskatzeko protokolo espezifikoak ezartzea, informazio-

teknologietan eta jokoa kontrolatzeko eta ikuskatzeko monitorizazio-sistemetan oinarrituta. 

b.6.- Ingurumen eta zarataren aldetik errespetuzkoak diren parametroak erabiltzea joko-

inguruneetan. 

c) Ausazko jokoen eskuragarritasuna mugatzeko neurriak: 

                                            
3 https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2016/04/1601527e.pdf  

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2016/04/1601527e.pdf
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c.1.- Establezimenduak, makina-kopurua eta lokalen eraketa kontuan hartuko dituen joko-

eskaintza orekatua eta koherentea planifikatzea, adingabeak sarri ibiltzen diren tokiei arreta 

berezia jarriz. 

d) Ausazko jokoen publizitatea mugatzeko neurriak: 

d.1.- Ausazko jokoen informazio-sustapena Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen jokoaren 

arloko araudira egokitzea. 

d.2.- Kontrol-neurri eraginkorrak hartzea, ausazko jokoen publizitateari buruzko indarreko 

arauek xedatutako mugak betetze aldera. 

d.3.- Joko-jardueren publizitaterako eta sustapenerako ekintzen baimena joko arduratsuari 

buruzko informazio-mezuekin lotzea. 

e) Kolektibo kalteberak babesteko neurriak: 

e.1.- Jokoa debekatzea adingabeei, legez ezgaitu direnei, dagokion jokoa debekatuta dutenen 

zerrendan agertzen direnei eta ordena, lasaitasuna eta jokoan aritzea eragozten dutenei. 

e.2.- Joko-establezimenduetan (kasino, bingo, joko-areto, apustu-lokal eta loteria-

administrazioetan) sarrera debekatzea adingabeei, legez ezgaitu diren eta dagozkion lokal-

motetan sartzea debekatuta dutenen zerrendan ageri direnei, bai eta ordena, lasaitasuna eta 

jokoen garapena eragozten dutenei ere. 

e.3.- Sartzeko debekuak behar bezala betetzen direla kontrolatzeko mekanismoak antolatzea. 

e.4.- Joko arduratsuari eta joko-debekuei buruzko sentsibilizazio- eta informazio-kanpainak 

egitea hedabideetan, kolektibo kalteberak babesteari begira, bereziki azpimarratuz ardurarik 

gabe gauzatutako jokoaren ondorioak. 

3.- Artikulu honetako neurri guztiak bai joko presentzialaren eskaintzari bai on line jokoaren 

eskaintzari aplikatuko zaizkie. 

5. Euskal Autonomia Erkidegoan jokoa arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 

Legearen4 4. artikuluak honako irizpide hauek ezartzen ditu jokoaren plangintza 

egiteko: 

1) Monopolio eta oligopolio jarduerak galaraztea. 

2) Joko-jardueren ondoriozko ondore ekonomikoak eta tributuzkoak kontuan hartzea. 

3) Jokoaren ohitura ez sustatzea, bereziki adingabeen, eta orokorrean, borondate-gaitasunak 

murriztuta dituzten pertsonen artean, eta jokoaren eragin negatiboak murriztea. 

Plangintza horrek legearekin bat egiten duten jokoen eta apustuen lokal guztiak barne 

hartuko ditu, lokalen titulartasuna publikoa nahiz pribatua izan. 

Era berean, bigarren xedapen gehigarriak honako hau ezartzen du: 

Gobernu Batzarrak, Lege honek ematen dion jokoaren plangintzari buruzko aginpideaz baliatuz 

eta egoera ekonomiko eta sozialari begira, hiru urtean behin aztertu ahal izango ditu baimenei, 

                                            
4 https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199103561_vigentea.pdf  

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/textosconsolidados/199103561_vigentea.pdf
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joko elementuei, baimendutako lokalei eta horietan sar daitezkeen pertsonei buruz ezarrita 

dauden gehienezko kopuruaren mugak. 

III. 120/2016 Dekretua, uztailaren 27koa, Euskal Autonomia 

Erkidegoan jokoaren erregelamendu orokorra onesten duena. 

6. 120/2016 Dekretua, uztailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoan jokoaren 

erregelamendu orokorra onesten duena, bi arrazoirengatik eman zen: 

- testu bakar bat egitea, indarreko arauketa sektorialak bategiteko, horiei koherentzia 

emateko eta eguneratzeko, eta 

- arazoak sor ditzaketen jokoak edo joko patologikoak prebenitzeko neurriak garatzea 

eta bultzatzea, Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari 

buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legearen 50. artikuluak jasotzen duenari jarraikiz. 

7. Arautegiak atal hauek dauzka: zioen adierazpena, bi titulu, zortzi xedapen gehigarri, 

sei xedapen iragankor, xedapen indargabetzaile bat, bi azken xedapen, eta lau 

eranskin. 

I. titulua Arau Orokorrak deritzona da. Atal horretan arau orokorrak jasotzen dira, hau 

da, joko-modalitate guztiei komunak zaizkien xedapen guztiak jasotzen dira, eta 

hamalau kapituluz osaturik dago. I. kapituluan, xedapen orokorrak; II. kapituluan, jokoa 

kontrolatzeko agintaritzak; III. kapituluan, joko-plangintza eta joko arduratsuaren 

sustapena; IV. kapituluan, jokalariak; V. kapituluan, jokoaren enpresa operadoreak;, 

VI. kapituluan, joko-lokalak gaitzen dituen titulua; VII. kapituluan, joko-sistemak; VIII. 

kapituluan, fidantzak; IX. kapituluan, joko-langileak; X. kapituluan, fabrikazioa, 

inportazioa, merkaturatzea eta laguntza teknikoa; XI. kapituluan, joko-materiala 

homologatzea; XII. kapituluan, publizitatea, babesletza eta promozio-jarduerak; XIII. 

kapituluan, kontrola eta ikuskapena; eta XIV. kapituluan, zehapen-araubidea. 

Bestetik, II. titulua dago, jokoaren azpisektore bakoitzeko araudi espezifikoak jasotzen 

dituena. Bederatzi kapituluz osaturik dago: I. kapitulua, joko-makinak eta makina 

laguntzaileak; II. kapitulua, joko-kasinoak; III. kapitulua, bingo-jokoa; IV. kapitulua, 

joko- eta jolas-aretoak; V. kapitulua, apustu orokorrak; VI. kapitulua, zaldi-apustuak; 

VII. kapitulua, txartel-jokoa; VIII. kapitulua, loteria; IX. kapitulua, zozketak, tonbolak, 

eta ausazko konbinazioak. 

IV. 120/2016 Dekretua aldatzen duen dekretu-proiektua 

8. Segurtasun-sailak izapidetutako dekretu-proiektuak luze eta zabal aldatzen du 

120/2016 Dekretua. Honela egiten du: 
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- Aplikazio-esparrutik kanpo uzten ditu berrerospen jolas-makinak edo AR motatakoak, 

osasun publikoan eraginik ez dutelako; hortaz, jolas-makina horien, eta, beraz, jolas-

aretoen aipamen guztiak kentzen dira erregelamendutik. 

- Jokoaren Euskal Behatokiari egindako aginduarekin bat eginez,5 hasiera eman zaio 

plangintza berrikusteko prozesuari, eta, hortaz, neurri dinamikoak hartu dira 

sektorearen dimentsionamendu egokia lortze aldera, jokoen eskaintzaren ikuspegi 

global edo oso baten bidez; ikuspegi horri esker, gizartearentzat onesgarriak diren 

esparruen barruan mantenduko da jokoaren eskaintza, osasuna babesteari eta 

arazoak sor ditzaketen jokoak prebenitzeari arreta jarriz. Horrela, I. eranskin berriak 

bingo-aretoen kopurua 14ra mugatu du, nahiz eta lehengo edukieraren muga 10.000 

plazakoa izan; era berean, joko-aretoak 170era mugatu ditu, aldatzen den dekretuan 

jasotzen ziren 210 aretoen ordez. 

- Joko-aretoen arteko distantziak aldatzen dira, areto-motaren araberako diskriminazio 

oro ezabatuz; eta, batez ere, distantzia minimo bat ezartzen da hezkuntza-zentroei 

dagokienez. Era berean, bingo eta kasino, eta joko-areto eta apustu-lokaletan sartzeko 

kontrola zabaldu da. 

- Joko-aretoen gaineko zenbait alderdi aldatzen dira, hala nola lizentzia-kopurua, 

barruko eta kanpoko espazioaren ezaugarriak, edukierak, joko- eta sari-makinen 

motak. Alde horretatik, eta “B” motako makina-kopuru osoa murrizte aldera, makina-

mota horiei baimen berriak emateko aukera eten egin da I. eranskina berriz ere 

berrikusi arte. 

- Jokoen funtzionamenduaren gaineko hainbat alderdi aldatu dira, honako helburu 

hauekin: sarien egiazkotasuna ziurtatzea, sarien monitorizazioa hobetzea eta 

kontsumitzaile/erabiltzailearentzako joko-arau ulergarriak ziurtatzea, jokoen 

mendekotasun-ahalmena apalduko duten elementuak sartuz. 

- Arbitrajearen figura sartzea aurreikusten da, jokalarien eta joko-lokalen arteko 

erreklamazioetan sortzen diren liskarrak ebazteko. 

- Jokoaren aholku batzorde teknikoaren osaera aldatzen da, fabrikatzaileen sektoreko 

ordezkariak sartzeko; izan ere, ordezkarien ekarpenak garrantzitsuak izan daitezke, 

eta ez ziren barne hartzen jatorrizko osaeran. 

- Distantziak neurtzeko Euskadiko Datu Espazialen Egiturako (DEA) tresna 

informatikoak erabiltzeko aukera ahalbidetu da, Administrazioak erabili ahalko diren 

distantzia horiek neurtu ditzan. 

- Xedapen iragankor bat sartu da, zeinaren bidez joko-aretoen lekualdaketak eta 

handitzeak galarazten baitira, baldin eta lokal-kopurua baimendutako lokal-kopuru 

                                            
5 147/2018 Dekretua, urriaren 16koa, Jokoaren Euskal Behatokia sortu eta arautzeko dena. 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2018/10/1805179e.pdf  

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2018/10/1805179e.pdf
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maximoaren azpitik mantentzen ez bada. Era berean, xedapen iragankor bat 

aurreikusi da, zeinaren bidez arrazoizko denbora-epe bat ezarriko baita makinen 

ezaugarri teknikoak egokitu daitezen hozteko eta baretzeko neurriak sustatzeko ezarri 

diren baldintzetara. 

 - Dagoeneko ezarrita dauden zenbait kontzeptu eta definizio doitu nahi dira, artikuluak 

gehiago argitzeko eta zehazteko. 

- Aldatu egin da joko-makinak kokatzearen gaineko aldizkarian ezartzen diren 

baldintzak ez betetzeak dakartzan ondorioak arautzen dituen agindua. 

9. Proiektu honi informazio-prozedura ezarri zaio, Europako Parlamentuaren eta 

Kontseiluaren 2015eko irailaren 9ko 2015/1535 (EB) Zuzentarauan arau eta araubide 

teknikoen eta gizarteari informazioa emateko zerbitzuei buruzko araudien gainean 

aurreikusten denari jarraikiz, eta zuzentarauan ezartzen den moduan, hiru hilabeteko 

epea errespetatu da araudiaren proiektua Batzordeari jakinarazi zaionetik proiektua 

onartu den arte. Prozedura horren xedea da arau eta araubide tekniko horien inguruan 

gardentasunez jardutea eta horiek kontrolatzea, Europar Batasuneko kide diren 

estatuen artean arrazoirik gabeko oztopoak sortzeko arriskua murrizte aldera. 

V. Dekretu-proiektuaren azterketa, lehiaren ikuspegitik 

10. Sartzeko oztopo izango dira eragile berriak merkatu jakin batean sartzeko 

etsiarazten edo zuzenean eragozten dieten zailtasun eta kostu guztiak. 

Aipatu 2006/123/EE Zuzentarauaren aplikazio-esparruan barne hartzen den sektore 

ekonomiko batean, administrazio publikoek merkatu batean sartzea murriztuko edo 

galaraziko duten sarrera-oztopoak ezarriz gero, oztopo horiek diskriminaziorik ezaren, 

beharrizanaren eta proportzionaltasunaren baldintza batzuk bete behar dituzte6; izan 

ere, baldintza horiek betetzen ez dituzten lege-oztopoak izatea oztopo bat da 

zerbitzuak askatasunez emateko, eta, beraz, oztopo bat da eragina izan duen 

merkatuan lehia eraginkor bat mantentzeko.   

Hain zuzen ere, lege horrek honela definitzen ditu kontzeptu horiek: 

a) Diskriminaziorik eza: baimen-araubidea ez dadila diskriminatzailea izan, ez 

zuzenean ez zeharka, nazionalitatearen arabera edo establezimendua aginte 

eskudunaren lurraldean egotearen edo ez egotearen arabera, edota, sozietateei 

dagokienez, egoitza sozialaren kokapenaren arabera. 

                                            
6 17/2009 Legea, azaroaren 23koa, Zerbitzu-jardueretan askatasunez sartu eta aritzeari buruzkoa. 

https://www.boe.es/eli/es/l/2009/11/23/17/con 

https://www.boe.es/eli/es/l/2009/11/23/17/con
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b) Beharrizana: baimen-araubidea honako arrazoi hauekin justifikatua izan dadila: 

ordena publikoa, segurtasun publikoa, osasun publikoa, ingurumena babestea, edo 

baliabide naturalen eskasia edo eragozpen tekniko nabariak direla eta merkatuko 

eragile ekonomikoen kopurua murriztu izana.  

c) Proportzionaltasuna: araubide hori tresna egokiena izan dadila lortu nahi den 

helburua lortzen dela bermatzeko, ez dagoelako emaitza bera lortzeko aukera ematen 

duen eta hain murriztailea ez den beste neurririk, bereziki, ondoren egiten den kontrola 

benetan eraginkorra izateko beranduegi egiten denean. Horrela, zerbitzuen jarduera 

batean sartzeko edo jarduera hori gauzatzeko, ez da inola ere baimen-araubide ezeini 

lotu beharko, baldin eta mailegatzailearen jakinarazpen bat edo erantzukizunpeko 

adierazpen bat nahikoa bada, non eskatzen diren baldintzak betetzen direla adieraziko 

den, hala badagokio, eta aginte eskudunari jarduera kontrolatzeko beharrezko 

informazioa emango zaion. 

Gainera, 17/2009 Legeak, 3.11 artikuluan, interes orokorreko premiazko arrazoiak zein 

diren ezartzen du: 

3.11. artikulua: «Interes orokorreko premiazko arrazoia»: Europako Erkidegoetako 

Justizia Auzitegiaren jurisprudentziak definitu eta interpretatzen du arrazoi hori, eta 

honako hauetara mugatzen da: ordena publikoa; segurtasun publikoa; babes zibila; 

osasun publikoa; gizarte-segurantzako erregimenaren finantza-oreka zaintzea; 

kontsumitzaileen, zerbitzuen hartzaileen eta langileen eskubideak, segurtasuna eta 

osasuna babestea; merkataritza-salerosketetan fede onez jokatzeko exijentziak; 

iruzurraren kontrako borroka; ingurumena eta hiri-ingurunea babestea; animalien 

osasuna; jabetza intelektuala eta industriala; ondare historiko-artistiko nazionala 

kontserbatzea; eta gizarte- eta kultura-politikaren arloko helburuak. 

Era berean, dekretu-proiektu honetan jasotako aginduek 39/2015 Legearen 129. 

artikuluan jasotzen diren erregulazio onaren printzipioekin bat egiten dutela irizten da. 

11. Kasu honetan, eta nahiz eta jokoaren sektoreak berezko espezialitateak izan –

2006/123/EE Zuzentarautik kanpo berariaz geratzen direnak–, LEAk uste du dekretu-

proiektuak baldintza ez diskriminatzaileak, beharrizanezkoak eta 

proportzionaltasunezkoak ezartzen dituela; izan ere, I. eranskinean jasotako 

plangintzan barne hartzen diren murriztapen kuantitaboen arrazoia osasuna babestea 

eta arazoak sor ditzaketen jokoak prebenitzea dira, Adikzioen eta Droga 

Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legearen 

50. artikuluan ezarritakoarekin bat eginez.  

12. Bestetik, LEAk, kontuan harturik dekretu-proiektuan plangintza murriztaileagoa 

ezartzen dela, ontzat ematen du joko-aretoetako instalazio- eta funtzionamendu-
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baimenak lehiaketa publiko baten deialdia eta ebazpena eman ondoren ematea, 

baimena eskatzeko prozedura orokorraren ordez.  

13. Hala eta guztiz ere, LEAk deitoratu egiten du honako artikulu hauek aldatu ez 

izana: 128.4. artikulua (“Kasinoa ustiatzeko baimenaren indarraldia 10 urtekoa izango da, eta 

iraupen berdineko epeetan luzatu ahal izango da, baldin eta berritzea eskatzen denean indarreko 

araudian ezarritako betekizunak betetzen badira.”); 201.6 (“Apustu orokorrak ustiatzeko baimenaren 

indarraldia 10 urtekoa izango da, eta iraupen berdineko epeetan luzatu ahal izango da, baldin eta 

berritzea eskatzen denean indarreko araudian ezarritako betekizunak betetzen badira.”); eta 227.7 

(“Zaldiak aritzen diren kirol- edo lehiaketa-jardueretan oinarritutako apustuak ustiatzeko baimenen 

indarraldia 10 urtekoa izango da, eta iraupen berdineko epeetan luzatu ahal izango da, baldin eta 

berritzea eskatzen denean indarreko araudian ezarritako betekizunak betetzen badira.”). Izan ere, 

artikulu horiek aldatuko balira, baimenak berritzeko aukera mugatuko litzateke; 

bestela, aukera hori mugatuko ez balitz, lehiaketen lehia-ondorio positiboak murriztuko 

lirateke, eta operadore berriak merkatu horietan sartzea epemugarik gabe eragotziko 

litzateke, jarduten duten operadoreen mesede hutserako.  

Alde horretatik, gogoratu behar da ezen, nahiz eta 17/2009 Legearen aplikazio-

eremutik kanpo dagoen jarduera bat izan, lege horretan jasotako printzipioak betetzea 

komeniko litzatekeela; baimenei dagokienez, ematen diren baimenek iraupen 

mugatua eta ematen den zerbitzuaren araberakoa izatea ezartzen du lege horrek, eta 

gainera, ez zaie automatikoki berritzeko prozedurarik ezarriko, eta baimena iraungi 

ondoren, ez du inolako abantailarik ekarriko zerbitzu-emailearentzat edo zerbitzu-

emailearekin bereziki lotutako pertsonentzat. 10 urte berriztagarriren indarraldia 

justifikatzen duen arrazoirik ez dagoenez, denbora-epe hain luzeetarako baimen-

araubidea berrikusi egin beharko litzatekeela irizten da, eta horren ordez, baimenak 

berritzeko epeak eta baimenen iraupen-epeak mugatu; horrela, operadore berriek 

merkatu horretan aldiro-aldiro sartzeko aukera izango lukete, eta baimena zehazteko, 

beste hainbat alderdi balioetsiko lirateke, esaterako, zer-nolako inbertsioa egin behar 

den eta amortizazio-aldia. 

VI. Ondorioak 

BAKARRA: LEAk aldeko txostena ematen dio uztailaren 27ko 120/2016 Dekretua 

aldatzen duen dekretu-proiektuari (120/2016 Dekretua, uztailaren 27koa, Euskal 

Autonomia Erkidegoan Jokoaren erregelamendu orokorra onesten duena). 

Hala ere, LEAk 128.4, 201.6 eta 227.7 artikuluak aldatzea gomendatzen du, bai eta 

honako hauek ustiatzeko baimenak berritzeko aukera mugatzea ere: kasinoak, apustu 

orokorrak eta zaldiek parte hartzen duten kirol-jardueretan edo -lehiaketetan 

oinarritutako apustuak; izan ere, horiek aldatuko balira, baimenak berritzeko aukera 

mugatuko litzateke; bestela, aldatuko ez balira, lehiaketen lehia-ondorio positiboak 
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murriztuko lirateke, eta operadore berriak merkatu horietan sartzea epemugarik gabe 

eragotziko litzateke, jarduten duten operadoreen mesede hutserako.  

Era berean, denbora-epe hain luzeetarako baimen-araubidea berrikusi egin beharko 

litzatekeela irizten da, eta araubide horren ordez, baimenak berritzeko epeak eta 

baimenen iraupen-epeak mugatu egin beharko lirateke, operadore berriek merkatu 

horretan aldiro-aldiro sartzeko aukera izan dezaten; eta baimena zehazteko, beste 

hainbat alderdi balioetsiko lirateke, esaterako, zer-nolako inbertsioa egin behar den 

eta amortizazio-aldia. 

 

 

 

 


