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SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 

 

JENDAURREKO IKUSKIZUNEN ETA JOLAS-JARDUEREN LEGEA 
GARATZEKO DEKRETUARI BURUZKO AURRETIAZKO KONTSULTA 
PUBLIKOAREN IZAPIDEA 
 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 

Legearen 133. artikuluan aurreikusten denaren arabera, arauak egiteko prozeduran 

herritarren parte-hartzea hobetzeko helburuarekin, Dekretuaren proiektua egin baino 

lehen kontsulta publikoa egingo da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio 

Orokorraren web-atariaren bidez; bertan, etorkizuneko arauaren eraginpean gera 

daitezkeen subjektu eta erakunde adierazgarrienen iritzia jasoko da, honako alderdi 

hauei dagokienez:  

a) Arauarekin konpondu nahi diren arazoak. 

b) Hura onartzearen beharra eta egokitasuna. 

c) Arauaren helburuak. 

d) Arautzeko bestelako irtenbideak. 

Aurrekoa betez, jarraian agertzen den galdeketa proposatzen da, nahi duten 

herritarrek, erakundeek eta elkarteek bertan agertzen diren alderdiei buruzko iritziak 

helaraz ditzaten, 2017ko urtarrilaren 20ra bitartean, helbide elektroniko honen bitartez: 

araubidejuridikoa@euskadi.eus 

 

1. Aurrekariak. 
 
Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legeak 

(EHAA 3. zk., 2016ko urtarrilaren 7koa) Euskal Autonomia Erkidegoan garatzen diren 

jendaurreko ikuskizunak eta jolas-jarduerak arautzen ditu, eta ikuskizun edo jarduerok 

eskaintzen dituzten establezimendu publikoek eta leku irekiek zein baldintza eta 

betekizun izan behar dituzten ezartzen du. 

Araudi berriak honako printzipioak ditu abiapuntu: 

a) Askatasun-printzipioaren eta segurtasun- eta bizikidetza-printzipioaren arteko oreka. 

Herritarrak aske dira aisialdiko moduak eta dibertitzeko moduak aukeratzeko, eta 

ikuskizunen promotoreek askatasuna dute hainbat motatako ekitaldi-zerrenda zabala 

eskaintzeko, muga bakarrarekin: segurtasun, bizikidetza eta pertsonen eskubideekiko 

errespetuzko arrazoiengatik interes orokorrak ezartzen dituen lege-betebeharrak 

errespetatzea.  

b) Herritarren protagonismoa. Ikusleen eta erabiltzaileen eskubideak eta betebeharrak 

arautzen ditu, ikuskizunetan eta jolas-jardueretan adierazpen-askatasuna eta sormen 

artistikoaren askatasuna mugatu gabe, eta biltzeko eta manifestatzeko eskubideak 

murriztu gabe; bestalde, herritarren parte-hartze aktibo eskuzabala sustatzen du 

esparru horretako boluntario-lanetan. 

mailto:araubidejuridikoa@euskadi.eus
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c) Enpresen askatasuna bermatzea; hala, aldez aurreko lizentzia edo baimena 

beharko duten jarduera bakarrak izango dira segurtasuna, babes zibila, ingurumenaren 

babesa, ondare historiko edo kulturalaren babesa, edota adingabe, kontsumitzaile eta 

erabiltzaileen babesa objektiboki begiratu behar dutenak. 

d) Establezimendu eta leku publikoetako segurtasuneko estandar teknikoak indartzea. 

e) Eskumenak eta eginkizunak erakunde-maila guztien artean zedarritzea, lehenetsiz 

bai herritarrekiko hurbiltasuna, bai bikoiztasun administratiboak saihestea eta bai udala 

aintzat hartzea ere toki-erregimenari buruzko legeriak propiotzat jotzen dizkion gaietan. 

Autonomiaren esku hartzea zentratuko da edukiera handiko edo ezaugarri bereziko 

ikuskizun publikoetan eta jolas-jardueretan, hartarako izango duela baimentzeko, 

kontrolatzeko, ikuskatzeko eta zehatzeko eskumenak, lege honetan aurreikusten diren 

terminoetan. 

Araudi horrek ordeztu egin du ordura arte indarrean zegoen legea; hots, Jendaurreko 

Ikuskizunen eta Jolas-jardueren azaroaren 10eko 4/1995 Legea. Lege berriak 

gaikuntza ematen dio Eusko Jaurlaritzari, bere erregelamendu-garapena egin dezan, 

eta hauxe ezartzen du: garapen-arau horiek indarrean jarri bitartean, orain indarrean 

dauden arauak aplikatuko direla, lege berrian ezarritakoarekin kontraesanean ez 

dagoen guztian. 

 

2. Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak.  

Legeak arauaren zentzua argitzeko eta edukia osatzeko behar izaten du 

erregelamendu-garapena. Batzuetan, legeak espresuki egiten dio igorpena 

erregelamendu-garapenari, bera osatzeko. Kasu horietan, erregelamendu osagarria 

ezinbestekoa izaten da legezko agindua guztiz aplikagarria izan dadin. 

Legea berrikustean ikus daitekeenez, honako kasu hauetan dago erregelamenduaren 

laguntzaren beharra: 

a) Legearen eranskinean ageri den katalogoa aldatzea edo garatzea. Legearen 3. 

artikuluan jasotako aukera. Katalogoa ez da itxia, baina gaikuntza-tituluek katalogoan 

jasotakoetara egokitu beharra daukate, haien izendapenari eta definizioari dagokienez. 

b) Jendearentzat irekitako establezimendu araubide berezikoen baldintzak (herritarren 

bizikidetzari, segurtasunari edo osasunari biziago eragin diezaieketenak). Baldintza 

bereziak: ohiz kanpoko ordutegia, kokapen-irizpideak, gutxieneko distantziak, 

mugikortasun-zerbitzuak edo bizitegi-zonetan eta jarduera sozialetan eta kulturaletan 

haien eragina txikiagotzea ahalbidetzen duten neurri bereziak, hala nola eraginpeko 

pertsonen segurtasuna eta osasuna prebenitzea ahalbidetzen dutenak. 

c) Sarrera ukatzeko eskubidea erabiltzeko baldintzak.  

d) Lizentzien, baimenen edo beste gaikuntza-titulu batzuen titular diren pertsonen 

identitateari eta helbideari buruzko aldaketak Administrazioari jakinarazteko epea. 

e) Erreklamazio-orriak. 
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f) Sarreren salmenta. Publikoari zuzenean saltzeko edukieraren gutxieneko ehunekoa 

eta beste alderdi batzuk; adibidez, abonamendukako salmenta, gainordaindun 

salmenta komisioduna, sarrerak modu telematikoan saltzeko baldintzak eta berariazko 

arauketa behar duten beste batzuk. Sarreretan agertu behar den informazioa. 

Iragarritako ikuskizuna edo jolas-jarduera aldatu edo bertan behera lagaz gero, zein 

kasutan den beharrezkoa sarrerak erosteko ordaindutako dirua itzultzea. 

g) Ordutegien arautze orokorra. Udalek establezimenduen ordutegi orokorra zabaldu 

ahal izango duten ekitaldi, kasu eta formak. 

h) Adingabeen nortasunaren edo prestakuntzaren garapen egokirako arriskuren bat 

izan dezaketen ikuskizunen edo jolas-jardueren antolatzaileek sarrera adinaren 

arabera kalifikatzea eta mailakatzea. Dantzalekuek edo diskotekek adingabeentzako 

saioak egiteko baldintzak. Bukaera-ordutegia. 

i) Haien izaeragatik, edukieragatik edo herritarren bizikidetzan izan dezaketen 

eraginagatik, honako hauek izan behar dituzten ikuskizun, jarduera eta establezimendu 

publiko motak: a) Segurtasun-neurri bereziak; behar izanez gero, arma edo bestelako 

objektu arriskutsuak antzemateko gailuak ere bai.  b) Segurtasun pribatuko zerbitzuak, 

segurtasun pribatuari buruzko legerian ezarritako baldintza eta eskakizunekin.  c) 

Jendea onartzeko zerbitzu bereziak, langileak egokiro identifikatu eta akreditatuta 

dituztenak, bezero edo erabiltzaileen sarrera kontrolatzeko. 

j) 700 pertsonatik gorako edukiera baimendua duten establezimenduetarako edo 

instalazioetarako edo udal-agintaritzak ezarritako edukiera txikiagoko beste 

batzuetarako pertsonak zenbatzeko eta edukiera kontrolatzeko nahitaezkoak diren 

sistemen baldintzak eta ezaugarriak. 

k) Sartzeko kontrolerako langileak gaitzeko erregulazioa. 

l) Ikuskizunak edo jolas-jarduerak egiten diren establezimenduaren, instalazioaren edo 

lekuaren tamainaren edo edukieraren arabera, langile gaituak izan behar dituzten eta 

lehen laguntzak praktikatzeko, edo, larrialdi-egoeran, ebakuatzeko neurriak dituzten 

establezimendu moten, ikuskizunen publikoen eta jolas-jardueren erregulazioa. 

ll) Establezimendu, ikuskizun publiko eta jolas-jarduera zehatzetan izan behar diren 

higiene- eta segurtasun-zerbitzuen eta osasun-laguntzako gailuen erregulazioa. 

m) Bertaratutako publikoari eta hirugarrenei kalteak eragiteagatiko erantzukizun zibila 

estaltzen duen aseguru-kontratuaren estaldurak eta zenbatekoak. 

n) Zezen-plazen eta zezen-ikuskizunak egin daitezkeen lekuen eta instalazioen 

ezaugarriak, bai eta ikuskizun eta zezenketa horiek nola antolatu behar diren eta nola 

egin behar diren ere. Helburua izango da ikuskizunak duintasunez egiten direla 

bermatzea, zezenekin aritzen diren profesionalen, zaleen eta, oro har, ikusleen 

eskubideak zaintzea, eta administrazio-antolamenduaren berezitasunei erantzun 

ematea. Ikuskizunetan edo zezenketetan, aurretiazko komunikazioa aurkezteko 

eskatzea nahikoa duten kasuak. 
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ñ) Ikuskizun piroteknikoen erregulazioa. Erabilitako lehergai mota eta kopurua kontuan 

hartuta, aurreko komunikazioa aurkezteko eskatzea nahikoa duten kasuak. 

o) Emandako baimenen transmisioa denboraldi baterako etetea edo beste transmisio 

batzuk egitea debekatzea izango duten kasuak. 

p) Ikuskizun publikoen edo jolas-jardueren baimen-eskaerak ebazteko eta 

jakinarazteko epea, legean modu osagarrian aurreikusitakoarekiko desberdina izan 

behar duenean.  

q) Falta arinengatik ikusleei eta erabiltzaileei ezarritako zehapenak eteteen 

erregulazioa, berreziketa-neurri boluntarioak egiten direnean; adibidez, komunitatearen 

onerako prestazioak edo hezitzaileak, trebatzaileak, kulturalak edo antzekoak diren 

programetara joatea. Aipatutako berreziketa-neurriak nola egingo diren eta zenbat 

iraungo duten. 

r) Ikuskizun publikoen edo jolas-jardueren arloko zehapenen erregistroaren 

erregulazioa. Oharrak hartzeko antolamendua, funtzionamendua eta araubidea. 

Organo zehatzaileen artean informazioa bidaltzeko sistema. 

Aipatutako alderdietako askotan lege-garapenik ez egoteak ez du arau-hutsunerik 

sortzen, aurreko erregelamendu-araudiak indarrean jarraitzen baitu, lege berrian 

ezarritakoarekin kontraesanean ez dagoen guztian. Hala ere, hori ez da eragozpen 

legeak erregelamendu-garapena egiteko ezartzen duen agindua betetzeko; bereziki, 

arau zaharrak lege berriaren printzipio inspiratzaileetara egokitzeko beharra 

dagoenean. 

Beste kasu batzuetan, legeak ex novo betebeharrak sortzen ditu, erregelamendu-

garapenik gabe erabat aplikagarri ez direnak. 

Eta, beste batzuetan, erregelamendu-garapenerako agindu espresurik egon ez arren, 

egokia da halako garapena egitea, segurtasun juridikoaren izenean, legean bertan 

azaltzen diren kontzeptuak argitzeko edo jadanik mahairatu diren aplikazio-zalantza 

batzuk ebazteko. 

Beraz, ekimen honekin konpondu nahi diren arazoak erregelamendu-garapen bati 

ekiteko beharrarekin daude lotuta, premiazko baita lege-araubide berriaren zenbait 

alderdi zehaztea eta interpretazio-zalantzak saihestea. 

 

 

3. Arautzeko eta ez arautzeko irtenbide posibleak. 
 
Arlo honetan inongo erregelamendu-garapenik ez ekiteko aukera eman lezaketen 

bestelako irtenbideak baloratu dira, bai araudi arlokoak bai araudiz bestelakoak, baina, 

azkenean, agerian geratu da beharrezkoa dela aipatutako legearen zenbait alderdi 

zehaztea. Ezer ez arautzea eta egungo esparru juridikoa indarrean uztea ez da aintzat 

hartzeko moduko aukera bat. 
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Erregelamendu-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 sortutako eta oraindik indarrean dauden erregelamendu 

batzuen aldaketa partziala egitea ere balioetsi da. Alabaina, egin beharreko aldaketen 

norainokoa kontuan hartuta, dekretu berri bat egiteari ekitea komeni da, segurtasun 

juridiko handiagoa izateko. 

Hala ere, ez da beharrezkoa aurreko legearen garapenean sortutako sektore-

erregelamendu batzuk edo erregelamendu berezi batzuk osotasunean birformulatzeari 

ekitea –adibidez, zezenketa- edo piroteknia-ikuskizunen erregelamenduak–, haien 

sustantibotasuna izaten jarrai baitezakete, aldaketa handirik gabe, eta erregulazio 

orokor berriaren aplikazio osagarriari eutsita. Antzeko zerbait gerta daiteke 

erreklamazio-orrien erregelamendu-arauketarekin. 

Ezin da aukera ez-erregulatzaile egokitzat hartu sektoreak berak bere burua 

erregulatzea, ez baitator bat legegilearen aginduarekin, ez eta lege honen iturburu 

diren printzipioekin ere. Dena den, erregelamendu-arauketan bai hartu behar dela 

kontuan askatasun-printzipioaren eta segurtasun- eta bizikidetza-printzipioaren arteko 

beharrezko oreka, segurtasun-baldintzen eta jarduera horietan eska daitezkeen beste 

betebehar batzuk zehaztean. 

 
4. Onartzearen beharra eta egokitasuna. 
 
Dauden arazoak aztertuta, eta arautzeko aukera desberdinak ikusirik, komenigarriena 

erregelamendu bat onartzea dela ondorioztatzen da, Jendaurreko Ikuskizunen eta 

Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legea garatzeko beharrezko alderdi horiek 

gara ditzan. 

 
5. Arauaren helburuak. 
 
Erregelamendu-garapen honi ekiteko helburu nagusia hau da: Jendaurreko 

Ikuskizunen eta Jolas Jardueren abenduaren 23ko 10/2015 Legea erabiltzean 

segurtasun juridiko handiagoa eskaintzea, aipatutako legeko manuak zehaztuz. 

 

6. Erregelamendu-garapenaren xede diren alderdi batzuk. 
 
Nahitaez erregelamendu-garapenaren xede izan behar diren alderdiak legeak berariaz 

aipatzen dituenak dira. 

 

Jarraian adibide moduan zerrendatutakoen moduko gaiak erabaki behar ditu 

erregelamenduak:  
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 Legeak, bere eranskinean, jardueren eta establezimenduen katalogo bat du; 

zein esparrutan erabili behar den zehazteko balio du, eta kontuan hartu 

beharrekoa da gaikuntza-tituluetan. Legeak baimena ematen du 

erregelamenduak katalogo hori aldatu eta garatu dezan; katalogoa bera ez da 

zehatza, bestalde. Nahiz eta legea duela gutxi onartu zen, katalogo hori 

aldatzeko beharraz gogoeta egin da, sailkapen deskribatzaileagoa eta, aldi 

berean, balioaniztunagoa eta malguagoa egiten saiatuz, eta kontzeptu eta 

nomenklatura tradizionalaren enumerazioa saihestuz, ez baita oso erabilgarria 

gaur egunerako eta etorkizunerako. Egokia al litzateke katalogoa azaldutako 

irizpideen arabera aldatzea? 

 

 Familia-izaerako edo izaera sozialeko jarduera pribatuen kasuan, egokia al 

litzateke edukierari edo bertaratutakoen gehienezko kopuruari dagokienez 

parametro kuantitatibo bat ezartzea, ikuskizun edo jolas-jarduera bat bere 

izaera pribatuagatik legez kanpo dagoela uste izateko? Parametro hori 

autobabesteko plan bat izateko betebeharra dakarren gutxieneko edukieraren 

arabera zehaztu liteke? 

 

 Egokia al litzateke ordenamendu hori ikastetxeetako ikuskizunetan edo jolas-

jardueretan erabiltzeari buruzko irizpideak erregelamenduaren bidez zehaztea? 

 

 Bigarren xedapen gehigarriak ezartzen duenaren arabera, jendearentzat 

irekitako establezimenduek, establezimenduaren eta jardueraren titularra udala 

baldin bada, jarduera sailkatuaren lizentzia eskuratzeko bete behar diren 

baldintzak eta formalitateak bete beharko dituzte jarduera legeztatzeko. Egokia 

al litzateke erregelamendu bidez epe bat zehaztea, udalerriek Joko eta 

Ikuskizun Zuzendaritzari haien establezimenduak xedapen horren arabera 

legeztatu dituztela jakinarazteko? 

 

 Legeak jendearentzat irekitako eta araubide bereziko establezimenduak 

aurreikusten ditu. Zein establezimendu mota legoke aipatutako araubide 

berezian? Zein baldintza edo betebehar bereziren mende egon beharko lukete?  

 

 Establezimendu eta jarduera jakin batzuei eskatzen ahal zaizkien segurtasun-

neurriak: Horri dagokionez, eta erregelamendu-garapenari begira, hurrengo 

galderak egiten dira: 

 

a) Segurtasun pribatuko langileen beharra. Langile horien gutxieneko kopurua 

mailakatu egin beharko litzateke, 700 pertsonatik gorako edukiera duten lokalen 

eta jardueren edukieraren arabera? Eskakizun hori, edukiera gorabehera, beste 

establezimendu batzuetan edo araubide bereziko establezimendu jakinetako 

ekitaldietan edo zehazten diren beste ikuskizun berezi batzuetan ere aztertu 

beharko litzateke? Erakunde publikoek antolatutako jarduerak betebehar 

horretatik salbuetsi beharko lirateke, segurtasuna dagokion polizia-kidegoak 

bermatua dagoenean? 
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b) Sarrera-zerbitzuak eta zenbatzeko sistemak: Sarrera-zerbitzuaren 

eskakizuna segurtasun pribatua eskakizun den kasu beretan bete beharko 

litzateke?, Zein izango litzateke sarrera-zerbitzuko langileak gaitzeko prozedura 

eta zein haien betebeharrak?, Horiez gain, ebakuatzeko laguntzaileen figura 

ere arautu beharko litzateke? Zein izan behar dira pertsonak zenbatzeko 

sistemen gutxieneko baldintzak? Edukiera teorikoaren arabera ala erabilerak 

700 pertsona gainditzen dituenean eskatu behar da zenbateko sistema? 

 

c) Lehen laguntzetako langileak eta osasungintzako gailuak: Zein kasutan 

(edukieraren arabera) dira beharrezkoa botika-kutxa, lehen laguntzetan 

ezagutza duten langileak eta botika-kutxarentzako edo anbulantziarentzako edo 

erizaintzarako lokala (erizaintzako hornikuntzarekin edo mediku-

hornikuntzarekin)? 

 

d) Higiene-zerbitzuak: Gutxieneko baldintzak zehaztean, kontuan hartu behar al 

luke genero-ikuspegia? 

 

 Sarreren salmenta: Erregelamenduak argitu behar al ditu salmenta zuzena, 

salmenta komisioduna, errekargudun salmenta, bide telematikoetatik egindako 

salmenta, ezkutuko salmenta eta antzeko kontzeptuak? Arautzeko beste 

alderdi batzuk: ikuslearen edo erabiltzailearen sexuaren arabera sarreraren 

prezioa bereiztea legezkoa den edo ez, etete- edo geldiarazte-kasuetan 

sarreraren zenbatekoa itzultzeari dagokiona. 

 

 Egokia al litzateke ikuskizunen edo jolas-jardueren antolaketan boluntario gisa 

parte hartzeko baldintzak arautzea; adibidez, gutxieneko adina, funtzio 

posibleak, aseguramendua, eta abar? 

 

 Eskatzekoa al litzateke antolatzaileek lokalaren funtzionamenduaren edo 

ikuskizunaren edo jardueraren «erregelamenduren» bat erabiltzaileen eta 

ikuskaritzaren esku izatea, sartzeko eta bertan jarraitzeko baldintzei buruz, 

neurri horiek hartzean arbitrariotasuna saihesten saiatzeko? 

 

 Animaliak erakusten diren ikuskizunetan edo haiekin jolasak egiten dituzten 

jolas-jardueretan, komeniko al litzateke albaitari kolegiatu batek egindako 

ziurtagiri bat eskatzea, ikuskizunaren edo jardueraren deskribapen bat eta 

animaliak babesteko araudia urratzen ez dela jasotzen duena? 

 

 Egokia al litzateke udalen eta Eusko Jaurlaritzaren artean ikuskaritzako irizpide 

eta helburu komunak ezartzea eta elkarren arteko ikuskaritza-planak 

sustatzea? 

 

 Zein motatako berreziketa-neurri izan liteke eraginkorra ikuskizunei eta 

erabiltzaileei ezarritako zehapen arinak betetzeko ordezko neurri gisa?  
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