
2019 otsailak 14an
Eusko Jaurlaritza.

Vitoria-Gasteiz



Gai zerrenda:

LEHENENGOA: Euskal Jokoaren Behatokiko
kideen aurkezpena.

BIGARRENA: Urriaren 16ko 147/2018
Dekretuak, Euskal Jokoaren Behatokia
sortzeko eta arautzekoak, emandako
funtzioak azaltzea.

HIRUGARRENA: Euskadiko Jokoaren
Behatokiaren esku-hartzeko plana, Euskal
Herriko Unibertsitateak egindako
txostenari arreta berezia jarriz.

LAUGARRENA: Abian jartzea eta
lehendabiziko lanak. Kontratazio-orriak.

BOSGARRENA: Eskaerak eta galderak

Orden del día:

PRIMERO: Presentación de los miembros
que componen el Observatorio Vasco de
Juego.

SEGUNDO: Exposición de las funciones
encomendadas por el Decreto 147/2018, de
16 de octubre, por el que se crea y regula el
Observatorio Vasco del Juego

TERCERO: Plan de actuación del
Observatorio Vasco del Juego, con especial
referencia al informe elaborado por la
Universidad del País Vasco al respeto.

CUARTO: Puesta en marcha y primeros
trabajos a realizar: Pliegos de Contratación

QUINTO: Ruegos y preguntas.



Gai zerrenda:

LEHENENGOA: Euskal Jokoaren
Behatokiko kideen aurkezpena.

Orden del día:

PRIMERO: Presentación de los
miembros que componen el
Observatorio Vasco de Juego.



•2017 Jokoaren Euskal Behatokia sortzeko lehen pausoa eman zen Euskal Herriko

Unibertsitateari egindako enkarguaz; horrela, urte hartan txostena aurkeztu zuen, “Propuesta

para la Creación del Observatorio Vasco del Juego/ Jokoaren Euskal Behatokia”, zeinetan

hurrengo puntuak ezartzen diren:

•Misioa:

•Jokoaren ingurua argitaraztea gizarte-esparru guztietan, enpresetatik komunikabideetara.

Euskal Autonomia Erkidegoan jokoaren errealitatea aztertzeko, ikertzeko eta informazioa

emateko sistema zentralizatua da.



Hiru ardatz:

Informazioa: Euskal Autonomia Erkidegoan jokoaren inguruko informazioa batzea, sistematizatzea eta

eskaintzea.

Ikerketa: ikerketa lanak gauzatzea.

Jendarteratzea, formazioa eta sentsibilizazioa: formazio-jardunak eskaintzea.

Hartzaileak:

Jokoaren enpresa operadoreak

Menpekotasun-jarrerak tratatzen dituzten elkarteak

Erakunde publikoak

Ikerlariak

Herritarrak

Irteerak:

Adierazleak, txostenak eta buletina edo aldizkaria

Behatokiaren lanak ikusteko plataforma:

Webgunea

Webgunea leihatila bilakatu da; bertatik erantzuten zaie herritarrei, kontsultak eta eskakizunak bideratzen

baititu.



2018ko urriaren 16an 147/2018 Dekretua onartu zen, Jokoaren Euskal Behatokia

sortzeko eta arautzeko, zerbitzu zentralizatu bat Euskal Autonomia Erkidegoan

jokoaren errealitatea aztertzeko, ikertzeko eta informazioa emateko.

Jokoaren Euskal Behatokia kide anitzeko organoa da, zeinen helburua Euskadin

jokoa etengabe aztertzea eta analizatzea den, Euskadiko Jokoa Arautzeko

Agintaritzari ikuspuntu orokorra helarazteko politika publikoak gauzatzeko orduan.



Eta 2019ko urtarrilaren 15ean Joko eta Ikuskizunen Zuzendariak sinatu zuen ebazpena, zeinen bitartez

Jokoaren Euskal Behatokiko partaideak izendatzen diren.

Osaera:

a) Batzordeburua: Joko eta Ikuskizunen Zuzendaria, Aitor Uriarte

b) Batzordekideak:

• Segurtasun Sailari atxikitako hiru pertsona,

- Jokoko politika publikoetan aditua: Fernando Rojo

- Estatistika eta soziologia-analisiak: Iñaki Bilbao

- Arau-ebaluaketa: Mª José Rezola

• Osasun Sailari atxikitako pertsona bat, menpekotasunetan aditua: Elena Aldasoro

• Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari atxikitako pertsona bat, jokoaren aurreko gazteen jokabideetan aditua: Nieves

Corcuera

• Ogasun eta Ekonomia Sailari atxikitako pertsona bat, merkatu ekonomikoko analisietan aditua: Jose Luis España

a) Idazkaritza: Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritzari atxikitako pertsona bat: Aitor Salceda



Gai zerrenda:

BIGARRENA: Urriaren 16ko
147/2018 Dekretuak, Euskal
Jokoaren Behatokia sortzeko eta
arautzekoak, emandako funtzioak
azaltzea.

Orden del día:

SEGUNDO: Exposición de las
funciones encomendadas por el
Decreto 147/2018, de 16 de
octubre, por el que se crea y regula
el Observatorio Vasco del Juego.



Egitekoak:

a) Euskal Autonomia Erkidegoan jokoaren sektoreak duen egoera orokorra zein den ezagutzea, aztertzea

eta horri buruzko informazioa zabaltzea.

b) Aldizka inkestak eta azterlan ekonomiko eta sozialak egitea honako hauen berri izateko: jokoaren

sektorearen egoera eta jokoaren arloko politika publikoen aplikazioa; enpresa-sektorearen osaera;

jokalarien profila eta horien pertzepzio subjektiboa; jokoaren pertzepzio soziala eta horri buruzko

politika publikoak, eta abar.

c) Ezagutza eta informazio-trukea sustatzea jokoaren sektorearekin lotutako beste erakunde batzuekin,

estatuan zein nazioartean.

d) Jokoarekin eta jokoak gizartean duen pertzepzioarekin lotuta agertzen hasi diren fenomeno edo

alderdiak antzematea.

e) Aztertzea jokoaren arloko politika publikoek zer nolako eragina duten enpresa-sektorean,

jokalariengan eta, oro har, gizartean.

f) Jokoaren arloko politika publikoen konparazio-koadroak ezartzea, Euskadiko, inguruko beste lurralde-

esparru batzuetako edota Europar Batasuneko herrialdeetako politikak konparatzeko.



g) Jokoarekin lotutako ikerketa-, azterlan- eta prestakuntza-lerroak bultzatzea.

h) Adikzioen Euskal Behatokiarekin lankidetzan aritzea azterlana eta ikerketa sustatzeko,

jokoarekiko adikzioen eragina, prebalentzia eta arazoak zeintzuk diren jakiteko osasunari eragiten

dioten ezaugarri sozialen esparruan eta osasunaren arloan izan ohi diren ezberdintasunen baitan,

eta, bereziki, emakumeek jokoarekiko izan ditzaketen adikzioen eragina aztertzeko ikerketa-

lerroak sustatzea.

i) Gazteriaren Behatokiarekin lankidetzan aritzea azterlana eta ikerketa sustatzeko, jokoak

gazteengan zer eragin duen jakiteko.

j) Azterlan eta ikerketa prospektiboak egitea gizarte-errealitate horrek izan dezakeen bilakaerari

buruz.

k) Aldizka, adikzioen esparruan dagoen dokumentazioa eguneratzea, uneko ebidentzia

zientifikoak aintzat hartuta. Edozein erakunde publiko zein pribatuk, profesionalek eta interesa

duten guztiek dokumentu horiek aztertzeko aukera izango dutela bermatuko du.

l) Jokoaren arloko politika publiko eta pribatuen esparruan, jardunbide egokiak eta ekimen

gomendagarriak antzeman, bildu eta zabaltzea.



Gai zerrenda:

HIRUGARRENA: Euskadiko Jokoaren
Behatokiaren esku-hartzeko plana,
Euskal Herriko Unibertsitateak
egindako txostenari arreta berezia
jarriz.

Orden del día:

TERCERO: Plan de actuación del
Observatorio Vasco del Juego, con
especial referencia al informe
elaborado por la Universidad del País
Vasco al respeto.



Behatokiaren helburuak hiru ardatzetan gorpuzten dira:

-Informazioa: Euskal Autonomia Erkidegoan dagoen jokoaren inguruko

informazioa jasotzea, batzea eta sistematizatzea.

-Ikerketa: EAEko gizartean jokoaren eragina ulertu eta sakontzeko azterketak eta

ikerketa lanak gauzatzea.

-Jendarteratzea, formazioa eta sentsibilizazioa: formazio jardunak antolatzea.

Sentsibilizatzea hezkuntza eta prebentzio kanpainak bultzatuz eta sustatuz, jokoan

praktika onak zabaltzeko, bai beste administrazio publiko batzuekin elkarlanean,

bai erakunde publiko edo pribatuekin.



Helburu horiek guztiak gai honekin lotura izan dezaketen edozein gizarte-sektoreri

daude bideratuta:

•Jokoaren enpresa operadoreak

•Menpekotasun-jarrerak tratatzen dituzten elkarteak

•Erakunde publikoak

•Ikerlariak

•Herritarrak



Epe laburrerako helburu eta gauzatzeak:

Behatokiaren logoa eta korporazio-identitatearen eskuliburua sortu dira.

Adierazle sail bat ezarriko da. Oinarrizko adierazle-multzoak edo –sistemak, jokoaren

fenomenoaren diagnostiko eguneratuaren funtsezko atala izateaz gain, eginkizun bikoitza

betetzen du: instituzioei zerbitzu eta babesa ematea, erabaki administratibo zein politikoak

hartzean; komunitateari zerbitzu gisa eta informazio guztia eskuratzeko.

Gai jakinei buruzko txostenak egingo dira. Lanaren emaitzarekin ekintza-plan bat egin behar

da, proposamen tekniko eta normatiboekin, hauetara bideratuta:

•Debekatuta dutenei eta adingabeei jokoan aritzea saihestea.

•Joko desegokiak dakartzan arriskuak murriztea.

•Jokoaren arriskuen zein sustantziarik gabeko mendekotasunen inguruan kontzientziatzea eta

sentsibilizatzea, bereziki hezkuntza-esparruan.

•EAEn joko-eskaintzari neurriak ezartzea.



•Epe ertainerako helburu eta gauzatzeak:

Webgunea sortzea. Behatokiaren beharra eta produktuak ikusarazteko eta hedatzeko 

oinarri-oinarrizkoa da web plataforma bat izatea. Webgunea herritarrei erantzuna emateko 

leihatila bilakatu da, kontsultak eta eskakizunak bideratzen baititu. 

•Epe luzerako helburu eta gauzatzeak: 

Jardunak egitea. 

Eta epe luzerako beste produktu batzuk, esate baterako, formazioa, ikerketa eta parte-

hartze prozesuak. 



Gai zerrenda:

LAUGARRENA: Abian jartzea
eta lehendabiziko lanak.
Kontratazio-orriak.

Orden del día:

CUARTO: Puesta en marcha y
primeros trabajos a realizar:
Pliegos de Contratación.



Aholkularitza teknikoa kontratatzeko lanak garatzen ari dira, Jokoaren Euskal Behatokiarekin

elkarlanean jardungo duena, datuak sistematikoki batzean nahiz Euskal Autonomia Erkidegoko

joko-arloari buruzko informazio eta adierazleak jasotzean.

2019ko abenduaren 31ra arte iraungo duen espedienteak ekainaren amaierarako izan behar 

ditu emaitzak, gai hauetan: adingabeak eta jokoa, eta gazteak eta mendekotasunak. 

Batzorde tekniko bat eratu da espediente horren esleipena baloratzeko, balio-iritziak behar 

dituzten irizpideek formulak erabiltzetik lortutakoek baino pisu handiagoa baitaukate. Batzorde 

hori osatzen duten pertsonak ez dira Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritzakoak, eta hauexek dira: 

•Iñaki Bilbao Bilbao (Segurtasun Saila- Segurtasuna koordinatzeko Zuzendaria)

•Mª José Rezola Eskisabel (Segurtasun Saila- Araubide Juridikoaren, Zerbitzuen eta Hauteskunde Prozesuen 

Zuzendaritza)

•Elena Aldasoro Unamuno (Osasun Saila)

-



Gai zerrenda:

BOSGARRENA: Eskaerak eta
galderak

Orden del día:

QUINTO: Ruegos y preguntas.



14 de febrero de 2019
Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz

Eskerrik asko


