
PANORAMA ECONOMICO-

EMPRESARIAL DEL JUEGO

Jokoaren Euskal Behatokia

Observatorio Vasco del Juego

2019



Jokoaren Euskal Behatokia 2019   

Euskal biztanleriaren jokoaren inguruko gizarte-pertzepzioa 
eta joko-ohiturak 

Aurkibidea 

 

 - ii - 

 

Laburpen exekutiboa ....................................................................................  1

 1. Sarrera ...................................................................................................  5

 2. Euskal biztanleriaren jokoari buruzko pertzepzio orokorra ....................  8

2.1. Euskadin jokoaren eta joko jakin batzuen pertzepzio orokorra .......................... 9 
2.2. Euskadin jokoaren maiztasuna eta gastua..................................................... 13 
2.3. Jokoari buruzko balorazioak Euskadin ......................................................... 19 

 3. Jokoaren esparruan jarduketa publikoaren balorazio orokorra ..........  23

 4. Euskal biztanleriaren joko-ohiturak ......................................................  27

4.1. Jokoaren maiztasuna, oro har, eta joko motaren arabera ............................... 28 
4.2. Online jokoak ........................................................................................... 34 
4.3. Ausazko jokoetan aritzeko arrazoiak ........................................................... 37 
4.4. Lehen aldiz jokoan hasi izana ..................................................................... 41 
4.5. Joko-ohiturak beste ohitura mota batzuekin duen harremana ........................... 43 
4.6. Euskadiko biztanleria jokozaleak jasandako egoera zailak ............................. 44 
4.7. Jokorako establezimenduak etxetik gertu ...................................................... 48 

 5. Ikuskaritza eta autodebekuen erregistroa ............................................  49

5.1. Ikuskaritza ................................................................................................ 50 
5.2. Izapidetutako zehapen-espedienteak ............................................................ 50 
5.3. Galarazpen Erregistroa .............................................................................. 53 

A. eranskina Metodologia ...................................................................... 56 

 

  



Jokoaren Euskal Behatokia 2019   

Euskal biztanleriaren jokoaren inguruko gizarte-pertzepzioa 
eta joko-ohiturak 

Aurkibidea 

 

 - iii - 

 

Koadroen aurkibidea 
 
 2.1 koadroa.  Euskal biztanleriaren jokoari buruzko pertzepzio orokorra. ........................... 9 
 2.2 koadroa. Jokoaren maiztasuna eta gastua Euskadin, euskal biztanleriaren 

iritziaren arabera. ................................................................................... 14 
 2.3 koadroa. Euskal biztanleriaren iritzia, zenbait karakterizazio-aldagairen arabera: 

etorkizunean Euskadin nabarmen ugarituko dira jokoari lotutako 
arazoak, arin edo neurriz ugarituko dira edo bere horretan jarraituko 
dute. ...................................................................................................... 22 

 3.1 koadroa..  Euskal biztanleriaren iritzia Administrazioak jokoaren aurrean izan 
beharreko jokabideari buruz .................................................................... 24 

 4.1 koadroa. Euskal biztanleriaren jokoaren maiztasuna azken 12 hilabeteetan ............... 28 
 4.2 koadroa. Euskadiko joko nagusietan jokatu duen* euskal biztanleriaren 

ehunekoa, joko motaren eta zenbait karakterizazio-aldagairen arabera ....... 33 
 4.3 koadroa.  Euskal biztanleriaren jokatzeko beste arrazoi batzuk .................................. 38 
 4.4 koadroa. Euskal biztanleriaren jokatzeko arrazoiak, zenbait karakterizazio-

aldagairen arabera ................................................................................. 40 
 4.5 koadroa. 18 urte bete aurretik, 18 eta 24 urte artean, eta 24 eta 35 urte artean 

ausazko jokoekin lehen harremana izan duen euskal biztanleriaren 
ehunekoa, zenbait karakterizazio-aldagairen arabera ................................ 42 

 4.6 koadroa. Ausazko jokoen artean, euskal biztanleria zer jokorekin hasi zen lehen 
aldiz jokoan. Gehien aipatutako jokoen rankinga. ..................................... 42 

 4.7 koadroa. Azken 12 hilabeteetan euskal jokozaleek bizitako egoerak ......................... 44 
 5.1 koadroa.  Ikuskaritza (Ertzaintzaren Joko eta Ikuskizun Unitatea), EAE. 2011-2018 ...... 50 
 5.2 koadroa. Zehapen-espedienteak jokoaren esparruan, hasieraren edo 

ebazpenaren egoeraren arabera. 2011-2018 ........................................... 51 
 5.3 koadroa. Espediente zigortzaileak jokoaren esparruan, arau-hauste motaren 

arabera. 2011-2018 ............................................................................... 51 
 5.4 koadroa. Espediente zigortzaileak jokoaren esparruan, arau-haustea eratzeko 

egintzaren arabera 2011-2018 ............................................................... 52 
 5.5 koadroa. Beren burua jokotik baztertu duten pertsona erregistratuak, lurralde 

historikoaren eta generoaren arabera. 19/11/2019. ................................ 54 
 5.6 koadroa.  Beren burua jokotik baztertu duten pertsona erregistratuak, lurralde 

historikoaren, generoaren eta erregistro motaren arabera. 2019/11/19 ..... 54 
 

 A.1 koadroa. Lagina ................................................................................................... 57 
 
 
 
  



Jokoaren Euskal Behatokia 2019   

Euskal biztanleriaren jokoaren inguruko gizarte-pertzepzioa 
eta joko-ohiturak 

Aurkibidea 

 

 - iv - 

 

Grafikoen aurkibidea 
 
 2.1 grafikoa. Euskadin jokoaren pertzepzio txarra eta oso txarra duen euskal 

biztanleria, karakterizazio-aldagaien arabera.. ......................................... 10 
 2.2 grafikoa. Euskal biztanleriaren pertzepzioa Euskadin joko jakin batzuei buruz............ 12 
 2.3 grafikoa. Euskal biztanleriaren iritzia, publizitateak jokoa hautemateko moduan 

eragiten duen edo ez. ............................................................................. 13 
 2.4 grafikoa. Euskadin jokoaren maiztasuna eta gastua handiak eta oso handiak 

direla uste duen euskal biztanleria, zenbait karakterizazio-aldagairen 
arabera.................................................................................................. 14 

 2.5 grafikoa. Euskal biztanleriaren iritzia: Euskadin jendeak, oro har, duela urte 
batzuk baino gehiago, gutxiago ala berdin jokatzen du?............................ 15 

 2.6 grafikoa. Euskadin jendeak duela urte batzuk baino gehiago jokatzen duela uste 
duen euskal biztanleria, zenbait karakterizazio-aldagairen arabera. ............ 15 

 2.7 grafikoa. Euskal biztanleriaren iritzia: Euskadin adingabeek, biztanleria gazteak 
eta biztanleria helduak duela urte batzuk baino gehiago, gutxiago ala 
berdin jokatzen du?. ............................................................................... 17 

 2.8 grafikoa. Euskal biztanleriaren iritzia: Euskadin jendeak lehen baino gehiago, 
gutxiago ala berdin jokatzen du modu presentzialean eta online ................. 18 

 2.9 grafikoa. Euskal biztanleriaren adostasun maila jokoari buruzko baieztapen batez 
ere positibo batzuekin ............................................................................. 19 

 2.10 grafikoa. Euskal biztanleriaren adostasun maila jokoari buruzko baieztapen batez 
ere negatibo batzuekin ............................................................................ 20 

 2.11 grafikoa. Euskal biztanleriaren iritzia: etorkizunean Euskadin jokoari lotutako 
arazoak areagotu egingo al dira? ............................................................ 21 

 3.1 grafikoa. Lehentasunezko jarduketa-esparruak jokoan, etorkizunari begira, euskal 
biztanleriaren iritziaren arabera ............................................................... 26 

 4.1 grafikoa. Azken 12 hilabeteetan egunero edo astean behin edo zenbait alditan 
jokatu duen euskal biztanleria, zenbait karakterizazio-aldagairen 
arabera.................................................................................................. 29 

 4.2 grafikoa. Euskal biztanleriak azken 12 hilabeteetan zer joko nagusitan jokatu* 
duen (%) ................................................................................................ 30 

 4.3 grafikoa. Euskal biztanleriaren jokoaren maiztasuna azken 12 hilabeteetan, 
SELAEren eta ONCEren jokoetan .............................................................. 32 

 4.4 grafikoa. Internet bidez jokatzen duen euskal biztanleria, zenbait karakterizazio-
aldagairen arabera ................................................................................. 34 

 4.5 grafikoa. Internet bidez jokatzen duela adierazi duen euskal biztanleriak zer 
online joko motatan jokatzen duen............................................................ 36 

 4.6 grafikoa. Euskal biztanleriaren jokatzeko arrazoi nagusiak ....................................... 37 
 4.7 grafikoa.  Euskal biztanleria zer adinetan hasi zen lehen aldiz jokoan ........................ 41 
 4.8 grafikoa. Joko-ohiturak beste ohitura mota batzuekin duen harremana, hala nola 

alkoholarekin, tabakoarekin eta beste mendekotasuna sortzen duten 
beste substantzia batzuekin, noizbait jokatu duen euskal biztanleriaren 
artean .................................................................................................... 43 

 4.9 grafikoa. Joko-ohitura beste ohitura mota batekin, hala nola alkoholarekin, 
tabakoarekin edo mendekotasuna sortzen duten beste substantzia 
batzuekin, lotzen duen euskal biztanleria, zenbait karakterizazio-
aldagairen arabera ................................................................................. 43 



Jokoaren Euskal Behatokia 2019   

Euskal biztanleriaren jokoaren inguruko gizarte-pertzepzioa 
eta joko-ohiturak 

Aurkibidea 

 

 - v - 

 

 4.10 grafikoa. Azken 12 hilabeteetan noizbait, gehienetan edo ia beti proposatutako 
egoerak jasan duen euskal biztanleria jokozalea, zenbait 
karakterizazio-aldagairen arabera (i) ........................................................ 45 

 4.11 grafikoa.. Azken 12 hilabeteetan noizbait, gehienetan edo ia beti proposatutako 
egoerak jasan izan dituen euskal biztanleria jokozalea, zenbait 
karakterizazio-aldagairen arabera (ii) ....................................................... 46 

 4.12 grafikoa. Etxetik gertu jokorako establezimenduren bat duten euskal biztanleak 
(joko-aretoak, apustu-lokalak, bingoak edo kasinoak) ................................. 48 

 4.13 grafikoa. Etxetik gertu jokorako establezimenduren bat (joko-aretoak, apustu-
lokalak, bingoak edo kasinoak) duela dioen euskal biztanleria, zenbait 
karakterizazio-aldagairen arabera ............................................................ 48 

 5.1 grafikoa. EAEko Galarazpen Erregistroa, adinaren arabera. 2018/12/26. .............. 55 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laburpen exekutiboa 
 
 
 
 
 
 
  



Jokoaren Euskal Behatokia 2019  

Euskal biztanleriaren jokoaren inguruko gizarte-pertzepzioa 
eta joko-ohiturak 

Laburpen exekutiboa 

 

 - 2 - 

 

EUSKAL BIZTANLERIAK JOKOARI BURUZ DUEN PERTZEPZIO 
OROKORRA 

• Euskal biztanleriaren bi herenek jokoaren pertzepzio txarra edo oso txarra du. 

• Jokoari buruzko batez besteko balorazioa 2,9koa da (0-10 arteko eskala 
batean). 

• Online jokoari, ostalaritzako makinei, apustu-lokalei eta joko-aretoei buruzko 
pertzepzio orokorra da denetan negatiboena, ordena horretan.  

• Biztanleriak ONCEren jokoen eta Estatuko Loterien eta Apustuen jokoen 
inguruan du pertzepziorik onena. 

• Euskal biztanleriaren ia erdiaren (% 51,4ren) ustez, publizitateak eragina du 
jokoaren pertzepzioan. 

• Euskal biztanleriaren ia erdiaren (% 47,4ren) ustez, Euskadin jokoren 
maiztasuna eta gastua altua edo oso altua dira. 

• Euskal biztanleriaren bi herenen baino zerbait gehiagoren (% 69,5en) ustez, 
jendeak gehiago jokatzen du duela urte batzuk baino. 

• Sumatzen da biztanleria gaztearen eta 18 urtetik beherakoen artean ugaritu 
dela, batez ere, jokoa. 

• Euskal biztanleriaren gehiengoaren (% 84,7ren) ustez, online euskarrian duela 
urte batzuk baino gehiago jokatzen da. 

• Euskal biztanleriaren gehiengoaren (% 88,1en) aburuz, jokoa ez da ona 
gizarterako. 

• Euskal biztanleriaren gehiengoak uste du jokoak ondorio larriak izan ditzakeela 
eta mendekotasuna sor dezakeela. 

• Euskal biztanleriaren % 70en ustez, etorkizunean areagotu egingo dira jokoari 
lotutako arazoak. 

JOKOAREN ESPARRUAN JARDUKETA PUBLIKOAREN BALORAZIO 
OROKORRA 

• Euskal biztanleriaren erdiak, gutxi gorabehera, uste du Administrazio Publikoak 
egin behar duen bakarra jokoa kontrolatzea dela. 

• Euskal biztanleriaren arabera, lehentasunezko jarduketa-esparrua dira 
adingabeei eta gazteei zuzendutako prebentzio-jarduketak. 
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EUSKAL BIZTANLERIAREN JOKO-OHITURAK 

• Euskal biztanleriaren bi herenek adierazi dute azken 12 hilabeteetan gutxienez 
behin jokatu dutela. 

• Biztanleriaren % 16,8k egunero jokatu zuen edo astean behin edo zenbait 
alditan azken urtean (gizonezkoen % 19,3k eta emakumeen % 14,7k). 

• SELAEren jokoak dira Euskadiko biztanleriaren artean zabalduenak, alde 
handiarekin, eta atzetik, ONCEren jokoak daude. 

• Euskal biztanleriaren % 14,9k adierazi du SELAEren jokoetan egunero edo 
astean zenbait alditan jokatu duela (ONCEren jokoetan, biztanleriaren % 3,4k 
adierazi du hori). 

• Euskal biztanleriaren % 2k adierazi du azken 12 hilabeteetan online jokoetan 
jokatu duela (35 urtetik beherakoen % 7k). 

• Online jokatzen duen euskal biztanleriaren artean, gutxi gorabehera erdiak kirol-
apustuetan jokatzen du. 

• Euskal biztanleriak, batez ere, dirua irabazteko jokatzen du. 

• Euskal biztanleriaren % 20k adierazi du adingabea zenean izan zuela lehen 
kontaktua ausazko jokoekin. Proportzioa handiagoa da gizonezkoen artean 
emakumezkoen artean baino, eta gazteen artean ere bai, adinez nagusiagoak 
direnen artean baino. 

• Noizbait jokatu duen euskal biztanleriaren gehiengoak (% 82,6k) ez du lotzen 
joko-ohitura beste ohitura batzuekin, hala nola alkoholarekin, tabakoarekin edo 
mendekotasuna sortzen duten beste substantzia batzuekin. 

• Euskal biztanleria jokozalearen % 3,7k onartzen du jokoak gutxienez noizbait 
arazo ekonomikoak eta/edo sozialak eragin dizkiola. 

• Euskal biztanleriaren % 59k adierazten du bere etxetik gertu jokorako 
establezimenduren bat badagoela. 
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IKUSKARITZA ETA ESPEDIENTE ZIGORTZAILEAK 

• Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritzak 2018an guztira ikuskaritzako 3.735 
jarduketa egin zituen. Jarduera gehienak ostalaritzako makinei egin zitzaizkien 
(2.132 jarduketa edo guztizkoaren % 57,1). 

• Azken urteetan, ikuskaritzen guztizko kopuruak behera egin du, batez ere 
txertatutako hobekuntza teknologikoen ondorioz. Hobekuntza horiei esker, in situ 
egindako bisiten kopurua murriztu ahal izan da, bai eta langileen barneko 
berrantolaketei esker ere. 

• 2018. urtean, EAEn 49 espediente zigortzaile izapidetu ziren. Izapidetutako ia 
espediente guztiak arau-hauste larrien edo oso larrien ondorio izan ziren, 
guztizkoaren % 91,8, hain zuzen. 

• Izapidetutako 49 espedientetik 11k adingabeei jokatzen uztea zigortu zuten, eta 
beste 8k, aldiz, adingabeen presentzia. Bestalde, itxiera-ordutegia ez betetzeari 
lotutako 11 espediente ere badaude. 

AUTODEBEKUEN ERREGISTROA 

• EAEn, 1.146 pertsonak beren burua jokotik baztertu dute (Eusko Jaurlaritzaren 
Galarazpen Erregistroan edo Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiaren 
Galarazpen Erregistroan izena emanda egon daitezke, edo bietan aldi berean). 

• 396 pertsona daude EAEko Erregistroan izena emanda, eta 906, berriz, 
Estatuko Erregistroan izena emanda. Horietatik 156 daude bi erregistroetan 
izena emanda. 

• 1.146 pertsona horietatik 645 Bizkaian bizi dira, 295 Gipuzkoan eta 206 
Araban. 

• Generoaren arabera, izena emandako pertsona gehienak gizonak dira: 824 
gizon daude eta 322 emakume. 
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1. 
Dokumentu hau Jokoaren Euskal Behatokiaren proiektuan kokatzen da. Eusko 
Jaurlaritzaren Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritzak jarri zuen abian, eta horretarako IKEI 
Research & Consultancyren lankidetza teknikoa izan du. 
 
Behatokia urriaren 16ko 147/2018 Dekretuaren bidez (2018ko urriaren 23ko EHAA) 
sortu zen, eta Euskal Autonomia Erkidegoan jokoaren errealitateari buruzko 
informazioaren, azterlanaren eta ikerketaren zerbitzu zentralizatua da. Helburua Euskadin 
Jokoa Arautzeko Aginteari fenomeno osoaren ikuspegia eskaintzea da, politika publikoak 
ezartzeko garaian. 
 
Euskadiko Autonomia Erkidegoak eskumen esklusiboa du kasinoen, jokoen eta apustuen 
jardun-arloan, Elkarrekiko eta Kiroleko Ongintza Apustuetan salbu, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Estatutuaren 10.35. artikuluaren arabera. EAEn Jokoa Arautzeko 
Agintaritzaren atribuzioak dira, besteak beste, jokoari buruzko politika publikoak egitea; 
sentsibilizazioa sustatzea joko arduratsu eta bermedun baten mesedetan; eta jokoak 
herritarren jokabideei, adingabeei eta mendekotasunezko jokabideen kontrolari lotuta 
duen gizarte-intzidentziari buruzko ikerketa; eta jokoan antolaketa baimentzea eta 
kontrolatzea. 
 
Testuinguru horretan, jokoaren politika publikoen zehaztapena eta ebaluazioa egiteko, 
ezinbestekoa da zer errealitatetara zuzenduta dauden sistematikoki jakitea eta ezagutza 
hori etengabe berritzea, jokoaren eskaintzari nahiz gizarte-eskariari eta gai horren 
inguruan adierazten diren joera prospektiboari erreparatuz, autonomia-erkidegoko 
esparruan bertan nahiz beste esparru geografiko batzuetan. 
 
Xede horrekin, Behatokia oinarrizko adierazleen corpus edo sistema bat garatzen ari da, 
jokoaren fenomenoaren diagnostikoa egiteko eta bi funtzio betetzeko baliagarria: erabaki 
politikoak eta administratiboak hartzean erakundeei zerbitzua eta babesa eskaintzeko; 
eta erkidegoari zerbitzua eta informaziorako sarbide askea eskaintzeko. Era berean, 
funtsean jokoaren erabilera desegokia saihestea eta jokoak eragindako arriskuak eta 
kalteak murriztea xede dituzten neurri zuzentzaileak zehazteko eta ezartzeko ekintza-plan 
bat egitea planteatzen du proiektuak. 
 
Zehazki, dokumentu honen helburua da EAEn gizarte-pertzepzioari eta joko-ohiturei buruz 
bildutako informazioa aurkeztea. Modu espezifikoagoan, 2019ko uztailean 18 urtetik 
gorako euskal biztanleriari egindako telefono-inkestaren emaitzak aurkeztu dira (beste 
estatistika-iturri batzuekin uztartuta), bai eta Eusko Jaurlaritzaren ikuskaritzari eta 
Autodebekuen Erregistroari buruzko datuak ere. 
 
Horretarako, dokumentu hau bost kapitulutan egituratuta dago, sarrera honetaz gain. 
Hala, 2., 3. eta 4. kapituluek inkestaren emaitzak biltzen dituzte. Zehazki, 2. kapitulua 
euskal biztanleriak jokoari buruz duen pertzepzio orokorrari buruzkoa da; 3. kapituluan 
jarduketa publikoaren balorazio orokorra jasotzen da; eta ondoren, 4. kapituluan, EAEko 
joko-ohituren berri ematen da.  
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1. 
5. kapituluan Ertzaintzako Joko eta Ikuskizunen Unitateko ikuskaritza-jarduerari eta 
izapidetutako zehapen-espedienteei buruz bildutako datuak erakusten dira, bai eta EAEko 
eta Estatuko Galarazpen Erregistroari buruzkoak ere. 
 
Azkenik, Eranskinean inkesta egiteko zer metodologia eta zer informazio-iturri erabili 
diren azaltzen da. 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Euskal biztanleriaren 2.
jokoari buruzko 
pertzepzio orokorra 
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2. 
2.1. Euskadin jokoaren eta joko jakin batzuen pertzepzio 

orokorra 

Eu sk al b iztan ler iaren  bi herenek  jok oaren  per tzepzio tx ar ra edo oso 
tx ar ra du te. 
 
Euskal biztanleriaren % 66,8k jokoaren pertzepzio txarra edo oso txarra du. Zehazki, 
% 47,6k irudi txarra du, eta % 19,2k, oso txarra. Biztanleriaren laurdenak (% 25ek), 
aldiz, hala moduzko pertzepzio duela dio. % 4,7k soilik adierazten du jokoaren inguruan 
pertzepzio positiboa duela. 
 
 2.1 koadroa.  Euskal biztanleriaren jokoari buruzko pertzepzio orokorra.  

 % bertikala Banaketa 

Oso ona % 0,1 

 

Ona % 4,6 

Tartekoa % 25,0 

Txarra % 47,6 

Oso txarra % 19,2 

ED/EDE % 3,5 

Guztira % 100,0 

Iturria: Euskadin jokoaren gizarte-pertzepzioari eta joko-ohiturei buruzko inkesta, 2019 

 
Datuak zenbait karakterizazio-aldagairen arabera banantzean, merezi du azpimarratzea 
35 urtetik beherako pertsonen artean pertzepzio txarra edo oso txarra ez dagoela 
biztanleria osoan bezain zabaldua (% 55,3). Aitzitik, ehunekoa nabarmen handiagoa da 
ikasketarik gabeko pertsonen artean (% 86,9), eta faktore hori, era berean, oso lotuta 
egon daiteke adinaren aldagaiari (hau da, litekeena da ikasketarik gabeko pertsonak 
helduenak izatea).  
 
J ok oar i bu ru zk o batez bes tek o balorazioa 2,9k oa da (0- 10 ar tek o esk ala 
batean ) 
 
Euskal biztanleriak jokoari buruz egiten duen batez besteko balorazioa, 0-10 arteko 
eskala batean (0k oso pertzepzio txarra esan nahi du, eta 10ek, oso pertzepzio ona), 2,9 
puntukoa da.  
 
 

Txarra 
% 47,6 

Tartekoa 
% 25,0 

Oso 
txarra 

% 19,2 

Ona 
% 4,6 

ED/EDE 
% 3,5 

Oso  
ona 

% 0,1 



Jokoaren Euskal Behatokia 2019  

Euskal biztanleriaren jokoaren inguruko gizarte-pertzepzioa 
eta joko-ohiturak 

Euskal biztanleriaren jokoari buruzko pertzepzio orokorra 

 

 - 10 - 

 

2. 
 2.1 grafikoa. Euskadin jokoaren pertzepzio txarra eta oso txarra duen euskal 

biztanleria, karakterizazio-aldagaien arabera..  

 
Iturria: Euskadin jokoaren gizarte-pertzepzioari eta joko-ohiturei buruzko inkesta, 2019 
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2. 
Online jok oar i, os ta lar it zak o m ak inei, apu s tu - lok alei eta jok o- aretoei 
bu ru zk o per tzepzio orok or ra da denetan  negat iboena, ordena hor re tan .  
 
Online jokoak biltzen du jokoaren inguruko irudi negatiboa duten pertsonen ehuneko 
handiena, euskal biztanleriaren % 84,4k baitu joko mota horri buruzko pertzepzio txarra. 
Beste joko mota batzuk % 80 inguruko pertzepzio negatiboko tasa dute, hala nola 
ostalaritzako makinek (% 82,7), apustu-lokalek (% 79) eta joko-aretoek (% 78,3). 
 
 
B iztan ler iak  ONCEren  jok oen  eta Es ta tu k o Loter ien  eta Apu s tuen  jok oen  
ingu ruan  du  per tzepzior ik  onena 
 
ONCEren jokoak nahiz SELAEren jokoak beren irudi onari edo tarteko irudiari esker 
nabarmentzen dira euskal biztanleriarengan. Batez ere deigarria da ONCEren kasua: 
euskal biztanleriaren ia erdiak (% 48,3k) joko mota horren inguruko pertzepzio positiboa 
du. Bestalde, biztanleriaren % 29,7k SELAEren jokoen pertzepzio ona du, eta % 42,1ek, 
berriz, tarteko pertzepzioa. 
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2. 
 2.2 grafikoa. Euskal biztanleriaren pertzepzioa Euskadin joko jakin batzuei buruz.  

SELAEren jokoak ONCEren jokoak 

  Kasinoak Bingo-aretoak 

  Joko-aretoak Ostalaritzako makinak 

  Apustu-lokalak Hipikako apustuak 

  Euskal kiroleko apustuak Online jokoak 

  Iturria: Euskadin jokoaren gizarte-pertzepzioari eta joko-ohiturei buruzko inkesta, 2019 
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2. 
Eu sk al b iztan ler iaren  ia erdiaren  (%  51,4) u s tez, publizita teak  eragina du  
jok oaren  per tzepzioan  
 
Nagusi dira publizitateak jokoaren irudiari eragiten diotela uste duten pertsonak (euskal 
biztanleriaren % 51,4 dira), eta eragiten ez diotela uste dutenak gutxiago dira (% 43,7). 
 

 2.3 grafikoa. Euskal biztanleriaren iritzia, publizitateak jokoa hautemateko moduan 
eragiten duen edo ez.  

 

Iturria: Euskadin jokoaren gizarte-pertzepzioari eta joko-ohiturei buruzko inkesta, 2019 

 
 

2.2. Euskadin jokoaren maiztasuna eta gastua 

Eu sk al b iztan ler iaren  ia erdiaren  (%  47,4ren ) u s tez, Eu sk adin  jok oren  
m aiztasu na eta gas tua a ltu a edo oso a ltu a dira 
 
Euskal biztanleriaren % 37,2ren ustez, jokoaren maiztasuna eta gastua Euskadin handiak 
dira, eta % 10,2ren ustez, oso handiak. Hau da, euskal biztanleriaren ia erdiari iruditzen 
zaio jokoaren maiztasuna eta gastua handiak edo oso handiak direla. % 3,3k soilik uste 
du jokoaren maiztasuna eta gastua txikiak edo oso txikiak direla. Era berean, 
garrantzitsua da adieraztea biztanleriaren herenak (% 35,7k) ez duela jakin galdera honi 
erantzuten edo ez duela erantzun izan nahi.  
 
Datu horiek zenbait karakterizazio-aldagairen arabera banatuz, adierazi behar da 
Euskadin jokoaren maiztasuna eta gastua handiak edo oso handiak izatearen iritzia 
zabalduagoa dagoela gizonen artean (% 54,2) emakumeen artean baino (% 41,7). 
Adinen arabera, gazteenen artean zabalduagoa dago iritzi hori (35 urtetik beherako 
biztanleen artean % 58,5k dute iritzi hori, eta 65 urte edo gehiagoko pertsonen 
% 34,4k).  
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2. 
 2.2 koadroa. Jokoaren maiztasuna eta gastua Euskadin, euskal biztanleriaren iritziaren 

arabera. 

 % bertikala Banaketa 

Oso baxua % 0,5 

 

Baxua % 2,8 

Tartekoa % 13,7 

Altua % 37,2 

Oso altua % 10,2 

ED/EDE % 35,7 

Guztira % 100,0 

Iturria: Euskadin jokoaren gizarte-pertzepzioari eta joko-ohiturei buruzko inkesta, 2019 

 
 2.4 grafikoa. Euskadin jokoaren maiztasuna eta gastua handiak eta oso handiak direla 

uste duen euskal biztanleria, zenbait karakterizazio-aldagairen arabera.  

 
Iturria: Euskadin jokoaren gizarte-pertzepzioari eta joko-ohiturei buruzko inkesta, 2019 

 
 
Datu horiek abiapuntutzat hartuta, jokoaren maiztasunari eta gastuari buruzko batez 
besteko balioespena Euskadin euskal biztanleriaren artean 7,1 puntukoa da, 0 eta 10 
arteko eskala batean (0 = jokoaren maiztasun eta gastu baxuak; eta 10= jokoaren 
maiztasun eta gastu handiak). 
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2. 
Eu sk al b iztan ler iaren  bi herenen  baino zerbait  geh iagoren  (%  69,5en ) 
u s tez, jendeak  geh iago jok atzen  du  duela u r te batzu k  baino 
 
Jokozaletasuna handitzen joan izanaren gizarte-pertzepzioa argia da. Euskal 
biztanleriaren gehiengoaren (% 69,5en) ustez, oro har, jendeak duela urte batzuk baino 
gehiago jokatzen du. Aitzitik, % 8,4ren ustez, lehen bezala jokatzen da, eta % 3,9ren 
ustez, gutxiago. 
 
 2.5 grafikoa. Euskal biztanleriaren iritzia: Euskadin jendeak, oro har, duela urte batzuk 

baino gehiago, gutxiago ala berdin jokatzen du?. 

 

Iturria: Euskadin jokoaren gizarte-pertzepzioari eta joko-ohiturei buruzko inkesta, 2019 

 
Adinaren faktoreak desberdintasunak nabarmentzen ditu emaitzetan. Hala, 35 urtetik 
beherakoen % 78,6ren ustez, Euskadin duela urte batzuk baino gehiago jokatzen da; eta 
65 urteko edo gehiagoko biztanleriaren % 57,9k uste du gauza bera. 
 
 2.6 grafikoa. Euskadin jendeak duela urte batzuk baino gehiago jokatzen duela uste 

duen euskal biztanleria, zenbait karakterizazio-aldagairen arabera.  

 
Iturria: Euskadin jokoaren gizarte-pertzepzioari eta joko-ohiturei buruzko inkesta, 2019 
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2. 
 

 
Eu sk adik o J ok oaren  I I. L ibu ru  Zu r ia (2015)  

 
 
 
Gizar te - per tzepzioaren  arabera, b iztan ler ia gaztearen  eta 18 u r tet ik  
beherak oen  ar tean  ugar it u  da batez ere jok oa 
 
Biztanleriaren bi herenek baino gehiagok (% 68) uste du 18 urtetik beherako biztanleriak 
gehiago jokatzen duela orain dela urte batzuk baino. Era berean, antzeko proportzio 
batek, pixka bat txikiagoa bada ere (% 62,4), uste du biztanleria gazteak (18 eta 34 urte 
arteko pertsonak) lehen baino gehiago jokatzen duela. Biztanleria helduaren erdiak baino 
gutxiagok uste du jokoak gora egin duela kolektibo horretan (% 41,9), eta % 25,9k, 
berriz, uste du duela urte batzuetako neurri berean jokatzen jarraitzen dutela. 
 
Hiru kasuetan, biztanleriaren ehuneko handi batek (% 25 inguruk) ez du jakin erantzuten 
edo ez du erantzun izan nahi.  
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2. 
 2.7 grafikoa. Euskal biztanleriaren iritzia: Euskadin adingabeek, biztanleria gazteak 

eta biztanleria helduak duela urte batzuk baino gehiago, gutxiago ala 
berdin jokatzen du?. 

 
Iturria: Euskadin jokoaren gizarte-pertzepzioari eta joko-ohiturei buruzko inkesta, 2019 

 
 
Euskal biztanleriaren iritzia adinaren arabera bereiziz, hautematen da biztanleria 
gazteen (35 urtetik beherakoak) gehiengoak uste duela jokoak gora egin duela 18 urtetik 
beherakoen artean (% 80,9k du iritzi hori); adinekoagoen artean (65 urte edo 
gehiagokoak), berriz, ia erdiak (% 51,1ek) erantzuten du adingabeek duela urte batzuk 
baino gehiago jokatzen dutela.  
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2. 
Eu sk al b iztan ler iaren  geh iengoaren  (%  84,7ren ) u s tez, on line eu sk ar r ian  
duela u r te batzu k  baino geh iago jok atzen  da. 
 
Euskal biztanleriaren gehiengoak (% 84,7k) argi eta garbi adierazten du, gaur egun, 
gehiago jokatzen dela Internet bidez lehen baino. Hala ere, ia erdiak (% 47,5ek) 
pentsatzen du joko presentzialean gehiago jokatzen dela, % 21,2k ez bezala, gutxiago 
jokatzen dela esaten baitu; edo % 12,1ek ez bezala, lehen bezala jokatzen dela uste 
baitu. 
 
 2.8 grafikoa. Euskal biztanleriaren iritzia: Euskadin jendeak lehen baino gehiago, 

gutxiago ala berdin jokatzen du modu presentzialean eta online 

 
Presentziala: Ausazko jokoetan edo apustuetan espezializatutako establezimenduetara joatea edo tabernetan edo beste 
ostalaritza-establezimenduetan apustuetarako terminalak erabiltzea. 

Online: Gailu pertsonalen (mugikorra, ordenagailua, tableta, etab.) bidez sartzea ausazko jokoen edo apustuen 
webguneetara edo aplikazioetara.  

Iturria: Euskadin jokoaren gizarte-pertzepzioari eta joko-ohiturei buruzko inkesta, 2019 

 
 
Eskura dagoen informazioa zenbait karakterizazio-aldagairen arabera banatzen bada, 
adinaren araberako zenbait desberdintasun daudela ikusten da online jokoaren 
bilakaeran. Pertsona adinekoenen (65 urte edo gehiago) % 70,8k uste du online jokoak 
gora egin duela azken urteetan; 35 eta 64 urte arteko pertsonen % 90ek du iritzi hori, 
edo 35 urtetik beherakoek % 91k. 
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2. 
2.3. Jokoari buruzko balorazioak Euskadin  

Eu sk al b iztan ler iaren  geh iengoaren  (%  88,1en ) abu ru z, jok oa ez da ona 
gizar terak o. 
 
Atal honetan, euskal biztanleriak jokoari buruz dauden baieztapen batez ere positibo eta 
baieztapen batez ere negatibo batzuen inguruan zer iritzi duen aztertuko da.  
 
Baieztapen positiboen inguruan, euskal biztanleriaren erdia baino gehixeago ados dago 
hauekin: jendeak nahi duenean jokatzeko aukera izan behar du (% 56); jokoak jende 
askori ematen dio lana (% 55,8); eta jokoa diru-sarrerak sortzeko baliabide bat da 
(% 51,1). Askotariko aldagaiak kontuan izanda, jokoa diru-sarrerak sortzeko 
baieztapenaren inguruan gizonek eta emakumeek ikuspuntu desberdina dutela 
azpimarratzea komeni da: emakumeen % 46,5 ados dago baieztapen horrekin, eta 
gizonen % 56,6. 
 
Bestalde, garrantzitsua da azpimarratzea euskal biztanleriaren % 88,1 ez dagoela ados 
jokoa gizarterako ona izatearen ideiarekin. Era berean, euskal biztanleriaren % 69,3ren 
aburuz, jendearen gehiengoak ez du arduraz jokatzen, eta % 66,7k, berriz, uste du 
jokoa ez dela entretenimendu edo aisialdi mota bat. Azpimarratu behar da azken 
baieztapen horri buruzko iritzi desberdinak daudela biztanlerian adinaren arabera. 
Zehazki, 35 urtetik beherako biztanleriaren % 45,5 ados dago baieztapenarekin, 65 urte 
edo gehiagoko pertsonen % 28,1, eta 35 eta 64 urte arteko biztanleriaren % 23,9. 
 
 2.9 grafikoa. Euskal biztanleriaren adostasun maila jokoari buruzko baieztapen batez 

ere positibo batzuekin 

 
Iturria: Euskadin jokoaren gizarte-pertzepzioari eta joko-ohiturei buruzko inkesta, 2019 
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2. 
Eu sk al b iztan le geh ienek  u s te du te jok oak  ondor io lar r iak  izan  ditzak eela 
eta m endek otasu na sor  dezak eela 
 
Baieztapen negatiboen inguruko iritzietan, azpimarragarria da euskal biztanleriaren 
% 96,8 ados egotea jokoak ondorio larriak izan ditzakeela eta mendekotasuna sor 
dezakeela dioen ideiarekin. Horrez gainera, % 93,7ren ustez, jokoa arriskutsua da 
familia-bizitzarako, % 92,7ren iritziz, joko mota askotan eta askotariko 
establezimendutan jokatzeko aukera gehiegi daude. 
 
 2.10 grafikoa. Euskal biztanleriaren adostasun maila jokoari buruzko baieztapen batez 

ere negatibo batzuekin 

 
Iturria: Euskadin jokoaren gizarte-pertzepzioari eta joko-ohiturei buruzko inkesta, 2019 
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2. 
Eu sk al b iztan ler iaren  %  70en  u s tez, etork izu nean  areagotu  egingo dira 
jok oar i lo tu tak o arazoak   
 
Euskal biztanleriaren ia erdiaren (% 46,8ren) ustez, etorkizunean nabarmen ugarituko 
dira Euskadin jokoarekin zerikusia duten arazoak; biztanleriaren laurdenak (% 25ek) uste 
du arin edo neurriz ugarituko direla. % 0,8k soilik uste du murriztuko direla. Aldiz, 
% 12,4ren ustez, bere horretan geratuko dira. 
 
Biztanleriaren iritzia zenbait karakterizazio-aldagaien arabera aztertzen bada, adinaren 
araberako desberdintasun txikiak daudela ikus daiteke. Hala, badirudi 35 eta 64 urte 
arteko kolektiboan uste dela gehien nabarmen ugarituko dela jokoa (% 55,8k uste du 
hori), eta 65 urte edo gehiagoko pertsonen % 37,1ek. Datu horren atzean azalpen 
hipotetiko bat egon daiteke: nerabezaroan dauden seme-alabak dituzten gurasoen kezka, 
etorkizunaren beldur baitira.  
 
 
 2.11 grafikoa. Euskal biztanleriaren iritzia: etorkizunean Euskadin jokoari lotutako 

arazoak areagotu egingo al dira? 

 
Iturria: Euskadin jokoaren gizarte-pertzepzioari eta joko-ohiturei buruzko inkesta, 2019 
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2. 
 2.3 koadroa. Euskal biztanleriaren iritzia, zenbait karakterizazio-aldagairen arabera: 

etorkizunean Euskadin nabarmen ugarituko dira jokoari lotutako arazoak, 
arin edo neurriz ugarituko dira edo bere horretan jarraituko dute.  

Sexua

Gizona 49.3% 25.9% 12.7%

Emakumea 44.8% 24.2% 12.2%

Adina

35 urtetik behera 40.0% 36.1% 13.4%

35-64 urte 55.8% 20.7% 10.7%

65 urte edo gehiago 37.1% 23.6% 14.6%

Lurralde historikoa

Araba 46.3% 26.9% 11.0%

Bizkaia 43.0% 28.4% 13.3%

Gipuzkoa 51.9% 19.4% 12.2%

Guztira 46.8% 25.0% 12.4%

Nabarmen 
ugarituko dira

Arin edo neurriz 
ugarituko dira

Bere horretan 
jarraituko dute

Iturria: Euskadin jokoaren gizarte-pertzepzioari eta joko-ohiturei buruzko inkesta, 2019. 
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3. 
Eu sk al b iztan ler iaren  erdiak , gu tx i gorabehera, u s te du  Adm in is t razio 
P ublik oak  egin  behar  duen  bak ar ra jok oa k on t rola tzea dela  
 
Euskal biztanleriaren erdiak baino zertxobait gehiagok (% 52,9k) uste du 
Administrazioaren zeregin bakarrak jokoa kontrolatzea izan beharko lukeela. Euskal 
biztanleriak gehien aipatutako hurrengo aukera hau izan zen: Administrazioak denak 
kudeatu eta antolatu beharko lituzke, biztanleriaren % 25ek proposatzen duen bezala. 
% 2,4k soilik uste du ez litzatekeela ezertarako esku hartu behar, eta % 7k jokoa 
debekatu beharko litzatekeela uste du. 
 
 
 3.1 koadroa..  Euskal biztanleriaren iritzia Administrazioak jokoaren aurrean izan 

beharreko jokabideari buruz 

Egoerak % erantzun* 

Jokoa kontrolatu beharko luke soilik % 52,9 
Dena kudeatu eta antolatu beharko luke  % 25,0 
Jokoa debekatu beharko luke % 7,3 
Batzuk kudeatu beharko lituzke eta besteak ekimen pribatuari utzi  % 4,8 
Ez du ezertarako esku hartu behar  % 2,4 
ED/EDE % 7,7 
Guztira % 100,0 

 

Baieztapen horrekin bat datozen pertsonen ehunekoa 

Iturria: Euskadin jokoaren gizarte-pertzepzioari eta joko-ohiturei buruzko inkesta, 2019 
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3. 

 
Eu sk adik o J ok oaren  I I. L ibu ru  Zu r ia (2015)  
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3. 
Eu sk al b iztan ler iaren  arabera, lehen tasu nezk o jardu k eta - espar rua dira 
adingabeei eta gazteei zu zendu tak o preben tzio- jardu k etak  
 
Euskal biztanleriaren erdia baino gehiagoren (% 53,2ren) ustez, adingabeentzako eta 
gazteentzako prebentzio-jarduketek lehentasunezkoak izan behar dute jokoaren 
esparruan. Beste esparru batzuek ere biztanleriaren babes handia dute, hala nola oro har 
praktika arriskutsuen inguruko prebentzio-, sentsibilizazio- eta kontzientziazio-jarduketek 
(% 32,6koa), publizitatearen arautzeak (debekua, murrizketa) (% 29,1ekoa) eta 
establezimenduetarako sarbidea kontrolatzeak (% 27,1ekoa). 
 

 3.1 grafikoa. Lehentasunezko jarduketa-esparruak jokoan, etorkizunari begira, euskal 
biztanleriaren iritziaren arabera 

 
* Inkestatutako biztanleria osoari zuzendutako erantzun anitzeko galdera. Lehentasunezko bi ekintza-esparru 
aukeratzeko eskatu zitzaien. 

Iturria: Euskadin jokoaren gizarte-pertzepzioari eta joko-ohiturei buruzko inkesta, 2019 
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4. 
4.1. Jokoaren maiztasuna, oro har, eta joko motaren arabera 

Eu sk al b iztan ler iaren  bi herenek  adierazi du te azk en  12 h ilabeteetan  
gu tx ienez beh in  jok atu  du tela 
 
 4.1 koadroa. Euskal biztanleriaren jokoaren maiztasuna azken 12 hilabeteetan 

 % bertikala Banaketa 

Egunero  % 0,4 

 

Astean behin edo zenbait alditan  % 16,4 

Hilabetean behin edo zenbait 
alditan  

% 9,2 

Urtean behin edo zenbait alditan  % 41,3 

Ez, inoiz ez  % 32,7 

Guztira % 100,0 

Iturria: Euskadin jokoaren gizarte-pertzepzioari eta joko-ohiturei buruzko inkesta, 2019 

 
Euskal biztanleriaren % 67,3k azken 12 hilabetean gutxienez behin jokatu izana adierazi 
du, eta gainerako % 32,7k, ez omen du jokatu inolaz ere. Zehazki, egunero jokatu duela 
edo astean behin edo zenbait alditan jokatu dutela adierazi duten pertsonen ehunekoa 
% 16,8koa da. 
 

2017an, 15 eta 64 urte arteko biztanleriaren % 60,2k tartean diruarekin jokatu zuten (gizonen 
% 63,5ek eta emakumeen % 56,9k). Hala, % 39,8k ez du jokatu azken 12 hilabetean. 

EDADES ink es ta, Espain ian  drogei eta m endek otasunei bu ru zk oa (2017) 

 
 
B iztan ler iaren  %  16,8k  egunero, as tean  beh in  edo zenbait  a ld itan  jok atu  
zu en  azk en  u r tean  (gizonezk oen  %  19,3k  eta em ak um een  %  14,7k ). 
 
Azken 12 hilabeteetan egunero edo astean behin edo zenbait alditan jokatu dutela dioten 
pertsonen artean, desberdintasunak hauteman dira aldagaien arabera. Hala, 
gizonezkoen artean (% 19,3) ohikoagoa da eguneroko edo asteroko jokoa 
emakumezkoen artean (% 14,7) baino. Era berean, 65 urteko eta gehiago pertsonen 
artean (% 21,3) edo 35 eta 64 urte arteko pertsonen artean (% 18,1) ohikoagoa da 35 
urtetik beherakoen artean baino (% 8). Beraz, azpimarragarria da datu hau: jokoaren 
ratioa handitu egiten da adinean gora egin ahala. 
 
Bestalde, badirudi eguneroko jokoa edo astean behin edo zenbait alditan jokatzea batez 
bestekoa baino ohikoagoa dela alargunen artean (% 22,4), bigarren mailako ikasketak 
dituztenen artean (% 24,1) eta 1.251 eta 1.500 euro arteko diru-sarrerak dituztenen 
artean (% 25,5), besteak beste. 
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4. 
 4.1 grafikoa. Azken 12 hilabeteetan egunero edo astean behin edo zenbait alditan 

jokatu duen euskal biztanleria, zenbait karakterizazio-aldagairen arabera 

 
Iturria: Euskadin jokoaren gizarte-pertzepzioari eta joko-ohiturei buruzko inkesta, 2019 

  

% 15,2 
% 19,3 

% 16,2 

% 15,7 
% 22,3 

% 23,2 
% 20,7 

% 25,5 
% 17,2 
% 17,0 

% 23,9 
% 10,6 

% 8,3 
% 5,7 

% 21,9 
% 12,9 

% 2,5 
% 13,5 

% 17,0 

% 10,9 
% 20,3 

% 18,5 
% 24,1 

% 21,8 
% 6,8 

% 0,0 
% 16,0 

% 20,4 
% 13,0 

% 20,6 
% 19,1 

% 6,0 

% 22,4 
% 21,4 

% 17,5 
% 12,5 

% 15,6 
% 18,0 

% 16,3 

% 21,3 
% 18,1 

% 8,0 

% 19,3 
% 14,7 

% 16,8 

Besteak
Udalerri handiak

Hiriburuak

2500 E baino gehiago
2001-2500 E
1751-2000 E
1501-1750 E
1251-1500 E
1001-1250 E
851-1000 E
701-850 E
551-700 E

Gehienez 550 E
Diru-sarrerarik gabe

Erretiratua
Etxeko lanak

Ikaslea
Langabea

Landuna

Unibertsitatea
Goi mailako Lanbide Heziketa

Batxilergoa edo Lanbide Heziketa
Bigarren Hezkuntza

Lehen Hezkuntza
Ikasketarik gabe

Lagunekin
Beste senide batzuekin

Ama edo aita seme-alabekin
Bikotea seme-alabekin

Bikotea
Pertsona bakarreko etxea

Beste bat

Alarguna
Dibortziatua edo banandua

Ezkondua edo bikotekidearekin
Ezkongabea

Gipuzkoa
Bizkaia
Araba

65 urte edo gehiago
35 - 64 urte

35 urtetik behera

Gizona
Emakumea

Guztira

Adina 

Sexua 

Lurralde 
historiko

Ikasketa 
maila 

Hileroko 
diru-sarrera 
garbiak 

Familia 
mota 

Egoera 
zibila 

Lan-egoera 

Udalerriaren 
tamaina 



Jokoaren Euskal Behatokia 2019  

Euskal biztanleriaren jokoaren inguruko gizarte-pertzepzioa 
eta joko-ohiturak 

Euskal biztanleriaren joko-ohiturak 

 

 - 30 - 

 

4. 
SELAEren  jok oak  dira Eu sk adik o biztan ler iaren  ar tean  zabalduenak , a lde 
handiarek in , eta a t zet ik  ONCEren  jok oak  dau de. 
 
Euskal biztanlearen ia bi herenek (% 61,7k) adierazi zuten SELAEren jokoetan inoiz 
jokatu izana. ONCEren jokoan aipatzen dira ondoren, biztanleriaren % 21,2k joko 
horietan jokatu baitu. 
 

Loteriak eta kinielak dira, alde handiarekin, joko motarik ohikoena. Euskal biztanleriaren % 68,7k 
adierazi du azken urtean gutxienez behin jokatu izana. 2012. urteko ediziokoa baino datu nabarmen 
handiagoa da, urte hartan azken urtean jokatu izana adierazi zutenen ehunekoa % 53,3koa baitzen. 

EAEn  m endek otasunen  ink es ta (2017)  

 
Bi joko nagusiei kopuruak baino askoz ere kopuru txikiagoak dituzte, ordena honetan, 
ostalaritzako makinek, bingo-aretoek, apustu-lokalek edo online jokoak. 
 

 4.2 grafikoa. Euskal biztanleriak azken 12 hilabeteetan zer joko nagusitan jokatu* 
duen (%) 

 
*Egunero, astean behin edo zenbait alditan, hilean behin edo zenbait alditan, edo urtean behin edo zenbait alditan 

Iturria: Euskadin jokoaren gizarte-pertzepzioari eta joko-ohiturei buruzko inkesta, 2019 

 

 

Jokoak denboran izandako bilakaerari erreparatuz gero, 2012tik 2017ra, kirol-apustuak ugaritu dira 
gehien (kiniela kontuan izan gabe). Izan ere, jokalarien ehunekoa (azken 12 hilabeteetan gutxienez 
behin jokatu duten pertsonak) handitu egin da: 2012. Urtean % 1,6koa zen, eta 2017an, berriz, 
% 7,3koa. 
Makina txanponjaleak, kasino-jokoak eta bingoak ez zuten aldaketarik izan. 

Mendek otasunen  ink es ta EAEn  (2017)  
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4. 

 
Eu sk adik o J ok oaren  I I. L ibu ru  Zu r ia (2015)  

 
 
Eu sk al b iztan ler iaren  %  14,9k  adierazi du  SELAEren  jok oetan  egunero edo 
as tean  zenbait  a ld itan  jok atu  duela (ONCEren  jok oetan , b iztan ler iaren  
%  3,4k  adierazi du  hor i). 
 
Euskal biztanleriaren % 14,9k adierazi du SELAEren jokoetan egunero edo astean zenbait 
alditan jokatu duela (ONCEren jokoetan, biztanleriaren % 3,4k adierazi du hori). % 6k 
adierazi du hilean behin edo zenbait alditan jokatu duela, eta % 40,8k urtean behin edo 
zenbait alditan jokatu duela.  
 
ONCEren jokoei dagokionez, euskal biztanleriaren % 3,4k jokatu du egunero edo astean 
behin edo zenbait alditan azken 12 hilabetean, % 4,6k hilean behin edo zenbait alditan, 
eta % 13,2k urtean behin edo zenbait alditan. 
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4. 
 4.3 grafikoa. Euskal biztanleriaren jokoaren maiztasuna azken 12 hilabeteetan, 

SELAEren eta ONCEren jokoetan  

SELAEren jokoak ONCEren jokoak 

 

 Iturria: Euskadin jokoaren gizarte-pertzepzioari eta joko-ohiturei buruzko inkesta, 2019 

 
 
Eskura dauden datuak biztanleriarentzako zenbait karakterizazio-aldagairen arabera 
bereizten badira, desberdintasun deigarri batzuk azpimarra daitezke. Sexuaren arabera, 
gizonek emakumeek baino joera handiagoa dute joko gehiagotan ibiltzeko (ostalaritzako 
makinak, apustu-lokalak, kasinoak, joko-aretoak), nahiz eta zehazki ONCEren jokoa 
hedatuagoa egon emakumeen artean. Adinaren arabera, 35 urtetik beherakoek 
gainerako biztanleriak baino gehiago jokatzen du ostalaritzako makinetan, bingo-
aretoetan, apustu-lokaletan, kasinoetan eta joko-aretoetan, eta beste adin-tarte batzuek 
baino maiztasun txikiagoz jokatzen du SELAEren edo ONCEren jokoetan. Dirudienez, 
gazteen joera hori ikasleen eta ezkongabeen artean ere hedatua dago. 
 

Kirol-apustuei erreparatzen badiegu, datuen arabera, 35 urtetik beherako gazteen % 16,4k jokatzen du. 
Horrez gainera, joko mota hori batez ere hedatua dago gizonezkoen artean (% 13,8 vs. % 0,9). Beste 
alderdi garrantzitsu bat da arriskua izan dezaketen jokalarien prebalentzia handiagoa dela biztanleria 
osoa kontuan hartuta baino. 

EAEn  m endek otasunen  ink es ta (2017)  
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4. 
 4.2 koadroa. Euskadiko joko nagusietan jokatu duen* euskal biztanleriaren ehunekoa, joko motaren eta zenbait karakterizazio-aldagairen arabera 

SELAE ONCE Ostalaritzako 
makinak

Bingo aretoak Apustu-
lokalak

Kasinoak Joko-aretoak

Sexua
Gizona 61.9% 19.3% 5.1% 2.5% 3.5% 3.2% 2.6%
Emakumea 61.5% 22.7% 1.4% 2.4% 1.0% 0.6% 1.0%

Adina
35 urtetik behera 27.9% 6.8% 11.5% 8.1% 7.4% 6.9% 7.2%
35-64 urte 70.7% 24.4% 0.4% 0.7% 0.7% 0.4% 0.2%
65 urte edo gehiago 71.6% 26.7% 0.8% 1.0% 0.3% 0.2% 0.0%

Lan-egoera
Landuna 65.8% 21.1% 2.7% 2.9% 2.4% 1.4% 1.5%
Langabetua 52.0% 17.9% 5.9% 1.0% 2.9% 0.0% 0.0%
Ikaslea 13.4% 2.6% 9.8% 8.1% 6.0% 9.4% 9.4%
Etxeko lanak 66.4% 32.3% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%

Egoera zibila
Ezkongabea 45.1% 12.7% 7.6% 4.8% 3.8% 3.1% 3.5%
Ezkondu edo bikotekidearekin 70.5% 24.8% 0.7% 1.6% 1.6% 1.2% 0.9%
Dibortziatua edo banatua 57.5% 24.2% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Alarguna 71.6% 29.9% 1.1% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0%

Guztira 61.7% 21.2% 3.0% 2.5% 2.1% 1.8% 1.7%
 

*Egunero, astean behin edo zenbait alditan, hilean behin edo zenbait alditan, edo urtean behin edo zenbait alditan 

Iturria: Euskadin jokoaren gizarte-pertzepzioari eta joko-ohiturei buruzko inkesta, 2019 
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4. 
4.2. Online jokoak 

Eu sk al b iztan ler iaren  %  2k  adierazi du  azk en  12 h ilabeteetan  on line 
jok oetan  jok atu  duela (35 u r tet ik  beherak oen  %  7k ) 
 
Euskal biztanleriaren % 2k adierazi du azken urtean online jokoetan jokatu duela. Zentzu 
horretan, interesgarria da emaitzak zenbait aldagairen arabera xehetasunez aztertzea. 
Daturik deigarrienetako bat adinarena da: 35 urtetik beherakoen % 7k Internet bidez 
jokatu du. Beste adin-tarte batzuetan, ehuneko hori txikiagoa da: 35 eta 64 urte artekoen 
% 0,8k eta 65 urte edo gehiagoko pertsonen % 0,2k soilik jokatu dute online jokoetan. 
Besteak beste, ikasleen artean (% 9,6) eta ezkongabeen artean (% 4,2) ere kopuruak 
handiak dira. Bestalde, jokozaleen sexuari erreparatuz gero, gizonen % 2,7k jokatu du 
Internet bidez, eta emakumeen % 1,5ek baino ez. 
 
 4.4 grafikoa. Internet bidez jokatzen duen euskal biztanleria, zenbait karakterizazio-

aldagairen arabera  

 
Iturria: Euskadin jokoaren gizarte-pertzepzioari eta joko-ohiturei buruzko inkesta, 2019 
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4. 
2017. urtean, azken 12 hilabeteetako denbora-tarteari erreparatuz, 15 eta 64 urte ateko biztanleriaren 
% 3,5ek Internet bidez jokatu duela ikusi da. Beraz, prebalentziak gora egin du 2015. urtetik, urte 
hartan 15 eta 64 urte arteko biztanleriaren % 2,7k aitortu baitzuen dirua Internet bidez jokatu izana. 

EDADES ink es ta, Espain ian  drogei eta m endek otasunei bu ru zk oa (2017) 

 
 

Prebalentziak adin-tarteen arabera aztertuz, 2017an ikusi zen 15 eta 34 urte arteko gazteek jokatzen 
zutela diru gehien online jokoetan (15 eta 24 urte artekoen % 5,1 eta 25 eta 34 urte artekoen % 5,8). 
Sexuaren arabera, gizonen artean handiagoa da Internet bidez dirua jokatzen dutenen ehunekoa 
(gizonen % 5,8 eta emakumeen % 1,2). 

EDADES ink es ta, Espain ian  drogei eta m endek otasunei bu ru zk oa (2017) 

 
 

 
Eu sk adik o J ok oaren  I I. L ibu ru  Zu r ia (2015)  
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4. 
Online jok atzen  duen  eu sk al b iztan ler iaren  ar tean , gu tx i gorabehera 
erdiak  k irol- apu s tu etan  jok atzen  du  
 
Online jokoaren modalitateei dagokionez, Internet bidez jokatzen duen euskal 
biztanleriaren erdiak baino zerbait gehiagok (% 52,7k) kirol-apustuetan jokatzen du. 
Beste oso ohiko jokoak dira pokerra eta karta-jokoak. Internet bidez jokatzen duen euskal 
biztanleriaren % 41,3k jokatzen omen du karta-jokoetan. 
 
 4.5 grafikoa. Internet bidez jokatzen duela adierazi duen euskal biztanleriak zer online 

joko motatan jokatzen duen  

 
*Erantzun anitzeko galdera, online jokatzen duen inkestatutako biztanleriaren artean 

Iturria: Euskadin jokoaren gizarte-pertzepzioari eta joko-ohiturei buruzko inkesta, 2019 

 
 

Internet bidez jokatzen duten pertsonek gehien kirol-apustuetan jokatzen dute (online jokatzen duten 
pertsonen % 64,9). 

EDADES ink es ta, Espain ian  drogei eta m endek otasunei bu ru zk oa (2017) 
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4. 
4.3. Ausazko jokoetan aritzeko arrazoiak 

Eu sk al b iztan ler iak , ba tez ere, d irua irabaztek o jok atzen  du  
 
Euskal biztanleriak, batez ere, dirua irabazteko jokatzen du. Jokatzen duen biztanleriaren 
% 65ek adierazi du arrazoi hori. Bigarren arrazoi aipatuena “beste arrazoi bat” da 
(euskal biztanleriaren % 48,6k adierazi du), eta arrazoi hori, funtsean, ohituragatik edo 
gizarte- eta familia-tradizioagatik, bai eta konpromisoagatik ere, jokatzeko ideiari lotuta 
dago. Arrazoi hori SELAEren jokoei oso lotuta dago, eta batez ere Eguberrietako 
Loteriari.  
 
Adierazi den beste arrazoietako bat da gizarte-kausa batengatik jokatzea (% 18,6) edo 
denbora-pasa gisa jokatzea (% 16,9). 
 
 4.6 grafikoa. Euskal biztanleriaren jokatzeko arrazoi nagusiak 

 
*2 arrazoi garrantzitsuenei buruz galdetzen da (erantzun anitzeko galdera). Jokatzen duten pertsonak oinarri hartuta 
kalkulatutako emaitzak. 

Iturria: Euskadin jokoaren gizarte-pertzepzioari eta joko-ohiturei buruzko inkesta, 2019 

 
 

Ausazko jokoetan parte hartzeko motibazio nagusia dirua irabaztea da. Hala ere, azpimarragarria da, 
lehen esan den bezala, gizarteak onartutako jokoetan, joko mota horietan parte hartzeko motibazioak 
elementu tradizional bat duela, eta ohitura bihur daitekeela, bai eta usadio ere. 

Espain ian  au sazk o jok oen  erabilt zaileen  prebalen tziar i, jok abidear i eta ezaugar r iei 
bu ru zk o azter lana (2015) 
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4. 

 
Eu sk adik o J ok oaren  I I. L ibu ru  Zu r ia (2015)  

 
 
 4.3 koadroa.  Euskal biztanleriaren jokatzeko beste arrazoi batzuk  

• Ohitura edo tradizioa (soziala, familiakoa) 
• Konpromisoa 
• Saria familiarekin banatzea  
• Ilusioa 
• Loteriaren zenbakia trukatzea 
• Lagunekin botea agortzea 
• Partidak emozio handiagoz ikusi ahal izatea 
• Beste batzuk (saltzailea ezagutzea, zenbaki batekiko mendekotasuna izatea...) 

 “Beste arrazoi bat” erantzunaren zehaztapena (bat-bateko erantzuna) 

Iturria: Euskadin jokoaren gizarte-pertzepzioari eta joko-ohiturei buruzko inkesta, 2019 

 
Emaitza horiek karakterizazio-aldagai batzuen arabera zehazten badira, dibortziatuek 
eta banandutako pertsonek maizago adierazten dute dirua irabazteko interesa (% 76,1) 
beste kolektibo batzuek, hala nola etxeko lanetan aritzen direnak (% 47,3), baino. “Beste 
arrazoi bat” erantzuna, tradizioari edo konpromisoari oso lotua, bereziki baxua da 35 
urtetik beherakoen (% 18,9), ikasleen (% 11,3) eta ezkongabeen (% 36,3) artean. 
 
Interesgarria da aipatzea gizarte-kausaren batengatik jokatzea batezbestekoa baino 
maiztasun txikiagoz adierazten dutela 35 urtetik beherakoek (% 6,7) eta, batez ere, 
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4. 
ikasleek (% 0) etxeko lanetan dabiltzan pertsonek baino (% 29,3). 35 urtetik beherakoek 
(% 55,2), ezkongabeek (% 32,5) eta bereziki ikasleek (% 85,3) dute denbora-pasarako 
jokatzeko motibazioa.  
 
Euskal biztanleriaren % 0,2k soilik adierazi du mendekotasunagatik jokatzen duela. Kasu 
horretan, azpimarragarria da ehuneko hori 35 urtetik beherakoen artean pixka bat 
handiagoa izatea (35 urtetik beherako gazteen % 1,3k adierazi du mendekotasunagatik 
jokatzen duela). 
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4. 
 4.4 koadroa. Euskal biztanleriaren jokatzeko arrazoiak, zenbait karakterizazio-aldagairen arabera  

Dirua irabaztea Beste arrazoi 
bat

Gizarte-kausa 
bat

Denbora-pasa Pixka bat 
denagatik

Mendekotasun
agatik

Sexua
Gizona 66,7% 45,2% 12,8% 24,4% 1,5% 0,4%
Emakumea 63,4% 51,6% 23,8% 10,2% 1,4% 0,0%

Adina
35 urtetik behera 64,6% 18,9% 6,7% 55,2% 3,4% 1,3%
35- 64 urte 67,6% 52,3% 22,1% 8,5% 0,9% 0,0%
65 urte edo gehiago 61,0% 48,6% 18,5% 12,4% 1,4% 0,0%

Lurralde historikoa
Araba 65,6% 52,4% 20,6% 11,2% 0,3% 0,0%
Bizkaia 73,1% 57,7% 12,4% 12,0% 0,6% 0,4%
Gipuzkoa 53,0% 33,1% 26,1% 27,9% 3,3% 0,0%

Egoera zibila
Ezkongabea 66,1% 36,3% 14,9% 32,5% 0,4% 0,0%
Ezkondua edo bikotekidearekin 64,0% 53,8% 19,6% 11,2% 1,6% 0,0%
Dibortziatua edo banandua 76,1% 49,0% 16,4% 7,4% 2,8% 0,0%
Alarguna 57,8% 56,1% 23,9% 12,8% 2,6% 0,0%

Lan-egoera
L anduna 71,0% 46,3% 19,5% 12,9% 1,5% 0,0%
L angabea 65,4% 52,0% 20,2% 16,7% 0,0% 0,0%
Ikas lea 57,9% 11,3% 0,0% 85,3% 4,6% 0,0%
Etxeko lanak 47,3% 55,0% 29,3% 4,2% 0,0% 0,0%
Erretiratua 61,3% 56,0% 17,7% 13,2% 1,4% 0,0%

Guztira 65,0% 48,6% 18,6% 16,9% 1,4% 0,2%  
Iturria: Euskadin jokoaren gizarte-pertzepzioari eta joko-ohiturei buruzko inkesta, 2019. 
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4. 
4.4. Lehen aldiz jokoan hasi izana 

Eu sk al b iztan ler iaren  %  20k  adierazi du  adingabea zenean  izan  zuela 
lehen  har rem ana au sazk o jok oek in  
 
Euskal biztanleriaren gehiengoak (% 63,2) 18 eta 34 urte artean izan zuen lehen 
kontaktua jokoarekin: zehazki, % 39k 18 eta 24 urte artean, eta % 24,2k, 25 eta 34 urte 
artean. Hala ere, azpimarratu behar da ehuneko handi batek (% 19,9) adierazi duela 18 
urte bete aurretik izan zuela lehen kontaktua jokoarekin. Horrez gainera, emaitzen 
arabera, adinez nagusikoa izan aurretik jokoarekin kontaktua izatea ohikoagoa da 
gizonen artean (% 29,6) emakumeen artean (% 11,3) baino. 
 
 4.7 grafikoa.  Euskal biztanleria zer adinetan hasi zen lehen aldiz jokoan  

 
Iturria: Euskadin jokoaren gizarte-pertzepzioari eta joko-ohiturei buruzko inkesta, 2019 

 
 
Emaitza pertsonen adinaren arabera aztertzen bada, interesgarria da hau egiaztatzea: 
segmenturik gazteenaren artean (18-35 urte) da handiena lehen kontaktua legezko adina 
bete aurretik izan dutenen proportzioa (% 48,6), eta kopuru hori txikitu egiten da 35-64 
urte arteko segmentuan (% 19,5) eta are txikiago 65 urte eta gehiagokoen artean (% 7,1). 
Badirudi emaitza horrek aditzera ematen duela belaunaldi gazteenen artean arazo bat 
dagoela: behar baino goizago jokoan aritzeko aukera izatea, hain zuzen. 
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4. 
 4.5 koadroa. 18 urte bete aurretik, 18 eta 24 urte artean, eta 24 eta 35 urte artean 

ausazko jokoekin lehen harremana izan duen euskal biztanleriaren 
ehunekoa, zenbait karakterizazio-aldagairen arabera  

Sexua
Gizona 29,6% 41,9% 28,9%
Emakumea 11,3% 36,5% 18,8%

Adina
35 urtetik behera 48,6% 39,3% 9,2%
35- 64 urte 19,5% 42,5% 24,4%
65 urte edo gehiago 7,1% 33,4% 30,9%

Lurralde historikoa
Araba 18,9% 35,4% 27,7%
Bizkaia 16,0% 44,2% 23,6%
Gipuzkoa 26,2% 34,2% 22,6%

Guztira 19,9% 39,0% 24,2%

<18 18 - 24 25 - 34

Iturria: Euskadin jokoaren gizarte-pertzepzioari eta joko-ohiturei buruzko inkesta, 2019 
 
 
 4.6 koadroa. Ausazko jokoen artean, euskal biztanleria zer jokorekin hasi zen lehen 

aldiz jokoan. Gehien aipatutako jokoen rankinga. 

1. SELAEren jokoak 
2. Apustu-lokalak 
3. Joko-aretoak 
4. Ostalaritzako makinak 
5. ONCE 
6. Bingoa 

7. Interneta (online) 
8. Hipikako apustuak 
9. Kasinoa 
10. Bestelakoak 
11. Euskal kiroleko apustuak 
12. Ez da gogoratzen 

Galdera irekia (bat-bateko erantzuna) 

Iturria: Euskadin jokoaren gizarte-pertzepzioari eta joko-ohiturei buruzko inkesta, 2019 

 
Euskal biztanleriari jokoan lehen aldiz zer joko zehatzekin hasi zen galdetzean, alde 
handiarekin nabarmentzen dira SELAEren jokoak eta apustu-lokalak. Kalkuluen arabera, 
% 50 inguru SELAEren jokoekin hasi zen lehen aldiz, eta heren bat, gutxi gorabehera, 
apustu-lokaletan hasi zen jokatzen. 

 
Ausazko jokoekin lehen kontaktua gizartean sustraitutako jokoen bidez gertatu ohi da, hala nola loteria 
nazionalarekin, primitibarekin edo futboleko Kinielarekin. Nabarmentzeko modukoa da jokatzen nahiko 
goiz hasi ziren eta arazoak dituzten jokozaleek lehen esperientzia joko-makinekin edo makina 
txanponjaleekin izan zutela. 

Espain ian  au sazk o jok oen  erabilt zaileen  prebalen tziar i, jok abidear i eta ezaugar r iei 
bu ru zk o azter lana (2015) 
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4. 
4.5. Joko-ohiturak beste ohitura mota batzuekin duen 

harremana 

Noizbait  jok atu  duen eu sk al biztan ler iaren  geh iengoak  (%  82,6) ez du  jok o-
oh itu ra bes te era batek o oh itu rek in  lotzen ; hala nola alk oholarek in , taba-
k oarek in  edo m endek otasuna sor tzen  du ten  bes te subs tan tzia batzuek in  
 
Noizbait jokatu duen euskal biztanleriaren gehiengoak (% 82,6) ez du lotzen joko-ohitura 
beste ohitura batzuekin, hala nola alkoholarekin, tabakoarekin edo mendekotasuna sortzen 
duten beste substantzia batzuekin Aitzitik, % 16,1ek ohitura mota horiekin lotzen du.  
 
 4.8 grafikoa. Joko-ohiturak beste ohitura mota batzuekin duen harremana, hala nola 

alkoholarekin, tabakoarekin eta beste mendekotasuna sortzen duten beste 
substantzia batzuekin, noizbait jokatu duen euskal biztanleriaren artean 

 
Iturria: Euskadin jokoaren gizarte-pertzepzioari eta joko-ohiturei buruzko inkesta, 2019 

 
 4.9 grafikoa. Joko-ohitura beste ohitura mota batekin, hala nola alkoholarekin, 

tabakoarekin edo mendekotasuna sortzen duten beste substantzia 
batzuekin, lotzen duen euskal biztanleria, zenbait karakterizazio-
aldagairen arabera  

 
Iturria: Euskadin jokoaren gizarte-pertzepzioari eta joko-ohiturei buruzko inkesta, 2019 
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4. 
4.6. Euskadiko biztanleria jokozaleak jasandako egoera zailak 

Eu sk al b iztan ler ia jok ozalearen  %  3,7k  aitor t u  du  jok oak  gu tx ienez noiz-
bait  arazo ek onom ik oak  eta/edo sozia lak  eragin  dizk io la  
 

2012tik 2017ra, jokoan aktiboki dabiltzan pertsonen ehunekoak % 22,6tik % 26,3ra igo da. Hala ere, 
gero eta jende gehiagok jokatzen badu ere, jokoarekiko mendekotasuna izateko arriskua duten 
pertsonen ehunekoak ere gora egin du: 2017an % 23,7koa zen (2012an % 19,8koa). 

EAEn  m endek otasunen  ink es ta (2017)  

 
Euskal biztanleria jokozalearen % 3,7k onartzen du jokoak gutxienez noizbait arazo 
ekonomikoak eta/edo sozialak eragin dizkiola (nork bere buruari edo inguruneari). 
Bestalde, % 2,6 berriz itzuli da jokora galdutako dirua irabazteko, eta % 1,3 errudun 
sentitu da joko-ohitura dela eta. 
 
 4.7 koadroa. Azken 12 hilabeteetan euskal jokozaleek bizitako egoerak 

Egoerak Inoiz ez Tarteka Gehienetan Ia beti ED/EDE 
Ukatu 
egiten 

du 

Joko-ohiturak arazo ekonomikoak eta sozialak eragin 
dizkizu zuri edo zure inguruko bati  % 95,8 % 1,4 % 0,8 % 1,5 % 0,2 % 0,2 

Berriz jokatu duzu galdutako dirua irabazten 
saiatzeko  % 97,1 % 2,3 % 0,0 % 0,3 % 0,1 % 0,2 

Erruduna sentitu zara zure joko-ohiturengatik edo 
jokatzen duzunean gertatzen denagatik  % 98,3 % 1,2 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,2 

Zure arazoetatik ihes egiteko jokatu duzu edo lur jota 
edo estu edo zeure buruarekin gaizki zaudenean % 98,6 % 0,7 % 0,1 % 0,3 % 0,1 % 0,2 

Jokoak noizbait osasun-arazoak eragin dizkizu, hala 
nola estresa eta estutasuna  % 98,9 % 0,6 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,2 

Diru gehiago jokatu behar izan duzu emozio bera 
lortzeko  % 99,1 % 0,6 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,2 

Gal zenezakeena baino diru gehiago jokatu duzu  % 99,3 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,2 
Dirua eskatu duzu edo zerbait saldu duzu, jokatzeko 
dirua lortzeko  % 99,6 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,2 

Iturria: Euskadin jokoaren gizarte-pertzepzioari eta joko-ohiturei buruzko inkesta, 2019  

 
Datu horiek zenbait karakterizazio-aldagairen arabera bereizten badira, aipatu behar da 
35 urtetik beherakoen kolektiboak, oro har, batezbestekoaren gainetik dauden ehunekoak 
dituela; hau da, iradokitako egoerek bereziki eragiten diote talde horri.  
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4. 
 4.10 grafikoa. Azken 12 hilabeteetan noizbait, gehienetan edo ia beti proposatutako 

egoerak jasan duen euskal biztanleria jokozalea, zenbait karakterizazio-
aldagairen arabera (i) 

Jokoak arazo ekonomikoak eta/edo sozialak eragin dizkizu (zuri edo zure inguruneari) 

 

Berriz jokatu duzu galdutako dirua irabazten saiatzeko 

 
Errudun sentitu zara zure joko-ohitura dela eta 

 
Iturria: Euskadin jokoaren gizarte-pertzepzioari eta joko-ohiturei buruzko inkesta, 2019 
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4. 
 4.11 grafikoa.. Azken 12 hilabeteetan noizbait, gehienetan edo ia beti proposatutako 

egoerak jasan izan dituen euskal biztanleria jokozalea, zenbait 
karakterizazio-aldagairen arabera (ii) 

Arazoetatik ihes egiteko jokatu du (lur jota, estu… dagoenean) 

 
Jokoak osasun-arazoak eragin dizkizu (estresa, estutasuna…) 

 
Diru gehiago jokatu behar izan duzu emozio bera lortzeko  

 
Iturria: Euskadin jokoaren gizarte-pertzepzioari eta joko-ohiturei buruzko inkesta, 2019 
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4. 
Denboraren joanean, arrisku-ereduak dituztenen proportzioa gutxi gorabehera bere horretan geratu da. 
2017. urteko datuen arabera, neurrizko arriskuak 7.200 pertsona ingururi (biztanleriaren % 0,4ri) 
eragin zion, eta beste 3.300 (% 0,2) jokozale neurrigabetzat jo zitezkeen.  
 
Zenbait karakterizazio-aldagairen arabera, 2017an gizonezkoen jokoaren mendekotasunaren 
prebalentzia emakumeena hiru halako zen (EAEko gizonen % 0,3k eta emakumeen % 0,1ek bere burua 
jokozale neurrigabetzat dute). Adinari dagokionez, jokozaletasuna nagusi da gazteen eta adin 
ertaineko pertsonen artean (15 eta 34 urte artekoen % 0,5ek jokatzen dute neurrigabe). 

EAEn  m endek otasunen  ink es ta (2017)  

 
 

Emaitzen arabera, azken urteko jokoari lotutako emaitzak lantzen badira, jokozale patologikotzat 
hartutako pertsonen prebalentzia-indizea % 0,3koa da; arazoak dituzten jokozaletzat hartutakoena, 
% 0,6koa; arrisku motaren bat duten jokozaletzat hartutakoena, % 2,6koa. Oro har, azken 12 
hilabetetatik haratago, % 0,9ko, % 1eko eta % 4,4ko balioak dagozkie, hurrenez hurren. 
 
Oro har eta lortutako datuen arabera, hau zehatz daiteke: jokoari lotutako arazoren bat duten 
jokozaleen berezko ezaugarria da, batez ere, 25 eta 34 urte arteko edo 55 urtetik goragoko gizonak 
izatea. Gehienek lan-egoera egonkorra dute, nahiz eta aipatu behar den, patologia gradua handitu 
ahala, langabeen kolektiboa ere handitzen dela. 

 Espain ian  au sazk o jok oen  erabilt zaileen  prebalen tziar i, jok abidear i eta ezaugar r iei 
bu ru zk o azter lana (2015) 
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4. 
4.7. Jokorako establezimenduak etxetik gertu  

Eu sk al b iztan ler iaren  %  59k  adierazi du  etx et ik  ger tu  jok orak o es tablezi-
m endu ren  bat  badagoela 
 
Euskal biztanleriaren % 59k adierazten du bere etxetik gertu jokorako establezimenduren 
bat badagoela. Aitzitik, euskal biztanleriaren % 39k adierazi du ez duela establezimendu 
mota hori etxetik gertu.  
 

 4.12 grafikoa. Etxetik gertu jokorako establezimenduren bat duten euskal biztanleak 
(joko-aretoak, apustu-lokalak, bingoak edo kasinoak)  

 

Iturria: Euskadin jokoaren gizarte-pertzepzioari eta joko-ohiturei buruzko inkesta, 2019 

 
Udalerriaren tamaina kontuan hartzen bada, etxetik gertu horrelako lokal bat dutela 
adierazi duten pertsonen ehunekoa handiagoa da hiriburuetan (% 65,5) eta udalerri 
handietan (% 63,8), eta txikiagoa, aldiz, gainerako udalerrietan (% 41,1). 
 

 4.13 grafikoa. Etxetik gertu jokorako establezimenduren bat (joko-aretoak, apustu-
lokalak, bingoak edo kasinoak) duela dioen euskal biztanleria, zenbait 
karakterizazio-aldagairen arabera  

 
Iturria: Euskadin jokoaren gizarte-pertzepzioari eta joko-ohiturei buruzko inkesta, 2019 
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5. 
5.1. Ikuskaritza 

Ertzaintzaren Joko eta Ikuskizunen Unitatea arduratzen da EAEko joko-establezimenduetan 
ikuskaritza-lanak egiteaz.  
 
Azken urteetan, ikuskaritzen guztizko kopuruak behera egin du pixkanaka, batez ere 
txertatutako hobekuntza teknologikoen ondorioz. Hobekuntza horiei esker, “in situ” 
egindako bisiten kopurua murriztu ahal izan da, bai eta langileen barneko berrantolaketei 
esker ere. Hala ere, garrantzitsua da azpimarratzea Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun 
Sailak datozen urteetan esparru horretako ikuskaritza sendotzeko asmoa duela. 
 
Zehazki, EAEn 2018an guztira 3.735 ikuskaritza-jarduera egin ziren. Jarduera gehienak 
ostalaritzako makinei egin zitzaizkien (2.132 jarduketa edo guztizkoaren % 57,1). Beste 
azpisektore azpimarragarri batzuk izan ziren jokoaren zaintza eta kontrola (637 
jarduketa) edo joko eta jolas aretoak (445 jarduketa).  
 
 5.1 koadroa.  Ikuskaritza (Ertzaintzaren Joko eta Ikuskizun Unitatea), EAE. 2011-2018 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Kasinoak 401 291 281 300 331 254 185 167 

Bingoak 638 474 485 460 531 401 358 308 

Joko eta jolas aretoak 546 206 201 202 409 464 426 445 

Apustu-lokalak 53 72 76 60 52 36 33 46 

Ostalaritzako makinak 4.208 3.361 3.376 3.253 2.646 2.773 2.318 2.132 

Jokoaren zaintza eta kontrola 209 410 544 463 408 426 656 637 

GUZTIRA 6.055 5.432 5.507 5.215 4.377 4.354 3.976 3.735 

Iturria: Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritza. Segurtasun saila. Eusko Jaurlaritza. 

 

 

5.2. Izapidetutako zehapen-espedienteak 

Zehapen-espedienteei dagokienez, 2018. urtean EAEn 49 espediente zigortzaile 
izapidetu ziren. Espediente horietako 40 urte berean hasitako espediente zigortzaile izan 
ziren, (guztizkoaren % 81,6), eta besteak (9 espediente) aurreko urtean abiatu ziren. 
2018an hasitako 40 espedientetik 26 urte horretan ebatzi ziren. 
 
Bestalde, azken urteetan ikusitako bilakaera nahiko aldakorra izan zen, eta ez zion joera 
argi bati jarraitu.  
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5. 
 5.2 koadroa. Zehapen-espedienteak jokoaren esparruan, hasieraren edo ebazpenaren 

egoeraren arabera. 2011-2018 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Urtean abiatutako espedienteak 6 17 24 29 18 5 56 40 

- Urtean ebatzitako espedienteak 2 9 13 18 6 5 43 26 

- Urtean ebazteko geratu diren 
espedienteak 4 8 11 11 12 0 13 14 

Aurreko urteetan abiatutako espedienteak 4 4 8 11 11 13 1 9 

Guztira 10 21 32 40 29 18 57 49 

Iturria: Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritza. Segurtasun saila. Eusko Jaurlaritza. 

 
Arau-hauste motaren arabera, 2018an izapidetutako ia espediente guztiak arau-hauste 
larrien edo oso larrien ondorio izan ziren, guztizkoaren % 91,8, hain zuzen. Hala, 2018. 
urtean, 32 espediente zigortzaile larriak izan ziren, eta 13 oso larritzat jo (2017. urtean 
baino 4 espediente larri gehiago). 
 
 5.3 koadroa. Espediente zigortzaileak jokoaren esparruan, arau-hauste motaren 

arabera. 2011-2018 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Oso larriak 4 7 8 9 5 3 9 13 

Larriak 1 0 9 15 7 15 35 32 

Arinak 1 5 2 4 2 0 0 4 

Artxibatuak 0 1 2 1 2 0 0 0 

Ebazteko daude 4 8 11 11 13 0 13 0 

Guztira 10 21 32 40 29 18 57 49 

Iturria: Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritza. Segurtasun saila. Eusko Jaurlaritza. 

 
Bukatzeko, jokoaren esparruko espediente zigortzaileak arau-haustea eratzeko egintzaren 
ikuspuntutik aztertu dira. Zentzu horretan, arrazoi azpimarragarrienetako bat da adinez 
txikikoei jokatzen uztea; 11 espedientek aipatzen dute egintza hori. Horrez gainera, 
beste 8 espediente adinez txikikoen presentziagatik abiatu ziren. Era berean, zuzenean 
adingabeari ezarritako 4 espediente zigortzaile daudela jaso da, adingabeak 
sartzeagatik eta/edo jokatzeagatik, 10/2015 Legearen arabera.  
 
Bestalde, itxiera-ordutegia ez betetzeari lotutako 11 espediente daude. Egintza hori 
espediente kopuru handi samarrean ageri da. 2018an arau-haustea eratzeko beste 
egintza batzuk izan ziren, besteak beste, makinetan irregulartasunak izatea (4) eta 
administrazio-betekizunak ez betetzea (3). 
 
Azkenik, azpimarratu behar da 2012tik 2015era baimenik gabe txartelak saltzeko arau-
hauste oso larrien kopurua igo zela. Saltzaileak baimendu gabeko loteria-salmentako 
erakundeak izaten dira, eskuarki, kalekoak.  
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5. 
 

 5.4 koadroa. Espediente zigortzaileak jokoaren esparruan, arau-haustea eratzeko egintzaren 
arabera 2011-2018 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Legez kontrako jokoa*  12 11 13 10 3 2 2 

Adingabeei jokatzen uztea 1 3 7 12 11 9 13 11 

Debekatutako jokoa 8 2 1     1 

Adingabeen presentzia       7 8 
Adingabeak sartzea/edo jokatzea 10/2015 
Legearen arabera**        4 

Onespena kontrolatzea  1 1 3   1   

Itxiera-ordutegia ez betetzea    2  4 23 11 

Makinetan irregulartasunak    2 1 1 5 4 
Ostalaritza duten aretoen betekizunak ez 
betetzea       5  

Ausazko konbinazioa antolatzea, aurretiko 
erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu gabe  1 4 5 1  1 2 

Joko-lokaletan segurtasun-neurriak ez betetzea        1 1 

Jokoaren eta ostalaritzaren eremuak bereiztea  2 6 5 5    

Behar baino makina gehiago izatea     1    

Akzioak besterentzea        1 

Dokumentazioa aurkeztu gabe martxan jartzea        1 

Administrazo-betekizunak ez betetzea        3 

Bingo-jokoan irregulartasunak    1     

Guztira 10 21 32 40 29 18 57 49 

* 2012-2015: baimenik gabe txartelak sartzearen arau-hauste larrien kopuruak gora egin zuen. 

**Zigorrak adinez txikikoari zuzenean, 10/2015 Legearen, abenduaren 23koaren, Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas 
Jarduerenaren, arabera. 

Iturria: Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritza. Segurtasun saila. Eusko Jaurlaritza. 
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5. 
5.3. Galarazpen Erregistroa  

Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak Galarazpen Erregistroa (Autodebekuen Erregistroa) 
du, eta beren burua jokotik baztertu duten pertsonak biltzen ditu. Joko-galarazpenen 
Erregistroaren xedea da hor inskribatzen diren pertsonei sarrera debekatzea sarrera 
kontrolatzeko sistemak aplikatu behar dituzten joko-lokaletara edo Eusko Jaurlaritzak 
araututako webguneetara. Debekua denbora mugagabean egiten da, baina 6 hilabete 
igaro ondoren, ezeztatzeko eska daiteke. 
 
Bestalde, Joko Antolaketarako Zuzendaritza Nagusiak, Ogasun eta Administrazio 
Publikoen Ministerioaren mendekoak, Jokorako Galarazteko Erregistro Orokorra du 
(RGIAJ)1. Pertsona bera inskribatuta egon daiteke Eusko Jaurlaritzaren Galarazpen 
Erregistroan eta Estatuko Galarazpen Erregistro Orokorrean.  
 
Galarazpen Erregistroetan izena emandakoen kopuru zehatzari buruz eskura dauden 
azken datuen arabera (2019ko azaroa), EAEn guztira 1.146 pertsonak baztertu zuten 
bere burua jokotik. Eusko Jaurlaritzaren Galarazpen Erregistroan, Joko Antolaketarako 
Zuzendaritza Nagusiaren Galarazpen Erregistroan edo aldi berean bietan izena emanda 
egon daitezke. 
 
1.146 pertsona horietatik 645 Bizkaian bizi dira (izena emandakoen % 56,3), 295 
Gipuzkoan (% 25,7) eta gainerako 206 Araban (% 18). Generoaren arabera, izena 
emandako gehienak gizonak dira; zehazki, 824 gizon (izena emandako guztien % 71,9) 
daude, eta 322 emakume (% 28,1). 
 
Kontuan hartzen badugu kopuru horiek EAEko biztanleria guztizkoetan zer ehuneko 
biltzen duten (Lurralde historikoaren eta generoaren arabera), ikusten da izena emandako 
gizonek pisu handiagoa dutela gizonen guztizkoan izena emandako emakumeek 
emakumeen guztizkoan dutena baino. Zehazki, EAEko emakumeen % 0,03 daude izena 
emanda Autodebeku Erregistroren batean, eta gizonen % 0,08. 
 
 

                                                
1 Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak erregistro horretan izena ematea gomendatzen du, nork bere burua online 
jokotik baztertzeko. Neurri handi batean, online jokoa Estatu osoan arautzen da. 
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5. 
 5.5 koadroa. Beren burua jokotik baztertu duten pertsona erregistratuak, lurralde 

historikoaren eta generoaren arabera. 19/11/2019. 

 

Erregistratutako 
pertsonen guztizkoa* biztanleriaren % 

Araba 
Gizonezkoak  159 0,10 
Emakumezkoak  47 0,03 
Guztira 206 0,06 

Bizkaia 
Gizonezkoak  452 0,08 
Emakumezkoak  193 0,03 
Guztira 645 0,06 

Gipuzkoa 
Gizonezkoak  213 0,06 
Emakumezkoak  82 0,02 
Guztira 295 0,04 

Guztira 
Gizonezkoak  824 0,08 
Emakumezkoak  322 0,03 
Guztira 1.146 0,05 

* EAEko Erregistroan, Estatuko Erregistroan edo bi erregistroetan izena emandako pertsonak. 

Iturria: Eusko Jaurlaritza, Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritza. Segurtasun saila. Eusko Jaurlaritza 

 
Izena emandako pertsonak Erregistro motaren (autonomia-erkidegokoa edo Estatukoa) 
arabera bereizten baditugu, ikusten da pertsona gehiagok dutela emanda izena Estatuko 
Erregistroan. Hala, EAE osoan, 906 pertsona daude izena emanda Estatuko Erregistroan 
(696 gizon eta 210 emakume), eta 396 EAEko Erregistroan (266 gizon eta 130 
emakume).  
 
Garrantzitsua da argitzea bi Erregistroetan izena emanda (906 eta 396) guztira 1.302 
pertsona daudela, aurreko taulako 1.146 baino gehiago. Izan ere, zenbait pertsona bi 
erregistroetan izena emanda daude; zehazki, 156 pertsonak eman dute izena bi 
erregistroetan. 
 
 5.6 koadroa.  Beren burua jokotik baztertu duten pertsona erregistratuak, lurralde 

historikoaren, generoaren eta erregistro motaren arabera. 2019/11/19 

 
EAEko Erregistroa Estatuko Erregistroa 

Araba 
Gizonezkoak  12 151 
Emakumezkoak  9 39 
Guztira 21 190 

Bizkaia 
Gizonezkoak  196 377 
Emakumezkoak  83 124 
Guztira 279 501 

Gipuzkoa 
Gizonezkoak  58 168 
Emakumezkoak  38 47 
Guztira 96 215 

Guztira 
Gizonezkoak  266 696 
Emakumezkoak  130 210 
Guztira 396 906 

Oharra: 906+396=1.302 eta 1.146 kopuruen arteko aldea bi erregistrotan izena emandako pertsonei dagokie. 

Iturria: Eusko Jaurlaritza, Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritza. Segurtasun saila. Eusko Jaurlaritza 
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5. 
 

Azkenik, eta adinaren aldagaiaren arabera, eskura dauden datuak batez ere EAEko 
Erregistroari soilik dagozkie (2018ko abenduko datuak). Datu horien arabera, 20 urtetik 
beherako ia inor ez dago izena emanda, eta 60 urtetik gorako pertsonen ehuneko handi 
bat dago izena emanda. Aztertutako gainerako tarteek antzeko pisua dute, eta ez dira 
adinaren araberako desberdintasun handiak hautematen. 
 

 5.1 grafikoa. EAEko Galarazpen Erregistroa, adinaren arabera. 2018/12/26. 

 

 
Iturria: Eusko Jaurlaritza, Joko eta Ikuskizunen Zuzendaritza. Segurtasun saila. Eusko Jaurlaritza 
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A.  
eranskina 

Euskadin jokoaren gizarte-pertzepzioari eta joko-ohiturei buruzko inkestarako erabili den 
metodologiaren oinarria euskal biztanleriarengandik zuzenean informazioa biltzean 
datza, 18 urtetik gorako biztanleriari zuzendutako telefono bidezko inkesta bat eginez. 
2019ko uztailean egin zen inkesta-prozesua. 
 
1.214 inkesta eraginkor egin ziren. Laginaren tamaina horrek emaitza globalen 
adierazgarritasun egokia bermatzen du. 
 
Informazioa biltzeko prozesuan, adin-kuotak, sexua eta inkestatuaren bizileku den lurralde 
historikoa kontrolatu dira, biztanleria-segmentuen gutxieneko lagin-tamaina batzuk eta 
adierazgarritasun egokia bermatzeko. Hala ere, amaierako laginean desbideratze txikiak 
zuzentzeko, emaitzak haztatu egin dira. 
 
Taula honetan dago jasota laginaren deskribapena:  
 
 A.1 koadroa. Lagina  

Sexua  Bizileku duen lurralde historikoa  

 Maiztasuna Ehunekoa  Maiztasuna Ehunekoa 

Emakumea  665 54,8 Araba  264 21,7 
Gizona  549 45,2 Bizkaia  525 43,3 
Guztira 1.214 100,0 Gipuzkoa  425 35,0 
   Guztira 1.214 100,0 

 
Era berean, eta inkestaren emaitzak aztertzean, datuak erreferentziazko beste inkesta 
ofizial batzuetatik ateratako emaitzekin osatu dira (kasu horietan, emaitzak ez dira 
zorrozki alderagarriak, metodologia desberdinak baitituzte oinarri eta beste kolektibo 
batzuei buruzkoak baitira): 
 

• EAEn Mendekotasunei buruzko Inkesta. Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailak 
sustatutako estatistika-eragiketa. Etxez etxe egindako inkesta bat izan zen 
(zuzenean), eta substantziadun eta substantzia gabeko zenbait mendekotasunek 
15 eta 74 urte arteko euskal biztanlerian zer intzidentzia duten jakitea zuen 
helburu. Eskura dauden azken datuak 2017ko ediziokoak dira. 

 
• Espainian ausazko jokoen erabiltzaileen prebalentziari, jokabideari eta 

ezaugarriei buruzko azterketa. 2015. urtean egin zen eta Joko Antolaketarako 
Zuzendaritza Nagusiak, Ogasun eta Administrazio Publikoaren mendekoak, 
koordinatu zuen. Espainian bizi zen 18 urtetik gorako biztanleriari inkesta 
pertsonalak (galdetegi erdiegituratua) eginez egin zen azterlana. 
 

• EDADES inkesta, Espainian drogei eta mendekotasunei buruzkoa. Drogen eta 
Mendekotasunen Espainiako Behatokiak (Osasun eta Kontsumo Ministerioa) egin 
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A.  
eranskina 

zuen estatistika-eragiketa da. Etxeetan bizi den 15 eta 64 urte arteko biztanleriari 
oro har etxean egindako inkesta. Eskura dauden azken datuak 2017ko 
ediziokoak dira. 
 

• Euskadiko Jokoaren II. Liburu Zuriaren barruan egindako inkesta (2015). Telefono 
bidezko teknikaren bidez eginiko inkesta bat da. Euskadin bizi ziren 16 urteko 
edo gehiagoko banakoen 550 erantzun ditu (165 Araban, 165 Gipuzkoan eta 
220 Bizkaian). Landa-lana 2014. urtean egin zen. 

 
Bestalde, Euskadin jokoaren inguruko gizarte-pertzepzioari eta joko-ohiturei buruzko 
txosten honetan Eusko Jaurlaritzaren ikuskaritzari eta Autodebekuen Erregistroari buruzko 
atal bat dago. Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailaren Joko eta Ikuskizunen 
Zuzendaritzak igorritako datuak oinarri hartuta egin da atal hori.  
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