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1 KONTSUMOKO EUSKAL 
ESPARRUA 

 

1.1 PLANTEAMENDU BERRIA, BEHARRIZAN 
BERRIAK 

Eusko Legebiltzarreko Hezkuntza batzordeak honako ohar hau egin zion 

Kontsumobideri: “Gabonetan demaseko kontsumismoa sustatzen da, beraz, 

zenbait egintza indartu beharko lirateke, gizarte bakezale eta paritarioa 

eraikitzeko bide izan behar den kontsumo arduratsua sustatzeko”. Halaber, 

honako hau aholkatzen zion Kontsumobideri: “emakume eta gizonen arteko 

berdintasuna sustatzeko politikak aldian aldiko kanpainak indartu beharko 

lirateke; non gazteen artean kontsumo arduratsuaren usadioak sustatzen baitira; 

non sozialki eta ekologikoki arduratsua den kontsumoa sustatzen baita; non 

kontsumo justu eta solidariotik eratorritako kontsumoa sustatzen baita”. 

Horrez gain, 2017ko Gabonetan online kontsumoarekin lotutako albisteak 

ugariak izan dira. Hala, albisteen arabera, kontsumitzaileen erdiek erosketen % 

50 gutxienez egingo zuten online. Kontuan hartzeko moduko datua. 

Lagin horiek kontuan izanda, kontsumoan ordaintzeko modu eta usadioetan 

itzelezko aldaketak ari direla gertatzen esan daiteke. Ingurunean artatzen diren 

aldaketen aurrean adi dagoen erakunde malgua izaten jarraitu nahi duenez, 

Kontsumobidek erabaki du antolakuntza eta ekintza plana egokitu behar duela 

aldaketa horietara, beraz, hori dela-eta, 2014-2018 Plan Estrategikoa berriz 

aztertu eta eguneratu behar duela ebatzi du. Berrikuspen hori 2016-2020ko XI. 

legegintzaldiko gobernu programaren denbora eszenatokira egokitzera dago 

bideratuta, eta ez da kasualitatea programa horren leloa “Giza garapen 
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iraunkorra” izatea. Berebat, aldaketok direla-eta Kontsumobidek Eusko 

Jaurlaritzan kontsumoarekin lotutako eskumenak dituzten beste sail batzuekin, 

foru aldundiekin, tokiko administrazioekin eta bestelako organismo eta 

erakundeekin duen koordinazioa indartu behar da.  

Azken finean, Kontsumobidek aitortzen du kontsumoaren esparrua zeharo eta 

oso arin ari dela aldatzen, beraz, Kontsumobideren estrategia eta jarduera 

egokitu behar dira aldaketa horietara. Hain zuzen, honako aldaketa hauek 

detektatu dira: 

• Aldaketa teknologikoek bultzatutako produktu eta zerbitzu eskaintza 

berria, baita orain arte pentsaezinak ziren esparruetan ere. Adibidez, 

osasuna eta hezkuntza. 

 

• Teknologia berriek sustatutako online kontsumoko molde berriak agertu 

eta garatzea. 

 

• Gizarte aldaketak (biztanleak zahartzea, esaterako), ekonomikoak 

(nazioartekotzea) eta teknologikoak (digitalizazioa), zeinak 

kontsumoarekin lotutako usadioak eta jarrerak ari diren aldatzen. 

 

• Kontsumo ardurarsuarenganako sentsibilizazio handiagoa, ingurumena 

errespetatzen duten produktuak eta hurbileko kontsumo justu eta 

solidarioaren eskaintza. 

 

• Kontzientziazio handiagoa eta kontsumitzaileen eta erabiltzaileen 

soslaiaren aldaketa. 

Inguruabar eta aldaketa horiek guztiak direla-eta erabaki du Kontsumobidek 

2014-2018 Plan Estrategikoa birformulatzea eta 2020ko hodeiertzera egokitzea, 
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baita Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren eta gainerako planak eta 

Eusko Jaurlaritzako beste sail batzuenak ere. 

 

1.2 PLAN BERRIAREN PRINTZIPIO GIDARIAK 

Sektore publikoaren plangintza estrategikoak printzipio gidari bereziak ditu, eta 

beretzen badira, planek arrakasta izan dezakete. Sektore publikoaren 

plangintzaren ezaugarriak honako hauek dira: 

• Prozesua ahalik eta parte-hartzaileena izan behar da, gaian 

inplikatutako eragile, interes-talde eta erakunde guztien iritziak eta 

lankidetza kontuan hartu behar da, isilpekotasunetik eta gardentasunik 

ezetik urrun.  

 

• Adostasunik handiena eta gizarte bultzadarik handiena bilatu eta lortu 

behar da, xedeak lortzeko aukerak handiagoak izan daitezen eta 

planaren arrakasta bermatzeko. 

 

• Plana ekintzetara eta emaitzetara bideratu behar da, hau da, ezin da 

izan intentzio eta asmo onen adierazpen hutsa. Azken finean, estrategia 

(bide orria) ekintza zehatzetan oinarritu behar da. Baliabideak, 

arduradunak, atazak eta programatutako ekintzen kronograma 

definitzea xede hori lortzeko modurik onena da. 

 

• Sektore publikoa ari zaio eskasten sektore pribatuari jarduera modu 

berritzailean alda dezala lehiakorra izateko. Modu berean, 

administrazioak (eta menpeko organismoek) berritzailea behar du izan, 

zerbitzuak ematean eta prozesuak garatzean, plan estrategikoak 

sektore publikoaren modernizazioa ekartzen lagundu dezan, 



 
 
 
 

 
 
 

Plan Estratégico Kontsumobide 2018-2020 8 

 

ingurunearen inguruabar aldakorrei egokitutako proposamenak eta 

ekintza moldeak eskainiz. 

 

• Mundua izugarri eta oso arin ari da aldatzen. Administrazioa erritmo 

horietara egokitu behar da, hori dela-eta, erabakiak hartzeko prozesua 

malgua eta arina izan behar da. Plan estrategikoak erakundearen epe 

ertaineko norabidea markatu behar du, baina ezin da kortse bat izan 

erakundearentzat. 

 

• Plan estrategikoak lorpenen etengabeko ebaluazioa eta xedeetatiko 

desbideratzeen identifikazioa errazteko tresnak eduki behar ditu, 

akatsak zuzentzeko eta lorpenak bermatzeko. 

 

1.3 ARAU ESPARRUA 

Euskal Autonomia Erkidegoa kontsumoa arautzen lehena izan zen, azaroaren 

18ko 19/1981 Legearen bidez.  Hogei urte igarota, 2003ko abenduaren 22an 

Eusko Legebiltzarrak Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Estatutu berria onartu 

zuen 6/2003 Legearen bidez, eta araua hori ia ez da aldatu, zehapen esparruan 

eta hizkuntza eskubideen esparruan izan ezik; eta estatutu beri hori gauzatzeko, 

honako hauek izan ziren arrazoiak: gaiaren inguruko eskumen banaketaren 

desberdintasunak –lege eta jurisprudentzia doktrina zehatzagoa baitzegoen–, 

gizarteak berak eta EAEko administrazio publikoek bultzatutako kontsumitzaileak 

eta erabiltzaileak defendatzeko organismo publiko eta pribatuen sareen 

garapena. 

Ez dago zalantzarik, data horretatik, kontsumoaren mundua modu 

esanguratsuan aldatu da, bai gaia jorratzen duten organismoen antolakuntzaren 

ikuspuntutik eta bai kontsumoaren molde, usadio eta esparruei dagokienez. 
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Antolakuntzari dagokionez ere ez dago zalantzarik, 2007an Kontsumobide-

Euskal Kontsumoko Euskal Institutua sortu zenetik, kontsumoaren ikuspegia 

desberdina da, alor publikoan zeharkakotasun handiagoa dago, eta zerbitzua 

azkartu da, sektorearen berritasunei egokitzeko jakinduria eta aukera 

handiagoak dira eta arauetan araututako alderdi asko garatzeko gaitasuna 

handiagoa da. 

Halaber, Europako erakundeen arau jarduera hartu behar dugu kontuan, 

zeinaren helburu estrategikoetako bat kontsumitzaileen babesa baita. 

Azkenik, gero eta globalizatuagoa den kontsumoaren modalitate berriek 

kontratazio molde berriak ekarri dituzte, alegia: baga, kontsumitzaileek aukera 

gutxi daukate kontratuak negoziatzeko, atxikimendu hutsa da; biga, 

kontratazioak egiteko teknologia berriak etengabe ari direnez ugaritzen, EAEko 

kontsumo araudia egokitu behar da, eta Kontsumobidek planaren indarraldian 

aurre egin behar dio lan horri. 

Arauak Euskadin 

123/2008 Dekretua, uztailaren 1ekoa, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Hizkuntza-
eskubideei buruzkoa. 

9/2007 Legea, Ekainaren 29koa, Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua 
sortzeari buruzkoa. 

6/2003 Legea, abenduaren 22koa, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuarena 
(03-12-30eko EHAA). 

7/1994 Legea, maiatzaren 27koa, merkataritza-jarduerari buruzkoa. 

231/1985 Dekretua, uztailaren 9koa, Euskadiko Kontsumoko Kontsulta Batzordeari 
buruzkoa. (berrikusteen ari da) 
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249/1985 Dekretua, uztailaren 30koa, Kontsumitzaileen elkarteen erroda sortzeko 
abuztuaren 17ko Dekretua aldatzekoa. 

 

Estatuko araudia 

7/2017 Legea, azaroaren 2koa, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko 
maiatzaren 21eko 2013/11/EB Zuzentaraua Espainiako ordenamenduan txertatzen 
dena. 

1/2007 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 16koa, Kontsumitzaileak eta 
Erabiltzaileak Babesteko Lege Orokorraren testu bategina eta beste lege osagarri 
batzuk onartzen dituena. 

34/1988 Lege Orokorra, azaroaren 11koa, Publizitateari buruzkoa. 

3/1991 Legea, urtarrilaren 10ekoa, Lehia Desleialari buruzkoa. 

29/2009 Legea, azaroaren 30ekoa, lehia desleialaren eta publizitatearen lege-
araubidea aldatzekoa, kontsumitzaileak eta erabiltzaileak hobeto babesteko. 

7/1996 Legea, urtarrilaren 15ekoa, Txikizkako Merkataritza Antolatzen duena. 

7/1998 Legea,apirilaren 13koa, kontratatzeko baldintza orokorrei buruzkoa. 

 

Arbitrajea 

5/2011 Lege Organikoa, maiatzaren 20koa; 60/2003 Legea, abenduaren 23koa, 
Arbitrajekoa eta Estatuko Administrazio Orokorrean Arbitraje Instituzionala arautzen 
duena eta Botere Judizialaren uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoa aldatzeko 
maiatzaren 20ko 11/2011 Legearen osagarria. 
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Arbitrajea 

11/2011 Legea, maiatzaren 20koa, Arbitrajeko abenduaren 23ko 60/2003 Legea 
aldatzen duena eta Estatuko Administrazio Orokorrean Arbitraje Instituzionala 
arautzen duena. 

60/2003 Legea, abenduaren 23koa, Arbitrajekoa. 

231/2008 Errege Dekretua, otsailaren 15ekoa, Kontsumoko Arbitraje Sistema 
arautzen duena.  

 

1.4 SAIL ARTEKO ETA ERAKUNDE ARTEKO 
KOORDINAZIOA 

Sail arteko eta erakunde arteko koordinazioa kontsumo politikaren 

zeharkakotasunaren beraren betekizuna da. Koordinazioa guztiz beharrezkoa da 

Eusko Jaurlaritzako beste sail batzuekiko edo beste administrazioekiko 

bikoizketak saihesteko. Koordinazio horri esker, erakunde guztien arteko ekintza 

batasuna lortzen da, politiken eraginkortasuna hobetzen da eta efizientzia 

handiagoa bila daiteke. 

Lehenengo eta behin, kontsumo alorrean eskumenak dituzten gobernuaren 

beste esparru batzuekin (adibidez, Turismoa, Merkataritza, Osasuna, 

Nekazaritza, Ingurumena, Etxebizitza, Joko eta Ikuskizunak edo Ertzaintza) 

bermatzen da koordinazioa, koordinazio eta lankidetza jarduketen (batzordea eta 

lan taldeak) bidez. Halaber, tokiko administrazioarekiko koordinazio tresnak 

ezartzen dira Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoekiko (KIUB) lan 

bateratuaren bidez, edo horrelako bulegoak ez dituzten udalekin, eurekin 

zuzenean. Jakina, administrazio zentralarekin eta beste autonomi erkidego 

batzuekin koordinatu behar da, baterako kanpainak egiteko edo denongan 

eragina duten gatazkak konpontzeko; koordinazio hori honelaxe egiten da 
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besteak beste: Kontsumo Arloko Konferentziaren bidez, Kontsumoko Lankidetza 

Batzordean eta arlokako lan taldeen bidez. 

Koordinazioa kontsumorekin lotutako beste antolakunde batzuekin ere gauzatu 

behar da, batez ere EAEko erabiltzaile eta kontsumitzaileen elkarteekin, zeinekin 

helburuak partekatzen baitira eta baliabideekin eta finantzaketarekin babesten 

baitira. Hau da, Euskal Autonomia Erkidegoan kontsumoaren alorrean ahotsa 

duten organismo eta erakunde guztiekin koordinatzeko, ezinbestekoa da 

organismo eta erakundeok Kontsumobideko Zuzendaritza Kontseiluan –

Kontsumobide sortzeko legean zegoen xedatuta– egotea. 

Zuzendaritza Kontseilu horren funtzio nagusiak hauexek dira:  

• Urteko jarduera-programak onestea, institutuaren aurrekontuen 

aurreproiektuak onestea eta urteko txostenak eta kontuak onestea. 

 

• Kontsumitzaileak eta erabiltzaileak aldezteko eta babesteko 

politikarekin zerikusia duten gai guztiak eztabaidatzea, lehendakariaren, 

zuzendariaren edo kontseiluko kideen ekimenez. 

 

• Informazioa jasotzea institutuak bultzatutako erabaki-proposamen 

orokorrei buruz, eta proposamen horiek eztabaidatzea. 

 

• Lantalde iraunkorrak edo aldi baterakoak sortzea, bai eta erakunde 

aholku-emaileak eta sailen arteko batzordeak sustatzea, 

kontsumitzaileen babesarekin zerikusia duten gaiak aztertzeko eta 

haien inguruan proposamenak egiteko. 
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Kontsumo politika zeharkakoa denez, plan estrategiko honen xedea egun 

dauden koordinazio tresnak indartzea da, gorago aipatutako ekintza batasuna 

bermatzeko. 

 

1.5 PLANAREN METODOLOGIA 

2018-2020 Plan Estrategikoaren helburuak eta irismena 

Kontsumobideko zuzendaritza taldearen aburuz, 2018-2020 Plan Estrategikoak 

orientazio hauek eduki behar ditu: 

• 2014-2018 Planaren agertokia 2020ko ekitaldiraino luzatzea, Turismo, 

Merkataritza eta Kontsumo Sailaren eta Eusko Jaurlaritzaren 

plangintzarekin bat etorrita. 

• Orain arte egindakoaren balantzea egitea, zer dabilen ondo eta zer 

hobetu behar den jakiteko. 

• 2014-2018 Planaren misioa, ikuspegia, balioak, helburuak eta jarduketa 

lerroak berrikustea. 

• Ideia estrategiko berritzaileak identifikatzea. 

• Ekintza berriak identifikatzea eta egindakoak edo denboraren puruz 

interesa galdu dutenak ezabatzea. 

• Aurreko azterketa doitu eta integratzea 2018-2020 Planean, 

iraganaldiarekin zeharo apurtu barik. 

Irizpideon arabera, lau fase definitu dira 2020ko Plan Estrategikoa lantzean. 

1. fasea: 2014-2018 Planaren jarduketen balantzea 

• Egun dauden adierazleen araberako balorazio kuantitatiboa, helburuak 

eta emaitzak erkatzeko. 



 
 
 
 

 
 
 

Plan Estratégico Kontsumobide 2018-2020 14 

 

• Programen arduradunek euren betearazpenaren eta emaitzen inguruan 

egiten duten balorazio subjektiboa. 

2. fasea: Diagnostiko estrategikoa, ingurunearen aldaketak kontuan izanda 
eta beste eskualde esperientzia batzuen benchmarkinga eginda. 

• Diagnostikoa (AMIA) 

• Benchmarking 

3. fasea: Formulazio estrategikoa 

• Misioa, ikuskera eta balioak berriz aztertzea 

• Jarduketa proposamen berriak Kontsumobideren 2010 Plan 

Estrategikoan integratzea. 

4. fasea: Ezarpen operatiboa 

• Ardatz estrategikoak jarduketa ildoetan hedatzea 

5. fasea: Jarraipen eta ebaluazio sistema  

• Planaren gobernantza 

• Kudeaketa eredua 

• Aginte-koadroa 

Prozesu horren adierazpen grafikoa honako eskema honetan dago: 

 

1.- Jarduketen 
balantzea

2.- Diagnostiko 
estrategikoa

3.- Formulazio 
estrategikoa

4.- Ezarpen 
operatiboa

5.- Jarraipena 
eta ebaluazioa
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Kontsumobideren 2020 Plan Estrategikoa metodologia parte-hartzailea erabiliz 

landu da, interesdun eta kontsumoarekin lotura duten alderdi guztiak 

gonbidatuta. 

Lehenengo eta behin, institutuaren talde teknikoak eta zuzendaritzakoak hartu 

dute parte. Halaber, erabiltzaile eta kontsumitzaileen elkarteen eta KIUB batzuen 

(Bilbo, Gasteiz, Donostia eta Irun) ekarpenak eta Zuzendaritza Kontseiluan 

ordezkatutako sailen eta sektoreen iritziak hartu dira kontuan. Zehatzago, 

kontsumoan inplikatutako eragile horien ekarpenak honako partaidetza tresna 

hauen bidez gauzatu dira: 

• Zuzendaritza taldearekiko lan saioak plana lantzeko prozesuan, 

norbanakoekiko elkarrizketak, proiektuaren ibilbide metodologikoari –

Diagnostikoa + Formulazioa + Ezarpena– jarraikiz, non inplikatutako 

pertsonek irizpideak ekarri baitituzte eta proiektuaren aurrerapena 

balioztatu den. 

• Banakako elkarrizketa sakonak Euskadin diharduten elkarteekin eta 

gorago aipatutako KIUBekin. 

• Online galdera-sorta Zuzendaritza Kontseiluan dauden ordezkari 

guztiei. 

• Online galdera-sorta Kontsumobideko profesional taldeko guztiei. 

• Elkarrizketa pertsonalak Kontsumobide atxikita dagoen sailaren 

(Turismo, Merkataritza eta Kontsumoa) zuzendaritzarekin. 

 

Partaidetza prozesu horri esker, kontsumo politikan erantzukizunen bat duten 

ahots guztiak entzun dira eta, neurri handi batean, euren irizpide eta iritziak hartu 

dira kontuan. 
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2 2014-2017 ALDIAREN EBALUAZIOA 
 

Funtsezkoa da aurreko planaren emaitzak ebaluatzea, ondorioak ateratzeko eta 

arrakastak eta hobetu beharrekoak identifikatzeko. 

Ebaluazio hori bi fasetan egin da: 

1 2014-2017 ekitaldiaren jarduketen balantzea Azterketa kuantitatiboa egin 

da, urtez urteko emaitzen jarduera eta ustiapen adierazle nagusien arabera, 

Kontsumobidek aztertutako epean izandako jardueraren balantzea egiteko. 

Informazioa barneko kontrol tresnen eta urteko memorien bidez lortu da 

batez ere. 

 

2 Aurreko planaren ebaluazioa: Horrela, bada, analisi kualitatiboa egin zaio 

2014-2018 Planean zehaztutako ildo estrategiko bakoitzaren gauzatze eta 

ezartze mailari. Horretarako, lerro estrategiko bakoitzeko arduradun 

guztiekiko elkarrizketak egin dira, urteko kudeaketa planen emaitzak 

aztertzeko eta lerro estrategiko bakoitzaren aurrerapen maila definitzeko, 

irizpide hauek kontuan izanda: 

 

a. Arrakastaz gauzatua (% 100) 

b. Ontze-fasean, zenbait ekintza guztiz egitea edo garatzea falta da 

(% 75). 

c. Betearazpen fasean, garatzeke gelditzen dira ataza garrantzitsuak (% 

50). 

d. Planifikazio-fasean, hasierako ekintza batzuk gauzatu dira (% 25). 

e. Gauzatu gabe (% 0) 
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2.1 2014-2017 ALDIAREN EBALUAZIOA 

Lehen atal honetan, Kontsumobidek 2014-20171 epean izandako jarduera 

balantzea aurkezten da, jarduera adierazle azpimarragarrienen bidez; gehienak 

urteko memorietatik jasota edo barneko kontrol tresnen euren bidez hartuta. 

Adierazleok aztertuta, honako ondorio hauek atera ditzakegu: 

INFORMAZIOA ETA PRESTAKUNTZA: Informazioa eta prestakuntza 

beharrezko jarduerak dira biztanleak euren eskubideez eta betebeharrez 

kontzientziatzeko eta hezteko. Hona hemen jarduerok: biztanleak kontsultatzea, 

ikastaroak, mintzaldiak, hezkuntza ekintzak, komunikabideetan agertzea, sare 

sozialetan egotea, webguneen bisitak, argitalpen propioak eta beste batzuenak 

argitaratzea eta abar. 

Jarduera honekin lotutako aurreko epearen balantzea hauxe da: 

 2014 2015 2016 Aldi osoa 

Kontsumobidek 
zuzenean artatutako 
kontsulta kop. 

7.635 8.899 8.144 24.678 

Zenbat aldiz 
kontsultatu da 
webgunea 

1.215 432 848 2.495 

Argitalpen kop. 10 13 26 49 

                                            

 

1Txosten hau egiteko garaian eskuragarri dagoen informazioa 2014-2016 aldikoa da 
(datuak: 2014, 2015 eta 2016). 
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 2014 2015 2016 Aldi osoa 

Prestakuntza zentro 
propioetara 
bertaratutakoen kop. 

24.555 25.464 23.102 73.121 

Ikasle kop. 
ikastetxeetan 

54.088 54.074 50.735 158.897 

Zaharrentzako 
jardueretara 
joandakoen kop. 

3.142 3.025 3.601 9.768 

 

Bertatik bertara, telefonoz eta online jasotako kontsultei erantzutearen alde egin 

da, eta informazioa eman zaie kontsumitzaile eta erabiltzaileei kontsumoari 

buruzko argitalpenen (liburuxkak, informazio orriak, aldizkariak, azterlanak eta 

memoriak) bidez. 

Halaber, herritarrei zuzendutako prestakuntza programa doakoak eskaintzen 

jarraitu da, kontsumitzaile eta erabiltzaileek kontsumo arduratsuaren irizpideekin 

jardun dezaten eta eskubide eta betebeharrak jakin ditzaten 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-

kbinfo12/es/contenidos/informacion/kb_nociones_basicas/es_derechos/derecho

s.html. Horretarako, Kontsumobidek hiru programa ditu batez ere: Prestakuntza 

zentro propioetan, prestakuntza hezkuntza zentroetan eta prestakuntza 

zaharrentzat. 

GATAZKAK EBAZTEA Jarduera horren bidez, Kontsumobidek kontsumitzaileek 

kontsumoaren inguruan dituzten arazoak konpontzeko erabiltzen dituzten bide 

guztiak aztertzen ditu: kontsultak, erreklamazioak, zehapen espedienteak, 

arbitraje eskaerak eta abar. 
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Hona hemen aurreko aldiaren balantzea: 

 2014 2015 2016 Aldi osoa 

Kontsumobidek 
zuzenean artatutako 
erreklamazio kop. 

9.996 8.090 7.612 25.698 

Online aurkeztutako 
erreklamazio kop. 

139 124 109 372 

Egindako bitartekotzen 
kopurua 

6.094 5.274 4.445 15.813 

Emaitza ona izan duten 
bitartekaritza kop. 

44 42 46 44 (batez 
bestekoa) 

Arbitraje eskaeren kop. 982 739 707 2428 

 

Urtez urte sektore berberak dira erreklamazio kopuru handiena batzen dutenak: 

lehenengo eta behin, telekomunikazioak, guztizkoaren % 27,33. 

Bigarrenez, zerbitzu energetikoen sektorea, % 11,96; hurrengoa, etxetresna 

elektrikoak eta ekipo informatikoak, % 8,61; eta garraioak, % 6,84. Izan ere, lau 

sektore horiek erreklamazioen erdiak baino gehiago batzen dituzte (% 54,75). 

Aipatu behar da bultzada handia eman zaiola Kontsumobidek daraman 

bitartekaritza lanari, eta alderdien nolabaiteko adostasuna (zatikakoa edo 

guztizkoa) kasuen % 44n lortu dela (aldiaren batezbestekoa).  

Halaber, Kontsumoko Arbitraje Sistema urtez urte sendotzen da, eta eskaera 

asko egiten dira. 
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PRESENTZIA MERKATUAN: Egiaztatzea kontsumitzaileen eskura jarritako 

produktu eta zerbitzuek indarreko legearen araberako betekizunak betetzen 

dituztela: etiketak, informazioa eta segurtasuna. 

Honako ekintza hauek biltzen ditu:  

• Ikuskatze eta kontrol kanpainak programatutako jarduketak dira, araua 

betetzen dela zaintzeko bereziki. Honako hauek ikuskatzen dira 

sistematikoki: oso araututa dauden sektoreak eta produktuen etiketak.  

 

• Alertaren xede izan diren produktuak lokalizatzea, immobilizatzea eta, 

hala badagokio, kentzea, osasun eta segurtasunerako arriskua izan 

daitezkeelako.  

Aurreko aldiaren balantzea honako hau da: 

 2014 2015 2016 Aldi osoa 

Ikuskapen kanpainen 
kop. 

16 10 12 38 

Ikuskapen kop. 
kanpainako 

463 154 333 950 

Kontrolatutako unitate 
kop. (SOIVRErekin –
Esportazioak 
Ikuskatzeko, 
Zaintzeko eta 
Erregulatzeko 
Zerbitzu Ofiziala– 
koordinazioan) 

453.665 341.347 225.556 1.020.568 
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 2014 2015 2016 Aldi osoa 

Alerta sareak 
merkatutik kendutako 
unitate kop. 

5.857 9.216 12.947 28.020 

Kontsumoko Arbitraje 
Sistemari atxikitako 
enpresa kop. 

14.879 14.080 14.381 14.381 

 

Ikuskaritza kanpainak arrazoi desberdinak (arau aldaketa, kontsumo handia, 

erreklamazio kopurua, araoak detektatu direlako, normalizatzeko beharra eta 

abar) direla-eta kontrol espezifikoa egiteko hautatu diren produktuei buruzkoak 

dira.  

Hainbat ikuskatze-kanpaina abiarazi ziren aztertutako aldian, arlo 

ezberdinetakoak: ontziratutako elikagai-produktuei buruzko nahitaezko 

informazioa, edari energetikoak, etiketatzea, kromoaren analisi-kontrola 

oinetakoetan, norbanakoak babestekoa elementuak (NBE), on-line salmenta 

eskaintzen duten web-orriak, beirazko dewar-a duten termoak, eta abar. 

Halaber, jarduera koordinatuak egin dira SOIVRErekin (Esportazioak 

Ikuskatzeko, Zaintzeko eta Erregulatzeko Zerbitzu Ofiziala), inportatutako 

produktuen segurtasunaren eta etiketen gaineko arauak betetzen diren 

egiaztatzeko. 

Horrezaz aparte, Kontsumoko Arbitraje Sistema sustatu da, kontsumitzaile eta 

erabiltzaileen eta enpresen arteko kontsumo harremanetan sor daitezkeen 

gatazkak konpontzeko bide azkar eta errazena delako. Prozedura berezia da, 

borondatezkoa, azkarra, eraginkorra, inpartziala eta doakoa delako. Antzematen 

da sistema sendotzen ari dela, gero eta EAEko enpresa, profesional eta denda 
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gehiago daude atxikita sistemari, bide horretan konfiantza jartzen baitute 

kontsumitzaile eta erabiltzaileekiko gatazkak konpontzeko. 

ALIANTZA SAREA: Kontsumitzaile eta erabiltzaileen defentsarako eta 

babeserako erakundeen lana eta Kontsumobideren xedeak lerrokatzea da 

kontua, Kontsumitzaileen Arretarako Sarea (KIUBak eta kontsumitzaile 

elkarteak) indartzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoko kontsumitzaile eta 

erabiltzaileentzako arretaren kalitatea eta ekitatea bermatzeko, sistemara 

sartzeko erabilitako atea edozein izanda ere. Halaber, sailen eta erakundeen 

arteko lankidetza bultzatzen da, pertsona kontsumitzaileak guztiz babesten direla 

bermatzeko 

Aurreko aldiaren balantzea honako hau da: 

 

 2014 2015 2016 Aldi osoa 

KIUBek artatutako 
erreklamazio kop. 

12.360 12.057 10.854 35.271 

Kontsumitzaileen 
elkarteek artatutako 
erreklamazio kop. 

1.142 1.074 1.150 3.366 

EJren sailek eta 
organismoek lortutako 
akordio kop. 

- 5 7 12 

Parte hartutako 
estatuko edo 
Europako foro kop. 

- 3 3 6 
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Antzeman da KIUBek jarraitzen dutela erreklamazio kopururik handiena artatzen, 

eta erreklamazioon tipologia bat dator Kontsumobidek artatutakoekin. 

Kontsumitzaileen elkarteak, euren jarduketa eremuan, urtez urte ari dira 

sendotzen eta, gainera, erreklamazioak artatzeaz gain, kontsumitzaile eta 

erabiltzaileen defentsarako eta babeserako bestelako jarduerak egiten dituzte. 

Horrez gain, sail eta erakunde arteko lankidetzaren alde egiten jarraitzen da. 

ETENGABEKO HOBEKUNTZA ETA BERRIKUNTZA Barneko koordinazio 

handiagoa lortu nahi da, etengabeko hobekuntza sustatuz, azpiegitura 

teknologikoa eta kudeaketa onerako beharrezko tresnak bermatuz, eta 

aurretiazko plangintzaren arabera, antolakundearen profesionalentzako 

prestakuntza eta birziklatze ekintzak garatuz. 

Aurreko aldiaren balantzea honako hau da: 

 2014 2015 2016 Aldi osoa 

Barneko prestakuntza 
ikastaroen kop. 

43 28 60 131 

Zerbitzu, osagarri eta 
ekipo informatiko 
berrien kop. 

53 48 63 164 

 

Ikus daitekeenez, Kontsumobide osatzen duten profesionalen barneko 

prestakuntzaren alde egiten da eta aplikazio informatikoak mantendu eta 

gaurkotu dira, beharrezko gaurkotze teknikoekin, eta kudeaketa beharrizanak 

betetzeko funtzionalitate berriak gehitu dira. 
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OSPEA, IRUDIA ETA KANPO-OIHARTZUNA Kontsumobideren 

ikusgarritasuna indartu nahi da, institutua benetan zer den erakusteko, herritarrek 

duten irudia bat etor dadin erakundearen xedearekin, eskumenekin eta 

gaitasunekin. 

Aurreko aldiaren balantzea honako hau da: 

 2014 2015 2016 Aldi osoa 

Irratian izandako 
presentzia kop. 

239 1.229 566 2.034 

Prentsa idatzian 
izandako eragin kop. 

282 91 70 443 

Jarraitzaileak 
Facebook sarean 

- 2.765 3.836 3.836 

Jarraitzaileak twiter 
sarean 

- 1.497 1.607 1.607 

Webguneak izandako 
bisitaldien kopurua 

- - 112.190 112.190 

 

Komunikabideetan agertzearen alde egiten da, hots, zabalkunde mailako 

kanpaina batzuk egin dira, kontsumitzaileei euren eskubide eta betebeharren 

berri emateko eta kontsumitzeko garaian sor daitezkeen arriskuei aurre egiten 

erakusteko. 

Kontsumobideren webgunea sendotzen ari da kontsumoari buruzko informazio 

iturri legez eta jarduerak eta agiriak hedatzeko. Webgunearen helburu nagusia 

kontsumitzaileei laguntzea da euren eskubideak ezagutu ditzaten eta 
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betebeharrak bete ditzaten, kontsumo arduratsua egiteko informazio praktikoa 

eskainiz. Hala ere, kontsumitzaileei zuzenduriko informazioaz eta 

dokumentazioaz gain, informazio espezifikoa eskaintzen zaie beste talde 

batzuei: kontsumo alorrean lan egiten duten enpresak, prestatzaileak eta 

profesionalak. 

Era berean, badakigunez EAEko herritarrek gero eta gehiago erabiltzen dituztela 

sare sozialak, Kontsumobidek bertan presentzia areagotuko du. 

2.2 AURREKO PLANAREN EBALUAZIOA 
 

2.2.1 Ebaluazio metodologia 
 

2014-2018 Planak ez zeukan ebaluazio-adierazlerik; bazuen, ordea, ildo 

estrategikoen eta ekintzen garapen bat, eta horiek izango dira, hain zuzen, 

ebaluazio honen xedea. Horrela, bada, analisi kualitatiboa egin zaio 2014-2018 
Planean zehaztutako ildo estrategiko bakoitzaren gauzatze eta ezartze 
mailari. 

Lehen azaldu bezala, horretarako, aurrerapen-maila hauek finkatu dira ildo 

bakoitzerako:  

• Arrakastaz gauzatua (% 100) 

• Ontze-fasean, zenbait ekintza guztiz egitea edo garatzea falta da 

(% 75). 

• Betearazte fasean, ataza garrantzitsuak falta dira garatzeko (% 50).  

• Planifikazio-fasean, hasierako ekintza batzuk gauzatu dira (% 25). 

• Gauzatu gabe (% 0) 
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2014-2018 Planak ez zuenez markatzen inolako lehentasunik ekintzen artean, 

ildo estrategiko bakoitzeko ebaluatu da ekintzen betepen maila, eta batezbesteko 

aritmetikoa kalkulatu da, eta horri esker, ildo horien xede estrategiko bakoitzaren 

balioa lortu da. 

Jarduera guztietarako prozesua osatuta, hona hemen guztizko ebaluazioa eta 

zehaztasunak, xede estrategiko bakoitzeko. 

 

2.2.2 Ebaluazioaren emaitza 
Estrategien eta ekintza-ildoen gauzatze-mailaren analisi eta ebaluazio prozesuak 

izandako emaitzaren arabera, esan daiteke Planaren % 60 ezarri dela, 

ondorengo eskeman azalduko dugun moduan. 

6 helburu estrategikoen betetze-maila. 
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Labur-labur, 5. eta 6. xedeak dira aurrerapen txikiena izan duten horietako bi, 

zaila baitzen ezartzea, ekimenen buruzagitza beharrezkoa zelako eta emaitzak 

zehaztea zaila zelako. Haatik, 4. xedea % 70 bete da, eta azpimarratzekoa da 

lan ona egin dela. 

Behean adierazitako ardatz bakoitzari dagokionez, xede horien barruko ekintza-

ildoak osatzen dituzten ekintzak zer mailatan gauzatu diren zehaztu da.  

1. HELBURU ESTRATEGIKOARI dagokionez (BEHARRIZAN ETA JOERA 
BERRIETAN OINARRITUTAKO INFORMAZIO ETA PRESTAKUNTZA BIZI 
ETA ERAGINKORRA), hauek dira planean proposatutako 6 ekintza-ildoen 

emaitzak:  

Ekintza-ildoetako bat (1) arrakastaz gauzatu da: 

• 1.6.- Kontsumitzaileei arreta ele bitan eskaintzen zaiela bermatzea, 

Eusko Jaurlaritzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko V. Plan 

Nagusiarekin bat (2013-2017). 

Beste lau (4) ekintza-ildo ontze-fasean sartu dira; horrela, horiek guztiz 

bukatzeko ekintzaren bat gauzatzeke dago, edo gehiago garatu behar dira, 

horien garrantzia dela eta, bereziki. Hauek izan dira: 

• 1.1.- Kontsumoaren alorrean sor daitezkeen gatazken aurrean modu 

bizian eta zehatzean erantzuteko aukera ematen duten prozedurak 

diseinatzea eta ezartzea 

• 1.2.- Kontsumoaren alorreko joera berriak behatzeko eta aztertzeko 

sistema bat egituratzea eta abiaraztea; pertsona kontsumitzaileen 

informazio- eta prestakuntza-beharrak hautematea 

• 1.3.- Informazioa zabaltzeko formatuak egokitzea etengabe beharren 

eta joera berrien arabera 
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• 1.5.- Irizpide komunak ezartzea eta pertsona kontsumitzaileen 

informazioa homogeneizatzea 

Ekintza-ildoetako bat planifikatu da, eta hasierako zeregin batzuk gauzatu dira. 

Hauxe izan da: 

• 1.4.- Prestakuntzara bideratutako baliabideak optimizatzea xede-

hartzaileen beharrak kontuan hartuta 

2. HELBURU ESTRATEGIKOAN (KONTSUMO  GATAZKAK  MODU  
ERAGINKOR  ETA  EFIZIENTEAN EBAZTEA), berriz, hauek dira planean 

proposatutako 6 ekintza-ildoen emaitzak:  

Bi (2) ekintza-ildo ontze-fasera igaro dira, hau da, guztiz amaitzeko zereginen bat 

falta da edo gehiago garatu behar dira, bereziki haien garrantzia dela eta. Hauek 

izan dira:  

• 2.4.- Erreklamazio eta arbitrajerako eskaeren izapidetze telematikoa 

hobetzea 

• 2.6.- Pertsona kontsumitzaileei zuzendutako informazioa eta 

prestakuntza sortzea Kontsumobidek gatazken konponketan 

dituen eskumenei, zerbitzuei eta erantzukizunei buruz  

Lau (4) ekintza-ildo gauzatze-fasean sartu dira, baina oraindik ere zenbait ekintza 

falta dira ontze-fasean sartzeko. Hauek izan dira:  

• 2.1.- Erreklamazioak kudeatzeko eta konpontzeko prozedura 

berraztertzea, hobetzea eta sinplifikatzea, arinagoa eta 

eraginkorragoa izan dadin, sareko bulegoek eta eragileek 

kalitatezko erantzun homogeneoa emango dutela bermatze aldera 
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• 2.2.- Bitartekotza sustatzea kontsumoaren alorreko gatazkak ebazteko 

bide gisa  

• 2.3.- Kontsumoko Arbitraje Sistemaren kudeaketa optimizatzea  

• 2.5.- Enpresentzat haien betebeharren inguruko informazio eta 

prestakuntza lanak garatzea  

3. HELBURU ESTRATEGIKOAN (MERKATUAN ETA PERTSONA 
KONTSUMITZAILEEN ETA ERABILTZAILEEN ESKUBIDEAK 
ERRESPETATZEN DITUZTEN ENPRESETAN PRESENTZIA IZATEA), berriz, 

hauek dira planean proposatutako 6 ekintza-ildoen emaitzak:  

• Bi (2) ekintza-ildo arrakastaz gauzatu dira:  

• 3.3.- Alertei erantzuteko jardueraren bizkortasuna eta eraginkortasuna 

hobetzea 

• 3.5.- Arbitraje-sistemara atxikitzea sustatzea 

• Hiru (3) jarduteko ildo gauzatze-fasean sartu dira, baina oraindik ere 

beharrezko zeregin batzuk falta dira ontze-fasean sartzeko. Hauek izan dira:  

• 3.1.- Pertsonekiko informazio- eta kontrol-lanak sendotzea beste eragile 

batzuekin lankidetzan, merkatuetan duten konfiantza hobetzeko 

(pertsona kontsumitzailea–enpresak) 

• 3.2.- Kontsumobideren kontrol-jarduera ospetsu egitea eta balioetsia 

izatea lortzea 

• 3.4.- Enpresekin, enpresa-elkarteekin eta langileekin harremanetan 

egoteko bideak eta mekanismoak ezartzea 

• Ekintza-ildoetako baten (1) plangintza egin da, eta dagozkion hasierako 

zereginetatik batzuk gauzatu dira:  
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• 3.6.- Zenbait sektoretan Jardunbide Egokien Kodea lantzea sustatzea 

4. HELBURU ESTRATEGIKOAN: KONTSUMOBIDEREN KONTSUMO-
POLITIKEKIN ETA HELBURU ESTRATEGIKOEKIN BAT EGITEN DUTEN 
ITUN SENDOEN SAREA, berriz, hauek dira planean proposatutako 2 ekintza-

ildoen emaitzak:  

• Bi (2) ekintza-ildoak sartu dira ontze-fasean; horrela, oraindik ere zeregin 

batzuk gauzatzeke daude edo gehiago garatu behar dira, bereziki haien 

garrantzia dela eta. Hauek izan dira:  

• 4.1.- Sailen eta erakundeen arteko lankidetza, pertsona 

kontsumitzaileak guztiz babesten direla bermatzeko 

• 4.2.- EAEn pertsona kontsumitzaileak eta erabiltzaileak defendatzen eta 

babesten dituzten erakundeen lana Kontsumobideren helburuekin 

bateratzea (KIAG sarea indartzea) 

5. HELBURU ESTRATEGIKOAN: LANGILE-TALDEA, ETENGABEKO 
HOBEKUNTZA ETA BERRIKUNTZA, berriz, hauek dira planean proposatutako 

3 ekintza-ildoen emaitzak:  

• Bi (2) ekintza-ildo ontze-fasera igaro dira, hau da, guztiz amaitzeko zereginen 

bat falta da edo gehiago garatu behar dira, bereziki haien garrantzia dela eta. 

Hauek izan dira:  

• 5.3.- Kudeaketa ona (eraginkortasuna, efizientzia) gauzatzeko behar 

diren azpiegitura teknologikoa eta tresnak bermatzea, 

Jaurlaritzaren Berrikuntza Publikoaren Planarekin eta Institutuaren 

beraren beharrekin bat  

• 5.4.- Erakundeko langileentzako prestakuntza- eta birziklatze-ekintzak 

egitea aurrez ezarritako plangintzarekin bat 
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• Hiru (3) jarduteko ildo gauzatze-fasean sartu dira, baina oraindik ere 

beharrezko zeregin batzuk falta dira ontze-fasean sartzeko. Hauek izan dira:  

• 5.1.- Kontsumobideko arloen eta zerbitzuen arteko komunikazioa eta 

koordinazioa hobetzeko foroak, bideak edo mekanismoak ezartzea  

• 5.2.- Lan-prozesuak eta -prozedurak hobetzea erakundeko pertsonen 

parte-hartzearekin eta inplikazioarekin  

• 5.5.- Langile-taldearen asebetetze-maila zein den jakitea, bai eta 

hobetzeko zer proposamen edo zer iradokizun egiten dituzten eta 

zer behar dituzten ere, eta erantzun egokiak emateko 

mekanismoak edo prozedurak ezartzea. 

6. HELBURU ESTRATEGIKOAN: OSPEA, IRUDIA ETA KANPO-
OIHARTZUNA, berriz, hauek dira planean proposatutako 4 ekintza-ildoen 

emaitzak:  

• Ekintza-ildoetako bat (1) ontze-fasean sartu da; horrela, oraindik ere zeregin 

batzuk gauzatzeke daude edo gehiago garatu behar dira, bereziki haien 

garrantzia dela eta. Hauxe izan da: 

• 6.3 KBk sarean duen ikusgaitasuna areagotzea  

• Bi (2) ekintza-ildo gauzatze-fasean sartu dira, baina beharrezko zeregin 

batzuk falta dira oraindik ontze-fasean sartzeko. Hauek izan dira:  

• 6.1.- Kontsumobidek zer ospe eta irudi dituen eta haren zerbitzuak 

erabiltzen dituzten pertsonek eta interes-taldeek zer asebetetze-

maila duten jakiteko aukera emango digun sistematika bat ezartzea  

• 6.2.- Komunikazio-ekintzak planifikatzea eta institutuaren komunikazio-

tresnak eta -euskarriak optimizatzea  
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• Ekintza-ildoetako baten (1) plangintza egin da, eta dagozkion hasierako 

zereginetatik batzuk gauzatu dira:  

• 6.4.- Kanpora irekitzea eta presentzia lortzea 

 

2.2.3 Planak betetzean eragin ona edo txarra izan duten 
faktore garrantzitsuak 

Planak hobeto eta txarrago betetzean eragina izan duten faktore batzuk 

identifikatu dira; hona hemen: 

• Lerrokatzea: antolaketa ez da behar beste lerrokatu estrategiarekin, 

ondorioz zailagoa da estrategia hori ezartzea. 

• Parte-hartzea: taldeak planaren diseinuan eta ezarpenean parte 

hartzeak berebiziko garrantzia du helburuak betetzeko garaian. 

• Emaitzetarako orientazioa: jardueretan ia soilik oinarritutako 

kudeaketak emaitza ukigarri gutxiago ekar ditzake. 

• Jarraipena: neurtzeko tresnak erabilita, estrategiaren etengabeko 

ebaluazioa eta kontrola egiteari esker, emaitza hobeak lor daitezke. 

• Ardaztea: estrategia erreferentziako agiri batzuk izateak nahasmendua 

ekar dezake, jarduketak sakabana ditzake eta aurreikusitako 

emaitzetatik aldendu. 

 

2.2.4 Ikasitako ikasgaiak Gomendioak 2020rako 

Ikusi ahal izan denez, 2014-2018 Planaren zenbait xede ez dira bete osorik, 

beraz, 2020rako berrikuspen eta egokitzapena egin da, globalizazioaren eta 

teknologia berrien joera berriei egokitutako helburu eta konpromisoak ezartzeko, 
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Kontsumobideren barneko kudeaketaren hobekuntza egin behar direla kontuan 

izanda. 

Hurrengo plangintza aldirako gomendio batzuk deskribatzen dira, hona hemen: 

• Barneko kudeaketa plan operatiboagoak ezartzea, plangintza 

estrategikoaren gaineko agiriarekin bat eginda, erantzukizunak ondo 

definituta, zabaltze errazago batekin hornituta eta barneko kudeaketa 

adierazleen bidezko jarraipena eginez. 

• Lan sistematika protokolizatuak martxan jartzea, unitate guztietarako 

jarduketa irizpide komun eta homogeneoak ezarrita. 

• Antolakundearen barneko kudeaketan hobekuntzak egitea, 

eraginkortasun eta emaitza hobea lortzeko, jarraipen eta monitorizazio 

sistema egokia inplementatuz eta antolakuntza definitutako 

estrategiarekin lerrokatuz. 
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3 EGOERAREN DIAGNOSTIKOA 
 

3.1 TESTUINGURU EKONOMIKOA 

Ekonomia eta gizarte aldagai batzuek Euskadiko kontsumoaren bilakaera 

baldintzatuko dute. 

Ikuskera makroekonomikotik, Eusko Jaurlaritzaren aurreikuspenen –plan hau 

erredaktatzeko unean (2017ko abenduan)– arabera, ekonomiaren eta enplegu 

sortzearen hazkundeari eutsiko zaio, azken ekitaldietako emaitzekin bat etorrita, 

EAEko ekonomiaren transformazio eta modernizazioarekin Espainiako, 

Europako eta munduko ekonomiaren bilakaerarekin bat eginda. Korritu tasa 

txikiek eta kontrolatutako inflazioak hurrengo urteetako kontsumo pribatuaren 

bilakaera gidatuko dute. 

Jarraian, EAEko ekonomiarentzat aurreikusitako bilakaeraren laburpena 

eskaintzen dugu, makroekonomiaren ikuskeratik: 

• BPGren bilakaera: Eusko Jaurlaritzaren estimazio ofizialen arabera, 

2018an BPGa % 2,5 haziko da. Hurrengo ekitaldietarako 

aurreikuspenen arabera, ekonomia hazkundea hurrengo ekitaldietan 

motelduko da, baina modu positiboan, % 2tik 2,5erako urkilan, 

abaguneko institutu eta erakunde nagusien aurreikuspenekin bat 

etorrita. 

  



 
 
 
 

 
 
 

Plan Estratégico Kontsumobide 2018-2020 35 

 

• Lanpostuen bilakaerarako aurreikusitako hazkundea % 1,7 da 

2018rako, hau da, ekitaldi horretan egun osorako 15.500 enplegu inguru 

sortuko dira. Hurrengo ekitaldietarako aurreikuspenak bide beretik doaz. 

 

• Aurreikuspenen arabera, etxeetako familia gastua 2018an % 2,4 izango 

da. Ekonomia eta enplegua lehengoratzeak kontsumoa lehengoratzea 

ekar dezake plan honen 2020. ekitaldirako. 

 

• Eusko Jaurlaritzaren helburua 2018an langabezia tasa % 10 izatea da, 

baita ondorengo ekitaldietan ehuneko hori jaistea ere, eta horrela, 

etxeetako kontsumoa handituko da. 

Labur-labur, aurreikuspenen arabera, hurrengo urteetako abagune ekonomikoari 

esker kontsumo pribatua haziko da. Izan ere, elementu hori positiboa denez eta 

hazkunde ekonomikoa eta enplegu sorkuntza erraztu, ahaleginak egin beharko 

dira eboluzioa iraunkor eta arduratsua izan dadin.  
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EAE-KO EKONOMIARAKO AURREIKUSPENAK (2017ko abendua) 

Urte arteko aldakuntza tasak. 

 2016 2017 2018 

BPG 3,1 2,9 2,5 

Gastua azken kontsumoan 3,0 2,8 2,3 

Gastua etxeko kontsumoan 3,1 3,0 2,4 

Gastua elkarte profesionalen 
kontsumoan 2,2 2,1 1,7 

Kapital-eratze gordina 3,3 3,3 3,3 

Barneko eskariaren ekarpena 3,0 3,0 2,6 

Kanpoko saldoaren ekarpena 0,0 -0,1 -0,1 

Enplegukoak 1,9 2,0 1,7 

Langabezia-tasa 13,4 11,3 10,6 

Iturria: Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza. Eusko Jaurlaritza 

 

EAEko etxeetako gastuen bilakaera eta egitura aztertzean, hauxe topatu dugu: 

• Euskal Estatistika Erakundea - Eustat-en arabera, etxe bakoitzeko 

batezbesteko gastua 2016an 33.691 euro izan zen, % 1,11 gehiago 

aurreko ekitaldian baino, izan ere, ekitaldi horretan, 33.318 euro izan 

zen. 2015ean, familia etxe bakoitzeko batezbesteko 2006ko gastua –

krisia baino lehen– gainditu zen jada. 

 

• Funtsean, gastuaren egitura ez da aldatu azken urteotan. 

Lehentasunezko gastuak etxebizitza, ura, elektrizitatea, gasa eta 
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bestelako erregaiak dira oraindik ere, guztizko gastuaren % 34,2. 

Bigarren kapitulua elikagaiena eta alkoholik gabeko edariena da, 

guztizkoaren % 13,9. Ondoren, honako hauek: jatetxeak eta hotelak, 

guztizkoaren % 11,2; garraioa, % 9,6; aisialdia eta kultura, % 5,3; 

jantziak eta oinetakoak, % 4,7; osasuna, % 3,3; eta irakaskuntza, % 1,6. 

EAEko guztizko gastuak (milaka euro) gastu taldeka eta lurralde historikoka. 

2016 

 EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa 

GASTUA GUZTIRA 30.311.924 4.193.263 16.190.889 9.927.772 

01 Elikagaiak eta alkoholik 
gabeko edariak 

4.197.396 566.552 2.177.014 1.453.830 

02 Alkoholdun edariak eta 
tabakoa 

480.000 50.307 267.855 161.838 

03 Jantziak eta oinetakoak 1.436.452 220.217 775.549 440.685 

04 Etxebizitza, ura, elektrizitatea, 
gasa eta bestelakoak 

10.361.493 1.449.624 5.627.033 3.284.837 

05 Altzariak, etxeko tresneria eta 
etxearen mantentze 
korronterako gastua 

1.346.145 181.429 749.302 415.414 

06 Osasuna 985.603 192.019 439.009 354.575 

07 Garraioa 2.914.909 409.826 1.499.889 1.005.195 

08 Komunikazioak 846.289 118.491 456.371 271.427 

09 Aisia eta kultura 1.618.374 241.113 838.492 538.769 

10 Irakaskuntza 474.824 67.429 248.090 159.305 

11 Jatetxeak eta hotelak 3.382.582 392.393 1.850.078 1.140.111 

12 Bestelako ondasunak eta 
zerbitzuak 

2.267.857 303.863 1.262.208 701.786 
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3.2 TESTUINGURU INSTITUZIONALA 

Kontsumobideren 2018-2020 Plan Estrategikoa bat etorri behar da Eusko 

Jaurlaritzaren estrategia orokorrarekin, Europako Batasunak diseinatutako 

kontsumo politikarekin eta Nazio Batuek formulatutako printzipioekin.  

• Eusko Legebiltzarrari eta iritzi publikoari aurkeztutako 2016-2020 XI. 
legegintzaldirako gobernu programaren azpititulua Giza Garapen 

Iraunkorra zen; azpimarragarria da kontsumoaren ikuskeratik 

Kontsumobideren 2020 Plan Estrategikoarentzat.  

 

Gobernu-programaren I. zutabearen helburuak enplegua, 

berraktibazioa eta iraunkortasuna ziren. Programa horren 1.1 

ardatzaren xedea hauxe zen hitzez hitz: Hazkunde sendoa, enplegu 

gehiago eta hobearekin. Eta estrategietako bat Turismoa, Tokiko 

Merkataritza eta Kontsumo Arduratsua bultzatzea zen. Hain zuzen, 

Gobernu Programaren 32. konpromisoa Kontsumobidek 

kontsumitzaileen alde egiten jarraitzea eta kontsumo arduratsua 

sustatzea zen. 

 

Kontsumo arduratsua sustatu behar da giza garapen iraunkor eta 

orekatua lortzeko, eta garapen hori bateragarria izan dadin hazkunde 

ekonomikoarekin, enpleguarekin eta tokiko merkataritzaren garapen eta 

modernizazioarekin, eta horixe bera da plan honen inspirazioa. 

 

• Europa 2020 planaren arabera, Europako Batasunaren hazkunde 

estrategiaren xedeak hauexek ziren: hazkunde adimentsua 
ezagutzaren eta berrikuntzaren bidez lortzea, ekonomia berdeagoan, 

baliabideak kudeatzen efikazagoa den ekonomian eta ekonomia 
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lehiakorragoan oinarrituta hazkunde iraunkorra lortzea eta enplegua 

eta gizarte eta lurralde kohesioa indartzeko hazkunde integratzailea 

lortzea. 
 
Berriz ere, erantzukizun eta iraunkortasunaren ideiak Europako 

Batasunaren ekonomia eta gizarte politika iradokitzen du, eta kontsumo 

politika horretara egokitu behar da, honako helburu hauek bilatuz: 

 
o Kontsumitzailearen eta erabiltzailearen eskubideak babestea. 

o Kontsumitzaileen eskubideak ekonomia eta gizarte aldaketei 

egokitzea bermatzea. 

o Merkatu bakarrean erositako produktuen segurtasuna 

bermatzea. 

o Informazio argia, zehatza eta koherentea jasotzea. 

 
Europako Batasunaren aburuz, kontsumitzaile eta erabiltzaileak 

babestea bateragarria da hazkunde ekonomikoarekin. Batasunaren 

iritziz, Europako kontsumo politikaren funtzio nagusia kontsumitzaile eta 

erabiltzaileei merkatu bakarraren aukerak aprobetxatzen laguntzea da. 

Hori egitean, ekonomia hazkundea era gizarte aldaketa ere bultzatzen 

da. Kontsumoko gastua Europako Batasunaren Barne Produktu 

Gordinaren % 75 da. 

 

Europako Batasunaren kontsumo politikaren lehentasuna 

kontsumitzaileen interesak aldeztea da, segurtasuna bermatuz zenbait 

eremutan, alegia: jostailuak, gailu elektrikoak, kosmetikoak, farmazia 

produktuak, elikagaiak, supiztekoak, norbanakoen babeserako ekipoak, 

makinak eta aisiako ontziak. Horri esker akastun produktuak merkatutik 

ken daitezke.  
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Europako Batasunak honako alor hauetan ere babesten ditu 

kontsumitzaileen interesak: 

 

o Bidezko merkataritza jardunbideak 

o Publizitate engainakorra eta konparatzailea 

o Salmentako teknika erasokorrak debekatzea 

o Prezioak adierazi eta etiketatzea 

o Abusuzko kontratu-klausulak 

o Urruneko eta etxerako salmenta 

o Multijabetza eta opor konbinatuak 

o Elkargokideen eskubideak  

o Kontsumitzaileen finantza interesak babestea 

EBk berebiziko kezka du herritarrak aro digitalean babestearekin. 

Horretarako, arestian Europako Batasunean lankidetza indartzeko 

erregelamendua onartu da eta Espainian 2010ko urtarrilaren 17tik 

jarriko da indarrean. Ideia herritarrek barruko merkatuan guztiz parte 

hartu ahal izatea da, eta horretarako, beharrezkoa da mugaz gaindiko 

ondasunak eta zerbitzuak erosteko aukera eta konfiantza indartzea, 

online transakzioei dagokienez batez ere. 

• Nazio Batuen Agenda 2030: Nazio Batuen Erakundeak aspaldian 

lehenetsi zuen kontsumitzaile eta erabiltzaileen babesa. Hain zuzen, 

Ekoizpen eta Kontsumo Arduratsua izeneko Nazio Batuen Agendaren 

12. helburuaren arabera, agenda horren helburuetako bat kontsumo eta 

ekoizpen iraunkorren ereduak bermatzea da, bi norabidetan 

bideratutako jarrera aldaketak bultzatuz: 

 

o Hondakinak murriztea 

o Erosi baino lehen, hausnartu eta aukera iraunkorrak hautatu  
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Nazio Batuen planen sorburua artegatasun bat da, hauxe: 2050ean, 

9.600 milioi biztanle egongo dira munduan, klase ertaina biziki 

handituko da mundu osoan eta erosahalmen handiagoa izango du, 

beraz, ingurumenari eragindako kaltea konponezina izan daiteke 

etorkizuneko belaunaldientzat. Ingurumenarekiko begirunea duten 

kontsumo usadio arduratsuak sustatzea, beraz, agendaren 

helburuetako bat da, eta horri enpresek norabide berean irtenbide 

berritzaileak eskaintzeko duten gaitasunarenganako konfiantza 

gehitzen zaio. 

 

3.3 JOERAK ETA EKONOMIA, GIZARTE ETA 
TEKNOLOGIA TESTUINGURUA 

Gizarte modernoan aldaketa asko (sakonak eta oso azkarrak) ari dira gertatzen, 

eta etxeetako kontsumoan dute eragina. Aldaketa garrantzitsuenek lotura 

daukate teknologia berriak sartzearekin, biztanleen zahartzearekin, familiak 

antolatzeko molde berriekin eta globalizazio ekonomikoarekin. 

Teknologia berriak eta mota guztietako gailuak (sakelako telefonoak, 

tabletak, ordenagailuak eta abar) agertu eta garatzeak eta internet etxeetan 

sartzeak kontsumo elektrikoaren hazkundea ekarri du. Datu batzuk ematea 

nahikoa da gorago aipatutakoa baieztatzeko: 16 eta 74 urte bitarteko biztanleen 

% 85ek erabiltzen du internet, etxeen % 82,6k du eskura sarea, kontsumitzaileen 

% 56,1ek online bilatu dute gero erosketak egiteko; praktika hori oso ohikoa da 

20 eta 39 urte bitarteko biztanleen artean, baina usadio ohikoa da 40 eta 59 urte 

bitartekoen artean, EAEko biztanleen % 30,5ek B2C transakzioren bat egin 

azken urtean eCommerce-n. Ez dago zalantzarik, kontsumo joerak ari dira 

aldatzen, beraz, orain arte ezezagunak ziren gatazka eta arazo berriak sortzen 

dira. Erakunde asko, Kontsumobide besteak beste, euren izaera dela-eta, 

egokitu behar dira.  
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Biztanleria txiri-txiri zahartzeak kontsumoan eta kontsumo tipologian ere badu 

eragina. Eragina bi motatakoa da: Baga, zaharrak gero eta gehiago dira eta 

biziraupen itxaropena gero eta luzeagoa da; zaharrok dependentzia eta 

osasunarekin lotutako zaintza handiagoa beharko dute. Kategoria berriak dira 

etxeko gastuetan, kolektiboa oso zaurgarria da eta bereziki babestu behar dira. 

Biga, eta alderantzizko esanguran, gero eta zahar gehiago dira aisialdiarekin, 

turismoarekin, bidaiekin, kulturarekin, kirolarekin eta abarrekin lotutako 

kontsumoak egiten jarraitzeko bizi baldintzak dituztenak, eta teknologia berriek 

sarrera berri eta hobeak eskaintzen dizkiete. Kontsumo tipologia horren bilakaera 

aztertu behar da eta zaharrak –kontsumismo kulturatik belaunaldiz belaunaldi 

datorren taldea– babestu behar dira. 

Gure kasuan, euskal gizarteak orain dela urte batzuk hasitako biztanleria 

zahartzeari eutsiko dio. Grafiko hauetan ikus daitekeen moduan, kalkulatzen da 

65 urtetik gorakoak % 27 izan daitezkeela 2030ean. 

  

Iturria: Eustat. 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

Plan Estratégico Kontsumobide 2018-2020 43 

 

Familiak antolatzeko molde berriak –guraso bakarreko familiak edo 

norbanakoak eta bestelako moldeak– ere hazten ari dira eta horrek eragina eduki 

kontsumoan. Familiak ugaritzen diren heinean txikitzen da batezbesteko 

tamaina. Aldaketa horiek eragina dute etxeetako gastu erabakietan eta egituran 

eta osagai nagusietan: etxebizitza, elikagaiak, garraioa, energia eta abar. 

Are garrantzitsuagoa da globalizazioaren eragina bidaien eta online 

kontratazioaren hazkundean, turismoaren garapenean eta bide elektronikoz 

atzerrian egindako erosketen hazkundean, gustuen eta ohituren 

homogeneizazioan eta abarretan, hau da, kontsumo jarrerak aldatu dira. 

Labur-labur ikusten ari garen aldaketa teknologiko, sozial eta ekonomikoak 

sakonak izateaz gain, azkar-azkar ari dira gertatzen eta kontsumoan eragina dute 

ikuskera ugaritik. Aurreikuspenen –hazkunde ekonomikoa, klase ertainen eta goi 

mailako klase ertainen hazkundea, produktuen eta zerbitzuen estandar globalak 

eta abar eta abar– arabera, etxeen kontsumo ugarituko da eta tipologia eta 

ordaintzeko moduak aldatuko dira.   

Kontsumobideren arabera, oso erne egon behar da aldaketok direla-eta misioa 

erantzukizunez eta eraginkortasunez gauzatzen jarraitu ahal izateko, 

kontsumitzaile eta erabiltzaileei begira.  

 

3.4 EGUNGO KONTSUMITZAILEAREN JOERAK 

Kontsumitzaileak babesteko eta defendatzeko, produktuak eta zerbitzuak 

eskuratzeko moldeak eta azkar-azkar aldatzen ari diren gizartearen eta 

herritarren joera berriak ondo-ondo ezagutu behar dira. Ezagutza hori lortzeko, 

kontsumoko ondasunen industriak erabiltzen dituen iturri berberak erabili 

daitezke: marketina eta merkatuen azterlana. 
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Eskariaren aldeko erosteko erabakiak eskasia fisikoak betetzeko 

beharrizanarekin lotutako elementu objektiboetan oinarritzen dira; halaber, 

elementu psiko-soziologikoagoak kontuan hartu behar dira, adibidez: 

kontsumitzailearen jarrerak eta balioak, joerak, publizitatearen eragina edo 

produktuak eta zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresen sarean izandako 

konfiantzari emandako garrantzia. 

Aldi berea, dena den, faktore soziologikoek eragina daukate beharrizan fisikoen 

asetzean, hau da, kontsumoaren gakoa ez da eskuratzen den gauza, baizik eta 

zelan eskuratzen den, noiz eskuratzen den, erosketaren baldintzak, transakzioa 

egiteko bidea edo ordaintzeko moldea ere. 

Gorago aipatutako aldagai objektiboek –soziodemografikoak, adibidez– 

kontsumo jarrerak azaltzen zituzten, baina gero eta erabilgarritasun txikiagoa 

dute. Erosketak egitea gero eta konplexuagoa da, hau da, segmentuen 

araberako marketina egitetik marketin pertsonalizatua egitera igarotzen ari da, 

eta orain jada ez dira aurreko aldagaiak erabiltzen, baizik eta kontsumitzaile 

bakoitzak erosteko egiten dituen benetako erosketa egitateak. Horrela, adin, 

sexu eta gizarte-maila bereko norbanakoek desberdin jardun eta pentsatu eta 

bizi estilo desberdinak eduki ditzakete eta kontsumitzeko moldeak oso 

desberdinak izan daitezke.   

Alderdi horiek kontuan izanda, kontsumoko produktuen eta zerbitzuen eremuan, 

kontsumitzailearen eskubideen babesean eragina duten joera batzuk sortzen 

dira. 

Ikuspegi soziodemografikotik, kontuan hartu ohi diren lau faktoreak gero eta 

konplexuagoak dira: 

• Adina: Kontsumoak ez dira desberdinak adinaren arabera bakarrik, 

baizik eta adin talde bakoitza kontsumo rol berriak ari da hartzen. Umeek 
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erabakimen handiagoa dute eta, erosteko garaian, gazteen moduan 

dihardute. Helduek gazte itxura luzatu nahi dute gazteen jarrerak 

eskuratuz. Zaharrak ere ari dira aldatzen kontsumitzeko moldeak, 

beharrizanak direla-eta –osasuna eta bizitza luzeagoa– zein gero eta 

aktiboagoak direlako eta hezkuntza handiagoa dutelako. 

 

• Sexua: Emakumeen eta gizonen arteko arteko desberdintasunak gero 

eta ahulagoak dira kontsumo moldeei dagokienez.  

 

• Erosahalmena: Diru-sarrera handiagoen eta luxuko produktuen 

erosketen arteko korrespondentzia jadanik ez da zuzenean 

proportzionala. Diru-sarrera handienak dituztenek bakuntasunaren eta 

erosotasunaren alde egin dute; talde herrikoiago batzuek, ordea, 

luxuzko erosketak egiten dituzte. “Erosteko uneak” ere distortsionatzen 

du korrespondentzia hori. Eta ezin da ahaztu krisialdi ekonomikoak etxe 

askotan izan duen eragina, ez bakarrik diru-sarrerak murrizteko, baizik 

eta enpleguaren prekarietatea handitzeko ere. 

 

• Familia unitatearen egitura: Ezkontideak eta seme-alabek osatutako 

familia tradizionalaren aurrean, gaur egun gero eta ugariagoak dira 

familia unitate desberdinak, esaterako, seme-alabarik gabeko bikoteak, 

guraso bakarreko familiak, ezkontide homosexualak eta abar, eta horrek 

bistako eragina dauka kontsumoan eta erakunde publikoek eta 

pribatuek kontsumitzailea defendatzeko eskaini behar duten babesean.  

Gaur egun. kontsumitzaileek , orokorrean, erosotasuna eta hedonismoa bilatzen 

dute. 

• Osasuna: Zaintza pertsonala, osasuna eta itxura fisikoa bereziki 

zaintzen dira. Jendea kezkatuago dago gehiegizko pisuagatik, eta 
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produktu osasuntsuak, organikoak eta naturalak bilatzen ditu. Tentu 

handiz bermatu behar da etiketetan eta publizitatean jakinarazitako 

ezaugarriek benetan izan ditzaten espero diren efektuak. 

 

• Erosotasuna: Egungo bizimoduan denbora falta etengabekoa da. 

Etxeko lanak edo hornidura erosketak ahalik eta denbora gutxien 

dedikatu behar diren lanak dira. Zentzu horretan diharduten produktuek 

edo zerbitzuek harrera ona izango dute. 

 

• Hedonismoa: Gure gizarteak plazeraren bilaketa aldezten du, 

esperientzia eta sentsazio berriak lehenetsiz. Jangai exotikoa, ingurune 

atseginak, zapore berriak... 

 Halaber, balio berriak gehitzen dira: 

• Artaldekeriaren aurka: Kontsumitzaileak norbera izan nahi du, 

beharrizan propioak eta indibidualak dituela aintzatets dezaten, hau da, 

aintzatets dadin talde edo merkatu baten beharrizan globalak ez direla 

norbanakoenak:  Nahi du pertsona indibidual gisa identifikatzea, gustu 

eta lehentasun partikularrekin. 

 

• Konektagarritasuna Denbora guztian konektatuta egotea eta 

besteekin harremanetan egotea ez da beharrizan teknologiko hutsa, 

baizik ere soziala ere. Gero eta garrantzi handiagoa dauka besteokiko 

harreman aberatsak edukitzeak. Produktu edo marka batzuk batasun 

puntu bat izan daitezke, eta benetako erkidegoak sor ditzakete. 

 

• Etxearen garrantzia: Etxea eta familia plazer eta distentsio uneak 

bizitzeko eremu bihurtu dira, konforta bilatzen da, lagunekiko afariak, 

bideo-jokoak… Eta hori guztia kaleko eta batzeko espazio publikoak 
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baztertu gabe, esaterako, jatetxeak eta kafetegiak edo aisialdi eta 

erosketa esparruak. 

Esan bezala, ezinezkoa da kontsumitzaile guztien joera komunei buruz hitz 

egitea. Merkatuaren segmentaziotik hipersegmentaziora igaro da, eta teknologia 

berriei eta internet bidezko erosketei esker, “kategoria-pertsona” kontzeptura 

heldu da. Kontsumitzaile bakoitza mundu propio bat da, eta hortik abiatuta 

kontsumitzaileen eskurapenak ezagutzen dira eta horri esker, eskaintza 

berezitua eta esklusiboa aurkez daiteke. 

Dena den, kontsumitzaileen ezaugarri batzuk identifika daitezke, hots, “azken 

modan” egoteko. 

• Hibridoa: Eskaintzei arreta berezia eskaintzen zaie, baina gai dira 

kopuru handia gastatzeko esperientzia zehatz batean. Oso arrazionala 

da erosketa batzuetan eta irrazionala, ordea, beste batzuetan, hau da, 

bost zentimo aurrezten dira jogurt batean eta ez dago zalantzarik 

luxuzko jatetxe bateko afari batengatik izugarrizko prezioa ordaintzeko. 

 

• “Prosumer (ProactiveConsumer)”: egungo kontsumitzailea 

proaktiboa da, zerbitzu edo produktuaren egituratzean parte hartzen du 

sare sozialetako iritzi eta iruzkinen bidez. Aktiboki bilatzen du 

interesatzen zaion informazioa eta jakinarazten du, beraz, preskriptore 

bihurtzen da.  

 

• Zorrotzagoak: Zerbitzu hobea nahi dute eta arreta pertsonalizatua. 

Igurikimenak asetzeko aukera berriak bilatzen dituzte.  

 

• Zaharragoak: 2020an, munduan 65 urtetik gorako 700 milioi pertsona 

egongo dira. Biztanleria zahartzea egiazkoa da. Dena den, ez dira 
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biztanle konformistak. Kontsumoaren gaian etengabeko berritasunak 

behar dira.  

 

• Konprometituak: Kontsumitzaile berria konprometituago dago 

ingurunearekin, auzoan gertatzen denarekin, ingurumenarekin, jarduera 

solidarioekin. 

Informazio eta komunikazioaren teknologia berriek eragin izugarria izan dute 

kontsumoan, kontsumitzeko moldean eta kontsumitzaileak defendatzeko 

erakundeen rolean berean. Azken hamarkadotan, ordenagailu, smartphone, 

tablet eta bestelako gailu digitalen erabilerarekin eta merkataritza elektronikoaren 

hazkundearekin lotutako aldaketa ugari gertatu dira. Aldaketoi esker, gaur egun 

kontsumitzaile adituak prestatu dira, eta sarearen bidez informazio ugaria 

jasotzen dute. Interneti esker, kontsumitzaileek eskuragarri dauden produktuen, 

prezioen eta kalitateen inguruko informazio hobea eskura dezakete. Hortaz, 

kontsumitzaileen eta ekoizleen arteko distantzia gero eta txikiagoa da. 

 

3.5 BENCHMARKING 

Plan estrategiko honen garapenean, Kontsumobideren taldeak beste erakunde 

eta autonomia erkidego batzuen jardunbide onak aztertu ditu. Azterketa hori 

kontuan izanda, honako ondorio hauek lortu dira bi taldetan banatuta: 

antzekotasunak eta desberdintasunak, hau da, antzeko moduan egiten diren 

jarduerak eta oso modu desberdinean egiten direnak, zeinetatik ikasi ahal 

baitugu eta eurei esker hobetu baitezakegu: 
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Antzekotasunak      Desberdintasunak 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 AMIA KONTSUMOBIDE 

Kontsumobideko taldeak antolakundearen diagnostikoaren hausnarketa eta 

gaurkotzea egin du, 2014-2018 Plan Estrategikotik gertatu diren aldaketak 

identifikatzeko. Labur-labur, barneko esparru batetik ikusita, aldaketa horiek 

lotura daukate EAEko gizartearen bilakaeran erakundeak izan duen 

sendotzearekin. Kanpora begira, aldaketa handienek lotura daukate teknologia 

berriek eta ekonomiaren nazioartekotzeak sustatutako kontsumitzeko eta 

ordaintzeko molde berriak agertzearekin. Hausnarketa estrategiko horren 

ondorioz, Kontsumobideren AMIA analisia honelaxe geratzen da: 

  

• Jaurlaritzaren sail zehatz batekiko 

mendekotasuna 

• Sailarekin lerrokatutako komunikazio 

politikak 

• Langile / biztanle ratioak, antzekoak 

• Zerbitzu Nagusiak. + ordezkaritzak 

eskualdeko kontseiluetan + KIUBak 

• Kontsumitzaile elkarteekiko harreman 

ugariak  

• Ez dituzte beti kudeatzen 

erreklamazioak 

• Zehatzeko azkartasun handiagoa 

• Zerbitzu Karta eskuragarri egotea 

• Zuzeneko harremanetan kontsumo 

molde berriekin Adib.: UBER 

• Europako proiektuak zuzendu edo 

bertan parte hartzea 

• Erreklamazioengatiko tasa 

enpresei 
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indarguneak 

• Taldearen esperientzia eta 

profesionaltasuna 

• Langileak prestatzeko eta birziklatzeko 

baliabideak erabili ahal izatea 

• Kontsumobide administrazioarena da, eta 

agintaritza aintzatetsia du  

• Langileen jarrera positiboa (motibazioa) 

• Webgunea, bloga, sare sozialak 

• Aurrez aurre, telefonoz eta telematikoki 

hartzea 

ahuleziak 

• Funtzionamendu protokoloak gutxitan 

erabiltzea  

• Aldaketari egokitzeko zailtasunak 

• Lankidetza eta koordinazio eskasa  

• Dibertsitateak eragindako 

espezializaziorik eza 

• Atxikitako sailekin lotutako irudia 

• Langileen txandakatzea 

• Zailtasuna erakundearen jarrera 

finkatzeko 

aukerak 

• Teknologia berriak gero eta gehiago erabiltzen 

dira eta administrazioarekiko online 

harremanak. 

• Kontsumitzaileak babestu, defendatu eta 

zaintzeko mezuak hedatzen dituzten 

komunikabideak. 

• Sare sozialetan egotea 

• Kanpoko presentzia eta jardunbide onen 

hedapena, kontsumitzaileen babes eremuko 

erreferentzia gisa. 

• Eragile berriak, nazio presentzia duten 

elkarteak, adibidez 

• Lankidetzak enpresa kolektiboekin 

mehatxuak 

• Egungo eskumen-banaketa 

• Kontsumitzaileek gutxi ezagutzen dituzte 

euren betebeharrak, eskubideak 

erreklamatzen dituztenean. 

• Komunikabideek alarma sozialeko kasuetan 

duten eragina eta igurikimen faltsuak sortzea. 

• Zailtasunak nazio irizpideak ezartzeko 

• Erabiltzailea eragile askorengana zuzen 

daiteke 

• Kontsumo molde berriak antolakundea 

egokitzeko beharra dela-eta 
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4 ESTRATEGIA BERRIA 2020 
 

4.1 PLANAREN IKUSPEGIA 

Euskadi aitzindaria – estatuan eta eskualdeen artean– izan zen kontsumitzaileak 

babesteko politika ezartzeko unean, 80ko hamarkadaren hasieratik hain zuzen. 

Hurrengo urteetan, legegintza eta jarduera instituzionala osatu zen eta sektore 

eta jarduera berrietara zabaldu zen. 

Berriz ere, mende honetako lehen urteetan, Euskadin garai berrietara egokitzen 

saiatzen zen egitura instituzionala ezarri zen. Kontsumitzaileen estatutua 

aldatzeko eta Kontsumobide sortzeko eta berorren funtzioak eta egitura 

finkatzeko urteak izan ziren. 

Oraingoa ere aldaketa aldia da. Kontsumitzeko eta ordaintzeko molde berriak ari 

dira agertzen eta orain gutxira arte zeharo ezezagunak ziren egoerak ari gara 

ezagutzen, informazio eta komunikazio teknologia berriak sortu direlako. 

Gorago aldaketa horietako asko aipatu ditugu, alegia: produktu eta zerbitzu 

berriak agertzea, merkataritza elektronikoaren hazkunde esponentziala, nazioz 

gaindiko truke elektronikoen hazkundea, iruzur molde berriak eta hori jazartzeko 

zailtasunak eta askoz nobedade gehiago. 

Kontsumitzaileen eskubideak defendatzeko eta kontsumitzaileok babesteko 

antolakundeak erronka berrioi egokitu behar zaizkie, eta erronka horietako asko 

handiak eta sakonak dira. Halaber, legeria aldatu eta aldaketetara egokitu behar 

da, besteak beste, erakunde arteko lankidetza modu berriak bilatzeko. 2020 Plan 

Estrategiko honen helburua egoera horri aurre egitea da. 
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4.2 PLANAREN EGITURA 

Kontsumobide plan estrategikoaren mailak: 

• Misioa, ikuspegia eta balioak 

• Ardatz estrategikoak 

• Ekintza lerroak 

• Ekintzak 

 

 

Misión

Visión

Valores

Objetivos

Ejes Estratégicos

Líneas de actuación

Acciones

Proyectos Estratégicos

Metas estratégicas

Evaluación y seguimiento
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4.3 MISIOA 

Kontsumobideren misioa helburuari aurre egitea da. Kontsumobideren xedea 

hauxe da: 

Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutuaren misioa Euskadiko 

kontsumitzaile eta erabiltzaileen eskubideak defendatzea da eta eurei 

beharrezko tresnak ematea, eurok euron burua babes dezaten. 

 

4.4 IKUSPEGIA 

Antolakunde baten ikuspegiaren funtzio nagusia misioa definitu eta lortzeko 

erreferentzia esparrua ezartzea da, hau da, antolakundeak etorkizunean izan 

nahi duena definitzea. Ikuspegiaren adierazpenak norabide eta ikuspegi 

estrategikoa ematen dio antolakundeari eta helburuak finkatzen laguntzen du. 

Kontsumobideren ikuspegi adierazpena honelaxe ezarri da: 

Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutuak Euskadin eta Espainian kontsumo 

alorreko erreferentzia izan nahi du. 

Kontsumobidek nahi du aintzatets dezaten baliabide erabilgarria eta 

ezinbestekoa dela honetarako: 

• Kontsumo ekintzetan, gatazkak prebenitzeko, saihesteko, gutxitzeko 

eta konpontzeko 

• Kontsumitzaileengan eta erabiltzaileengan, eta enpresa eta profesional 

antolakundeengan konfiantza sortzeko 

• Kontsumo arduratsu, iraunkor eta segurua sustatzeko 
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4.5 BALIOAK 

Estrategiak eta planak edozein izanda ere, antolakundeak etengabe eduki behar 

ditu garapen estrategikoa eta operatiboari eusteko balio sendoak. 

Kontsumobiden balio horiek honelaxe definitu dira: 

• Hurbiltasuna: Irisgarritasuna, solasteko gaitasuna, elkarrizketarako eta 

bitartekaritzarako prestasuna eta erantzuteko azkartasuna 

• Zorroztasuna: Eraginkortasuna eta eraginkortasuna jarduketa guztietan 

• Sentikortasuna: Sentsibilitatea talde zaurgarrienekin 

• Malgutasuna: Kontsumo molde berriei egokitzea 

• Kalitatea eta etengabeko hobekuntza Etengabeko hobekuntza, 

berrikuntza eta kudeaketaren ebaluazioa 

• Talde lana:Talde-lana. Inplikatutako eragile guztiekiko aliantza 

iraunkorren sarea eraikitzea 

 

4.6 2020RAKO PLAN ESTRATEGIKOAREN IRIZPIDE 
IRADOKITZAILEAK 

Antolakundearen misioa, ikuspegia eta balioak oinarrituta eta barneko eta 

kanpoko diagnostikoa eginda, Kontsumobideko taldeak hurrengo urteetarako 

jarduera gidatuko duten irizpideak ezarri ditu. Kontsumobideren jarduketaren 

irizpideok plan estrategikoan azalduko dira eta honako hauek dira: 

• Aitzinatzea eta proaktibitatea ingurunearen aldaketei dagokienez, 

jazokizunen aurretik joateko eta prebentzio lanak bultzatzeko. 

 

• Herritarrekiko konpromisoa, euren eskubideak babesteko, eta 

etengabeko informazio, komunikazio eta prestakuntza, eskakizunei eta 

beharrizanei aurre egiteko. 
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• Kontsumo arduratsua, gizarte kohesioaren eta giza garapen 

orekatuaren palanka gisa. 

 

• Kontsumo arduratsu eta etikoaren aldagaia kontuan hartzea, enpresen 

lehiakortasunaren estrategiaren beste faktore bat gehiago bezala. 

 

4.7 ARDATZ ESTRATEGIIKOAK 2020RAKO  

Kontsumobide bezalako antolakunde baten eskumenen eta izateko arrazoiaren 

esparruan, eta aldaketa teknologiko digitalak, etengabe hazten den 

nazioartekotzea eta gizarte-erantzukizun eta iraunkortasun kontzeptuen 

agerpena kontuan izanda, honako ardatz estrategiko hauek definitu dira, zeinak 

helburu nagusiak baitira eta hurrengo urteetan antolakundearen jarduketak 

gidatuko dutenak baitira: 

• 1. ardatza: Antolakundea kontsumo eta ordainketa molde berrietara 

egokitzea 

• 2. ardatza: Arinago eta efikazago informatu eta prestatzea 

• 3. ardatza: Pertsona kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideak 

errespetatzeko jarrera sustatzea enpresetan  

• 4. ardatza: Bikaintasunerantz lan egitea kontsumo gatazken 

konponbidean 

• 5. ardatza: Lankidetza eta kooperazio sare hobeak garatzea 

• 6. ardatza: Kontsumobideren ikusgarritasuna indartzea 
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4.7.1 1. ardatza: Antolakundea kontsumo eta 
ordainketa molde berrietara egokitzea 

Helburuak: 

Informazio eta komunikazioaren teknologien garapenak kontsumo eta ordainketa 

molde berriak bultzatu ditu, zeinak kontsumitzeko joerak azkar ari diren aldatzen. 

Orain arte ezezagunak ziren gatazkak eta egungo tresnekin jazartzeko oso zailak 

diren forma berriak ari dira sortzen. Halaber, talde batzuk ari dira kontsumo molde 

berri horietara batzen, baina informazio eta prestakuntza eskasarekin. Zaila da 

gatazka eta iruzur horietako asko borrokatzea, euren jatorria gure mugetatik 

kanpo dagoelako, Europatik haratago ere, eta mazi oso zaila da jakitea non 

dagoen jatorria. Egoera berria dela-eta, adi egon behar da gertatzen ari diren 

aldaketekin, informazio eta prestakuntza kanpainak bultzatu behar dira eta 

administrazioen arteko koordinazioa indartu. 

Finean, administrazioak bermatu behar du ekonomiaren eta gizartearen 

digitalizazioak ekar dezan –Europako Batasunak berak proposatu bezala– 

kontsumitzaileen ongizate handiagoa eta gizarteratzea, zaurgarrienen egoera 

berezia kontuan hartzeari esker eta helburu egokiak dituen araudi ondo 

egituratua garatzeko gai den erregulazio adimentsuari esker. 

Arrakastaren faktoreak: 

• Joerak eta gatazka eta iruzur tipologia berriak aztertzeko tresnak 

erabiltzea 

• Prebentziozko tresnak erabiltzea 

• Talde zaurgarrienak identifikatzea 

• Informazio eta prestakuntza kanpainak egitea 

• Koordinazio eta lankidetza instituzionaleko tresnak indartzea 
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4.7.2 2. ardatza: Arinago eta efikazago informatu eta 
prestatzea 

Helburuak: 

Egiazko informazio azkarra, kontsumitzaile eta erabiltzaileek erraz ulertzen 

dutena, horiek babesteko politika eraikitzeko oinarria da. Informazioaz gain, 

prestakuntza eman behar zaie talde babesgabe eta zaurgarrienei, adibidez, 

umeak, nerabeak eta gazteak, zaharrak eta bestelako talde sentikorrak, alegia, 

kontsumo forma eta molde berriei buruzko informazio eta prestakuntza. Halaber, 

informazio horrek jarduera eta kontsumo espezifikoak hartu behar ditu oso 

kontuan, esaterako, osasun produktuekin elikagaiekin, marka kontsumoarekin, 

finantza produktuak kontratatzearekin edo sarean kontsumitzearekin lotutakoak. 

Informazioa eta hezkuntza, beraz, gatazkak prebenitzeko eta gutxitzeko, 

gatazkak konpontzeko eta kontsumitzaile eta erabiltzaileen eta inplikatutako 

eragileen erantzukizuna sustatzeko baliabideak dira. Jarduketa-filosofia horrek 

honako hauek ahalbideratuko ditu: 

• Kontsumitzaileek prestakuntza eta informazio hobea izatea, jakin 

dezaten zein diren euren eskubideak eta betebeharrak, merkatuan 

jarduten dutenean arduratsuak izan daitezen. 

 

• Informazio interesgarria eskuratzeko erraztasunak ematea, batez ere 

gehien, urgentziaz eta alarma handiagoz eskatzen den informazioa. 

 

• Kontsumobidek jasotzen dituen kontsultei erantzun hobea eta 

azkarragoa ematea. 

 

• Kontsumobideko prestakuntza zentroen ezagutza eta 

aprobetxamendua hobetzea. 
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Arrakastaren faktoreak 

• Bezero segmentuei egokitzea eta eurengana zuzentzea 

• Kontsumo molde berriak identifikatzea eta eurei egokitzea 

• Talde zaurgarrienak eta arriskurik handiena duten jarduerak 

identifikatzea  

• Kalitateko hornitzaile sare esperientziaduna edukitzea 

• Informazio eta komunikazioaren teknologien ondoriozko aukerak 

aprobetxatzea. 

• Erantzuna emateko eta zerbitzuak emateko kalitatea, 

homogeneotasuna eta bizkortasuna dela-eta aintzatespena lortzea. 

 

4.7.3 3. ardatza: Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen 
eskubideak errespetatzeko jarrera sustatzea 
enpresetan 

Helburuak: 

Kontsumobideren helburu estrategikoa enpresek kontsumitzaileen eta 

erabiltzaileen eskubideak zorrotz bete ditzaten lortzea da. Kontsumobideren 

aburuz, enpresei dagokienez, merkatuaren kontrol hutsetik (ikuskapenak eta 

zehapenak) haratago joan daiteke eta, horregatik, enpresok kontsumo politikan 

integratu nahi ditu eta kontsumitzaile eta erabiltzaileen eskubideengatiko 

errespetua estrategiaren lehiakortasunaren beste faktore bat bezala har dezaten, 

garapen iraunkorra eta hazkunde orekatua diren helburuekin bat eginda. Ez da 

kasualitatea, adibidez, 2017-2020 Merkataritza Gida-planak kontsumitzaileak 

merkataritza ekosistemaren bihotzean jartzea, hau da, kontsumitzaileen 

igurikimenak betetzera eta kontsumitzaileok babestera bereziki zuzentzea, hots, 

produktua segurua izatea, ekitetan azaldutakoarekin bat etorrita, produktua 
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adostutakoaren arabera ematea edo eskura jartzea edo produktua 

legezkotasunaren eta giza eskubideen printzipioekin egin izana. 

Hain zuzen, hauexek dira Kontsumobideren proposamenak: 

• Arauak betetzen direla bermatzea, sektore sentikorrenen eta 

gorabehera gehien duten sektoreen kontrola lehenetsiz. 

 

• Zorrotz jardutea arau-urraketak eta merkatuko jardunbide txarrak 

jazartzeko eta ezabatzeko. 

 

• Kontsumo etiko eta arduratsuaren kontzeptuak erakundeen gizarte-

erantzukizuneko estrategietan integratzea. 

 

• Kontsumo etikoa eta arduratsua eta arbitraje sistema borondatezkorako 

atxikipena gobernuaren irizpideetan integratzea, laguntzak, diru-

laguntzak eta sariak edo bestelako enpresa-pizgarri mota emateko 

garaian. 

 

• Enpresen erantzukizuna eta gardentasuna sustatzea, kontsumitzaile 

eta erabiltzaileen eskubideak errespetatzeko borondatezko jarrerak eta 

tresnak garatzearen bidez. 

 

• Enpresa sortu berriei eta ekintzaileei kontsumitzaile eta erabiltzaileen 

eskubideen berri ematea. 

 

• Profesionalen eta enpresen elkarteekin lan egitea, kontsumitzaile eta 

erabiltzaileen eskubideen babesa errazteko akordioetara hel daitezen 
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Arrakastaren faktoreak  

Helburu horiek lortzeko, arrakasta ahalbidetzen duten baldintzetan oinarritu 

behar da. Zehatz-mehatz hauexek sustatu behar dira: 

• Kanpainak eta jarduketak garatzea sektore sentikorrenen artean 

• Produktu arriskutsuak azkar kendu eta geldiaraztea 

• Barneko lankidetza hobetzea eta beste ikuskatzaile erkidego batzuk 

inplikatzea 

• Merkatuan eragina duten emaitzen jakinarazpena bultzatzea 

• Enpresekiko, ingurunearekiko eta elkarteekiko konfiantza harremanak 

hobetzea 

• Udalak ikuskapenetan inplikatzea 

• Ikuskapen kanpainen emaitzak zabaltzea informazio eta prestakuntza 

gisa 

 

4.7.4 4. ardatza: Bikaintasunerantz lan egitea gatazken 
konponbidean 

Helburuak: 

Kontsumo alorreko gatazkak azkar eta bidezko moduan konpontzeko, 

prozedurak ahalbidetu behar du izapidetze denbora gutxitzea eta kudeaketako 

baliabide ekonomikoak eta giza baliabideak minimizatzea. 

Kontsumobideren xedea herritarrek erakundea baliabide erabilgarri, erraz eta 

praktiko gisa ikustea, kontsumo alorreko gatazkak konpontzeko, kontsumitzaile 

eta erabiltzaileen eta enpresa erakundeen eta profesionalen artean konfiantza 

sortzeko. 

Hain zuzen, hauexek dira Kontsumobideren proposamenak: 
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• Herritarren galderei azkar erantzutea  

• Erreklamazioak eraginkortasunez erantzutea 

• Administrazio-prozedurak sinpletzea. 

• Bitartekotza sustatzea kontsumoaren alorreko gatazkak ebazteko bide 

gisa, arbitrajera jo aurretik 

• Arbitrajea sustatzea 

• Izapidetza elektroniko eta telematikoa bultzatzea  

• Enpresei informazioa eta prestakuntza eskaintzea 

• Kontsumitzaileei informazioa eta prestakuntza eskaintzea 

Arrakastaren faktoreak: 

• Indarrean dagoen araudia ezagutzea 

• Irizpide berdintasuna 

• Erantzun azkarrak 

• Egiturak egokitzea eta atazak beharrizanen arabera banatzea 

• IKTak: izapidetze telematikoa eta barneko kudeaketako aplikazioak 

• Beste eragile batzuekiko lankidetza 

 

4.7.5 5. ardatza: Lankidetza eta kooperazio sare hobeak 
garatzea  

Helburua: 

Eusko Jaurlaritzan kontsumoaren inguruko eskumenak dituzten sailen, beste 

administrazio batzuen –tokikoak bereziki–, kontsumitzaile eta erabiltzaileen 

babes elkarteen eta enpresa jarduerekin eta jarduera profesionalekin lotutako 

bestelako erakundeen arteko lankidetzako oinarri sendo eta iraunkorra 

eraikitzeak euron eskubideen babesa eta Kontsumobideren prestazioen kalitatea 

hobetzea ekarriko luke.  
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Hain zuzen, interesdun eragileekiko lankidetza sare sendo eta iraunkorrak hauek 

erraztuko du:  

• Interesdun eragileak inplikatzea, emaitza hobeak lortzeko. 

• Jarduketa koordinatuaren beraren sinergiak (baliabideenak eta 

ezagutzarenak) aprobetxatzea  

• Kontsumo politikekin lotutako eragile guztien erantzunak bateratzea. 

Arrakastaren faktoreak: 

• Erakundeen arteko koordinazioa, lankidetza bide formal eta informalak 

ezarriz 

• Kudeaketa tresna komunak izatea 

 

4.7.6 6. ardatza: Kontsumobideren ikusgarritasuna 
indartzea 

Helburua: 

Gizartearen digitalizazioak kontsumitzeko eta ordaintzeko molde berriak 

bultzatzeaz gain, pertsona gehiagok Kontsumobideren zerbitzuak ezagut eta 

erabil ditzaten errazten du, horrela, errazagoa da antolakundeak kontsumitzaile 

eta erabiltzaileen babesaren inguruko sortze helburuak lortzea. 

Kontsumobidek honako helburu hauek lortu nahi ditu ardatz estrategikoa hau 

garatzearen bidez: 

• EAEko biztanleen artean antolakundearen ikusgarritasuna handitzea 

komunikabideetan eta sare sozialetan. 

• Antolakundeak emandako zerbitzuen ezagutza hobetzea, balantze 

soziala hobea izan dadin. 



 
 
 
 

 
 
 

Plan Estratégico Kontsumobide 2018-2020 63 

 

• Herritarrek kontsumoaren esparruan eragile bakoitzak duen rola 

bereiztea 

• Herritarren eta enpresen erantzukizun jarrerak garatzea 

• Konfiantza sortzea kontsumitzaileen eta enpresaburu elkarteen artean, 

bitartekaritza eta arbitraje zerbitzuen bidez. 

• Kontsumitzaileen eskubideen defentsan eta babesean erreferentzia 

erakundea izatea. 

 

Arrakastaren faktoreak 

• Herritarrek zerbitzu erabilgarri legez ikustea zerbitzuen kalitatea dela-

eta 

• Herritarrek erabiltzaileen artean konfiantza sortzen duen erakunde 

bezala ikustea 

• Herritarren eskariei azkar erantzuteko gaitasuna (azkartasuna eta 

arintasuna) 
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5 BIDE-ORRIA MAPA 
ESTRATEGIKOA 

 

Nahi diren emaitzak lortzeko, estrategiak ezarri beharreko ekintza eta ildoetan 

hedatu eta zabaldu behar dira. Jarduera horien xedeak hauexek dira: 

• Plan estrategikoaren gauzapena gidatzea 

• Beharrizanak ezartzea giza baliabide eta baliabide ekonomikoei 

dagokienez. 

• Planaren kudeaketa eta gobernantza eredua definitzea 

• Helburuak betetzen diren ebaluatzeko metodoak diseinatzea 

• Helburuak desbideratzen badira, neurriak ezartzea 

 

5.1 MAPA ESTRATEGIKOA 
 

Kontsumobideren 2020rako mapa estrategikoa orain arte definitutako 

estrategiaren inplementazioa grafikoki azaltzeko modua da. 

Ezarritako jarduketa ildoetan ardazteari esker, gorago azaldutako xedeak 

errazago lor daitezke eta hurrengo urteetarako definitutako ikuspegia bete. 
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5.2 EKINTZA-ILDOAK ETA EKINTZAK 

Hedapen estrategikoari jarraikiz, ardatz estrategiko bakoitza jarduketa ildoetan 

garatzen da, eta ildo horiek ekintza zehatzetan hedatzen dira ildo bakoitzeko. 

Jarduketa-ildo estrategikoek Kontsumobidek hurrengo urteetan dituen erronkei 

erantzuten diete. Oro har, 6 ardatz estrategikotan batutako 25 jarduketa ildo 

definitu dira, hona hemen: 

Ardatz estrategikoak Ekintza lerroak 

1. ARDATZA: 

ANTOLAKUNDEA 
KONTSUMO ETA 
ORDAINKETA MOLDE 
BERRIETARA EGOKITZEA 

1.1. Antena bat abian jartzea kontsumoko joera 
berriak antzeman eta aztertzeko 

1.2. Antolakunde osoa prestatzea, ekimen berriak 
garatzeko, eta kontsumitzeko eta ordaintzeko 
molde berriei erantzunak emateko tresnez 
hornitzeko 

1.3. Kontsumo arduratsua sustatzeko ekimenak 
garatzea 

1.4. Kontsumobidek krisialdiari begira duen jarrera 
hobetzea edo gainerako eragileekiko 
koordinazioa hobetzeko alertak jartzea 

1.5. Legea kontsumo molde berrietara egokitzeko 
proposamenak edukitzea. 

2. ARDATZA: 

ARINAGO ETA EFIKAZAGO 
INFORMATU ETA 
PRESTATZEA 

-2.1.- Informazioa zabaltzeko formatuak erabiltzea 
etengabe, beharren eta joera berrien arabera 

2.2.- Kontsumitzaile eta erabiltzaileek zerbitzuekin 
duten gogobetetze mailaren berri izatea 

2.3.- Zerbitzu Karta garatzea 
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Ardatz estrategikoak Ekintza lerroak 

2.4.- Prestatu eta informatzea publiko desberdinen 
beharrizanak bikain kontuan izanda 

3. ARDATZA: 

Kontsumitzaileen eta 
erabiltzaileen eskubideak 
errespetatzeko jarrera 
sustatzea enpresetan 

3.1.- Enpresentzat haien betebeharren inguruko 
informazio- eta prestakuntza-lanak garatzea 

3.2.- Ikuskapen eta zehapen lanak areagotzea 

3.3.- Zenbait sektoretan Jardunbide Egokien Kodea 
lantzea sustatzea 

3.4.- Enpresen arteko lotura bideratzea 

3.5.-     Arbitraje sistemari atxikitako enpresa kopurua 
handitzea 

4. ARDATZA: 

BIKAINTASUNERANTZ LAN 
EGITEA KONTSUMO 
GATAZKEN 
KONPONBIDEAN 

4.1.- Egungo egoeraren diagnostikoa garatzea 

4.2.- Erreklamazioen eta Kontsumoko Arbitraje 
Sistemaren kudeaketa optimizatzea 

4.3 kontsumoNET tresnaren erabilera bakarra sustatzea 
eragile guztientzat 

Bitartekotza sustatzea kontsumoaren alorreko gatazkak 
ebazteko bide gisa 

5. ARDATZA: 

LANKIDETZA ETA 
KOOPERAZIO SARE 
HOBEAK GARATZEA 

5.1.- Eragileek kontsumitzaile eta erabiltzaileak 
babesteko egiten duten lana lerrokatzea 

5.2.- Sailen eta erakundeen arteko lankidetza, 
pertsona kontsumitzaileak guztiz babesten direla 
bermatzeko 

5.3.- Gakoak diren eragileekiko akordio berriak 
diseinatzea 
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Ardatz estrategikoak Ekintza lerroak 

6. ARDATZA: 

KONTSUMOBIDEREN 
IKUSGARRITASUNA 
INDARTZEA 

6.1.- Mezu gehiago zabaldu eta komunikabideetan, 
sare sozialetan eta bestelako plataformetan 
espazio gehiago edukitzea 

6.2.- Nazioarteko ekintzetan parte hartzea 

6.3.- Irudi berria eta komunikazio ekintzak sailarekin 
koordinatzea 

6.4.- Erakundeetako beste alor edota organismoekin 
ekintzak bultzatzea 

 

Hona hemen 6 ardatzetako jarduketa ildoak ekintza zehaztetan bakanduta 
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5.2.1 1. ardatza. Antolakundea kontsumo eta 
ordainketa molde berrietara egokitzea 

 

JARDUTEKO LERROA 
1.1 Antena bat abian jartzea kontsumoko joera 

berriak antzeman eta aztertzeko 

DEFINIZIOA 

Etengabe gaurkotutako informazioa edukitzea: 
• Kontsumitzeko eta ordaintzeko molde berriei buruzko 

gaurkotasuna sare sozialetan, webguneetan, albisteetan eta 
abarretan monitorizatzea 

• Kontsumitzaileengan eragina duten egoerak detektatzea 
• Kontsumoko joerei buruzko txostenak eta azterlanak 
• Erreklamazioak aztertzea 

 

EKINTZAK 

KRONOGRAMA 

2018 2019 2020 

1. 

Seihileko

a 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

 

1. Azterketa: 

Joerak zaintzeko sistema ezartzeko aukera 
aztertzea 

 

      

 

2 Eremu eta iturriak definitzea: 

Zaintza eremu eta iturriak definitzea, informazio 
jarraipenaren sistematika ezartzea 

 

      

 

3 Hedapena: 

Barneko eta kanpoko agiriak lantzea, informazio 
esanguratsuena zabaltzeko 

 

      

ARDURADUNA Kontsumobideren Zuzendaritza Batzordea 
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JARDUTEKO LERROA 

1.2 Antolakunde osoa prestatzea, ekimen 

berriak garatzeko, eta kontsumitzeko eta 

ordaintzeko molde berriei erantzunak emateko 

tresnez hornitzeko 

DEFINIZIOA 
Barneko prestakuntzako ekintzak ezagutu, diseinatu eta planifikatzea, 
kontsumitzeko eta ordaintzeko molde berriak ezagutzeko. 

EKINTZAK 

KRONOGRAMA 

2018 2019 2020 

1. 

Seihileko

a 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

 

1. Azterketa: 

Kontsumobideren egitura aztertu eta ebaluatzea, 
kontsumitzeko molde berriak kontuan izanda 
 

      

 

2 Egokitzapena: 

Antolaketa kontsumitzeko molde berrietara 
egokitzea, hala badagokio  
 

      

 

3 - Prestakuntza: 

Kontsumitzeko molde berriei buruz prestakuntza 
eta sailekiko harreman berriak ezartzea 
 

      

ARDURADUNA Kontsumobideren Zuzendaritza Batzordea 
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JARDUTEKO LERROA 
2.3 Kontsumo arduratsua sustatzeko ekimenak 

garatzea 

DEFINIZIOA 

Prestakuntza eta komunikazio ekintzak garatzea, kontsumo 
arduratsua (aurreikustea, produktu solidarioak, iraunkorrak, 
ekologikoak, denboraldiko eta hurbilekoak) sustatzeko. 

EKINTZAK 

KRONOGRAMA 

2018 2019 2020 

1. 

Seihileko

a 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

 

1 Prestakuntzaren diseinua 

Prestakuntza ikastaro berriak diseinatzea: 
- Aurreikuspenez kontsumitzea 
- Irizpide solidarioekin kontsumitzea 
- Denboraldiko produktuak edo ekologikoak 

kontsumitzea 
- Denboraldiko eta hurbileko produktuak 

kontsumitzea 

 

      

 

2 - Prestakuntza: 

Kontsumitzaileei sozialki arduratsuak diren 
enpresa praktikei buruzko informazioa ematea 
 

      

 

3 Komunikazioa: 

Kontsumo arduratsuan zentratutako 2 ekimen 
egitea 
 

      

ARDURADUNA Kontsumobideren Zuzendaritza Batzordea 
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JARDUTEKO LERROA 

1.4 Kontsumobidek krisialdiari begira duen 

jarrera hobetzea edo gainerako eragileekiko 

koordinazioa hobetzeko alertak jartzea 

DEFINIZIOA 
Prozedurak ezartzea Kontsumobidek azkar erantzun diezaien 
krisialdiei eta krisialdi protokoloaren bidez erantzuna zuzen dezan. 

EKINTZAK 

KRONOGRAMA 

2018 2019 2020 

1. 

Seihileko

a 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

 

1 Krisialdiko kabinetea diseinatzea: 

Lan talde bat sortzea Kontsumobidek krisialdietan 
eman beharreko erantzuna zuzendu eta horri 
eusteko 
 

      

 

2 Krisialdi protokoloa diseinatzea eta martxan 

jartzea: 

Krisialdietan barne komunikaziorako eta gainerako 
eragileekiko koordinaziorako jarduketa protokoloa 
ezartzea 
 

      

ARDURADUNA Kontsumobideren Zuzendaritza Batzordea 
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JARDUTEKO LERROA 
1.5 EAEko Legea kontsumo molde berrietara 

egokitzeko proposamenak edukitzea. 

DEFINIZIOA 

Proposamenak definitu eta egitea, EAEko Kontsumo Legea aldatzeko, 
legea gaurkotze aldera eta kontsumitzeko eta ordaintzeko molde 
berrietara egoki dadin. 

EKINTZAK 

KRONOGRAMA 

2018 2019 2020 

1. 

Seihileko

a 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

 

1.- Azterketa eta proposamenak 

Kontsumoaren inguruko EAEko Legeari 
dagokionez, egokitzapen eta gaurkotze 
beharrizanak ezagutzea eta proposamenak 
erredaktatzea 
 

      

 

2 Erredakzioa: 

Lege proposamena erredaktatzea 
 

      

 

3 Koordinazioa: 

Kontsumoan inplikatutako sail eta eragileekin 
kontsultak egitea adostutako proposamena 
egiteko 
 

      

ARDURADUNA Kontsumobideren Zuzendaritza Batzordea 
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5.2.2 2. ardatza. Arinago eta efikazago informatu eta 
prestatzea  

 

JARDUTEKO LERROA 
Informazioa zabaltzeko formatuak erabiltzea 

etengabe, beharren eta joera berrien arabera 

DEFINIZIOA 
Informazio kanalak eta mezuak egokitzea unean uneko berezitasun 
eta joerei. Mezu zuzenagoak eskainiz. 

EKINTZAK 

KRONOGRAMA 

2018 2019 2020 

1. 

Seihileko

a 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

 

1. Azterketa: 

Kontsumitzaileen eta Kontsumobideren arteko 
komunikazio kanalen eraginkortasun eta efizientzia 
aztertzea 
 

      

 

2 Presentzia handiagoa eta hobea 

komunikabideetan: 

Komunikabideetan presentzia handiagoa izatea, 
pertsona kontsumitzaileei informazio eta 
prestakuntza erabilerraza eta praktikoa 
lagunarteko hizkuntzan emateko 
 

      

 

3 Ad hoc kanpainak planifikatzea: 

Urteroko zer kanpaina gauzatu behar diren eta zer 
gai azpimarratu behar diren planifikatzea 
 

      

ARDURADUNA 
Informazio, Prestakuntza eta Komunikazio 

Unitatea 
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JARDUTEKO LERROA 

2.2 Kontsumitzaile eta erabiltzaileek 

zerbitzuekin duten gogobetetze mailaren berri 

izatea 

DEFINIZIOA 

Erabiltzaileen gogobetetzea neurtzeko sistema integrala ezartzea 
Kontsumobideko zerbitzu guztietan, funtzionamendua bera eta 
zerbitzuak hobetze aldera. 

EKINTZAK 

KRONOGRAMA 

2018 2019 2020 

1. 

Seihileko

a 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

 

1 Inkesten inplementazioa zerbitzu guztietan: 

Kontsumobideren zerbitzuak erabiltzen dituzten 
pertsonen asebetetze-maila neurtzeko sistema 
arin eta eraginkorra ezartzea 
 

      

 

2 Atzeraelikadura 

Agertze, irudi eta gogobetetze inkesten ondoriozko 
hobetze ekintzak  
 

      

ARDURADUNA 
Informazio, Prestakuntza eta Komunikazio 

Unitatea 
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JARDUTEKO LERROA 2.3 Zerbitzuen gida garatzea 

DEFINIZIOA 

Kontsumobideko erabiltzaileen esku agiri bat jartzea; agiri horretan 
honako hauek agertuko dira: agindutako zerbitzuak, zerbitzuon 
inguruan dituzten eskubideak eta kalitate konpromisoak. 

EKINTZAK 

KRONOGRAMA 

2018 2019 2020 

1. 

Seihileko

a 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

 

1 Benchmarking eta informazioa aztertzea: 

Datu eskuragarriak hautatzea, neurtzeke dauden 
adierazleentzako ekintza berriak proposatzea eta 
argitaratutako beste agiri batzuekin alderatzea 
 

      

 

2 Edukiaren definizioa 

Edukien diseinua eta Zerbitzu Kartara batzeko 
informazioa eta konpromisoak definitzea 
 

      

 

3 Hedapena eta komunikazioa 

Zerbitzu Karta kanal eskuragarrien bidez 
argitaratzea, hedatzea eta jakinaraztea 
 

      

ARDURADUNA 
Informazio, Prestakuntza eta Komunikazio 

Unitatea 
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JARDUTEKO LERROA 

2.4 Prestatu eta informatzea publiko 

desberdinen beharrizanak bikain kontuan 

izanda 

DEFINIZIOA 

Kontsumoaren inguruko prestakuntza eta informazioa talde berriei 
egokitzea, prestakuntza teknika berritzaileen bidez, zeinek 
ahalbidetzen duten erreklamazio kopuru handiena duten gaiei 
buruzko ekintzak lehenestea. 

EKINTZAK 

KRONOGRAMA 

2018 2019 2020 

1. 

Seihileko

a 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

 

1 Prestakuntza eskaintza handitzea: 

Kolektibo gehiago egitea prestakuntzaren hartzaile 
 

      

 

2 Berrikuntza prestakuntza teknika berrietan 

Teknika berritzaileak garatzea publiko 
desberdinentzako kontsumo alorreko prestakuntza 
emateko 
 

      

 

3 Ekintzak lehenestea: 

Lehentasuna ematea erreklamazio eta arau-hauste 
gehien duten prestakuntza ekintzei, eta 
erasandako kolektiboei zuzentzea  
 

      

ARDURADUNA 
Informazio, Prestakuntza eta Komunikazio 

Unitatea 
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5.2.3 3. ardatza. Pertsona kontsumitzaileen eta 
erabiltzaileen eskubideak errespetatzeko jarrera 
sustatzea enpresetan 

JARDUTEKO LERROA 
Enpresentzat haien betebeharren inguruko 

informazio eta prestakuntza-lanak garatzea 

DEFINIZIOA 

Ikuskatze ekintzak aprobetxatzea enpresei euren betebeharrei 
buruzko informazioa emateko, eta Kontsumobideren webgunean atal 
bat jartzea, non enpresek kontsumoaren inguruko eskubide eta 
betebeharrei buruzko informazioa jasoko bailukete. 

EKINTZAK 

KRONOGRAMA 

2018 2019 2020 

1. 

Seihileko

a 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

 

1 Identifikatzea: 

Interes taldeak (profesionalen elkarteak, enpresa 
elkarteak eta abar) identifikatzea, informazioa 
jasotzeko 
 

      

 

2 Ikuskapen kanpainen emaitzen inguruko ad-hoc 

txostenak egitea: 

Ikuskapen kanpainak erabiltzea enpresei euren 
betebeharren berri emateko 
 

      

3 Eskuorri espezifikoak egitea: 

Enpresentzako liburuxka zehatzak egitea 
      

4 Webgunean, enpresa atala garatzea: 

Webguneko enpresa atalei garrantzi handiagoa 
ematea 

      

ARDURADUNA 
Unitateak: Merkatuaren Kontrola eta 

Informazioa, Prestakuntza eta Komunikazioa  
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JARDUTEKO LERROA 3.2 Ikuskapen eta zehapen lanak areagotzea 

DEFINIZIOA 
Ikuskatze lanak eraginkorragoak egitea, planifikazioa, betearazpena 
eta gainerako eragileekiko koordinazioa areagotuz. 

EKINTZAK 

KRONOGRAMA 

2018 2019 2020 

1. 

Seihileko

a 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

 

1 Plangintza: 

Kanpainak planifikatzea sektore edo jarduera 
gatazkatsuenak edo kontsumitzaile eta 
erabiltzaileengan eragin handiena duten sektoreak 
eta masiboki kontsumitzen diren produktuak 
lehenetsiz, enpresen jardunak kontuan izanda eta 
erreklamazioetatik (“termometroa”) etorritako 
informazioa (estatistikak) aprobetxatuta 
 

      

 

2.- Definizioa: 

Kanpainetan sartu behar diren enpresen laginketa-
prozedura zehaztea 
 

      

 

3 Lankidetza: 

Lankidetzan aritzea profesional eta sektore 
elkarteekin eta merkataritza ganberekin, 
informazioa, arauen berri, prestakuntza eta abar 
ematen, establezimendu txikietara heltzeko. 
Elkarteek enpresei eman beharreko informazioa 
Kontsumobidek programatutako ikuskatze 
kanpainei egokitzea 
 

      

 

4 Koordinazioa: 

Udalen eta Eudelen lana –informazioa, ikuskapena 
eta produktuak kentzea– sustatzea enpresei 
dagokienez. 
 

      

5 Berrikuntza: 

Establezimendu berrientzako irekiera “pack” bat 
diseinatzea 

      

ARDURADUNA Merkatua Kontrolatzeko Unitatea 
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JARDUTEKO LERROA 
3.3 Zenbait sektoretan Jardunbide Egokien 

Kodea lantzea sustatzea 

DEFINIZIOA 

 
Agiri sektorial batzuk garatzea, zeinetan sektore ekonomiko 
bakoitzari aplikatu beharreko lege betekizunak eta jarduketa 
konpromisoak edo jardun onak batzen baitira; konpromiso horien 
helburua herritarren kontsumo eskaria betetzen laguntzea eta 
enpresa jardueraren kalitate eta segurtasuna handitzea da, 
establezimenduak merkatuan duen egoeraren berri emanez. 
 

EKINTZAK 

KRONOGRAMA 

2018 2019 2020 

1. 

Seihileko

a 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

 

1 Detekzioa: 

Interes-taldeak zein diren detektatzea 
 

      

 

2 Kodeak sustatzea: 

Zenbait enpresatan gauzatu beharreko jardunbide 
egokien kodeak sustatzea merkataritza-ganberekin 
eta langile eta sektore-elkarteekin lankidetzan  
 

      

ARDURADUNA Merkatua Kontrolatzeko Unitatea 
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JARDUTEKO LERROA 3.4 Enpresen arteko lotura bideratzea 

DEFINIZIOA 
Enpresak eta enpresa elkarteak inplikatzea akordio edota 
hitzarmenen bidez, eta topaketak sustatzea 

EKINTZAK 

KRONOGRAMA 

2018 2019 2020 

1. 

Seihileko

a 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

 

1 Akordiok: 

Gatazka kopururik handiena (erreklamazio 
metaketa) duten enpresa eta sektoreekiko 
hitzarmenak sustatzea 
 

      

 

2 Topaketak 

Kontsumo alorreko profesionalen eta zerbitzuen 
enpresa hornitzaileen arteko topaketak 
(informazio eta prestakuntza topaketak) 
antolatzea 
 

      

ARDURADUNA 
Merkatuaren Kontrolatzeko Unitatea eta 

Erreklamazio Unitatea 
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JARDUTEKO LERROA 
3.5 Arbitraje sistemari atxikitako enpresa 

kopurua handitzea 

DEFINIZIOA Arbitraje sistemari atxikitako enpresen saldo garbia hobetzea 

EKINTZAK 

KRONOGRAMA 

2018 2019 2020 

1. 

Seihileko

a 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

 

1 Kanpainak: 

Enpresak arbitraje sistemara batu daitezen urteko 
kanpainak egitea 
 

      

 

2.- Balio irizpideak: 

Sailaren kontratazio publikoko irizpidetan arbitraje 
sistemari atxikitzea puntuagarria izatea 
 

      

 

3 Sariak: 

Sailaren sarietan, hautagaiak aukeratzeko garaian 
arbitraje sistemari atxiki izana balorazio irizpidea 
izatea 
 

      

ARDURADUNA 
Informazio, Prestakuntza eta Komunikazio 

Unitatea 
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5.2.4 4. ardatza. Bikaintasunerantz lan egitea kontsumo 
gatazken konponbidean 

 

JARDUTEKO LERROA 4.1 Egungo egoeraren diagnostikoa garatzea 

DEFINIZIOA 
Gatazkak ebazteko prozesuaren hasierako egoera ezagutzea, eta 
beste institutu, agentzia edo KIUBetan prozedura hori ezagutzea 

EKINTZAK 

KRONOGRAMA 

2018 2019 2020 

1. 

Seihileko

a 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

 

1. Azterketa: 

Erreferentziako beste institutu edo agentzia 
batzuek, baita KIUBek ere, eskaintzen dituzten 
konponbideen benchmarking bat egitea 
Ahobatezkotasuna lortzeko barneko prozedurak 
eta tresnen erabilera aztertzea 
 

      

 

2.– Ikerlana: 

Erreklamazioak, kexak eta salaketak kudeatzeko 
tresnaren erabilera aztertzea honetarako: 
- Aurretik adostutako prozeduren betetze maila 

ezagutzeko 
- Prozeduretan eta tresnaren erabileran 

ahobatezkotasuna lortzeko aldaketa egokiak 
baloratzeko/ezartzeko 

 

      

 

3 Txostena: 

Diagnostiko txostena eta lan plana egitea 
 

      

ARDURADUNA Erreklamazio unitatea 
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JARDUTEKO LERROA 
4.2 Erreklamazioen eta Kontsumoko Arbitraje 

Sistemaren kudeaketa optimizatzea 

DEFINIZIOA 
Erreklamazio prozedurak eta kontsumoko arbitraje sistema hobetzea, 
eraginkorragoak izan daitezen. 

EKINTZAK 

KRONOGRAMA 

2018 2019 2020 

1. 

Seihileko

a 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

 

1 Kudeaketa bateratua kontsumo gatazken 

konponbidean 

Erreklamazio orria aldatzea, arbitraje sistemara 
bideratu ahal izateko eta bitartekaritzaren 
ondoren eta prozedura ezartzeko 
 

      

 

2 Bide elektronikoa bultzatzea: 

Arbitrajera bideratzeko eta erreklamazioak 
aurkezteko bide elektronikoa indartzea  
Ziurtagiri elektronikorik gabeko erreklamazioak 
betetzeko irizpidea definitzea 

      

 

3 Ixteko denbora gutxitzea: 

Amaitzeke dauden ixte espedienteak bi hilean 
behin berrikusteko prozedura ezartzea 
 

      

ARDURADUNA Erreklamazio unitatea 
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JARDUTEKO LERROA 
4.3 kontsumoNET tresnaren erabilera bakarra 

sustatzea eragile guztientzat 

DEFINIZIOA 
kontsumoNETen gaitasunak egokitu eta zabaltzea, eragileek tresna 
maizago erabil dezaten. 

EKINTZAK 

KRONOGRAMA 

2018 2019 2020 

1. 

Seihileko

a 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

 

1 Sinplifikazioa eta hobekuntza: 

KIUBen eta elkarteen arteko erreklamazioak 
kudeatzeko sistema hobetu eta sinplifikatzea 
 

      

 

2 Bide elektronikoa bultzatzea: 

Izapidetze prozesua gehitzea (ez erregistratzekoa 
bakarrik) 
 

      

ARDURADUNA Erreklamazio unitatea 
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JARDUTEKO LERROA 
4.4. Bitartekotza sustatzea kontsumoaren 

alorreko gatazkak ebazteko bide gisa 

DEFINIZIOA 

Aldaketei egokitzea auzitegietatik kanpoko ebazpenen legean, 
martxan jartzea bitartekaritza forma berriak, eta lege aldaketak 
proposatzea. 

EKINTZAK 

KRONOGRAMA 

2018 2019 2020 

1. 

Seihileko

a 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

 

1 Ezagutza, azterketa eta erabakia hartzea 

7/2017 Legea oinarri, honako hauek aztertu eta 
baloratzea: 
- Arbitraje batzordearen egiaztatzea 
- Kontsumobide erakunde egiaztatzaile gisa 

eratzea 
 

      

 

2 Egokitzapena: 

Kontsumobiden beste egiaztatze prozesu bat egin 
behar den definitzea 
- Legegintzazko aldaketa berriak (bitartekaritza) 
 

      

 

3 Hedapena: 

Kontsumobiden erabilitako bitartekaritza 
prozeduren hobekuntza eta eboluzioa 
 

      

ARDURADUNA Erreklamazio unitatea 
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5.2.5 5. ardatza. Lankidetza eta kooperazio sare hobeak 
garatzea 

 

JARDUTEKO LERROA 
5.1 Eragileek kontsumitzaile eta erabiltzaileak 

babesteko egiten duten lana lerrokatzea 

DEFINIZIOA 

Kontsumo eragileen arteko koordinazioa eta efizientzia hobetzea, 
prozedurak egokituz, kontsumoNET indartuz eta eragileen arteko 
ekimen banaketa berria aztertuz. 

EKINTZAK 

KRONOGRAMA 

2018 2019 2020 

1. 

Seihileko

a 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

 

1 Egokitzapena eta prozedurak: 

Sareko lana bultzatzeko laguntzak berrikustea 
 

      

 

2 kontsumoNET KIUBen eta elkarteen artean 

bultzatzea: 

Kontsumobideren, KIUBen eta elkarteen arteko  
erabilgarritasun eta funtzionalitate gehiago 
bilatzea informazio-iturrietan eta-sistemetan eta 
bakoitzak gauzatzen dituen jardueretan 
 

      

 

3 Ekimenen banaketa berria: 

Sareko eragileek (elkarteak eta KIUBak)  bestelako 
ekimenak egin ahal izatea aztertzea 
 

      

ARDURADUNA Kontsumobideren Zuzendaritza Batzordea 
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JARDUTEKO LERROA 

5.2 Sailen eta erakundeen arteko lankidetza, 

pertsona kontsumitzaileak guztiz babesten 

direla bermatzeko 

DEFINIZIOA 

Kontsumitzaileen babesean lidergoa egikaritzea, hau da, protagonista 
izan behar da aldaketak proposatzean, estatuko zein eskualdeetako 
eztabaidaguneetan parte hartzean eta beste sail batzuekin batera 
baterako ekintzak bultzatzean. 

EKINTZAK 

KRONOGRAMA 

2018 2019 2020 

1. 

Seihileko

a 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

 

1 Ordezkaritza: 

Kontsumobideren ordezkaritza eragingarria eta 
eraginkorra artikulatzea kontsumoko estatu 
foroetan. 
 

      

 

2 Sailen arteko koordinazioa: 

Beste sail batzuekiko topaketak sustatzea baterako 
ekintzen bidez 
 

      

 

3.- Parte-hartzea: 
Parte-hartze aktiboa legegintzazko ekimen 
berrietan 
 

      

ARDURADUNA Kontsumobideren Zuzendaritza Batzordea 
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JARDUTEKO LERROA 
5.3 Gakoak diren eragileekiko akordio berriak 

diseinatzea 

DEFINIZIOA 

Adosteko edo hitzartzeko prest egon daitezkeen eragile 
garrantzitsuen mapa diseinatzea, prozedurak azkartzeko eta 
prozeduron efizientzia hobetzeko. 

EKINTZAK 

KRONOGRAMA 

2018 2019 2020 

1. 

Seihileko

a 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

 

1 Hautapena: 

Gakoak diren eragileak hautatu eta hitzarmen 
proposamena diseinatzea 
 

      

 

2 Akordiok: 

Gakoak diren eragileekiko topaketak proposatzea, 
proposamena eta sinadura aurkezteko 
 

      

 

3 Jarraipena: 
Eragileak izan daitezkeenen zerrenda berria  
egituratzea edo emaitzen arabera hitzarmenak 
aldatzea 
 

      

ARDURADUNA Kontsumobideren Zuzendaritza Batzordea 
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5.2.6 6. ardatza. Kontsumobideren ikusgarritasuna 
indartzea 

 

JARDUTEKO LERROA 

6.1 Mezuak ugaritzea eta espazio gehiago 

edukitzea komunikabideetan, sare sozialetan 

eta bestelako plataformetan 

DEFINIZIOA 

Kontsumobidetik herritarrengana heltzen diren inpaktuak hobetu eta 
zabaltzea, komunikazio plataforma berrietara egokitzearen bidez, 
irratia eta telebista ahaztu barik. 

EKINTZAK 

KRONOGRAMA 

2018 2019 2020 

1. 

Seihileko

a 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

 

1 Plangintza:  

Urteroko zer kanpaina gauzatu behar diren eta zer 
gai azpimarratu behar diren planifikatzea 
 

      

 

2 Gaurkotzea: 

Web-orria eguneratuta edukitzea etengabe, eta 
KBko langileek edukiak sortzen laguntzea 
 

      

ARDURADUNA Kontsumobideren Zuzendaritza Batzordea 
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JARDUTEKO LERROA 6.2 Nazioarteko ekintzetan parte hartzea 

DEFINIZIOA 

Kontsumobidek nazioarteko proiektuetan duen partaidetza hobetzea, 
EAEko herritarrekin sinergiak sortzeko eta EAEko kontsumoaren 
babesaren nazioarteko proiekzio handigoa lortzeko.  

EKINTZAK 

KRONOGRAMA 

2018 2019 2020 

1. 

Seihileko

a 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

 

1. Azterketa: 

Egun dauden eta sor litezkeen proiektuak 
hautatzea, bertan parte hartzeko 
 

      

 

2.- Parte-hartzea: 

Identifikatutako foro edota proiektuetan gure 
parte hartzea sustatzea 
 

      

 

3 Komunikazio buruzagitza: 
Barneko lan taldea sortzea, nazioarteko 
proiektuetan presentzia areagotzeko 
 

      

ARDURADUNA Kontsumobideren Zuzendaritza Batzordea 
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JARDUTEKO LERROA 
6.3 Irudi berria eta komunikazio ekintzak 

sailarekin koordinatzea 

DEFINIZIOA 
Kontsumobideren irudian sailak guztientzat ezarritako irudi eta 
koordinazio gidalerroak integratzea. 

EKINTZAK 

KRONOGRAMA 

2018 2019 2020 

1. 

Seihileko

a 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

 

1 Integrazioa eta egokitzapena:  

Sailaren irudi berria Kontsumobideren irudira 
egokitzea 
 

      

 

2 Koordinazioa: 

Sailarekiko komunikazioa ekintzak ezagutu eta 
koordinatzea 
zuzeneko bideen edo lan bileren bitartez. 
 

      

ARDURADUNA Kontsumobideren Zuzendaritza Batzordea 
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JARDUTEKO LERROA 
6.4 Erakundeetako beste alor edota 
organismoekin ekintzak bultzatzea 

DEFINIZIOA 
Kontsumoaren zeharkakotasuna beste sail batzuekin bultzatzea, 
sinergiak lortzeko eta kontsumitzailearen babesa hobetzeko. 

EKINTZAK 

KRONOGRAMA 

2018 2019 2020 

1. 

Seihileko

a 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

1. 

Seihilek

oa 

2. 

Seihilek

oa 

 

1 Identifikazioa: 

Aliantzak eta lan sinergiak ezartzeko, Eusko 
Jaurlaritzaren sailak, organismoak eta erakundeak 
identifikatzea 
 

      

 

2 Lankidetza: 

Kontsumitzaileen babesari dagokionez, sailen 
arteko lankidetza eta inplikazioa areagotzea Eusko 
Jaurlaritzan 
 

      

3 Ekintzak: 

Baterako jarduketak programatzea 
      

ARDURADUNA Kontsumobideren Zuzendaritza Batzordea 
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6 PLAN ESTRATEGIKOAREN 
KUDEAKETA 

 

6.1 GOBERNANTZA EREDUA 

Kontsumobideren 2020rako Plan Estrategikoa egitean antzeman da erakundea 

martxan jartzea, jarraipena egitea, ebaluatzea eta gaurkotzea bermatzen duen 

gobernantza eredua emateko beharra dagoela. Gobernantza ereduak plan 

estrategikoa zelan jarriko den martxan ezartzen du, baita nola inplementatuko 

den ere, honako oinarrizko printzipio hauek kontuan izanda: 

• Lidergoa 

• Sail arteko koordinazioa. 

• Interesdun alderdiekiko lankidetza, aliantza estrategikoak ezarriz 

• Kontsumitzeko eta ordaintzeko moldeen aldaketei aurrea hartzea eta 

horien inguruko alertak ezartzea 

• Kudeaketa hobetzeko eta berrikuntzak egiteko konpromisoa 

• Talde lana eta pertsonen inplikazioa eta motibazioa bultzatzea 

 

  



 
 
 
 

 
 
 

Plan Estratégico Kontsumobide 2018-2020 94 

 

6.2 PROZESUEN MAPA 
 

Kontsumobideren prozesu mapa ez da aldatu aurreko planari dagokionez. 

Prozesu operatiboak eta laguntza prozesuak berdin-berdinak dira, funtsezko 

aldaketarik ez delako egon antolaketan, plan berria martxan jarri zenetik. 

Halaber, ez dago aldaketarik prozesu horien jabeei dagokienez. Kontsumitzeko 

molde berriekin lotutako ardatz estrategiko berria (1. ardatz estrategikoa) 

Zuzendaritza Estrategikoko prozesuan integratzen da. 
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6.3 JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA 

6.3.1 Antolakuntza jarraipena 

Kontsumobide sortzeko Legeak erakundearen jardueraren jarraipen eta 

ebaluazio mailak finkatzeko antolaketa arkitektura ezarri zuen. 

Zuzendaritza Kontseiluak, non interesdun alderdi guztiak ordezkatuta baitaude, 

honako funtzio hauek ditu: 

• Urteko jarduketa programak eta institutuaren aurrekontu 

aurreproiektuak onartzea eta horren jarraipena egin 

 

• Urteko kontuak eta memoriak onartzea 

 

• Kontsumitzaile eta erabiltzaileen defentsa eta babes politikaren 

inguruko gai guztiak eztabaidatzea 

 

• Lantalde iraunkorrak edo aldi baterakoak sortzea, bai eta erakunde 

aholku-emaileak eta sailen arteko batzordeak sustatzea, 

kontsumitzaileen babesarekin zerikusia duten gaiak aztertzeko eta 

haien inguruan proposamenak egiteko. 

Zuzendaritza Taldeak edo Zuzendaritza Batzordeak funtzio operatiboagoak 

garatzen ditu; izan ere, funtzio horiek urteko kudeaketa planetan oinarritzen dira, 

eta hauekin daude lotuta: merkatuaren diziplinaren eta kontsumitzaile eta 

erabiltzaileen defentsaren gaineko araudiarekin, gatazkak arbitrajearen bidez 

ebazteko mekanismoekin, administrazio zehapenekin, prestakuntza lanekin, 

informazio eta komunikazioarekin, arau berriak lantzearekin eta aurrekontu 

baliabideak administratu eta kudeatzearekin. Zuzendaritza Taldeak KIUBekiko 

eta kontsumitzaileen elkarteekiko koordinazioa bultzatzen du. 
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Plan Estratégico Kontsumobide 2018-2020 97 

 

6.4 AGINTE-KOADROA 

Planaren jarraipena eta ebaluazioa modu erraz eta laburrean eskaintze aldera, 

aginte-taula bat eratzea proposatu da, oinarrizko adierazle gutxikoa eta 

sektorearen egiturazko makromagnitudeen eta egoeraren gaineko informazioa 

konbinatzen duena: 
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ARDATZ ESTRATEGIKOA  ADIERAZLEA PARTIDA XEDEA 2018 XEDEA 2019 XEDEA 2020 

1. ardatza: Antolakundea 

kontsumo eta ordainketa 

molde berrietara egokitzea 

1.1 

Kontsumobideren batezbesteko itxarote 

denbora, jarrera zehatz bat azaldu behar 

duenean 

 24h 24h 24h 

1.2 
Kontsumo arduratsua sustatzeko egindako 

ekimen kop. 

 2 3 4 

1.3 

Kontsumobideren jarrerari buruz KIUBei 

bidalitako komunikazio edota informazio 

kopurua 

 3 4 4 

2. ardatza: Arinago eta 

efikazago informatu eta 

prestatzea 

2.1 Webgunean bisitatutako orri kop.  >% 20 >% 20 >% 20 

2.2 Blogak izan dituen bisiten kop.  >% 20 >% 20 >% 20 
2.3 Jarraitzaileak sare sozialetan  > %10 > %10 > %10 
2.4 Prestatutako pertsona kopurua  > %10 > %10 > %10 

3. ardatza: Pertsona 

kontsumitzaileen eta 

erabiltzaileen eskubideak 

errespetatzeko jarrera 

sustatzea enpresetan 

3.1 

Identifikatutako interesdun taldeei ikuskatze 

kanpainetan lortutako emaitzen txostena 

igortzen zaizkien kanpainen ehunekoa 

 % 20 % 40 % 60 

3.2 
Laginketa prozedura erabiltzen duten kanpainen 

ehunekoa 

 % 20 % 50 % 70 

3.3 
Kontsumo oinarrizko “pack”a helarazi zaizkien 

establezimendu berrien kopurua 

 % 20 % 40 % 60 

3.4 
Kontsumobidek bultzatuta landutako jardunbide 

onen kode kopurua 

 1 2 2 

3.5 
Enpresekiko eta enpresa elkarteekiko topaketen 

kopurua 

 6 9 9 

4. ardatza: Bikaintasunerantz 

lan egitea kontsumo gatazken 

konponbidean 

4.1 
Kexak, salaketaketa erreklamazioak ebazteko 

batez besteko denbora 
 45 egun 45 egun 40 egun 

4.2 
120 egunez baino gehiagoz ebatzi diren salaketa 

eta erreklamazioen % 

 < 15 < 12 < 10 

4.3 
Arbitraje espedienteak ebazteko batez besteko 

aldia 

 70 egun 65 egun 60 egun 

4.4 Gogobetetasun-inkestaren balorazioa  8 8,5 8,5 

4.5 Bitartekaritza arrakastatsuen %  %46 % 50 % 55 

4.6 
Arbitrajeari atxiki ez zaizkion baina kasu 

batzuetarako onartzen duten enpresen % 

 % 35 % 40 % 40 

4.7 Online eskaerak  > %10 >% 20 >% 30 

5. ardatza: Lankidetza eta 

kooperazio sare hobeak 

garatzea 

5.1 
KIUBek eta elkarteek kontsumoNETen jardunaz 

dituzten iritziak 
 7 8 8 

5.2 
Elkarteekiko eta KIUBekiko lankidetza ekintzen 

kop. 
 2 3 4 

5.3 
Beste organismo batzuekin lortutako akordio 

kop. 

 2 3 4 

6. ardatza: Kontsumobideren 

ikusgarritasuna indartzea 

6.1 Nazioarteko ekintzetan parte hartzea  1 1 2 

6.2 Komunikabideetan izandako parte-hartzeen %  > %10 > %10 > %10 

6.3 Kontsumobide ezagutzen duten biztanleen %  % 40 % 50 % 60 
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6.5 KUDEAKETA EREDUA 

Plan estrategikoa garatzeko, antolakundearen kudeaketa sistema sendotu behar 

da eta definitutako prozesuen etengabeko hobekuntzan aurrera egiteko 

hobekuntzak egin. 

Hona hemen helburu hori lortzeko bideak: 

• Barruko koordinazio handia eta irizpide eta prozesuen batasuna eta 

berdinketa lortzea. 

• Interesdunekiko kanpo koordinazioa hobetzea. 

• Etengabeko hobekuntza sustatzea, prozesukako kudeaketa garatuz. 

• Talde lana eta pertsonen inplikazioa bultzatzea. 

• Kalitateko zerbitzuak ematea. 

• Helburuak betetzen direla ziurtatzea. 

• Proaktibitatea eta aurreratzeko eta alerta egoteko gaitasuna sustatzea. 

• IKTak barneko kudeaketan integratzea. 

• Antolaketa eta pertsonen eskumenak ingurunearen aldaketei egokitzea. 

Ildo beretik, beharrezkoa izango da jarduketa zehatzak garatzea eremu hauetan: 

Laneko sistematikak optimizatzea: 

Helburua Kontsumobideren barneko kudeaketa eredua hobetzea da eta, 

horretarako, garatutako jarduerak berriz aztertu eta optimizatu behar dira, lan 

sistematikak bateratu behar dira, baterako irizpideak ezarri behar dira eta 

erantzukizunak argitu, horretarako tresnak ezarriz eta prozesu osoan 

antolakundearen kideen partaidetza eta inplikazioa kontuan izanda. 

Modu horretara, arrakastatsuak izan diren lan sistematikak sendotu behar dira 

eta hobe daitezkeenak birformulatu, antolakundearen barneko funtzionamendua 

errazteko eta optimizatzeko, eraginkorragoa izan dadin, ikuspegi osoa eta 
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barneko lankidetza eta kanpoko lankidetza (Kontsumitzaileen Arretarako Sarea) 

indartuz.  

Antolakundearen azpiegitura teknologikoa sendotzea: 

Barneko kudeaketaren hobekuntza guztiak egiteko, azpiegitura teknologikoa ere 

egokitu eta hobetu behar da, joera berriei egokitzeko, bai barneko ikuspuntutik 

eta bai karporako komunikazio eta informazio ikuspuntutik. 

Hori dela eta, beharrezkoa izango da kudeaketa tresnetan eta aplikazioetan 

hobekuntzak ezartzea, bai barnekoetan eta bai Kontsumitzaileen Arretarako 

Sarearekiko eta jendearekiko koordinazioa ahalbidetzen dutenetan, beharrizan 

berriei egokitzeko funtzionalitate berriak ezarriz. 

Emaitzen etengabeko ebaluazio prozesua monitorizatzea: 

Etengabeko ebaluazio eta hobekuntzako kulturari esker, plan estrategikoan 

identifikatutako hobetzeko eremuetan eduki dezakegu eragina, eta jarduera eta 

zerbitzu eremuetako arrakasta faktoreetan aurrera egin. 

Horretarako, monitorizazio sistema azkar eta erraza jarri behar da martxan, 

emaitzen jarraipena egiteko, helburuak kontuan izanda eta helburu bakoitzerako 

ezarritako adierazleen bidez. 

Proposatutako sistema 6.4 kapituluan deskribatu da. Aginte-koadroa 

Zerbitzu Karta garatzea: 

Kudeaketaren eraginkortasuna hobetzeko bidean, kontsumitzaileei eta 

erabiltzaileei zerbitzu hobea emateko eta euren inplikazioa eta lankidetza 

sustatzeko, herritarrei emateko zerbitzuen karta garatu eta aurkezteko asmoa 

azaldu da. 
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Zerbitzu Karta agiri batzuk dira, zeinen bidez erakundeek herritarrei eta 

erabiltzaileei agindutako zerbitzuen, zerbitzuon inguruan dituzten eskubideen eta 

kalitate konpromisoen berri ematen baitzaie. 

Izan ere, helburua Kontsumobidek honako gai hauen inguruko informazioa 

ematen duen agiria argitaratzea da: 

• Antolakundearen misioa 

• Emandako zerbitzuen deskripzioa  

• Erabiltzaileen eskubide eta betebeharrak, emandako zerbitzuei 

dagokienez 

• Partaidetza formak 

• Emandako zerbitzuagatiko kexak eta iradokizunak aurkezteko moduak 

• Araudi arautzailea  

• Eskuratutako kalitate konpromisoak 

• Beste datu interesgarri batzuk: bulegoen kokapena, orduak, 

harremanetarako moduak eta abar. 

Horrela, kontsumitzaile eta erabiltzaileen beharrizanak eta igurikimenak hobeto 

asetzeaz gain, informazio eskuragarriagoa eta gardenagoa eskaintzen zaie eta 

antolaketaren barruko kudeaketa hobe daiteke, lan dinamikak estandarizatuz eta 

zerbitzua hobetzeko informazio baliotsua eskuratuz. 

Barneko prestakuntza plana planifikatu eta betearaztea: 

Orain arte, barneko prestakuntza Kontsumobideren barneko kudeaketaren 

alderdi garrantzitsua izan da, jakitun baikara oso garrantzitsua dela antolaketa 

osatzen duten profesional taldearen eskumenak garatzea eta balioztatzea.  

Epealdi honetan, gainera, proposatu diren kudeaketa ereduaren hobekuntzekin 

bat eginda, eta kontuan izanda kontsumo alorreko joera berriei egokitzeko 

garrantzia, funtsezkoa da alderdi horri garrantzia ematea eta plangintza 
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egituratuagoa egitea, inplikatutako pertsonen partaidetzarekin, geroko 

prestakuntza beharrizanei aurrea hartzeko, prestakuntza ekintzak hobeto 

programatu eta antolatzeko, eta emaitzen eta gure profesionalen gogobetetze 

mailaren jarraipena eta azken ebaluazioa egiteko. 
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6.6 ESLEITUTAKO BALIABIDEAK 

 
Ardatza 

2018 2019 2020 

Guztira 

1. ka
p. Kanp. Kont. 

1. kap. 
Kanp. Kont. 1. kap. Kanp. Kont. 

1 
Antolakundea kontsumo eta ordainketa 
molde berrietara egokitzea 81.313 95.000 82.289 96.100 83.276 97.270 535.248 

2 
Arinago eta efikazago informatu eta 
prestatzea 282.569 820.000 285.960 829.900 289.391 839.830 3.347.650 

3 
Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen 
eskubideak errespetatzeko jarrera sustatzea 
enpresetan 

705.059 12.000 713.520 12.100 722.082 12.300 2.177.061 

4 
Bikaintasunerantz lan egitea kontsumo 
gatazken konponbidean 1.981.062 25.000 2.004.835 25.300 2.028.893 25.600 6.090.690 

5 
Lankidetza eta kooperazio sare hobeak 
garatzea 55.108 1.409.600 55.769 1.431.500 56.439 1.448.600 4.457.016 

6 
Kontsumobideren ikusgarritasuna 
indartzea 76.224 103.000 77.139 104.200 78.064 105.500 544.127 

* 
Kudeaketa eredua eta etengabeko 
hobekuntza 306.450 439.000 310.127 444.200 313.849 449.600 2.263.226 

 Guztira 6.391.385 6.472.938 6.550.694 19.415.018 

*Zeharkako ardatza
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2017Ko aurrekontua kontuan izanda, 2018-2020 epean plan estrategikoa 

garatzeko beharreko baliabideen estrapolazioa egin da eta urteko hazkunde 

orokor aurreikusia % 1,1tik (2018) % 1,2ra artekoa (2019 y 2020) da, gobernu-

programan eskuratutako konpromisoarekin bat eginda.  

Kontuan hartu behar da ardatz estrategikoak berrikusi eta aldatu direla aurreko 

aldiari dagokionez, kontsumo joera berrietara egokitzeko, beraz, partida batzuk 

berregituratu beharko dira. 
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