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2009ko “kontsumoa eta nagusiak” programari buruzko datu batzukontsumoa
eta nagusiak
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KONTSUMOA ETA NAGUSIAK programa, kontsumoaren alorreko prestakuntza-
programa bat da, eta astero garatzen da hori eskatzen duten EAEko nagusien
zentroetan. 2009ko edizioari buruzko datuak ondorengo grafiko hauetan
irudikatuta daude.
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jatorria

Segurtasunaren eta osasunaren eremuarekin lotutako gaiak eskatzen dituzte
gehienbat zentroek: “Elikadura eta nutrizioa”, “Adinduen segurtasuna” eta
“Medikazioa eta automedikazioa”.

eskatutako edukiak

57 hitzaldi, beste hainbeste presta-
kuntza-gela eta 23 bisita egin dira.

egindako jarduerak

bisitatutako zerbitzu
eta ekoizpen zentroak
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Social de Jubilados Arbil (Deba)
Kasino Zaharra Jubilatuen Etxea (Hondarribia)

Santa y Real Casa de la Misericordia (Bilbao)
Errekaleor Gizarte Zentroa (Vitoria-Gasteiz)
San Jorge Elkartea (Santurtzi)

Nagusien Etxea (Zaldibar)
San Juan del Rompeolas (Santurtzi)
CSCM Txagorritxu (Vitoria-Gasteiz)

San Roque Gizarte Zentroa (Portugalete)
Bertxin Elkartea, jubilatuak y pentsionistak (Andoain)

Eskuz-Esku (Getxo)
CSCM Arana (Vitoria-Gasteiz)

Ordiziako jubilatu eta pentsionistak (Ordizia)
Berrio Otxoa Jubilatuen Etxea (Elorrio)

Anaitasuna Elkartea (Berriatua)
Helduen hitza. La voz de los mayores (Donostia-San Sebastián)

Otxarkoagako BBk Jubilatuen Etxea (Bilbao)
Villanueva Gizarte Zentroa (Portugalete)

Bego-Oña Jubilatuen Elkartea (Bilbao)
Virgen de Oro, jubilatuen, alargunen eta pontsionisten elkartea (Murguia)
Etxebarri Bekoa Jubilatuen Etxea (Etxebarri)
Udaberri (Zarauz)

Zorroza BBK Jubilatuen Etxea (Bilbao)
Mamariga BBK Jubilatuen Etxea (Santurtzi)
Portugalete BBK Jubilatuen Etxea (Portugalete)

Basurto BBK Jubilatuen Etxea (Bilbao)
Toki Argi (Arrasate)
Zabala BBK Jubilatuen Etxea (Bilbao)
Berangoko Jubilatuen Etxea (Berango)

zentro parte-hartzaileak

parte-hartzaile kopurua
3.043 pertsonek parte hartu dute pro-
gramako jardueretan, grafiko honetan
ikusten den bezala:
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Guztira, Bizkaiko, Arabako eta
Gipuzkoako Nagusien 29 Zentrok
parte hartu dute 2009.urtean.
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merkatu elektrikoaren liberalizazioa
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Izan ere, energia liberalizatzearen ondorioz, elek-
trizitatearen banaketa enpresa batek egin behar
du eta fakturazioa beste enpresa batek. Beraz, bi
enpresa mota bereizi beharko ditugu:

■ Enpresa hornitzailea (energia banatzen
duena).

■ Enpresa merkaturatzailea (energia faktura-
tzen diguna).

Orain arte ez badugu beste enpresa merkatura-
tzaile bat kontratatu, betiko hornitzailea AZKEN
ERREKURTSOKO TARIFA kobratzen arituko
zaigu.

AZKEN ERREKURTSOKO TARIFA:
Gobernuak ezarritako tarifa da eta gehienez 
10 Kw-eko potentzia kontratatua dutenei aplika-
tuko zaie, beste enpresa batera edo merkatu
librera aldatzen ez badira.

Azken errekurtsoko tarifak aukera ematen digu
beste enpresa batekin kontratua egiteko noiznahi,
inolako penalizaziorik gabe. Merkatu libreko enpre-
sa merkaturatzaileekin egindako kontratuetan,
aldiz, gutxieneko iraupenaldi jakin bat ezarriko
digute, baina, bestalde, enpresa horiek prezioak
eta eskaintzak nahierara finkatzeko askatasuna
dute.

ontsumoa
eta nagusiak

2009ko uztailaren 1etik aurrera, SEKTORE ELEKTRIKOAREN LIBERALIZAZIOA
indarrean hasi da. Horrek zer esan nahi du? Kontsumitzaile bakoitzak nahi duen
enpresarekin kontratatu ahal izango duela zerbitzu elektrikoa, merkatuan dauden
enpresa guztien artean, eta ez orain arte bezala, inguruko enpresa
hornitzailearekin kontratatu behar izaten baitzen nahitaez.

• IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S. A. U. 
• ENDESA ENERGÍA XXI, S. L. 
• UNIÓN FENOSA METRA, S. L. 
• HIDROCANTÁBRICO ENERGÍA ÚLTIMO RECURSO, S. A. U.
• E.ON COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO, S. L. 

AZKEN ERREKURTSOKO TARIFA duten enpresa merkaturatzaileak:

merkatu elektrikoaren
liberalizazioa



merkatu elektrikoaren liberalizazioa
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Aduriz Energía S.L.U. Bassols Energía Comercial S.L. 
Céntrica Energía Generación, S.L.U. Céntrica Energía S.L.U. 
Céntrica Energías Especiales S.L.U. Cide Hcenergía, S.A. 
Comercializadora Eléctrica de Cádiz, S.A.U. Comercializadora Lersa, S.L. 
Comercializadora Suministros Especiales Alginetenses, S.L. Electra del Cardener Energía, S.A. 
Electra Energía, S.A.U. Electracomercial Centelles, S.L.U. 
Eléctrica Sollerense, S.A.U. Empresa de Alumbrado Eléctrico Ceuta S.A. 
Endesa Energía, S.A.U. Enerco Cuellar, S.L. 
Eon Energía, S.L. Estabanell y Pahisa Mercator, S.A. 
Factor Energía, S.A. Gesternova, S.A. 
Gas Natural Servicios SDG, S.A. Hidrocantábrico Energía, S.A.U. 
Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. Hidroeléctrica del Valira, S.L. 
Iberdrola Generación, S.A.U. Iberdrola S.A. 
Naturgas Energía Comercializadora, S.A.U. Nexus Energía, S.A. 
Unión Fenosa Comecial, S.L.

gogoa izan
■ Kontratu berria egiten baduzu, edo orain artekoa

aldatzen baduzu, ez duzu inolako kosturik
ordaindu beharko, baldin eta kontratatutako
produktuan aldaketa teknikorik gertatzen ez
bada.

■ Enpresa merkaturatzaileak konpainia elektriko
handien mendekoak izaten dira; hortaz, talde
bereko enpresa ezberdinak diren arren, izena
eta irudia antzekoak izaten dituztela nabarmen-
du behar dugu. Hori dela-eta, azken errekurtso-
ko enpresa merkaturatzaile batekin kontratatu
nahi izanez gero, komeni da enpresa egokiare-
kin kontratatzen ari garela ziurtatzea.

MERKATU LIBREko enpresa merkaturatzaileak:

Gizarte-bonua orain arte “gizarte-tarifa” zena ordezkatuko du, eta egungo tarifa 2012 arte izoztu denez,
gaur egun arte gizarte-tarifa aplikatzen zitzaionak zenbateko bera ordaintzen jarraituko du. Gizarte-
bonuaren zenbatekoa Azken BaliabidearenTarifaren eta uztailaren 1 arte ordaintzen zen zenbatekoaren
aldea izango da. Gainera, energia kontsumitzen ez bada, kontsumitzaileak ez du ezer ordaindu behar
izango. Gizarte-bonuaren onuradun izateko, Azken Errekurtsoko Tarifa izan behar da ezinbestean,
bonua ohiko etxebizitzarako eskatu behar da, eta honako kolektibo hauetako batekoa izan behar da:

a) Etxeko bezeroak, gehienez 3 Kw-eko potentzia kontratatua izanik.
b) Pentsiodunak, gutxieneko prestazioak jasotzen dituztenak.
c) Familia ugariak.
d) Familiak, kide guztiak langabezian daudenak.

Gizarte-bonuak bi urteko iraunaldia izango du. Epe hori igarotakoan bonuaz baliatzen jarraitu ahal iza-
teko berriz egiaztatu beharko da baldintzak betetzen direla.

GIZARTE-BONUA

aholkuak
■ Aztertu eta alderatu eskaintzak erabakia hartu

aurretik. Aztertu kontratatutako potentzia (egiaz
behar duguna baino potentzia handiagoa kon-
tratatzea garesti izan daiteke), eta galdetu etor-
kizuneko baldintzak zeintzuk izango diren. Ez
zaitez itsutu lehenengo urteko beherapen ikus-
garriekin.

■ Kontratua telefonoz egiten baduzu, eskatu
kopia idatzia eta ezeztatzeko dokumentua,
“damutuz gero” kontratua bertan behera uzteko
aukera izan dezazun 7 eguneko epean, inolako
arazorik izan gabe.

■ Irakurri arretaz kontratua. Zalantzarik izanez
gero, informazioa lortzeko zoaz Kontsumitzai-
leen Informaziorako Udal Bulego (KIUB) batera
edo Eusko Jaurlaritzaren Kontsumo Zuzendari-
tzaren Lurralde Ordezkaritzara. 



eelikagai 
funtzionalak 

Elikagai funtzionalak zer dira ze-
hazki? 
Kontsumitzen dituen organismoan 
efektu fi siologiko onuragarriren bat 
lortzeko helburuarekin konposizio 
tradizionala aldatzen zaien elika-
gaiak dira. Adib.: gatzik gabeko 
elikagaiak (hipertentsiboentzat onu-
ragarriak), edota fi tosterolak dituzten 
esneak (hiperkolesterolemia duten 
pertsonentzat onuragarriak).

Kontsumitzaileentzat benetan 
erabilgarriak al dira elikagai fun-
tzionalak? 
Efektu onuragarri hori lortzeko jo-
muga dute horrelako elikagaiek. 
Alegazioei buruzko Europako erre-
gelamenduak jasotzen duenez, 
ezinbestean frogatu behar da zien-
tifi koki iragarritako produktua bene-
tan zientifi koki frogatuta dagoela, 
eta horretaz gain, lortu nahi den 
efektua izateko hartu behar den 
kantitatea ezartzen du.

Kolesterola jaistera zuzendutako 
produktuen etiketetan gomenda-
tutako kantitatea baino handia-
goa hartzeak nolako ondorioak 
izan ditzake gure gorputzean?
Etiketetako argibideetan horrelako 
produktuen erabilerari dagozkion 
kontsiderazioak egiten dira, eta 
hala badagokio (esate baterako, 
kolesterola jaisteko fi tosterolak 
erabiltzearen kasuan), aldatu be-
harreko elikadura-ohiturei buruzko 
gomendioak (adibidez, fruta- eta 
barazki-kontsumoa handitzea).

Gaur egungo gizartearen premiak betetze-
ko benetan beharrezkoa al da elikagaiak 
aberastea? 
Dieta batek, orekatua bada, nahikoa behar-
ko luke organismoaren premiak betetzeko. 
Zenbait pertsonak, arrazoi jakin batzuengatik 
edota egoera fi siologiko zehatz batzuengatik 
zenbait bitaminaren, mineralen eta abarren 
ekarpen gehigarririk behar badute, elikadura-
ren bitartez lor dezakete ekarpen hori. ¡ERNE! 
Kontuan hartu behar da patologiarik dagoen 
kasuetan ez direla horrelako elikagaiak se-
kula erabili behar, horrelakoetan medikuak 
agindu behar baitu medikamenduak erabil-
tzea, egokitzat jotzen badu. Argi eduki behar 
dugu elikagaiei eransten zaizkien kontzentra-
zioak medikamenduek dakartzatenak baino 
txikiagoak direla. Medikamentuak gabezia-
egoeraren bat duten pertsonentzat dira, eta 
medikuak pertsona horientzat tratamendu be-
reziren bat beharrezkoa dela deritzon kasue-
tarako. Elikagaiek ezin dute inolaz ere helburu 
hori izan.

Horrelako produktuen ahora-
kin masiboak edota hainbat 
produktutan hainbat mantenu-
gai nahasteak efektu toxikorik 
jasateko arriskurik ekar al de-
zake? 
Zenbait kasutan, hainbat pro-
duktutan bitaminak kontrolik 
gabe eta masiboki hartzen badi-
ra gerta liteke.

Haurrek edo adingabeek pro-
duktu horiek hartzea kaltega-
rria izan al daiteke?
Bai; izan ere, horrelako produk-
tuen etiketetan horixe adieraz-
ten da.

Kaltzioarekin aberastutako soja-
prestakina hartzeak esne norma-
la edateak bezainbesteko kaltzio 
kantitatea al dakar? 
Edozein elikagai aberats daiteke, 
mota horretako elikagai aberas-
tuak lortu nahi izanez gero, garran-
tzitsuena produktuaren etiketan 
jasotako kaltzio kantitatea egiaz-
tatzea da. Horrela, aberastutako 
esne batek aberastu gabeko soja-
esne batek baino kaltzio gehiago 
izan dezake, edota alderantziz. 
Ezinbestean jakin behar da etiketak 
produktua Aberastutako Elikagaia 
dela adierazten badu, produktu ho-
rren osagai normaletako bat (esate-
rako, esne normalak duen kaltzio 
kantitatea) handiagotu egin dela.

ayuda a regular niveles 
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elikagai funtzionalak 
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laguntza teknikoko zerbitzuak 
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Etxean erabiltzeko tresna elektrikoak konpondu,
instalatu eta zaindu edo horien mantentze-lanak
egiten dituzten ESTABLEZIMENDU EDO PERTSO-
NAK dira. 
LTZ (SAT) bat (edo antzeko beste bat) eskatzeko
garaian, ALDEZ AURRETIK AURREKONTUA
eskatzeko eskubidea dugu eta gehienez ere 5
eguneko epean aurkeztu beharko digute; aurre-
kontuak gutxienez 30 eguneko balioaldia izango
du. Aurrekontua ez badugu onartzen, aurrekon-
tua egiteagatik kobra diezagukete, betiere hona-
ko gehieneko zenbateko hauekin:
■ Tresna txikiak (txigorgailua, frijigailua, eta abar):

15 minutu, lanorduaren prezioaren arabera.
■ Linea zuria (garbigailua, hozkailua, eta abar):

30 minutu, lanorduaren prezioaren arabera. 
■ Linea marroia (telebista, DVDa, eta abar): lanor-

du baten prezioa. 

TRESNA BAT ESTABLEZIMENDU BATEAN UZTEN
DUGUNEAN KONPONTZEKO, GORDAILU-AGI-
RIA ESKATU BEHAR DUGU.

Konponketan erabilitako ORDEZKO PIEZA guz-
tiek berriak izan behar dute eta agirien bidez fro-
gatu beharko digute. Pieza erabiliak erabil ditza-
kete, baina soilik baimena ematen badiegu
idatzita, eta piezak egoki erabiltzeko moduan
badaude eta berriak baino merkeagoak badira.

TRESNA LTZko ESTABLEZIMENDUTIK ATERA
AURRETIK KOMENIGARRIA DA KONPONKETA
BEHAR BEZALA EGIN DELA EGIAZTATZEA.

FAKTURAn honako kontzeptu hauek zehaztu
behar dira: 
• Konpondutako tresnaren marka eta modeloa. 
• Tresnan egindako lanak. 
• Prezioa, honako hauek banakatuta: erabilitako

ordezko piezak eta lan-indarrean emandako den-
bora, baita bidaia-gastuak, garraio-gastuak eta
antzekoak ere. 

• BEZa. 
• Data, eta Laguntza Teknikoko Zerbitzuaren ardu-

radunaren sinadura. 

BIDAIAren gastuak BEHIN baino ezin dizkigute
kobratu, matxura bera konpontzeko bidaia bat
baino gehiago egin behar izan badute ere. 
Instalazioetan eta konponketetan, BERMEA gutxie-
nez 3 HILABETEKOA izango da, betiere tresna hori
besteren batek manipulatu edo konpontzen ez badu.

AGIRI GUZTI-GUZTIAK
(AURREKONTUAK, FAKTURAK…)
GORDE BEHAR DIRA,
ERREKLAMAZIORIK 
EGIN BEHAR IZANEZ
GERO. KONTRATATU
DUGUN LTZ
ZERBITZUA
KONTSUMOKO
ARBITRAJE
SISTEMARI ATXIKIA
BADAGO, ZIUR
JAKINGO DUGU
ARAZOREN BAT SORTUZ
GERO AZKAR ETA DOAN
KONPONDUKO DUTELA.

Laguntza
Teknikoko
Zerbitzuak
(LTZ)

Laguntza
Teknikoko
Zerbitzuak
(LTZ)
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Kontsumoko prestakuntza-jarduerak eskatu ahal
izango dira KONTSUMO GELAK zentroetan, Eusko
Jaurlaritzaren Kontsumo Zuzendaritzaren Presta-
kuntza Zentroetan. Informazio gehiago: 
• Vitoria-Gasteiz 945 016 601, 
• Bilbao 944 032 220 
• Donostia-San Sebastián 943 022 590.

kontsumo gelak

Kontsumoko Arbitraje Batzordea, kontsumitzaile edo erabiltzailearen eta saltokia-
ren edo enpresaren artean dauden desadostasunak bizkor eta erraz konpontzeko
aukera ematen du. EZAUGARRIAK:

Borondatezkoa 
Auzian dauden bi aldeek Kontsu-
moko Arbitrajearen esanetara
jartzeko borondatea adierazten
dutenean bakarrik da bidezkoa
arbitrajea. Saltokiak logo hau era-

kusten duenean, borondatez parte hartu behar du
Kontsumoko Arbitraje Batzordean, kontsumitzaile
batekin dauden desadostasunak konpontzeko.

Estrajudiziala
Justiziara jotzeko ordezko sistema da. Ez dago
auzitegi arruntetara jo beharrik eta, hala ere, arbi-
traje-erabakiak, Laudo izenekoak, epai irmoaren
eragina dute.

Azkarra
Kasu bat ebazteko, Arbitro Taldeak ezin du 6 hila-
bete baino gehiago eman, arbitrai-prozedura has-
ten denetik.

Erraza
Eskatzen dituen izapideak ez dira batere zailak.

Dohaina
Kontsumitzaileak ez du ezer ordaindu behar kon-
tsumo-arbitrajearen zerbitzuak eskatzeagatik.
Kasu jakin batzuetan bakarrik, alegia, kontsumitzai-
leak edo enpresariak peritajea egitea eskatzen
duenean, dagokion Arbitro Taldeak bidezkotzat jo-
tzen badu, hura ordaindu egin beharko du.

kontsumoko arbitraje batzordea

Kontsumitzailearen eta erabiltzailearen arretarako 900 600 500 tele-
fonoa Eusko Jaurlaritzaren Kontsumo Zuzendaritzak guztiz dohai-
nik eskaintzen duen zerbitzu bat da.

kontsumitzaileei eta erabiltzaileei 
arreta emateko 

doako telefonoa
900 600 500

eskerrak

Telefono honek eskaintzen duen zerbitzuak bi zati ditu:
1. Kontsumitzailearen deia jaso eta arazoa ebaluatzen da. Erantzun erraza badu,

lehenbailehen erantzuten zaio.
2. Arazoa konplexuagoa bada, edo beste izapide-lanik eskatzen badu, kontsumitzai-

leari eta erabiltzaileei kasu egiteko zerbitzuetako batera bidaliko da deia.

Gure jardueretan parte hartu duten
Nagusien Zentroei.

Zekitenaren berri eman diguten
laguntzaileei.

Bisitak egiten uzten diguten ekoizpen
eta zerbitzu zentroei.


