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CONSUMÓPOLIS-16 (2020-2021) ESKOLA-LEHIAKETAREN OINARRIAK 

KONTSUMO ARDURATSUA 
 

ZAINDU ZURE PLANETA KONTSUMO ARDURATSUAGOA EGINEZ. AUSARTUKO AL 
ZARA? 

   
 

Lehenengoa. Xedea  
 

1. Consumópolis 16  (2020-2021) eskola-lehiaketaren deialdia, parte-hartzea eta sari-
banaketa arautzea da oinarri hauen xedea. Kontsumo arduratsuari eta bizi-kalitateari 
buruzkoa da lehiaketa, eta Zaindu zure planeta kontsumo arduratsuagoa eginez. 
Ausartuko al zara? du izenburu. Antolatzaileak dira, batetik, Kontsumoko Zuzendaritza 
Nagusia, eta bestetik, Andaluzia, Aragoi, Asturiasko Printzerria, Balear Uharteak, 
Kanariak, Gaztela-Mantxa, Katalunia, Extremadura, Galizia, Errioxa, Murtziako 
Eskualdea, Euskal Autonomia Erkidegoa, Gaztela eta Leon, Madrilgo Erkidegoa, 
Nafarroako Foru Komunitatea, Valentziako Erkidegoa, Ceuta eta Melilla. 
 
Lehiaketako parte-hartzeak bi fase ditu:  
 

- Fase autonomikoa, hiri autonomo eta autonomia-erkidego bakoitzean 
kontsumoko eskumenak dituzten organismoek antolatua; fase horretan, talde 
irabazleak aukeratuko dira parte-hartze maila bakoitzeko. 
 

- Fase nazionala, Kontsumo Ministerioaren Kontsumoko Zuzendaritza Nagusiak 
antolatua, non hiri autonomo eta autonomia-erkidego bakoitzeko talde irabazleek 
parte hartuko baitute.  

 
2. Lehiaketan parte hartzen duten ikasleek zenbait jarduera egin beharko dituzte 
www.consumopolis.es webgunean, han zehazten diren Parte hartzeko jarraibide 
orokorrak betez. 
 
3. Lehiaketaren helburua da kontsumo arduratsuaren zenbait alderdiri buruzko gogoeta 
kontziente, kritiko eta solidarioa sustatzea; horretarako, lehiaketa osatzen duten bi 
zatietan proposatutako jarduerak egin beharko dituzte ikasleek. 
 
Bigarrena. Parte-hartzaileak 
 
1. Estatuko edozein ikastetxe publikotan, itunpekotan edo pribatutan matrikulatutako 
ikasleek parte har dezakete lehiaketan, norgehiagoka-araubidean, hurrengo atalean 
adierazten diren hiru parte-hartze mailetako batean. 
 
2. Parte-hartze mailak: 
 

- 1. maila: Lehen Hezkuntzako bosgarren eta seigarren mailak 
- 2. maila: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehen eta bigarren mailak 
- 3. maila: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako hirugarren eta laugarren mailak eta 

Oinarrizko Lanbide Heziketa     
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3. Bost parte-hartzailez osatutako taldeek emango dute izena lehiaketan, kasuan-
kasuan dagokion parte-hartze mailan matrikulatuta, eta ikastetxeko irakasle batek 
koordinatuko ditu. 
 

4. Landa-eskola elkartuen eta Eskola Unitarioen kasuan, beren inguruabar geografiko 
edo demografiko bereziengatik, zailtasunak badituzte Lehen Hezkuntzako bosgarren eta 
seigarren mailetako ikaslez bakarrik osatutako taldeak eratzeko, Lehen Hezkuntzako 
beste maila batzuetako ikasleekin osatu ahal izango dituzte taldeak. 
 

5. Irakasle batek koordinatuko du talde bakoitza. Irakasle bakar batek bere ikastetxeko 
talde bat baino gehiago koordinatu ahal izango du. Ez dago mugarik ikastetxe 
bakoitzean sor daitezkeen talde kopuruari dagokionez.  
 

Hirugarrena. Taldeen erregistroa 
 

1. Irakasle koordinatzaileak zuzenean emango du taldeen izena, hemen: 
www.consumopolis.es. Halaber, Kontsumoko Zuzendaritza Nagusiaren webgunearen 
eta lehiaketa antolatu duten hiri autonomoetako eta autonomia-erkidegoetako 
webguneen bidez egin ahal izango da izen-ematea, lehiaketaren web-orri nagusian 
zehazten diren Parte hartzeko jarraibide orokorretan adierazi bezala. 
 

2. Ezinbesteko arrazoiek eragin badute, beste batek ordezkatu ahal izango du 
taldekideetako bat edo irakasle koordinatzailea, hala badagokio; horretarako, 
antolakundeak aldez aurretik onartu beharko du, eta izen-emate berrirako jarraibide 
zehatzak emango ditu. 
 

3. Taldeen izen-ematerako epea 2021eko otsailaren 1etik 2021eko maiatzaren 21era 
izango da, biak barne.   

Laugarrena. Lehiaketaren bilakaera 
 

1. Consumópolis hiri birtualean barrena ibilbide bat egitean datza lehiaketa.   

2. Bost taldekideek osatu beharko dute ibilbidea Consumópolis hiri birtualean barrena, 
eta ibilbidean zehar agertuko diren zenbait proba ebatzi beharko dituzte, zeinek izaera 
pedagogikoa eta ludikoa izango baitute. Ikasleek 2021eko otsailaren 1etik 2021eko 
maiatzaren 31ra arte izango dute ibilbidea osatzeko, bi egun horiek barne.  
 

3. Taldekide guztiek egin behar dute ibilbidea Consumópolis hiri birtualean barrena.  
 

Ibilbidea osatzeko, proba hauek egin behar dira:  
 

- Ordenatu letrak 
- Lau irudi hitz baterako  
- Egia ala gezurra 
- 1. galdera-katea 
- 2. galdera-katea 
- Oroimen ona 
- Hiri misteriotsua 
- Non botatzen da?  
- Black Friday 
- Ibiltaria 

 

http://www.consumopolis.es/


 

 

 
 
KONTSUMO MINISTERIOA  

 

Proba horiek guztiak nahitaezkoak dira, eta bost taldekideek egin beharko dituzte. 
Ibilbidea amaitzean, hori egiaztatzen duen fitxa birtuala deskargatuko da, zeinak 
taldearen izena, taldekideak eta erreferentzia jasoko baititu. 

 
 

 
Bosgarrena. Sariak eta aintzatespenak 

 
1. Lehiaketa antolatu duten hiri autonomoetako eta autonomia-erkidegoetako 
kontsumoko eskumenak dituzten organismoek ezarriko dituzte sari edo aintzatespen 
autonomikoak, kasuan-kasuan dagozkion deialdi autonomikoen bidez. 
 
2. Sari nazionalak honako hauek izango dira hiru parte-hartze mailetan: ordenagailu 
eramangarri edo tableta bana talde irabazleko bost kideentzat, bai eta irakasle 
koordinatzailearentzat ere.  
 
Talde irabazleen ikastetxeei 2000 euroko saria emango zaie, eta, horrez gain, diploma 
bat jasoko dute.  
 
Kontsumo Ministerioaren Kontsumoko Zuzendaritza Nagusiak, gehienez, 33.000 euro 
bideratuko ditu 2021ean sari horiek emateko, zuzendaritza horren aurrekontuaren IV. 
kapituluaren kargura. 
 
3. Sari nazionalak elektronikoki edo aurrez aurre eman ahal izango dira. Sari-banaketa 
presentziala izanez gero, Madrilen egingo da, eta talde irabazleko kide bakoitza bi 
senidek eta irakasle koordinatzaileak lagunduta joan ahal izango da. Kontsumoko 
Zuzendaritza Nagusiak bere gain hartuko ditu joan-etorrien gastuak. 
 
4. Consumópolis hiri birtualean barrena ibilbidea osatzen duten parte-hartzaile guztiek 
diploma bat eskuratuko dute, zeinak lehiaketan parte hartu izana egiaztatuko baitu. 
Diploma hori zuzenean deskargatu ahal izango da webgune honetatik: 
www.consumopolis.es. 
 
Seigarrena. Balorazioa 
 
Sistemak berak ezarriko du automatikoki Consumópolis hiri birtualean barrena egin 
beharreko ibilbideko proben puntuazioa, Parte hartzeko jarraibide orokorretan 
zehaztutako ezagutza- eta trebetasun-irizpideen arabera. 
 
 
Zazpigarrena. Sarien edo aintzatespenen deialdiak 
 
I.- Deialdi autonomikoa 
 
1. Lehiaketa antolatu duten hiri autonomoetako eta autonomia-erkidegoetako 
kontsumoko eskumenak dituzten organismoek sari edo aintzatespen autonomikoen 
deialdia izapidetuko dute, zeinek bere lurralde-eremuan. 
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2. Deialdi autonomikoan, bakar-bakarrik parte har dezakete lehiaketa antolatu duten hiri 
autonomoetako eta autonomia-erkidegoetako ikastetxeetako taldeek, baldin eta 
baldintza hauek betetzen badituzte: 
 

- Webgune honetan izena emanda egotea, behar den epean eta moduan: 
www.consumopolis.es. 

- Taldekide guztiek osatzea Consumópolis hiri birtualean barrena doan ibilbidea, 
Parte hartzeko jarraibide orokorretan adierazi bezala. 
 

3. Taldearen hiri autonomoko edo autonomia-erkidegoko kontsumoko eskumenak dituen 
organismoak hala eskatzen badu, taldeek eskabide bat aurkeztu beharko dute, bai hiri 
edo erkidego horretako erregistroan, bai Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta 
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. 
artikuluan aurreikusitako edozein erregistrotan edo bulegotan, zeinen posta helbideak 
eta harremanetarako datuak www.consumopolis.es webgunearen hasierako orrian 
jasota baitaude. 
 

4. Kasuan kasuko deialdi autonomikoan zehaztuko da hiri autonomo edo autonomia-
erkidego bakoitzean zer epetan aurkeztu behar diren eskabideak. Epe hori ezartzeko 
orduan, oinarri hauen II.3 atalean aurreikusitakoa bete beharko da. 
 

5. Lehiaketa antolatu duten hiri autonomoetako eta autonomia-erkidegoetako bakoitzean 
epaimahai bat eratuko da, parte-hartze maila bakoitzean puntuaziorik onena lortu duten 
taldeak hautatzeko. Deialdi autonomikoan. Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 
urriaren 1eko 40/2015 Legearen atariko tituluko II. kapituluaren 3. ataleko arauek 
arautuko dute epaimahaien funtzionamendua, eta bai oinarri hauek eta bai deialdia 
interpretatzean sor daitezkeen zalantzak argitzeko ahalmena edukiko du atal horrek. 
 

6. Hiru parte-hartze mailetan irabazle izan diren taldeek beren hiri autonomoa edo 
autonomia-erkidegoa ordezkatuko dute deialdi nazionalean.  
 

7. Deialdi autonomikorik argitaratzen ez bada, oinarri hauei jarraituko zaie. 
 
II.- Deialdi nazionala 
 

1. Honako hauek parte har dezakete deialdi nazionalean norgehiagoka-araubidean: 
 

- Lehiaketa antolatu duten hiri autonomoetako eta autonomia-erkidegoetako 
deialdietan parte-hartze maila bakoitzean irabazle izan diren taldeak. 
 

- Kantabriako, Kataluniako eta Madrilgo autonomia-erkidegoetako taldeak —
lurralde horiek ez dira lehiaketaren antolatzaile—, baldin eta hurrengo atalaren 
arabera aukeratu badira. 
 

- 7.I. oinarriaren 7. atalak ezarritako deialdi autonomikoa argitaratzen ez duen 
autonomia-erkidego baten lurralde-eremukoak diren taldeak. 

 

2. Kantabriako, Kataluniako eta Madrilgo autonomia-erkidegoetako taldeen parte-
hartzea: 
 

-  Kantabriako, Kataluniako eta Madrilgo autonomia-erkidegoetako taldeek, zeinek 
ezin baitute parte hartu deialdi autonomikoan beren autonomia-erkidegoa ez 
dagoelako lehiaketaren antolatzaileen artean, fitxa birtuala aurkeztu beharko 
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diote Kontsumo Ministerioaren Kontsumoko Zuzendaritza Nagusiari, urriaren 
1eko 39/2015 Legearen 16.4 a) artikuluan aipatzen den erregistroaren bidez, 
2021eko otsailaren 3tik 2021eko ekainaren 2ra, bi egun horiek barne. 
 

- Kontsumo Ministerioaren Kontsumoko Zuzendaritza Nagusiaren Kontsumo 
Arloko Koordinazio, Kalitate eta Lankidetzako Zuzendaritzaren titularra 
Informazio, Prestakuntza eta Hezkuntza Ataleko idazkaria izango da, eta 
Balorazio Batzordea izendatuko du atal horretako kideen artean, eta batzorde 
horrek ebaluatuko du zer-nolako parte-hartzea izan duten aurreko atalean 
aipatutako taldeek lehiaketan, eta sari nazionalak lortzeko aukera edukiko duten 
hiru taldeak izendatuko ditu horien artetik, bat parte-hartze maila bakoitzeko. 

 
3. Deialdi autonomikoetako talde irabazleen parte-hartzea: 
 

- Lehiaketa antolatu duten hiri autonomoetako eta autonomia-erkidegoetako 
kontsumoko eskumenak dituzten organismoek Kontsumo Ministerioko 
Kontsumoko Zuzendaritza Nagusiari jakinarazi beharko diote zein diren kasuan 
kasuko lurralde-esparruetako talde irabazleak, eta, hortaz, sari nazionalak 
lortzeko aukera edukiko dutenak. Horretarako, Kontsumo Ministerioaren 
Kontsumoko Zuzendaritza Nagusiari bidali beharko diote autonomia-erkidegoko 
irabazleak zein diren egiaztatzen duen dokumentua, bai eta talde bakoitzaren 
fitxa birtuala ere.  
 

- 2021eko ekainaren 8a baino lehen aurkeztu beharko da aipatutako 
dokumentazioa Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 a) artikuluan aipatutako erregistroan. 
 

- Zuzenketa: zuzendu daitezkeen akatsak badaude dokumentazioan, 
errekerimendua egingo zaie artikulu horretan aipatutako organismoei, hamar 
egun balioduneko epean zuzendu ditzaten, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. 
artikuluaren arabera. 

 
4. Parte-hartze maila bakoitzeko puntuaziorik handiena lortu duten taldeek hautatuko 
dituzte sari nazionalen irabazleak. 
 
5. Kontsumoko Zuzendaritza Nagusiaren titularraren ebazpenaren bidez emango dira 
sariak. 
 

6. Ebazpen hori hiri autonomoei eta autonomia-erkidegoei jakinaraziko zaie, eta 
www.consumopolis.es webgunean argitaratuko da eta, hala badagokio, baita lehiaketa 
antolatu duten hiri autonomoetako eta autonomia-erkidegoetako webgune ofizialetan 
ere. 
 

7. Kontsumo Ministerioko titularrak emandako ebazpenak amaiera ematen dio 
administrazio-bideari, eta haren aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal 
izango da Auzitegi Nazionaleko Administrazioarekiko Auzien Salan, bi hilabeteko epean, 
ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, uztailaren 13ko 29/1998 Legeak, 
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duenak, 11.1.a) eta 46. artikuluetan 
xedatutakoaren arabera.  
 

Aukerako berraztertze-errekurtsoa jarri ahal izango zaio Kontsumo Ministerioko 
titularrari, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 
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39/2015 Legearen 123. eta 124. artikuluetan ezarritakoaren arabera, hilabeteko epean, 
jakinarazpena egin eta hurrengo egunetik aurrera. 
 

8. Prozedurari buruzko ebazpena emateko eta jakinarazteko gehieneko epea ez da sei 
hilabete baino luzeagoa izango deialdia argitaratzen denetik, 3. atalean adierazitakoaren 
arabera dokumentazioa jasotzeko dagoen gehieneko epea amaitzen denetik aurrera, 
azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 25.4 artikuluarekin bat etorriz.. Epe horretan ebazpen 
espresurik eman ezean, eskabidea administrazio-isiltasunaren bidez ezetsi egin dela 
ulertu beharko du interesdunak. 
 
Zortzigarrena. Irabazleen zabalkundea eta jabetza 
 
Kontsumoko Zuzendaritza Nagusiaren webgunean argitaratuko da talde irabazleen 
zerrenda, eta, hala badagokio, baita hiri autonomoetako eta autonomia-erkidegoetako 
webguneetan eta www.consumopolis.es-en ere. 
 
Bederatzigarrena. Lehiaketaren publizitatea 
 
Kontsumo Zuzendaritza Nagusiak eta lehiaketa antolatu duten hiri autonomoetako eta 
autonomia-erkidegoetako kontsumoko eskumenak dituzten organismoek egingo dituzte 
lehiaketaren sustapena eta publizitatea, egokien iruditzen zaizkien bitartekoak erabiliz. 
 
 
Madril, 2020ko azaroaren 26a 


