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Ikasleen garapen pertsonalerako eta herritar aktibo bihurtzeko beharrezkoak diren oinarrizko gai-

tasunak landuko dituzte ikasleek, eskola-curriculumaren oinarrizko 4 zutabeetan oinarrituta 

(jakiten ikastea, egiten ikastea, elkarrekin bizitzen ikastea eta izaten ikastea).  

 
Horretarako, bizitza osoan KONTSUMITZAILE ARDURATSU ETA KRITIKO izateko behar diren 

jakintza, trebetasun, abilezia, jarrera eta balioez baliatuko dira.  

 
* Tailer didaktiko bakoitzari dagokion artxiboan taula bat kontsulta daiteke; taula horre-

tan, jarduera osagarrien eta oinarrizko gaitasunen arteko lotura agertzen da.  

HELBURUAK  

Pertsona guztiak gara kontsumitzaile eta erabiltzaileak. Kontsumoa gure bizitzaren alderdi 

oso garrantzitsua da, eta gure baliabide ekonomikoen eta denboraren zati garrantzitsu bat 
eskaintzen diogu. Adin hauetan, ikasleen erosteko ahalmena txikia den arren, konbentzi-

tzeko botere handia izaten dute sentimenduen bitartez eta familiaren erosketa-erabakietan 

eragiten dute.  
 

Kontsumitzaile den heinean, ikasleari bere eskubide eta betebeharren berri emateak bere 
autonomia eta segurtasuna garatuko du, arazoak aurreikusteko ahalmen handiagoa 

izango du, eta arazoak sortzean, konpontzeko baliabideak eskuratuko ditu. Herritar akti-

boagoa izango da, bere kexak eta nahigabeak adierazteko gai izanik.  
 

Horretaz gain, gazteei gaitasun horiek eskurarazteko heziz gero, gizarteak, ere, oro har, 
ere abantailak izango ditu. Hartara, produktuen iraunkortasuna, kalitatea eta iraungarrita-
suna ez ezik, zerbitzuen erabilera egokia ere sustatuko dugu, eta kontsumo-arloko gataz-

ken prebentzioa landuko dugu.  

AURKEZPENA  

HELBURU OROKORRA  

 

Kontsumitzaile eta erabiltzaile arduratsu eta kritiko moduan jarduteko behar diren oina-

rrizko gaitasunak eskuratzea.  

 
HELBURU ESPEZIFIKOAK  

 

Kontsumitzaile eta erabiltzaile den heinean, bere eskubideak eta bera babesten duten 

legeak ezagutzea. 
Kontsumo-gatazka posibleak modu eraginkorrean kudeatzeko modutzat prebentzio-

jarrerak izatea zein garrantzitsua den konturatzea. 

Eskubideak defendatzeko bideak eta mekanismoak ezagutzea. 

OINARRIZKO GAITASUNEKIKO LOTURA  
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Gure betebeharrak  

INFORMAZIOA  

Kontsumitzailea & erabiltzailea  

Ondasun edo zerbitzu publiko nahiz pribatuak erosi, erabili edo baliatzen dituen pertsona 

fisiko edo juridiko oro, betiere AZKEN HARTZAILEA izanik.  

 
KONTSUMITZAILEA. Produktu bat erosten duena (esate baterako, gosaltzeko esnea eros-

tea).  

 
ERABILTZAILEA. Zerbitzu bat erabiltzen duena (adibidez, autobusa hartzea lanera joa-

teko).  

Gure eskubideak  

Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan, kontsumitzaile eta erabiltzaile gisa ditugun OI-
NARRIZKO ESKUBIDEAK Eusko Legebiltzarrean onartutako abenduaren 22ko 6/2003 le-
gean jaso dira, KONTSUMITZAILEEN ETA ERABILTZAILEEN ESTATUTUAn, alegia.  
 
Hona hemen kontsumitzaile eta erabiltzaile gisa ditugun OINARRIZKO ESKUBIDEAK:  
 HIZKUNTZA-eskubideak.  

 

1. OSASUNA ETA SEGURTASUNA izateko eskubidea. 

2. INTERES EKONOMIKO ETA SOZIALAK BABESTEKO  

eskubidea. 

3. BABES JURIDIKOA izateko ETA KALTEAK KONPONTZEKO  

eskubidea. 

4. INFORMAZIOA izateko eskubidea. 

5. KONTSUMO ARLOAN HEZKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA  

jasotzeko eskubidea. 

6. ORDEZKARITZAKO, KONTSULTARAKO ETA PARTE-HARTZEKO eskubidea. 

7. HIZKUNTZA-eskubideak. 

Hona hemen gure betebeharretako zenbait:  

 
 INFORMATU ongi hautaketa egin aurretik (irakurri produk-

tuen etiketak, arreta eman kontratuaren baldintzei, galdetu 
edozein zalantza, konparatu eskaintza ezberdinak...).  

 

 ESKATU ETA GORDE erosketaren txartela edo faktura. Onda-
sun iraunkorren kasuan, bermearen ziurtagiria eskatu eta 
gorde egin behar da. 

 
 Erosi establezimendu BAIMENDUETAN.  

 

 Arduraz kontsumitu, iraunkortasunean eta elkartasunean oinarrituta (egiazko pre-
mien araberako kontsumoa egin behar da, aurrezteko jarraibideak aplikatu, bi-
dezko baldintzatan produzitutako ondasunak erosi ).  
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Kontsumo-gatazkak konpontzea  

Egin beharreko urratsak:  
 
1. Enpresa edo zerbitzu emailearengana jo eta ADISKIDANTZAZKO AKORDIO ba-

tera saiatu. Idatziz zuzentzea komeni da, bidalitakoa jasota gera dadin. Burofaxa, 
esaterako, testuaren edukiaren fede ematen duen komunikazio-bide bat da. Idaz-
kian, argi eta garbi idatzi behar dituzu zure datuak, zer gertatu den, zer lortu nahi 
duzun, zer egun den eta zure sinadura. Komeni da, halaber, dagokien agirien kopia 
ere eranstea (ez jatorrizkoak) 

 
Kontsumo arloko edozein zalantza argitzeko edo informazioa eskatzeko, kontsumi-
tzaile eta erabiltzaileok kontsumoko erakundetariko batekin jar gaitezke harrema-
netan. 

 Kontsumobide (Kontsumoko Euskal Institutua). Egoitza nagusia edo dagokion 

Lurralde Serbitzua. 

 Kontsumitzaileen Informazioarako Udal Bulegoak. (KIUB) 

 Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen elkarteak. 

 900 600 500 telefonoaren bidez. 

 
 

2. Dendarekin akordiorik lortzen ez bada, ERREKLAMAZIO ADMINISTRATIBO bat jar dai-

teke  ERREKLAMAZIO-ORRI baten bidez. 

 

SALAKETA bat ere ipin dezakegu,  hau da, kontsumo alorreko arau-hauste adminis-

tratiboa izan daitekeen gertaera bat jakinaraztea Administrazioari. 
 
Salaketa jaso eta gero, ikuskatze- eta kontrol-zerbitzuek beharrezko egiaztapenak 

egin ondoren, eta hala behar izanez gero, Administrazioak neurriak hartu edota ka-

suan kasuko zehapenak ezarriko ditu, arau-hausteak prebenitu eta zuzentzeko, kont-

sumitzaile guztion interesa babeste aldera. 

 
 

3. KONTSUMOKO ARBITRAJE SISTEMARA jo.  
4. AUZIBIDERA jo.  
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Erreklamazio-orria  

Merkataritza-establezimendu guztiek legez xedatutako ereduaren araberako erreklamazio-
orria eduki beharko dute kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskuragarri. Toki horretan erre-
klamazio-orririk ez badute, edo ez badigute ematen, egokien irizten diogun bidetik aurkez 
dezakegu erreklamazioa, erreklamazio-orririk ez dutela edo ez digutela eman nahi izan adie-
razita; erreklamazio-orririk ez izatea edo eman nahi ez izatea isunarekin zigortzen ditu Ad-
ministrazioak.  
 
Erreklamazio-orriak 3 KOPIA autokalkagarri ditu:  
 
- KOPIA ZURIA: Originala; behar den dokumentazio 
guztiarekin batera bidali behar da dagokion erakundera 
(Kontsumo Zuzendaritza).  
 
- KOPIA BERDEA: Egindako erreklamazioaren frogagiria 

izango da guretzat, eta guk gorde beharko dugu.  
 
- KOPIA ARROSA: Merkatariari edo zerbitzua eskaini 

digunari emango diogu.  
 

Kexa eragin duten gertakariak oso garbi azaldu behar 
dira, eta erreklamazioa egiten den eguna ere bai. 
Orria bete ondoren, merkatariak edo zerbitzua eskaini 
digunak nahi duena idatz dezake erreklamazio-orri 
horretan bertan, horretarako dagoen tokian.  
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Kontsumoko arbitraje-sistema  

EPAITEGITIK KANPOKO sistema da, kontsumitzaile edo erabiltzaile baten eta merkatari edo 
zerbitzu-emaile baten artean sor daitezkeen desadostasunak modu errazean konpontzeko 
aukera ematen duena.  
 
EZAUGARRIAK  
 

Sistema AZKARRA da, Arbitro Talde bat izendatzen denetik gehienez 4 hilabeteko 

epean eman behar baita ebazpena.  
Sistema ERAGINKORRA da, laudo izeneko arbitraje-erabaki baten bidez konpon-
tzen baitira eztabaidak, auzibidera jo behar izan gabe.  
Sistema BETEARAZLEA da, laudoak nahitaez aplikatu beharrekoak baitira.  
Sistema merkea da, doakoa baita aldeentzat, adituen azterketak egin behar izaten 
diren hainbat kasutan izan ezik.  
Sistema BOLUNTARIOA da, bi aldeak libreki atxikitzen baitzaizkio sistema 
horri.  

 
BEREIZGARRIA  

Merkataritza-establezimendua kontsumoko arbitraje-sistemari atxikitzen ba-
zaio, bereizgarri ofizial hori jarri ahal izango du; ohiko moduan eskaintzen di-
tuen zerbitzuei erantsitako bermearen eskaintza adierazten du bereizgarri ho-
rrek eta kontsumitzailearekin edo erabiltzailearekin gatazkarik sortzekotan, ga-
tazka hori konpontzeko Kontsumoko Arbitraje Sistemara jotzeko konpromisoa 
hartzen duela.  
 

Denda edo enpresa bat ez badago Kontsumoko Arbitraje Sistemari atxikia, ez du epaitegitik 
kanpoko sistema horretara jo beharrik nahitaez kontsumo-gatazkak ebazteko.  
 

 

 

Auzibidea  

Kontsumo-gatazka batean enpresa edo merkataritza-establezimenduarekin akordiorik lortu 

ezin denean eta enpresak edo dendak ez badu onartzen Kontsumoko Arbitraje Sistemaren 

pean jartzea, epaitegietan demanda bat aurkezteko aukera baino ez da geratzen.  

 
Kasu horietan, KONTSUMITZAILEEN ETA ERABILTZAILEEN ELKARTE batera jotzea komeni 

da, kasua aztertuko baitu auzibidean aukerarik egon litekeen ikusteko.  

 
Elkartekide izateko baldintza bakarrarekin, eta Eusko Jaurlaritzaren eta erakunde horien 

artean lortutako akordio bati esker, doako aholkularitza eta defentsa eskuratu ahal izango 

da 900 €-tik BEHERAKO ERREKLAMAZIOETAN.  
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Informazio-gidak  
 

 

KONTSUMITZAILEAREN ETA ERABILTZAILEAREN GIDA 

 Eusko Jaurlaritza. Kontsumo Zuzendaritza. 2007. 

 

KONTSUMO ARDURATSUAREN GIDA 

 Eusko Jaurlaritza. Kontsumo Zuzendaritza. 2009 

 

YOUTHXCHANGE GIDA. 

 Gazteak aldaketaren alde, Kotsumo Iraunkorra: heziketa-eskuliburua. 

 Unesco/Unep (Nazio Batuen ingurumen-programa).  

 

Material didaktikoak  
 

EGIN KONTU KONTSUMOARI.  

 Eusko Jaurlaritzaren Industria, Merkataritza eta Turismo Saila. 2007. 
Haur Hezkuntzako ikasleei zuzendutako material didaktikoa, kontsumoarekin loturiko 4 gai ipuinen 

eta fitxa didaktikoen bidez lantzeko.  

 

KONTSUMOA IKUSPEGI MATEMATIKOAREKIN 
Eusko Jaurlaritzaren Industria, Merkataritza eta Turismo Saila. 2005.  
DBHko 1. zikloko ikasleei zuzendutako material didaktikoa, kontsumoarekin loturiko 5 gai matema-

tika-ariketen bidez lantzeko.  

 

KONTSUMITZAILEAREN HEZIKETARAKO 133 TAILER 
Kontsumoko Institutu Nazionala. 2004.  
Lehen Hezkuntzako ikasleei zuzendutako kontsumo-arloko tailer didaktikoen proposamena.  

 

Web-orriak  
 
www.kontsumobide.eus 
Kontsumobide (Kontsumoko Euskal Institutua) 

 
www.consumo-inc.es  
Kontsumoko Institutu Nazionala  
 
www1.euskadi.net/arbitrajeconsumo  
Euskadiko Kontsumoko Arbitraje Batzordea  
 
www.e-cons  
European network for consumer education 

 
 

 

BALIABIDEAK  
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Helbide interesgarriak  
 

 

Kontsumobide. Egoitza nagusia 

Santiago, 11 - 01002 Vitoria-Gasteiz 

Tfno: 945 062 140 

kontsumobide@kontsumobide.es 

 

Kontsumobide-ren Lurralde Zerbitzuak 

 
Arabako Lurralde Zerbitzua 

Santiago, 11 - 01002 Vitoria-Gasteiz 

Tfno: 945 062 161 

Kb-araba@kontsumobide.es 

 

Bizkaiko Lurralde Zerbitzua 

Alameda Rekalde, 39 A  -  behekoa 48008  Bilbao 

Tfno: 944 031 500 

Kb-bizkaia@kontsumobide.es 

 

Gipuzkoako Lurralde Zerbitzua 

Easo, 10 -  5a   20006  Donostia-S.Sebastian 

Tfno: 943 022 547 

Kb-gipuzkoa@kontsumobide.es 

 

Kontsumobide-ren kontsumoaren alorrekoprestakuntza zentroak 

 
VITORIA-GASTEIZ 

Adriano VI, 20 - 1a 01008 Vitoria-Gasteiz. Tfno: 945 01 66 00  

formación-araba@kontsumobide.es 

 

BILBAO 

Nicolás Alkorta, 2. 48003 Bilbao. Tfno: 94 403 22 20  

formación-bizkaia@kontsumobide.es 

 

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 


