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HELBURUA

AURKEZPENA  

Kontsumoa gure eguneroko bizitzaren zati bat da. Mota guztietako produktu eta zerbitzuak 

kontsumitzen ditugu, askotan, horren ondorioen gainean pentsatu ere egin gabe. Gaur 
egun, ia dena eskura dugu: etengailua sakatu eta argia pizten da, txorrota ireki eta edateko 

ura ateratzen da, etxe ondoko dendan Bangladeshen egindako arropa aurki dezakegu, eta 

supermerkatuan Tibeteko Goji bailarako baiak ditugu.  

 
Kontsumismoak ondorioak ditu gizartearen, ekonomiaren eta ingurumenaren arloetan: 
bizitzeko eta garapen ekonomikorako ezinbestekoak diren baliabide naturalak agortu egi-

ten dira; kutsadura; habitata degradatzea fauna eta flora desagerraraziz; gizon-
emakumeak eta haurrak esplotatzea lanean; pertsonak balioa galtzea gauzen balioaren 

aurrean...  

 
Kontsumo-joera horri eusten badiogu, egoerak agian ez du atzera bueltarik izango. Gaur 

egun, gure aztarna ekologikoa 2'5 inguru da, hau da, planetan bizi garen pertsona guztiek 
hemen kontsumitzen dugun adina kontsumituko bagenu, bi planeta eta erdi beharko geni-

tuzke gure eskaria betetzeko.  

 
Garapen iraunkorra lortzeko alternatiba kontsumo arduratsuaren jarraibideak sustatzea da, 

betiere eskura ditugun baliabide naturalak neurriz kanpo erabili gabe eta ahalik eta hondakin 
gutxien sortuz. Hori eginda, gaur egungo premiak beteko direla ziurtatuko dugu, etorkizu-

neko belaunaldiek beren premiei erantzuteko beharko duten ahalmena arriskuan jarri gabe.  

 
Ikasleek gaitasun kritikoa eskuratu behar dute, beharrezkoa dena eta beharrezkoa ez 

dena bereiz dezaten; tresna egokiak eskaini behar zaizkie, kontsumitze hutsagatiko kon-

tsumitzearen ondorioak uler ditzaten.  

HELBURU OROKORRA  
 
Oinarrizko gaitasunak eskuratzea kontsumo iraunkorreko ohiturak barneratzeko eta ja-
rrera kritikoa izateko, neurrigabeko kontsumoak gizartean, ekonomian eta ingurumenean 
dituen ondorioen aurrean.  

 
HELBURU ESPEZIFIKOAK  

 

Egunero kontsumitzen ditugun zenbait produktu nondik datozen jakitea.  

Uraren zikloa eta baliabide hidriko erabilgarriak ezagutzea, horiek modu iraunkorrean 

erabiltzeko premiaz jabetuta.  

Energia zer den ulertzea, zenbait energia-iturri ezagutzea, eta energia modu arrazio-

nalean erabiltzea.  

Garraio publikoa erabiltzeak dituen abantailen berri izatea, baita zerbitzu horren era-

biltzailearen eskubideen eta betebeharren berri ere.  

Materialak murriztu, berrerabili eta birziklatzeko moduak ikastea.  
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"MBB"  

Ikasleen garapen pertsonalerako eta herritar aktibo bihurtzeko beharrezkoak diren oina-

rrizko gaitasunak landuko dituzte ikasleek, eskola-curriculumaren oinarrizko 4 zutabeetan 

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

 
Horretarako, euren kontsumo-aukeren ONDORIOAK (GIZARTEAREN, EKONOMIAREN ETA 
INGURUMENAREN ARLOETAN) kontuan hartuta, KONTSUMO IRAUNKORRA egiteko behar 

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

 
* Tailer didaktiko bakoitzari dagokion artxiboan taula bat kontsulta daiteke; taula horretan, 

jarduera osagarrien eta oinarrizko gaitasunen arteko lotura agertzen da.  

Erabiltzen ditugun gauza guzti-guztiak, objekturik sinpleenetatik hasi (papera edo arropa, 
esaterako) eta goi-mailako teknologiarekin bukatu (mugikorrak edo ordenagailuak, adibi-
dez), naturatik ateratako lehengaietatik sortu dira eta ikasleek hori ulertu behar dute. 
Gainera, produktu baten bizi-ziklo osoan 
(fabrikazioa, ontziratzea, banaketa eta honda-
kin-tratamendua) energia eta ura kontsumi-
tzen dira, eta kutsadura-maila handiagoa edo 
txikiagoa sortzen da.  
 
Ikasleek konturatu behar dute natura zaintzea 
eta errespetatzea gizakiaren eginkizuna dela, 
naturak ematen baitigu bizitzeko behar dugun 
guztia. Ingurumen-inpaktua saihestezina da, 
baina iraunkortasun-mugetaraino murritz dai-
teke eta murriztu behar da.  

INFORMAZIOA  

OINARRIZKO GAITASUNEKIKO LOTURA  

Produktu baten bizi-zikloa  

Urrezko hiru arauak honako hauek dira: Murriztu, Berrerabili eta Birziklatu. Kontzeptu ho-

riek egunero erabiltzen ditugu, baina esanahia agian ez dugu oso ongi ulertzen.  
 

Murriztu  
 

Kontsumitzen ditugun produktuen bolumena murriztea da kontua. Askotan, beharrezkoak ez 
diren gauzak erosten ditugu, zerbait erosteagatik soilik. Ez dugu pentsatzen produktu hori 
fabrikatzeko lehengai oso baliotsuak erabiltzen direla, esate baterako, petrolioa edo ura. 
Horretaz gain, erosten ditugun gauza asko bilduta egoten dira, bilgarri gehiegi izaten di-
tuzte eta ez dugu kontuan izaten horren ondorioz zabor asko eta asko sortzen dela.  
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Ikastetxean:  

 

Irakatsi ikasleei materiala zaintzen, eta ordenatuta eta egoera onean izaten. Kon-

pondu hondatzen dena. Baliatu produktuen bermeak eta irakatsi ikasleari hori egiten.  

Egin txartelak argia eta ura modu arduratsuan erabili behar direla gogorarazteko, 

eta ipini toki egokietan; ikasleek egiten badute lan hori guztia, askoz hobeto.  

Balioetsi paperaren eta koadernoen aprobetxamendua.  

 
Honako hau ulertu behar dute: hondakin onena sortzen ez den hondakina da; alegia, zenbat 

eta zabor gutxiago produzitu, orduan eta inpaktu txikiagoa eragingo dugu gure ingurunean.  

 
Berrerabili  
 

"Erabili eta botatzeko” gauzak kontsumitzen ditugu gure gizartean, eta aprobetxatzearen 
kontzeptua galdu egin dugu. Guk bota egiten ditugun gauza asko berriz erabil daitezke; 
ariketa erraza eta probetxugarria da, bai ekonomikoki, bai ingurumenarentzat.  

 

Ikastetxean:  
 

Erabili berrerabilitako kaxak ikasgelan, margoak, arkatzak eta abar gordetzeko.  
 

Prestatu kaxa bat alde batetik erabilitako papera jasotzeko, beste aldetik ere erabil-

tzeko.  
 

Plastika-arloan hondakinekin eskulanak egin daitezke: diru-zorroak 

tetrabrikekin, arkatz-ontziak plastikozko botilekin, eltzeitsuak kar-

toizko kaxekin...  
 

Animatu ikasleak erabili behar ez dituzten gauzak beste norbaiti opari-

tzera: arropa, jostailuak, liburuak..., eta jakinarazi nora eraman ditza-

keten eta herrian zein kanpaina egiten diren, edo irakatsi informazio hori nola bilatu.  
 

Antolatu liburu-trukeak.  
 

 

Birziklatu  

 

Material zaharrak erabiliz produktu berriak fabrikatzea da birziklatzea. Birziklatzearen 

abantailak honako hauek dira:  

 

Energia eta ura aurrezten da produkzioan.  

Hondakin solidoen bolumena murrizten da.  

Kutsadura murrizten da eta ingurumena zaintzen da.  

Baliabide natural berriztagarri eta berriztaezinak babesten dira.  

Lehengaietan aurrezten da material birziklagarriekin produktu berriak manufaktura-

tzean.  
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EDUKIONTZI HORIA 

BAI EZ 

Plastikozko ontziak.  

Kontserba-latak  

Tetrabrikak.  

Poliespanezko erretiluak.  

Latak ez diren metalezko objektuak. 

Plastikozko jostailuak.  
Biberoiak.  

EDUKIONTZI URDINA 
BAI EZ 

Aldizkari eta egunkariak.  

Galleta-kaxak.  
Arrautzontziak.  

 

Tetrabikak 

Paper zikinak edo argizari-paperak.  

BEIRA EDUKIONTZIA 
BAI EZ 

Botilak.  

Flaskoak.  

Lanparak.  
Kristalezko edalontziak.  
Ispiluak 

EDUKIONTZI BERDEA 
BAI EZ 

Janari-hondakinak.  

Hondakin organikoak.  
Konpresak, pixoihalak...  

Pinturak.  
Espraiak.  
Hondakin toxikoak.  

Badira beste edukiontzi mota batzuk ere, hondakin espezifikoak biltzeko; hala nola:  

 

Arropa eta oinetakoentzako edukiontzia.  

Olio erabiliaren edukiontzia.  

Pila-edukiontzia.  

 
Beste zenbait hondakinen kasuan (etxetresna elektrikoak, altzariak…) EAEn garbigune-
sarea dugu eta hondakin horiek kudeatzen dituzte puntu horietan.  
www.ingurumena.net webgunean kontsulta daiteke Garbiguneak non dauden. Bisita gida-
tuak ere egin daitezke garbiguneetan.  
 
Gaur egun, produzitzen dugun zaborraren % 85 birziklagarria da; birziklatzea urrezko hiru-
garren erregela da, baina hori bakarrik ez da nahikoa arazoa konpontzeko. Garrantzitsuena 
zabor gutxiago produzitzea da (0 hondakin).  

Ontziak  

Produktuen bolumenaren % 50 eta pisuaren % 30 ontziei dagokie, baina zenbait kasutan, 

ehuneko horiek gainditu ere egiten dira.  

 
Ontzi horietako gehienek eginkizun estetikoa edo marketinekoa betetzen dute; produk-
tuen gehiegizko ontziratzeak ez dio inolako onurarik eskaintzen kontsumitzaileari, eta bai 
hamaika galera ingurumenari.  

http://www.ingurumena.net/
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Ontzietan ageri diren hainbat sinbolok birziklagarritasuna edo birziklaezintasuna adierazten 

du.  
 

 

Birziklagarria da  

 

 
Material birziklagarriz produzituta dago, eta enpresa produktoreak ehuneko 
bat ordaintzen du hondakinak kudeatzeko sistemei laguntzeko.  

 

 

 
Ontzi birziklagarria. Erdiko zenbakiak eta siglek adieraziko 
digute produktuak zer material eginak dauden. Zenbakia 
zenbat eta txikiagoa izan, orduan eta handiagoa izango da 
produktuaren birziklagarritasun-balioa; 1 zenbakia da ge-
hien birzikla daitekeena, eta 7 zenbakia gutxien birzikla dai-
tekeena.  

Hondakin gutxiago produzitzeko modu sinple bat aipatuko dugu: bilgarri gutxien dituzten 

produktuak aukeratzea; ingurumenean inpaktu txikiagoa eragiteaz gain, dirua ere aurrez 

dezakegu, ontziaren kostua edukiarena baino handiagoa izaten baita askotan.  

Ura  

Ura bizi-iturri da; urik gabe ezin izango ginateke bizi eta, hala ere, alferrik gehien galtzen 

den baliabide naturaletako bat da.  

 
Planetan dagoen ur kantitatea ez da aldatu planeta sortu zenetik, baina edateko uraren 
kantitatea gutxitu egin da. Uraren % 97 gazia da eta gainerakoa, % 3 eskasa, honela ba-
natzen da: % 87.3 glaziar eta poloak, % 12.3 lurpeko urak eta % 0.4 lur-gaineko urak (ibai 

eta lakuak).  

 
Munduko sei pertsonetatik batek ez du edateko urik eskura; beraz, ur kutsatuen kontsu-

moarekin loturiko gaixotasunak oso erraz zabaltzen dira.  

 
Edateko ura izatea prozesu oso garestia da, hainbat azpiegitura eraiki behar baitira: urte-

giak, hoditeriak, araztegiak, tratamendu-instalazioak...  

 
Behar-beharrezko ondasuna izaki, ura alferrik galtzea saihets daiteke eguneroko bizitzan 
aplika ditzakegun arau sinple eta erraz hauek betez: bainatu beharrean dutxatzea, xaboia 

ematen ari garen bitartean txorrota ixtea, ontzi-garbigailua erabiltzea (beteta dagoenean), 

frutak eta barazkiak garbitzeko erabili dugun ura landareak ureztatzeko erabiltzea...  
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Energia  

Energia objektu eta substantziekin loturiko ezaugarria da eta naturan gertatzen diren 
transformazioetan agertzen da; ez da ez sortzen, ez suntsitzen, baina gure gizarteak es-
katzen duen energia mota transformatzeko baliabideen gehiegizko kontsumoa egin behar 
izaten da, eta kasu gehienetan, baliabide berriztaezinak izaten dira.  
 
Gure bizimodua erabat ezinezkoa izango litzateke energiarik gabe; gure keinu sinpleenetik 
hasi (argia piztea, esaterako) eta prozesu informatiko konplexuenetaraino, energia hori be-
har-beharrezkoa da.  
 
Energia lortzeko bi iturri multzo nagusi daude:  
 
Energia berriztaezinak. Erregai fosilen bidez: ikatza, gas naturala, petrolioa. Abantaila 
handi bat eskaintzen dute, hau da, elektrizitate asko berehala lor daitekeela. Baina gaine-
rako guztia eragozpenak dira. Eragozpen garrantzitsuena agortu egin daitezkeela, eta egia 
esan, agortzen ari dira dagoeneko; beste eragozpen bat (garrantzitsua hori ere), oso ku-
tsatzaileak direla eta ingurumenaren gaineko ondorioek (berotegi-efektua, ozono-
geruzaren zuloa, klima-aldaketa...) agian ez dute izango atzera bueltarik.  
 
Energia berriztagarriak. Eolikoa, eguzkiarena, geotermikoa, biomasa, mareomotrizea... 
Hona hemen eragozpen nagusia: esfortzu handiagoa egin behar da energia berriztaezine-
kin lor daitekeen kantitate berdina lortzeko. Hala ere, abantaila handi bat ere badute, in-
gurumen-inpaktu askoz ere txikiagoa eragiten baitute eta askoz ere iraunkorragoak bai-
tira.  

EGUZKI ENERGIA  
 

Eguzki-energia eguzkiak produzitzen duen energia da, eta gizakiak erabiltzeko moduko 
energia bihurtzen da. Energia berriztagarri hori bereziki bi gauzetarako erabiltzen da (baina 
gehiagotarako ere bai): lehena, janaria edo ura berotzeko (eguzki-energia termikoa), eta 
bigarrena elektrizitatea sortzeko (eguzki-energia fotovoltaikoa).  

 

 
Eguzki-energia termikoa etxean erabil daiteke, elikagaiak presta-

tzeko (eguzki-berogailuak), ur beroa sortzeko (ura berotzeko eguzki-
gailuak) edo berokuntzarako. Industrian ere erabiltzen da; ura bero-
tzen da lurrundu arte eta ur-lurrun horrek turbinak mugiarazten ditu 

elektrizitatea sortuz (eguzki-energia termikoaren instalazioak).  

 
 
 
 
Eguzki-energia fotoboltaikoa energia elektrikoa lortzeko modu 
bat da, panel fotoboltaikoen bidez. Panel horiek diodo tipoko gailu 
erdieroalez osatuta daude eta eguzki-erradiazioa jasotzen dute-
nean, kitzikatu egiten dira eta jauzi elektronikoak eragiten dituzte, 
muturretan potentzial-diferentzia txiki bat sortuz.  
 
Eguzki-energia fotoboltaikoaren zentralak ere badira.  

http://www.gstriatum.com/energiasolar/
http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2008/04/07/calentador-de-agua-solar-casero/
http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2008/04/07/calentador-de-agua-solar-casero/
http://www.gstriatum.com/energiasolar/
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ENERGIA ETIKETAK  

 
Energia modu iraunkorrean baliatzeko, erosten ditugun produk-
tuen energia-eraginkortasuna aintzat hartu behar da. Etxe-
tresna elektrikoetan, honelako etiketa bat egongo da.  
 

Energia-etiketak eskaintzen duen informazioa hiru ataletan 
zatituta dago: 

  
Goialdean, enpresa fabrikatzaileari eta etxetresna elektrikoari 
dagozkien datuak. 

  
Erdialdean, aparatuaren eraginkortasun energetikoa. Letren 

eta koloretako barren bidez adierazten da; A letra eta kolore 
berdea dira eraginkortasun energetiko handienaren adierazle. 
  

Behealdean, etxetresna elektriko mota bakoitzaren datu es-
pezifikoak. 

ENERGIA EOLIKOA  

 

Haizeak palak mugiarazten 
ditu eta energia mekanikoa 

sortzen da. Energia hori bi-
derkatu egiten da aerosor-
gailuaren barruan eta, en-

granaje-mekanismo baten 
bidez, sorgailuraino trans-

mititzen da; sorgailuan 
energia mekanikoa energia 

elektriko bihurtzen da.  

ENERGIA HIDRAULIKOA  
 
Energia hidroelektrikoa honela sortzen da: altuera jakin ba-
tean kokatua dagoen ur-masa batek duen energia baliatuz. 
Uraren indarrak turbina bat edo batzuk mugiarazten ditu, 
eta turbina horren edo horien bidez sorgailu elektriko bat 
edo gehiago mugitzen dira.  
 

 

A- Ura. Energia hidraulikoa  
B- Turbina. Energia mekanikoa  
C- Sorgailuak. Energia elektrikoa  
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Mugigarritasuna  

Garraiobideen bidez alde batetik bestera mugi gaitezke eta horrek bizi-kalitatea handitzen 
du. Hala ere, kutsadura atmosferikoa eta akustikoa eragiten duen iturri nagusietako bat ga-
rraioa da.  
 
Hirigune handietako zarataren % 85 trafikoak sortzen du. Erregai fosilak erabiltzen dituzten 

garraiobideek CO2 emititzen dute, planetaren berotze globala eta berotegi-efektua areago-

tzea eragiten duten gasetako bat, alegia. Garraiobide horiek nitrogeno oxidoak ere emiti-

tzen dituzte, euri azidoa sortuz.  
 
2007an egindako Euskal Autonomia Erkidegoko mugigarritasun-azterlanaren arabera, 

EAEn ia ibilgailu partikular bat dugu bi biztanle bakoitzeko.  
 
Garraio publikoa zera da, bidaiariak garraiobidearen jabe ez diren garraiatzeko bideak, 
betiere hirugarren batek zerbitzua emanda. Enpresa pribatuek nahiz publikoek eman deza-
kete garraio publikoaren zerbitzua.  
 
Mugigarritasun iraunkorragoa lortzeko modu bat garraio publikoa erabiltzea da; izan ere, 
ingurumenari dagokionez, abantaila ugari ditu garraio pribatuarekin alderatuz gero:  

Leku gutxiago behar du askoz pertsona gehiago garraiatzeko.  

Errepidean zirkulazio gutxiago egotea eragiten du, eta, horren ondorioz, kutsa-

dura eta auto-ilara gutxiago daude.  

Aparkalekurik behar ez duenez gero, denbora eta dirua aurrezten dira.  

Garraio pribatua baino seguruagoa da.  

 
Ikasleek inguruan dituzten garraio-zerbitzuak ezagutzen hasi behar dute, baita erabiltzen 
ere. Herriaren planoak egin eta eskura ditugun garraio publikoak marka ditzakegu; irteera 
didaktikoak ere antola daitezke, garraiobide publikoak hobeto ezagutzeko.  

Informazio-gidak  
 

 KONTSUMITZAILEAREN ETA ERABILTZAILEAREN GIDA 

Eusko Jaurlaritza. Kontsumo Zuzendaritza. 2007.  

 

 KONTSUMO ARDURATSUAREN GIDA 

Eusko Jaurlaritza. Kontsumo Zuzendaritza. 2009  

 

 YOUTHXCHANGE GIDA 

Eusko Jaurlaritza. Kontsumo Zuzendaritza. 2005.  
Gure gizartean kontsumo iraunkorrarekin loturiko gaien eta erronken laburpen bizkorra egiten du.  

BALIABIDEAK  
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Material didaktikoak  
 

 ENERGIAREN GIDA  

Eusko Jaurlaritzaren Kontsumo Zuzendaritza. 2006. Euskara-gaztelania.  
Material didaktikoa (liburua eta CD-ROMa). Hiru bloketan banatuta dago, Lehen Hezkuntzako hiru   

zikloetarako fitxa didaktikoekin; energiaren erabilerak eta horien efektuak aztertzen dira.  

 

 GARRAIOAREN GIDA  

Eusko Jaurlaritzaren Kontsumo Zuzendaritza. 2006. Euskara-gaztelania.  
Material didaktikoa (liburua eta CD-ROMa). Hiru bloketan banatuta dago, Lehen Hezkuntzako hiru 

zikloetarako fitxa didaktikoekin; garraioaren erabilerak eta horien efektuak aztertzen dira.  

 

 KONTSUMOA IKUSPEGI MATEMATIKOAREKIN  

Eusko Jaurlaritzaren Kontsumo Zuzendaritza. 2005.  
DBHko 1. zikloko ikasleei zuzendutako material didaktikoa, kontsumoarekin loturiko 5 gai matema 

tika-ariketen bidez lantzeko.  

 

 KONTSUMITZAILEAREN HEZIKETARAKO 133 TAILER  

Eusko Jaurlaritzaren Kontsumo Zuzendaritza. 2004.  
Lehen Hezkuntzako ikasleei zuzendutako kontsumo-arloko tailer didaktikoen proposamena.  

 

Web-orriak  
 

www.kontsumobide.eus  
Kontsumobide (Kontsumoko Euskal Institutua) 

 
www.ihobe.net  
Sozietate Publikoa da eta bere xedea Eusko Jaurlaritzari laguntzea da, ingurumen-politika garatzeko 

eta iraunkortasunaren kultura zabaltzeko.  
 
www.ingurumena.net  
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila.  
 
www.eve.es  
Energiaren Euskal Erakundea  
 
www.garraioak.ejgv.euskadi.net  
Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila  

 
 

http://www.ihobe.net/
http://www.ingurumena.net/
http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/
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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 

Zarategi pasealekua, 82-84bis. 20015 Donostia-San Sebastián. Tfno: 943 02 25 90  

formación-gipuzkoa@kontsumobide.es 

 

 

INGURUGELA-CEIDA. Ingurumenarekiko Irakasbideen Hezkuntza eta Ikerketarako Ikas-
tegiak. Irakasleei eta ikastetxeei laguntzeko ekipamendu publikoen sarea osatzen dute.  
 
VITORIA-GASTEIZ. Baiona kalea, 56-58, 01.010 Vitoria-Gasteiz. Tel.: 945 179 030  
BILBAO. Ondarroa kalea, 2, 48.004 Bilbao. Tel.: 944 114 999  
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN. Basotxiki kalea, 5. 20.015 Donostia-San Sebastián. Tel.: 943 321 859  
GERNIKA-LUMO. Palacio Udetxea Jauregia, 48.300 Gernika-Lumo. Tel.: 946 257 125  


