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8 Detergenteak, esmalte-kentzekoak, lixiba, itsasgarriak, ba al dakizu 

zein diren horien guztien piktogramak?

Produktu kimikoak
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"Plagizidarik gabea", "bio" 
eta "transgenikoa": ba al 

dakizu hitz horien esanahia? Nola erreklama dezaket?

Kontsumo-gatazka 

bat daukat.
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KontsumoaGaur

    Nola izoztu behar dira elikagaiak?

Elikagaiak izozterakoan, ahal dela, urik eta airerik gabe gorde behar dira, urez bete eta gal 
ez daitezen. Horretarako, bilgarri egoki batean gorde behar dira, hau da, ontzi hermetikoetan, 
itxitura hermetikoa duten izozteko poltsetan edo film gardenarekin bilduta.

Elikagai guztiak ezin dira izoztu

Elikadura-segurtasuna

Zibersegurtasuna

Kontuz QR kodeekin

QR kode bat eskaneatuz, eduki digitaletan sar gaitezke zuzenean. QR baten informazioa eskaneatzea oso 
erraza da, horretarako Smartphone-aren kamera erabili behar da eta kodearen irakurketa ahalbidetzen 
duen app bat eduki, baina teknologia horrek arriskuak ere ekar ditzake kontsumitzaileentzat.

Hacker-ek egoera horiek aprobetxatzen dituzte erabiltzaileak iruzurrezko webgune baterantz 
berbidaltzeko. Horrek delitugileei bide ematen die datu pertsonalak eta bankukoak lortzeko, Interneten 
aztarnari jarraitzeko, eta gailuko zenbait elementutan sartzea lortzeko (mikrofonoa, kamera…).

QR kodeekin disgustuak saihesteko aholkuak:

Erabili URLa ireki baino lehen URL hori kontsultatzea ahalbidetzen duten eskaneatze-
aplikazioak (“Kaspersky QR Scanner” adibidez). Horrela, sartuko zaren domeinuak, benetan, 
jomugan daukan webgunera edo zerbitzura berbidaltzen zaituela egiaztatuko duzu.

Doikuntzetan, desgaitu QR kode bat eskaneatzean estekak automatikoki irekitzeko aukera. 
Horrela, kodeari lotzen zaion helbidea egiaztatu ahalko duzu, eta sartzeko baimena ematen 
badiozu irekiko da soilik.

Edozein kredentzial sartu baino lehen, egiaztatu URLak giltzarrapoa duela, haren 
fidagarritasunaren bermea.

Ez fidatu QR kodeekin, zerekin lotuko ote zaituzten ez badakizu.

Kodeari berari dagokionez, egiaztatu etiketa manipulatu gabe dagoela edo benetako 
kodearen gaineko pegatina bat ez dela.

QR kode batek (Quick Response ingelesez) informazio asko 
biltegiratzeko aukera ematen du. Gaur egun, QR kodeak 
hainbat lekutan aurki ditzakegu, jatetxeetan, fakturetan, 
hegazkin-txarteletan, etab.

Jada prestatutako janariak edo iraungitzeko zorian dauden elikagaiak 
izozteak onura ugari dauzka, hala nola janari gutxiago alferrik galtzea, 
denbora gehiagoan kontserbatzea edo sasoikoak ez diren produktuez 
gozatzea. Horregatik, gero eta gehiago dira prozesu horretara jotzen 
duten pertsonak, osagaien kalitatea eta segurtasuna bermatuz. Baina, 
ba al zenekien elikagai guzti-guztiak ezin direla izoztu? 

Aldez aurretik desizoztu dugun elikagai bat ez dugu berriz ere izoztu behar, baina produktu 
izoztuekin kozinatutako elikagaiak izoztu ditzakegu, nolanahi ere. Arrautza egosi oskoldunak ere 
ez dira izoztu behar, ezta gordinik jatekoak diren barazkiak ere, hala nola uraza, tomatea, pepinoa, 
etab. Izoztearekin batera, elikagai horiek pitzatu egiten dira, eta beren testura galtzen dute. Orobat, 
koipe-eduki handia (zenbait saltsa) eta almidoi-eduki handia (pasta eta arroza, adibidez) duten 
elikagaiak izoztea ez da komeni.
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14 urtetik beherako eta 12 hilabetetik gorako haurrentzako mozorro-jantzi eta maskarak 
jostailutzat hartzen dira, eta segurtasun-eskakizun zorrotzago batzuk bete behar dituzte.

Mozorro-jantzi seguru bat hautatzeko gomendioak honako hauek dira:

Ziurtatu jostailuetarako CE (European Conformance) bereizgarria duela. Segurtasun-
alorreko Europako araudia betetzen duela adierazten du.

Irakurri erabilera-jarraibideak eta ohartarazpen espezifikoak, 36 hilabetez azpiko 
mozorro-jantzietan bereziki.

Kontsultatu dagokion adin-tartea. 

Aukeratu suarekiko erresistenteak edo oso sukoiak ez diren materialak.

Saihestu lokarriak edo sokak lepoaldean edo txanoan, itolarria eragin dezakete-eta.

Saihestu punta edo ertz zorrotzak dauzkaten jantziak, baita askatu eta irentsi 
daitezkeen pieza txikiak ere.

Hautatu buru osoa estaltzen ez duten maskarak, eta ziurtatu normaltasunez arnastu 
ahal izateko behar adina zulo dauzkatela.

Berrikusi etiketa eta egiaztatu materialak, horrela alergiak, 
urratuak eta gainerakoak saihestuko dituzu-eta.

Kontuan hartu makillajeak ez duela substantzia toxikorik 
eduki behar. Erreparatu iraungitze-datari eta produktuaren 
konposizioari, izan litezkeen larruazaleko erreakzioak 
saihesteko.

Mozorro-jantziak edo haren osagarrietako batek pilak 
baditu, egiaztatu behar bezain babestuta daudela. 

Hautatu hurbileko eta konfiantzazko saltokiak 
segurtasuneko berme gehigarri gisa.

Ihauteriak

fabrikatzea, noizbehinka bakarrik 
erabiltzekoak direlako, baina hori ezin 
daiteke segurtasunaren kalterako izan. 

Otsailaren bukaeran Inauteriak ospatuko dira, eta, urtero bezala, 
mozorro-jantziak izango dira jai horretako protagonista nagusiak.

Ospakizun horretarako mozorro-jantzia eta osagarriak hautatzean, 
prezioari eta itxurari begiratzen diegu. Ezaugarri garrantsitsuak 
dira horiek, baina ez kontuan hartu beharreko bakarrak. Izan 
ere, etiketei ere erreparatu behar diegu, eta mozorro-jantziak 
seguruak direla ere bermatu behar dugu, horrela egin ezean 
kaltegarriak edo arriskutsuak izan daitezkeelako.

Merkaturatzen diren mozorro-jantzi eta osagarrien artean 
litekeena da batzuk kalitate txikiagoko materialekin

Nolakoa izan behar du mozorro-jantzi seguru batek?
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Etiketa berriaren helburua da informazio argiagoa ematea 
eta kontsumitzaileei produktu efizienteagoak hautatzen 
laguntzea.

Orobat, etiketak QR kode bat ere badu, eredu bakoitzaren 
gainean informazio gehigarria lortu ahal izateko.

Energia-etiketa

Energia-etiketa berria argiztapenean

Gogoratu

Etxeko bonbillak LED lanparekin ordezteko 
lege-betebeharrik ez dago.

Etxetresna elektrikoen energia-etiketa aldatu ondoren, argiztapen-
iturrien txanda da orain. Argiztapen-iturrietarako energia-etiketa berria 
bonbilla eta lanparetarako erabiltzen da. A-tik G-ra doan sailkapen bat 
dauka etiketak, produktu bakoitzaren energia-kontsumoaren eta energia-
efizientziaren arabera, A kontsumo gutxienekoa eta efizientzia gorenekoa 
izanik. Hala, A+, A++ y A+++ energia klaseak ezabatzen dira, eta energia-
efizientziako kategoriak sinplifikatzen.

Hipoteka ezereztea, zer gastu dakartza?

Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko 
Zerga, ordaintzetik salbuetsita dagoen 
eragiketa bat da. Dokumentua eskumeneko 
erakundeari eskatu behar zaio Ogasunean 
aurkezteko. Jabetzaren Erregistroak 
dokumentu hori beharko du hipoteka-karga 
kentzeko.

Bankuko ahalordedunak ezerezte-eskritura 
sinatu beharko du notario aurrean, eta 
bankuak ezin izango du kobratu haren 
lekualdatzeak eragindako gastuengatik.

Zero zorreko ziurtagiriagatik; dokumentu 
hori erakundeari eskatu behar zaio, notarioari 
hipoteka ezereztu dela frogatzeko.

Gastu finkoak:

Notariotzan eskritura publiko bat egin 
behar da, eta Jabetzaren Erregistroan 
erregistratu. Zerga horien kostua arautua 
dago, eta hipotekaren jatorrizko zenbatekoaren 
araberakoa izango da.

Gastu aldakorrak:

Gestoriako ordainsariak aurrez ditzakezu, 
baldin eta Ogasunera jotzen baduzu 600 
eredua zure kasa sinatzera. Gestoria propio bat 
edo bankuaren gestoria bat erabiltzen baduzu, 
haren zerbitzuak ordaindu beharko dituzu.

Hipoteka epea amaitu baino lehen ezerezten 
bada, bankuak komisio bat aplikatu ahalko 
du aldez aurreko ordainketa konpentsatzeko 
(amortizazio ezo ezerezte aurreratua). Nolanahi 
ere, ezereztutako hipotekaren eskrituran azaltzen 
bada soilik kobratu ahalko da.

Hipoteka ezereztea tramite bat da, etxebizitza kargurik gabe 
uztea ahalbidetzen duena. Kontsumitzailearen kontura zer gastu 
diren eta zein ez diren zehaztuko dugu artikulu honetan.

EZ DUZU ORDAINDU BEHARKO

HONAKO HAUEK ORDAINDU 
BEHARKO DITUZU

Hipoteka



7
kontsumoBIDE 43.zk

Iruzurrak

Saihestu Bizum bidezko iruzurrak

"Erosle faltsua": hacker-ak itxura egiten du erabiltzaileak salgai jarritako 
bigarren eskuko artikulu bat erosi nahi duela. Ustezko erosleak mugikorraren 
zenbakia eskatzen dio Bizum bat bidaltzeko erreserba gisa, baina dirua bidali 
beharrean, diru-eskaera bat egiten du. Mezuan eskaera bat dela zehazten 
bada ere, litekeena da biktimak automatikoki jardun eta transakzioa onartzea.

"Saltzaile faltsua": delitugileak itxura egiten du saltzaile bat dela, Internet 
bidez produktu interesgarri eta merkeak saltzen dituena. Biktima izan 
litekeena harrapatzean, bidalketa egiteko diru guztia edo diruaren zati bat 
aurreratzeko eskatzen dio. Biktimak ordaintzen duenean, produktua ez da 
sekulan iristen, eta saltzailea desagertu egiten da arrastorik utzi gabe.

Gizarte Segurantzaren edo ABEEEen prestazio faltsuak: iruzurgileak SMS bat 
bidaltzen dio biktimari, erakunde publiko bat delako itxura eginez. Ordaindu 
gabeko kobratzekoak dauzkala esaten dio, eta Bizum bidez ordainduko 
zaizkiola. Kasu horretan ere diru-eskaera bat da, ez dirua ordaintzeko 
bidalketa bat, eta lehenengoan bezala, gerta daiteke ez konturatzea.

Hiru iruzur mota ohikoenak honako hauek dira:

2016an abian jarriz zenez geroztik, Bizum mugikorraren bidez ordaintzeko aplikazioa etengabe 
hedatu da, eta 16 milioi erabiltzaile dauzka une honetan. 

Ziberdelitugileak ere ohartu dira horretaz noski, eta   kontu-zenbakiak lortu eta dirua lapurtzeko 
helburuarekin erabiltzen dute zerbitzua.

Bankua

Noiz preskribatzen 
dira banku-zorrak?

2015eko urrian Prozedura Zibilari buruzko Legea berritu zen arte, preskribatze-epe hori hamabost 
urte zen. Baina legea berritu zenez geroztik, bost urteko epea ezarri da. Hipotekazkoak ez diren 
maileguengatiko zorrei dagokie hori, mailegu pertsonalengatiko edo kreditu-txartelaren zor 
batengatiko zorrei adibidez.

Bankuak egintza judizial edo estrajudizial bat gauzatzen duenean, 
hartu-agiria duen gutun baten bidalketa edo ordainketa eskatzeko 
notario-errekerimendua adibidez. 

Zordunak ordaintzeke daukan zorra aitortzen eta onartzen duenean.

Honako kasu hauetan, zorraren preskribatze-epea eten egingo da, eta 
bost urteko epearen zenbaketa berriz hasiko da:

Banku-zorrek bost urteko preskribatze-epea dute, betekizuna 
bete behar den egunaz geroztik. Hau da, gehieneko epe hori 
amaiturik, interesak eta zor nagusia iraungiko dira, eta zordunak 
ez du horiek ordaintzeko betebeharrik izango.

Hipoteka-zorrak epemugatik 20 urte igarotzean preskribatuko dira.
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Artikulua

Etxean sarri erabiltzen diren produktu batzuek —amoniakoak, detergenteak, 

aerosolak, esmalte-kentzekoak, itsasgarriak edo pinturak, besteak beste— lesio, 

intoxikazio edo istripuak eragin ditzakete. Horregatik, funtsezkoa da produktuen 

etiketen barnean hartutako arrisku-piktogramak zein diren jakitea.

kontsumoBIDE 43.zk

Sarri erabiltzen ditugun produktuetako 
askok (garbigarriak, batik bat), 

osasunerako kaltegarri izan daitezkeen 
substantzia kimikoak dituzte. Ongi 
erabiltzen badira, ez dira arriskugarriak 
kontsumitzaileentzat, baina behar ez 
bezala erabiliz gero, narritagarriak, 
alergia-eragileak edo arriskutsuak izan 
daitezke. Arrisku horiek saihesteko, 
Europar Batasunean (EB) 1272/2008 CLP 
Erregelamendua ezarri da, substantzia eta 
nahasketa kimikoak sailkatu, etiketatu eta 
ontziratzeari buruzkoa.

CLP Erregelamenduak ezartzen du 
etiketan arrisku-piktogramak eranstea 
nahitaezkoa dela.

Ezinbestekoa da etiketa arretaz 

irakurtzea eta produktua amaitu 

arte gordetzea, produktua ongi 

erabili ahal izateko.

Piktograma bat irudi bat da 
ohartarazpen-ikur batekin: diamante 
gorri bat atzealde zuriaren gainean, 
barnean ilustrazio beltz bat duena. 
Piktograma horien bitartez informazioa 
transmititzen da substantzia edo 
nahasketa jakin batek osasunean 
edo ingurumenean eragin dezakeen 
kaltearen inguruan. Arriskuak hiru 
motatakoak izan daitezke: osasunerako 
arriskuak, arrisku fisikoak eta 
ingurumenerako arriskuak.

Produktu kimikoak

Nola Nola 
deszifratu deszifratu 

piktogramak?piktogramak?
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Produktu izugarri toxikoa.

Hilgarria izan daiteke, 
larruazala ukitu, arnastu 
edo irentsiz gero.

Toxikotasun 
akutua

Arnasbideak, larruazala edo 
begiak narrita ditzake.

Logura edo bertigoa eragin 
dezake.

Kaltegarria da irentsiz, 
larruazala ukituz edo 
arnastuz gero.

Kaltegarria osasun 
publikorako eta 
ingurumenerako, ozono 
estratosferikoa hondatzen 
duelako.

Erne

Hilgarria izan daiteke baldin 
eta irensten bada eta 
arnasbideetan sartzen bada.

Mutazioak eragin ditzakeen 
substantzia kantzerigeno 
baten arriskuaz ohartarazten 
du.

Arnasten bada, alergia- edo 
asma-sintomak edo arnasteko 
zailtasunak eragin ditzake.

Osasunerako 
arrisku larria

Erredura larriak eragin 
ditzake larruazalean, eta 
lesio larriak begietan.

Metalentzako korrosiboa 
izan daiteke.

Korrosiboa

ARRISKU FISIKOAK

Sute edo leherketa bat 
eragin edo larriago 
dezaketen gas, solido edo 
likido oxidatzaileak.

Erregarria

Airearekin edo urarekin 
kontaktuan su har dezaketen 
substantziak.

Berotuz gero ere errekuntza 
eragin dezakete.

Sukoia

Substantzia leherkor eta 
autorreaktiboak eta peroxido 
organikoak, berotuz gero 
leherketa bat eragin 
dezaketenak.

Leherkorra

Presiopeko gasa duenez, 
berotuz gero lehertzeko 
arriskua dauka.

Hoztutako gasa duenez, 
erredura edo lesio 
kriogenikoak eragin 
ditzake.

Gas presurizatua

INGURUMENERAKO 
ARRISKUA

Oso toxikoa 
ingurumenerako eta 
uretako organismoentzat, 
eta efektu kaltegarri 
iraunkorrak dauzka gainera.

Toxikoa

Produktu bat manipulatu baino lehen, irakurri etiketaren 
informazioa, eta bete fabrikatzailearen jarraibideak.

Gorde produktuak adingabeen eskuetatik urrun. Eta, 
posible bada, hautatu segurtasun-tapoia duten ontziak.

Ez nahastu produktuak (lixiba eta amoniakoa, etab.), 
intoxikatzeko arriskua izan dezakezu-eta.

Gorde produktua bere ontzian, nahasmenduak saihesteko.

Erabiltzen ez duzunean, eduki ezazu ontzia itxita, lurrun 
toxikoak ez isurtzeko.

Garbitu eskuak erabiltzen duzun bakoitzean.

Istripua izanez gero, deitu informazio toxikologikoko 
zerbitzura: 915 620 420.

Produktu kimikoak segurtasunez 
manipulatzeko gomendioak:
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Artikulua

Pestizidarik gabea, transgenikoa, ekologikoa edo naturala dira 

elikagaien etiketa irakurtzean aurki ditzakegun gako edo gantxoetako 

batzuk. Baina, ba al dakizu zein den hitz horien esanahia?

kontsumoBIDE 43.zk

Genetikoki eraldatutako organismoak 
dauzkaten edo horiez osatuta dauden 
elikagaiei dagokie "transgenikoa" 
kontzeptua, edota horietatik abiatuta 
produzitu diren elikagaiei. Beste modu 
batean esanda, genetikoki eraldatutako  

Transgenikoa

K ontsumitzaileok gero eta 
kontzienteagoak gara jaten 

dugunaz. Horregatik, elikagaien 
etiketari erreparatzen diogu, haien 
jatorri, nutrizio-balio, produkzio eta 
manipulazioaren berri izateko. 

Oso ohikoa da elikagaien etiketetan 
honako termino hauek aurkitzea: 
“genetikoki eraldatua”, “plagizidarik 
gabea”, “bio”, “organikoa” edo 
“etxekoa”. Izen horiek nahasmendua 
eragin dezakete, eta elkarren artean 
bereizten jakitea ezinbestekoa da 
arduraz erosi ahal izateko. Horregatik, 
artikulu honetan kontzeptuen zerrenda 
bat egingo dugu, eta bakoitzak zer 
dakarren azalduko dugu.

edo eraldatutako kultiboetatik 
abiatuta egin ote den («genetikoki 
eraldatutako [organismoaren izena]
(e)tik abiatuta produzitua»).

"Plagizidarik gabea",
"bio" eta "transgenikoa": ba al 
dakizu hitz horien esanahia?

organismoen DNA eraldatua dago eta 
artifizialki sortu da, beste organismo 
batzuetako gene bat edo batzuk erantsiz. 

Ingeniaritza genetikoko teknikak erabiliz, 
modu naturalean sortu ezin daitezkeen 
elikagaiak sortzen dira, eta horrela, 
zenbait ezaugarri gehigarri dauzkaten 
organismoak. Hainbat arrazoirengatik 
eraldatzen dira elikagaiak; plagei aurre 
egiteko, haien tamaina eta iraunkortasuna 
handitzeko, herbiziden aurrean tolerantzia 
sortzeko, lehorteei hobeto aurre egiteko, 
itxura erakargarriago bat edukitzeko, etab.

Transgenikoen etiketei eta trazagarritasunari 
buruzko Europako Parlamentuaren 1830/2003 
Erregelamenduak transgenikoen erabilera 
identifikatzera behartzen du genetikoki 
eraldatutako organismoren baten % 0,9ko 
edo hortik gorako konposizioa duten 
produktu guztien etiketan. Hau da, etiketak 
adierazi behar du osagai transgeniko bat   
ote duen («genetikoki eraldatua»),
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Nekazaritza intentsiboak produktu 
fitosanitarioak (plagizidak) erabiltzen ditu, 
izurriei aurre egiteko eta laboreei erasotzen 
dieten gaixotasunak prebenitzeko. 
Plagizidak mota hauetako produktuak izan 
daitezke: herbizidak, fungizidak, pestizidak, 
intsektizidak, uxagarriak, etab.

Uztetan plagizidak neurrigabe erabiltzeak, 
elikagaietan hondakin toxikoak agertzea 
ekar dezake berekin, baita lurrak, ura eta 
biodibertsitatea kutsatzea ere.

Horregatik, substantzia horien erabilera 
kontsumitzaileentzat segurua dela 
ziurtatzeko, EBko herrialdeetako osasun-
agintariek elikagaietan Plagiziden 
Hondakinak Zaindu eta Kontrolatzeko 
Programa bat egiten dute urtero. Kontrol 
horiek nahitaez bete behar dira, eta 
396/2005 Europako Erregelamenduari 
jarraikiz egiten dira. Estatuan, AESAN 
Elikadura Segurtasuneko eta Nutrizioko 
Espainiako Agentzia arduratzen da, 
landare- eta animalia-jatorriko 
pentsu eta elikagaietan legez 
baimendutako plagiziden 
Hondakinen Gehieneko Mugak 
kontrolatzeaz.

Plagizidarik gabea

Artisaua, tradizionala, naturala eta etxekoa

“Artisaua”, “tradizionala”, “naturala” eta “etxekoa” erakargarri gisa erabiltzen dira produktuen 
etiketetan, baina berez ez dute ezer esan nahi. Legeriak ez ditu termino horiek arautu, eta 
erabiltzeko ez dute ziurtagiri edo zigiluen beharrik.

Adjektibo horiek erabiltzen dira kontsumitzaileari produktuaren irudi positibo bat helarazteko, 
jasangarriago eta osasungarriago ikus dezan, eta horrela salmentak igo ahal izateko. Kasu 
horietan osagaien zerrenda eta nutrizio-etiketa irakurtzea dugu onena, produktua osasuntsua 
den edo ez egiaztatzeko.

Produktu ekologikoen produkzioari eta 
etiketei buruzko 2018/848 Europako 
Erregelamenduaren arabera, biologikoak, 
organikoak eta ekologikoak gauza bera 
esan nahi dute. Hala, izendapen horiekin 
merkaturatutako produktuek ziurtagiri 
ofizial bat dute, elikagaiak nekazaritza 
ekologikotik datozela egiaztatzen duena. 
Hau da, elikagaiak modu naturalean hazi dira, 
hazkundea indartzeko ongarri sintetikoak eta 
izurriak kontrolatzeko pestizida sintetikoak 
erabili gabe. Alterazio genetikoak ere ez 
dituzte izan (transgenikoa).

Ziurtagiri hori lortzeko, produktu prozesatuen 
kasuan, araudiak eskatzen du produktuaren 
osagaien gutxienez % 95ak (pisuan) jatorri 
ekologikoa izatea. Lurrin eta lurrintzaileen 
kasuan ere, gutxieneko ehuneko hori 
mantendu egin behar da.

Elikagaiak “bio”, “eko” edo “organikoa” 
kalifikazioa edukitzea esan nahi du 
ingurumena errespetatuz produzitu dela, 
baliabide naturalak behar bezala erabiliz 
eta animalien ongizatea bermatuz. Hala, 
Europan modu ekologikoan produzitzen 
diren elikagaiak "euro-hostoa" izeneko 
etiketa espezifiko batez identifikatzen dira. 
Bereizgarri horiek beste etiketa nazional edo 
pribatu batzuekin osa daitezke, zenbaki bat 
eta logotipo espezifiko bat barne. Zehazki, 
Euskadin, ENEEK Euskadiko Nekazaritza eta 
Elikadura Ekologikoaren Kontseilua 
da produktu ekologikoaren izaera 
arautzen eta ziurtatzen duen 
agintaria.

Bio, Eko eta organikoa
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Kontsumobide, zuregandik gertu

Kontsumo-gatazka 
bat daukat. 

Enpresa, saltoki edo profesional batekin kontsumo-gatazka bat baduzu, 
Kontsumobideren webgunera jo dezakezu erreklamatzera, baita gure bulegoetara 
ere.

Zer datu eta dokumentu aurkeztu behar dituzu?

Gertaeraren lekua.

Zure datuak (izena, helbidea, NANa/pasaportea, telefonoa, helbide elektronikoa...) eta 
erreklamazioaren eraginpeko establezimenduaren datuak.

Zehaztu ongi zer gertatu den, eta identifikatu produktua edo zerbitzua (prezioa, erosketa-data...).

Adierazi argi eta garbi zer eskatzen duzun: produktua entregatzea, itzultzea, ordeztea edo 
konpontzea; obra edo zerbitzua amaitzea; eta hala badagokio, eskatutako zenbateko ekonomikoa.

Gogoratu ezazu behar diren froga guztiak aurkeztu beharko dituzula (erantsi fotokopiak soilik 
eta gorde originalak), eta jakina, faktura, txartelak, kontratuak, aurrekontuak, bermea, etab. 
Erreklamazioa jartzean, hobe zenuke dokumentu guztien zerrenda bat aurkeztea.  

Ez ahaztu erreklamazio-data eta sinadura.

Zenbat denbora daukazu?

Oro har, bi hilabeteko epea duzu saltzaileari 
ondasun edo zerbitzuarekin ados ez zaudela 
jakinarazteko. Nolanahi ere, epe hori 
gaindituta ere aurkez dezakezu erreklamazioa, 
baina atzerapen horrek eragindako kalte-
galeren erantzulea izango zara.

Behin entregatu ondoren, nola 

tramitatzen da?

Erreklamazioa eskura dugunean, 
establezimenduari 15 egun balioduneko 

Zure burua identifikatu beharko duzu, elektronikoki edo zure NANaren 
fotokopia batekin.

?

epea emango diogu alegazioak formulatzeko 
eta egokitzat jotzen dituen frogak aurkezteko 
aukera izan dezan.

Zu eta establezimendua adostasun batera 
iristen ahaleginduko gara, eta, hori posible 
ez bada, zure erreklamazioaren tramitazioak 
bere bidea jarraituko du. 

Gogoratu, tramitazioa artxibatzearekin 
edo enpresa zigortzearekin amai daiteke, 
baina adostasunik ez bada, gaur egun 
Kontsumobidek ezin dezake enpresa behartu 
zuri inolako diru-kopururik itzultzera, ezta 
kalte-ordain bat ematera ere.
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Carlos Díaz-Aguado Jalón

Euskadiko Kontsumoko 

Arbitraje Batzordearen presidente ohia

Elkarrizketa

UPV/EHUko Zuzenbide 
Zibileko irakasle Carlos Díaz-

Aguado Jalón jauna Euskadiko 
Kontsumoko Arbitraje 
Batzordeko presidentea izan 
da 2012tik 2021era bitarte. 
Euskadiko Kontsumoko Arbitraje 
Batzordea 1994an sortu zen.

Kontsumoko Arbitraje 
Batzordearen buruan eta 
arbitraje-sistemaren epaile 
gisa izandako esperientziaz 
hitz egingo digu elkarrizketa 
honetan.

Ezagutzen ez duenarentzat, zer da 
Kontsumoko Arbitraje Batzordea?, zein 
da erakunde horren helburua?

Kontsumoko Arbitraje Batzordea 
Administrazioaren erakunde 
bat da, kontsumoko arbitrajea 
kudeatzeko ardura izanik, 
kontsumitzaileen eta enpresa 
edo profesionalen arteko gatazkak 
ebazten dituena, modu estrajudizial eta

loteslean bi alderdientzat. Kontsumoko 
Arbitraje Batzordearen helburua da, 
Kontsumoko Arbitraje Sistemaren 
funtzionamendu egokia bermatzeko 
prozedura zuzentzea.

Kontsumoko Arbitraje Batzordeak 
nazionalak, autonomikoak, probintzialak, 
mankomunitatekoak eta udalekoak izan 
daitezke. Presidente batez eta idazkari 
batez osatuta egoten dira batzorde horiek, 
eta Administrazio Publikoen zerbitzuan 
diharduten langileentzako karguak dira.

Euskadin kontsumoko bi arbitraje-
batzorde daude, bata autonomikoa eta 
bestea udalekoa: Euskadiko Kontsumoko 
Arbitraje Batzordea eta Gasteizko 
Kontsumoko Arbitraje Batzordea.

Zertan bereizten dira kontsumo-
bitartekotza eta kontsumo-
arbitrajea? 

Alde batetik, bitartekotza 
gatazkak konpontzeko metodo 
bat da: elkarren aurkako 
alderdiek adostasun batera iritsi 

behar dute. Arbitrajean, aldiz, hirugarren

" Ia-ia Kontsumoko 
Arbitrajea sortu zenez 
geroztik aritua nintzen 

arbitro moduan"
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bat da —arbitroa, edo bidezkoa 
bada, arbitro-elkargoa— gatazkaren 
konponbidea erabakitzen duena, nahitaez 
bete beharreko laudo baten bitartez.

Zein dira kontsumitzaileari eskaintzen 
dizkion zerbitzuak?

Kontsumoko Arbitraje Batzordeen 
eginkizun nagusiak dira enpresa eta 
kontsumitzaileen artean arbitrajea 
sustatzea, enpresak eta profesionalak 
Kontsumoko Arbitraje Sistemari atxikiz 
atxikitze-eskaintza publikoen bitartez. 
Horrez gain, bitartekotza eta arbitrajea 
antolatzea, eta arbitraje-organoen eta, 
hala badagokio, bitartekarien zereginak 
hobeto funtzionatzeko beharrezkoak diren 
bideak ematea eta jardunak gauzatzea.

Zenbat pertsonak osatzen dute arbitraje-
organoa?

Kontuan hartzekoa da arbitraje-batzordea 
pertsona bakarrekoa izan daitekeela, 
pertsona bakar batez osatua, edo bestela 
kolejiatua, hiru pertsonaz osatua.

Arbitro bakar batek arbitrajea ebatziko 
du alderdiek hala adosten dutenean 
edo Kontsumoko Arbitraje Batzordeko 
presidenteak erabakitzen duenean, 
betiere arazoaren zenbatekoa 300 euro 
baino gutxiagokoa bada eta gaiaren 
konplexutasunik ezak hori gomendatzen 
badu. Nolanahi ere, alderdiak arbitro 
bakarra izendatzearen aurka ager daitezke; 
kasu horretan hiru arbitro izendatuko dira.

Gainerako kasuetan, hiru arbitroz osatutako 
arbitro-elkargo batez ebatziko da 
arbitrajea. Administrazioak proposatutako 
arbitro bat egongo da elkargoaren 
buruan, Kontsumitzaileen Elkarteek beste 
bat proposatuko dute, eta enpresa edo 
profesionalen erakundeek beste bat.

2012tik 2021era bitarte, Euskadiko 
Kontsumoko Arbitraje Batzordeko 
presidentea izan zara. Zergatik erabaki 
zenuen erakunde horren presidente-
kargua onartzea? Nola baloratuko zenuke 
esperientzia?

Ia-ia Kontsumoko Arbitrajea sortu zenez 
geroztik aritua nintzen arbitro moduan, 
eta proposatu zidatenean, ez zitzaidan 
asko kostatu presidentea izateko eskaera 
onartzea. Esperientzia aberasgarria izan 
da niretzat, eta arbitrajearen erakundea 
hobeto ezagutzeko balio izan dit.

Gai horrekin jarraituz, nola dago Euskadi 
kontsumo-arbitroei dagokienez Europako 
mailarekin konparatzen badugu?

Galdera horri zehaztasunez erantzutea zaila 
da nazionalitateak konparatzeko azterlanik 
ez delako egin, baina ausartuko nintzateke 
ziurtatzera euskal arbitroak beste edozein 
lekutako arbitroen pare daudela.

Zenbait urte joan dira 1994an Euskadiko 
Kontsumoko Arbitraje Batzordea sortu 
zenez geroztik? Zein izan da erakundearen 
bilakaera azken urte hauetan? 

Bilakatu ahala moldatu behar izan du, batetik, 
1994an zeharo berria zen erakunde bat 
egokitzeko asmoarekin egin ziren legegintza-
aldaketetara, eta, bestetik, etengabe aldatzen 
ari den kontsumoaren errealitatera. Hala, 
1994an kontsumoaren eremua tokikoa 
zen nagusiki, eta gaur egun, aldiz, askoz ere 
zabalagoa da, eta orduan ezezagunak ziren 
baliabideen bitartez gauzatzen da gainera, 
online salmentaren bitartez adibidez.

"Euskal arbitroak beste 
edozein lekutako 

arbitroen pare daude"
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Zure ustez, zein dira Euskadik kontsumo-
alorrean dauzkan erronka nagusiak?

Kontsumo-eskubidea errealitate bat izan 
dadin, beharrezkoa da kontsumitzaileak 
heztea, batetik, beren eskubideez jabetu 
daitezen, eta, bestetik, kasu jakin batzuen,

"Beharrezkoa da kontsumitzaileak heztea, beren 
eskubideez kontziente izan daitezen"

"Denok hobeto aztertu beharko 
genuke zer behar dugun, eta erosi 

nahi ditugun gauzak edo kontratatu 
nahi ditugun zerbitzuak zein diren"

Nola dihardu kontsumitzaileak Euskadin?

Ez dut uste orokortu daitekeenik, baina 
argi dago ez duela beti beharko lukeen 
bezala jarduten. Denok hobeto aztertu 
beharko genuke zer behar dugun, eta erosi 
nahi ditugun gauzak edo kontratatu nahi  
ditugun zerbitzuak zein diren. Ez dugu
ezer egiten publizitatearen gehiegizko 
eragina saihesteko, eta, hori gutxi 
balitz, erosten duguna aztertzeko 
denborarik ere ez dugu hartzen

Batzuek erreklamatzen dute gainerako 
pertsonen prestazio berberak ez 
dauzkan zerbait erosi dutelako, 
askotan, besterik gabe, prestazio 
gutxiago edo prestazio desberdinak 
dauzkan beste gauza bat dela ohartu 
gabe. Erosi baino lehen pentsatu 
beharra dago, merkatuak, gero eta 
gehiago, itxuraz berdinak badira ere 
oso desberdinak diren objektuak 
eskaintzen dizkigulako.

Kontsumitzaileen eskubideak babestuta 
daude Euskadin?, zer gabezia daude zure 
ustez?

Eskubideak babestuta daude, baina are 
babestuago egon litezke. Elkartzea asko 
kostatzen zaigula da niretzat gabezia 
nagusia, eta bakartuta, nor bere kasa, ezer 
gutxi egin dezakegu gero eta konplexuagoa 
den kontsumoari aurre egiteko.

objektu baten erosketarekin edo 
zerbitzu baten kontratazioarekin 
gustura geratzeko, aldez aurretik 
dagokion objektua edo zerbitzua 
ondo aztertu behar dutela kontura 
daitezen, kontratatzen ari diren gauza 
horretaz jabetzeko. Ezin daiteke 
erreklamatu kontratatu ez ziren 
baldintza batzuk bete ez direlako. 
Argi eduki behar dugu kontratuak 
ongi gauzatu behar direla: idatziz, 
ahal den guztietan, eta produktuaren 
edo zerbitzuaren ezaugarriak 
espresuki adierazita, BEZa ordaindu 
behar da, fakturak eskatu behar dira...

Oro har, arbitraje-alorreko kexa eta 
erreklamazioek gora egin al dute Euskadin?

Ez. Behera egin dute. Eta kontsumoko 
arbitrajeak zeresan handia izan dezake 
horretan, enpresaburuak irekiago 
daudelako kontsumitzailearen erreklamazio 
bat onartzeko, bestela arbitrajera jo 
dezakeela badakitelako.

Zein dira Euskadin erreklamazio gehien 
jasotzen dituzten sektoreak?

Erreklamazioak telefonia-alorrekoak izaten

dira bereziki. Azkenaldi honetan, 
argindarraren, gasaren eta antzekoen 
erreklamazioek ere egin dute gora. 

Zure ustez, zer neurri hartu behar 
dira kontsumoko arbitraje-sistema 
bultzatzeko?

Kontsumitzaileei sistemaz eta sistemaren 
ezaugarriez informazio gehiago eman 
behar zaie, kontsumo-alorrean dauzkaten 
eskubideak baliatzeko prozedura azkar 
eta doaneko bat eskura dutela jakin 
dezaten.

Bestetik, Administrazioak enpresetan 
oso ohikoak diren jardunbide jakin 
batzuen aurka jardun behar du: 
iruzurrezko publizitatea, informazio eskasa 
edo ilun samarra kontratuaren aurretik, 
kontratuaren baldintzak alde bakarretik 
aldatzea behin kontratua egin ondoren...



Ba al duzu "KB lankidetzan aritu eta eraiki" prestakuntzaren berri? 
Lankidetzazko formatu berri bat da, kontsumo-ohiturekin lotutako egoerak 
planteatzen dituena. Ordu eta erdiko iraupena dauka, eta Kontsumobideren 
Donostiako Prestakuntza Zentroan ematen da.

PRESTAKUNTZA ZENTROA
Zarategi pasealekua, 82-84

943 02 25 90
formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus

Donostiako kontsumoko prestakuntza-
zentroak "KB lankidetzan aritu eta eraiki" 
jarduera eskaintzen du, doan. Jarduera 
horretan, parte-hartzaileek, eraikuntza-
dinamika aktibo eta kolaboratibo baten 
bitartez, produktuen kontsumoarekin eta 
zerbitzuen erabilerarekin zerikusia duten 
eguneroko arazo errealak konponduko 
dituzte.

Formatu hori lantzeko hiru tailer desberdin 
eskaintzen dira:

Hondakinak, zer egin haiekin? 

"Hondakinak, zer egin haiekin?" 
tailerrean, birziklatu beharraz 
eta ingurumenarentzat dakartzan 
onurez, hondakinen sailkapenaz 

edo plastikoen gehiegizko erabileraren 
ingurumen-inpaktuaz arituko gara.

Internet, segurtasunez nabigatzen 
dugu?

"Internet, segurtasunez nabigatzen 
dugu?" tailerraren helburua 
da modu seguru, autonomo 
eta arduratsuan nabigatzeko 

ezagutzak, trebetasunak eta jarrerak hartzea.

Oinarrizko kontsumo-nozioak; gure 
eskubideak baliarazten ditugu?

Azkenik, "Oinarrizko kontsumo-
nozioak, gure eskubideak 
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KB lankidetzan 

aritu eta eraiki

Nori zuzendua:
14 urtetik gorako 

pertsonen taldeak

     Parte-hartzaileak: 
gutxienez 6  eta gehienez 15 

pertsona

Iraupena:  
Ordu eta erdi

Apunta zaitez!

Kontsultatu gure prestakuntza-eskaintza! 

www.kontsumobide.eus

baliarazten ditugu?" tailerraren helburua 
da kontsumitzaileei legez aitortzen zaizkien 
eskubideak ezagutzea eta horien gainean 
hausnartzea.
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Kontsumok joko eta apustuen 

publizitatea arautu du
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Araudi berriak eragina dauka ausazko joko eta 
apustuetako etxeek telebistan, sare sozialetan, irratian, 
app-etan, helbide elektronikoan, webguneetan eta 
inprimatutako komunikabideetan ematen dituzten 
iragarkietan.

Neurriak behar bezala ezartzen direla bermatzeko, 
Kontsumo Ministerioak iragarri du jokoa arautzeari buruzko 
13/2011 Legearen zehapen araubidea aplikatuko dela. 
Hala, ez-betetzeak larritzat joko dira, eta operadoreek 
100.000 eurotik milioi bat eurora bitarteko isunak jaso 
ditzakete, edo Espainian jarduera gehienez sei hilabetean 
eteteko zigorra.

Joan den abuztuaren 31n, Joko-Jardueren Merkataritza-Komunikazioei 

buruzko Dekretu berria indarrean jarri zen, goizeko 01:00etatik 05:00etara 

bitarte jokoaren publizitatea debekatzen duena.

958/2020 Errege Dekretuan sartutako neurriak:

Pertsona ospetsuak: debekatzen da pertsona ospetsu erreal zein fikziozkoen irudia 
erabiltzea apustu-etxeetako publizitatean. 

Kirol-babesleak: joko-operadoreen marka ezin daiteke erakusgai jarri kirol-taldeen 
ekipamenduetan. Estadio, talde edo lehiaketen izenaren parte ere ezin daiteke izan.

Komunikabide presentzialak: estadio, kirol-zelai, aldizkari eta egunkarietan joko eta 
apustuen publizitatea egitea debekatzen da.

Irratia eta telebista: 05:00etatik hurrengo eguneko 01:00etara horrelako iragarkiak 
ematea debekatzen da.

Adingabeak: Internet jokoen publizitatean guraso-kontrola sartzen da iragarkiak 
blokeatzeko mekanismoen bitartez.

Internet: publizitatea webguneetan, sare sozialetan eta helbide elektronikoan 
baimentzen da, soil-soilik, hartzaileak horretarako baimena eman badu, eta, inoiz ere 
ez, pertsonak jokabide patologikoak garatu baditu jokoaren jardueran.

Erakartzeko edo fidelizatzeko bonuak: apustu-etxeek ezin dituzte horrelako bonuak 
arrisku-portaerak dituzten pertsonen eskura jarri.



IBILGAILUAK - Zer egin aparkaleku batean zure autoa kolpatzen badute

Online kontratu bat sinatu dut irakaskuntza pribatuko akademia batekin. Alabaina, materiala iritsi 

zaidanean, ez dut espero nuena aurkitu, eta baja eman nahi nuke. Kontratua deusezta al dezaket?

Lehengoan jatetxe batera joan nintzen, eta, 25 euroko zenbatekoa 

txartelarekin ordaindu nahi nuela esatean, establezimendukoek 

txartelarekin ordaintzea ez zutela onartzen erantzun zidaten. 

Legezkoa al da txartelarekin ordaintzeko aukera ukatzea?

Gure webgunean www.kontsumobide.eus edo 900 84 01 20 telefonoan.

Kontsulta iezaguzu
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Gure ibilgailua nolabait kaltetzen badute 
aparkaleku batean, aparkaleku publiko edo 
pribatu batean gertatu ote den jakin behar dugu 
beste ezer baino lehen. Ibilgailuak Aparkatzeko 
Kontratuari buruzko 40/2002 Legearen arabera, 
kalteak  doako aparkaleku batean gertatzen 
badira, establezimenduko jabea ez dago 
konpontzera behartuta.

Zuk diozun kasuan, zentro komertzial bateko 
doako aparkaleku batean kolpatu dizute autoa, 

eta erruduna nor den ez dakizunez, ibilgailuaren 
konponketa zure kontura izango da. 

Aitzitik, denbora tarte jakin batean 
aparkatzeagatik ordaindu behar den 
aparkaleku batean, aparkalekuko jabeak 
ibilgailua itzuli beharko dizu, aparkatu 
zenuenean zegoen egoera berean. Gogoratu 
jabeak ez duela bere gain hartuko, inoiz ere 
ez, ibilgailuen barnean dauden objektuen 
lapurreta.

Zentro komertzial bateko doako aparkalekuan aparkatu 

nuen autoa, eta norbaitek kolpe bat eman zidan atzeko 

aldean. Ez zidaten oharrik utzi datuen berri emateko, eta 

segurtasun-kamerarik ez zegoen gainera; hortaz, kolpea 

nork eman zidan ez dakit. Gainera, hirugarrenekiko 

aseguruak ez dizkit kalte horiek estaltzen. Zer egin dezaket? 
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Establezimenduak ez daude behartuta txartel bidezko ordainketak 
eskaintzera, hau da, badute txartel bidezko ordainketak kobratzeari 
uko egiteko eta eskudiruzko ordainketak soilik onartzeko aukera. 
Gainera, saltokiak gutxieneko zenbateko bat ezar dezake txartelarekin 
ordaintzeko, kopurua nahitaez adierazita ongi ikusteko moduan.

Kontuan hartu, halaber, ezin izango dizutela inoiz errekargurik 
kobratu txartelarekin ordaintzeagatik, 8/2014 Errege Lege Dekretuak 
horrela ezartzen duelako.

Internet bidez kontratu bat egiten duzunean, 
atzera egiteko eskubidea balia dezakezu 
gehienez 14 egun naturaleko epe batean, 
material didaktikoa jasotzen duzunez geroztik 
edo kontratuaren formalizazioaz geroztik, 
kasuan kasu. Eskubide horrek aukera emango 
dizu kontratua inolako penalizaziorik gabe 
deuseztatzeko, eta zure erabakia justifikatu 
beharrik gabe. Nolanahi ere, hobe duzu 

deuseztapena jasota uztea, mezu ziurtatu 
baten bitartez. Horrez gain, etxean materiala 
jaso baduzu, itzuli egin behar duzu.

AKADEMIAK - Nola deuseztatu akademia pribatu batekin duzun kontratu bat

Ematen dizuten erantzuna
gustuko ez baduzu, 
K o n t s u m o b i d e n 
erreklamazio bat 
aurkez dezakezu.

Saltokiak behartuta daude onartutako ordainbideak zein diren argi 
eta garbi iragartzera.

TXARTELAREKIN ORDAINTZEA - Saltokietan ordaintzeko baldintzak
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Merkatutako produktuek jatorrizko prezioa 

eta merkatutako prezioa erakutsi behar 

dituzte, BEZa barne. Merkatutako produktuek 

egoera ezin hobean egon behar dute, 

merkatuta ez daudenetatik bereizita.

Legezko bermeak eta saldu ondoko 

zerbitzuak berdin-berdin jarraitzen dute. 

Hala, hiru urteko bermea dago produktu 

berrietarako, eta gutxienez urtebeteko 

bermea bigarren eskuko produktuetarako.

Establezimenduak erosketa-tiketa eman behar 

dizu, nahitaez. Gorde faktura edo tiketa, 

arazoren bat sortuz gero litekeena delako 

bermea baliarazi edo erreklamazio bat aurkeztu 

behar izatea.

Itzultzeko baldintzak ez dira aldatuko. Hau da, 

merkealditik kanpo saltokiak aldaketa edo 

itzulketak onartzen baditu, merkealdian ere 

onartu beharko ditu. Horrez gain, itzulketen 

politikak publikoa izan behar du, jendaurrean 

ikusgai jarrita.

Internet bidez erosten baduzu, egiaztatu 

webgunea segurua dela. Ez ahaztu atzera 

egiteko eskubidea baduzula, hau da, inolako 

azalpenik eman gabe produktua 14 egunean 

itzul dezakezula.

baliarazi zure
ESKUBIDEAK

MERKEALDIA:

Erosi

benetan 

behar

duzuna



BILBAO
Errekalde zumarkalea, 39 A

Tel. 94 403 24 36
kb-bizkaia@kontsumobide.eus

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN
Easo kalea, 10

Tel. 943 02 25 47
kb-gipuzkoa@kontsumobide.eus

VITORIA-GASTEIZ
Done Jakue hiribidea, 11

Tel. 945 06 21 61
kb-araba@kontsumobide.eus


