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Kontsumoko Euskal Institutuak legealdirako dituen helburuetako bat da 
 
PERTSONENGANA GEHIAGO GERTURATU ETA 
KONTSUMO KONTUETAN ERREFERENTZIA BILAKATU 
NAHI DU KONTSUMOBIDEK  
 
 Kontsumobideko zuzendari Belen Greaves Eusko Legebiltzarreko Osasun eta 
Kontsumo Batzordearen aurrean agertu da gaur goizean, eta institutuak 
legealdi honetan zer plan eta proiektu dituen azaldu du. 
 
 
Kontsumobide - Kontsumoko Euskal Institutuaren legealdi honetako helburu 
nagusia da euskal herritarrengana inguratzea eta berarengana 
kontsumoaren inguruko informazio, babes, aholku nahiz prestakuntza bila 
jotzen duten pertsona eta enpresei zerbitzu hobea eskaintzea. «Pertsona 
guztiei beren eskubideen eta betebeharren jakitun izaten lagundu nahi 
diegu, guztiok saiatu behar baikenuke kontsumo neurritsuagoa, 
jasangarriagoa eta solidarioagoa lortzen». Halaxe mintzatu da Belen Greaves 
Kontsumobideko zuzendaria Eusko Legebiltzarreko Osasun eta Kontsumo 
Batzordean. Hala, azaldu du Kontsumobide Jaurlaritzak pertsonen 
mesedetan jarduteko daukan tresna bat dela, eta «euskal herritar 
guztientzat kontsumoaren alorreko erreferentzia bilakatu nahi genuke, 
kalitateko informazioa eta prestakuntza eskainiz, bizkor eta eraginkor 
jardunez, herritarrengandik gertu egotearen alde apustu eginez eta behar 
eta joera berriei aurrea hartuz».  
 
Testuinguru horretan, halaber, kontsumo-politikak sendotu egingo ditu 
Kontsumobidek, eta, EAEko kontsumitzaile eta erabiltzaileen babesean 
diharduten erakundeen lana bere helburu estrategikoekin bateratzearren, 
laguntza ekonomikoko mekanismoak atxikiko ditu –hala jaso da aurrekontuan, 
ia 1,5 milioi euro bideratu baitira kontsumitzaileen udal bulegoetara (KIUB) eta 
elkarteetara– eta koordinazio-zerbitzu berriak programatuko dira, jarduteko 
irizpide komunak onartzearren. 
 
Helburu espezifikoak 
 
Legealdi honetarako onetsi diren helburu espezifikoak, besteak beste, hauek 
dira: 
 

Informazioaren eta premia eta joera berrietara bideratutako 
prestakuntzaren arloan sakontzea.  Horretarako, kontsumitzeko ohiturei 
buruzko azterlan gehiago egingo dira, gabeziak eta beharrak hautemateko 
eta, hartara, eraginkortasuna areagotzeko. Hilabete honetan, 
Kontsumobideren zerbitzuen erabiltzaileen artean gogobetetze-maila 
neurtzeko sistema ezarriko da, kalitatea hobetzeko aukera emango diguna. 
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Eusko Jaurlaritzako erakunde autonomiaduna 
Organismo Autónomo del Gobierno Vasco 

Kontsumobideren zentroetan, ikastetxeetan eta adinduen zentroetan doan 
eskaintzen diren prestakuntza-ikastaro eta lantegiak ere ugaritu egingo dira, 
kontsumitzaile gehiago trebatzeko.  
  

 Adinduengan arreta berezia ipiniko du halaber aurten 
Kontsumobidek, iruzurra pairatzeko arrisku berezia baitute. Kontrola areagotu 
egingo du Kontsumobidek ikuskatzeak ugarituta eta nagusiak hobeto 
trebatzeko informazio eta prestakuntza gehiago eskainita, baliabide gehiago 
izan dezaten eta, hala, kritikoago eta arduratsuago joka dezaten, iruzurrik ez 
jasateko.  
 

Erreklamazioei dagokienez, horiek ebazteko batez besteko denbora 
laburtzea da gure helburua. Erreklamazio guztiak 60 egun igaro aurretik ebatz 
daitezela, hain zuzen. Gaur egun, ebazteko batez besteko epea bi hilabetetik 
gorakoa  da, alegia. 
Era berean, oraingo legealdia onlineko erreklamazioena izango da,  izapide 
telematikoa egiteko zerbitzua bultzatuko baita. Horren bitartez Kontsumobide 
herritarrengana hurbildu nahi da, erreklamazio-bidera aiseago jotzeko eta dirua 
eta denbora aurrezteko. 
 

Erakunde publikoen, enpresen eta kontsumitzaileen arteko 
harremanak sendotu egin nahi dira, guztiok izan dezagun eskubideak 
errespetatzeko ardura. Gatazkaren bat piztuz gero, artekaritzaren eta 
arbitrajearen bidera jotzearen aldeko apustu irmoa egingo da, auzibide 
judizial eta administratibo luze eta garestiak ahal den neurrian ekiditeko. 
Artekaritza hobeto ezagutzea bultzatu nahi da kontsumitzaileen artean, 
prozedura eraginkor eta ebazletzat har dezaten izan ditzaketen kontsumo-
arloko gatazken kasuetan eta, beraz, erabiltzaileek egindako arbitraje-eskaera 
handitzeko. 
 

Enpresei dagokienez, berriz, arbitraje-sistemak dakarkien abantailak 
azpimarratuko dira, hartara sistemara enpresa gehiago bil daitezen. 
Arbitraje-sistemara bildutako enpresen ikurrak bezeroen konfiantza areagotzen 
du, erosteko unean berme gehiago ematen baitu eta enpresaren produktu eta 
zerbitzuen kalitate-elementu gehigarria da. 
 Gainera, gatazka-indize handienak dituzten enpresekin eta sektoreekin 
lankidetzan aritzea eta, hala badagokio, hitzarmenak egitea sustatuko da, 
kontsumitzaileari eta erabiltzaileari eman beharreko arretaren kalitatea 
sustatzearren eta erreklamazioen izapideak arintzearren. 
 

Azkenik, Kontsumobidek merkatuan presentzia nabarmenagoa izan nahi 
duenez, produktuen eta zerbitzuen ikuskatze-kanpainen kopurua handitu 
egingo da, enpresek arauak betetzen dituztela egiaztatzeko. 
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