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‘Komisio bikoitza’ren gatazkari Cai-
xabankek eman zion hasiera udabe-
rrian bere bezero ez zirenei haren
kutxazainetatik dirua ateratzeagatik
bi euroko komisio bat kobratuko ziz-

kiela iragarri zuenean. Udan, BBVAk
eta Banco Santanderrek haiek ere,
udazkenean, komisio berbera kobrat-
zen hasiko zirela aurreratu zuten.

Irai learen 17an, beste zortzi

finantza entitatek bezero ez direnei
komisio hori ez kobratzeko konpromi-
soa hartu zuten itun bat sinatuz. Kut-
xabank, Sabadell-Guipuzcoano,
Abanca, Bankia, Ibercaja, BMN,

Liberbank eta Unicaja izan ziren,
guztion artean 18.000 kutxazain
automatiko biltzen dituztenak, espai-
niar Estatuan dauden guztietatik ea
%40.

Ituna sinatu eta ordu batzuk
beranduago, Ekonomiako Ministe-
rioak kutxazainak erabiltzeagatiko
‘komisio bikoitza’ debekatuko zuela
zabaldu zuen. Ekonomiaren argudio

                                                                                EKA/OCUV

Irailaren 18an EKA/OCUVek prentsa-ohar bat zabaldu zuen
non Espainiako Ekonomiako Ministerioak kutxazain auto-
matikoak erabiltzeagatik ‘komisio bikoitza’ debekatzeko
hartutako erabakia txalotzen zuen eta banketxeek kobratu
ditzaketen komisioak zehazteko zein komisio guztiei gai-
neko muga ipintzeko legezko arautze bat eskatzen zuen.
Kutxazainetako “Komisio bikoitzaren guda”k agerian utzi
du, berriro ere, finantza entitateen irabazi-asmo aseezina.
Bankuek urrezko zaina aurkitu dute komisioetan eta inoiz
baino gehiago ari dira erabiltzaileak ustiatzen. Bidenabar,
kutxa bezalako oinarrizko zerbitzuak gero eta gehiago
murrizten ari dira, bezeroak operazioak Interneten eta kut-
xazain automatikoetan egitera bultzatzen. 

Banketxeen irabazi-asmo aseezinak oso
zain emankorra aurkitu du komisioetan
EKA/OCUVek kutxazainen ‘komisio bikoitza’ debekatzea txalotzen du eta banka
komisio guztientzat legezko mugak ezarriko dituen erregulazio bat eskatzen du
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nagusia, erabiltzaileari ezin zaiola
zerbitzu bakar batengatik bi aldiz
kobratu, Kontsumitzaileen eta Era-
biltzaileen Defentsarako Lege Oroko-
rrean zehazki hartutako debekua
(87.5 artikulua, elkarrekikotasun eza
eta abusuzko klausulen ingurukoa). 

Izan ere, gogoratu behar da Cai-
xabankek hilabete batzuetan haren
kutxazainak erabiltzeagatik bere
bezero ez zirenei kobratu zizkien bi
euroak txartelak igortzen dituzten
bankuek haien bezeroei beste ban-
kuen edo sareen kutxazainetan dirua
ateratzeagatik kobratzen dizkien
komisioei gehitzen zirela, kasu bat-
zuetan kopuru fiko bat (euro bat, 2,
3...) eta besteetan ateratako diru
kopuruaren ehuneko bat (zenbaite-
tan %5 ere).

Debekuaren oharraren eta haren
gauzatzearen artean (bi aste beran-
duago ministro-aginduaz), banka
handiak aurreratu zuen, El Correo
egunkariak argitaratu zuenaren ara-
bera, konponbidea izango zela “kut-

xazainen jabeak diren entitateek
kobratzen duten komisioa onartzea,
makinetan inbertsioak egin dituzte-
nak baitira, eta txartelen igorle entita-
teek beste entitateko kutxazainetik
dirua ateratzen dutenean haien
bezeroei kobratzen dietena kentzea”. 

BBVAk, adibidez, hartuko zuen
estrategia aldaketa iragarri zuen

egun horietan: beraren kutxazaineta-
tik dirua aterako zuten ez bezeroei
komisioa kobratzea eta bere bezero-
ei beste entitateetan dirua ateratzea-
gatik komisiorik ez kobratzea. Azke-
nean, ‘komisio bikoitza’ debekatzen
zuen ministro-agindua heldu zen,
kutxazainaren jabea komisioa kobra-
tu dezakeen bakarra dela ezarriz gai-

nera, hortaz txartelaren igorleak
berea kobratzeari utzi behar dion.
Hori bai, Ministro-kontseiluak eman-
dako aginduak baimendutako komi-
sioari ez zion inolako mugarik ipini.

Irabazkinak hirukoiztu eta banka
onlineko konpetentziari aurre egin
Haien bezeroak ez direnei kutxazain

automatikoak erabiltzeagatik 2 euro
kobratzeak banketxe handientzat
haien makinek ematen dizkieten ira-
bazkinak hirukoiztea suposatuko
lieke, gaurko bataz bestekoa 0,65
eurokoa izanda, eta gainera banka
onlinek egiten dien konpetentzia
gogorrari galga ipiniko liokete, mer-
katutik kanporatzea lortzera ere hel-
duta agian. Banka onlinek, espainiar
Estatuan ING, EVO eta Mediolanu-
mek lideratzen dutena, ez dauka
berezko kutxazain automatikorik, eta
bere bezeroak beste entitateenak
erabili behar dituzte. Eta bezero
horiek ez dute operazio horiengatik
komisiorik ordaintzen, banketxe onli-
nek baiziki.

Haien bezeroek beste banketxeen
kutxazainak erabiltzen dituzten
bakoitzean 0,65 euro ordaindu ordez
2 euro ordaindu beharko balute INGk
(3,21 milioi bezero dituena Espai-
nian), EVOk eta Mediolanumek,
haien mozkinak izugarri jaitsiko lira-
teke, agian komisio hori bezeroei

_______________________

Erabiltzaileari ezin zaio
bi aldiz kobratu zerbitzu

bakar batengatik
_______________________

Komisioa kutxazainaren
banku jabeak kobratuko du

eta txartelaren bankuak
operazioagatik kobratzeari

utzi beharko dio
_______________________

_______________________

‘Komisio bikoitza’k
kutxazainetako irabazkinak

hirukoiztuko lituzke  
_______________________

Haren neurriko legearekin,
banka etengabe ari da

produktu eta era berriak
asmatzen bezeroak gero
eta gehiago ustiatzeko

_______________________
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kobratzen hasi beharko lirateke,
orain duten erakargarritasun hori gal-
duko lukete... eta merkatutik kanpo
gera litezke, kontsumitzailearentzat
kaltegarria izango zena lehia murriz-
tuko litzatekeelako.

Banka beti irabazle
Haren neurrira egindako araudiaren
babesean (esate baterako, ez dago
maileguen korrituentzako inolako
legezko mugarik), finantza sistema
etengabe ari da produktu eta sistema
berriak asmatzen bere bezeroak
gero eta gehiago ustiatzeko eta bera-
ren etekinak ahal gehien loditzeko.
Eta bankak dituen frente anitzetako
batean irabazkinak jaisten direnean
berehala gogortzen du besteren bat.

Hipotekak Euriborrari lotzea indi-
ze hori gora eta gora zegoenean
(mailegu hipotekarioek historikoki
zuten korritu finkoa aldakorra bihur-
tuz) jokaldi ederra izan zuen etxebi-
zitzen erosketarako maileguek ban-
kuei ematen zizkietean mozkinak
izugarri handitzeko. Eta Euriborra
jaisten hasi zenean, zoru-klausulak
asmatu zituzten, Espainiako Auzitegi
Gorenak abusuzkoak jo dituen ber-
berak. Hori bai, milioika familia urte
luze txirotzen jardun eta gero, horie-
tako asko etxebizitza galtzera ere
eramanda.

Gero eta komisio gehiago
ulertezina den huts legalari esker
Diruaren prezio ofiziala gutxiengo
historikoan dagoela eta duela urte

Epaileek legez kontrako
ikusten dituzten legezko
komisioak (arautze ezan)
Banka zerbitzuen erabiltzaile batzuk, kontsumitzaile elkarteen abokatuen
eskutik, bakuen aurkako eskaera judizialak ipintzera pausua ematera ausart-
zen dira abusuzkoak jotzen dituzten komisioengatik ordaindutako diruaren
itzulpena eskatzeko. Eta horietako kasu gehienetan epaileek bezeroei arra-
zoia ematen dieten eta, abusuzkoak izateagatik, salatutako komisioak balio-
gabetzen dute, erregulazio ezagatik ‘legalak’ diren komisioak hain zuzen ere.
Honelako epaiketa bat irabazten duen erabiltzaileari zigortutako bankuak
bidegabeki kobratutako dirua itzultzi behar dio, eta ezin dio aurrerantzean
debekatutako komisio hori edo horiek berriro ezarri. Baina bezero hori soilik.
Beste bezeroekin berdin jarraituko du banketxeak, epaileek abusuzkoak eta
hortaz legez kanpokoak jotzen dituzten komisio horiek kobratzen; justizia-
rentzat legezkoak ez para banka merkatua arautzen duen sistemarentzat
legalak. Sistema hori legisladoreen esku dago, baino oraindik ez dira beneta-
ko eta beharrezko arautze eraginkor horri ekin, tamalez.

___________________________________________

Abusuzkoak izateagatik epaileek erregulazio ezan
‘legalak’ diren komisioak baliogabetzen dituzte  

___________________________________________

Banka komisioak %15 garestitu ziren iaz,
eta aurten marka hori gainditzera hel daitezke

___________________________________________
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batzuk maileguek ematen zizkieten
etekinak askoz baxuagoak diren
honetan, banketxeek komisioetan
ipini dute itu nagusietakoa: gero eta
komisio gehiago, gero eta garestia-
goak ere.

Oraintsu argitaratutako ikerketa
batzuen arabera, 2014an banketxe-
ek kobratu zituzten komisioak %15
garestitu ziren bataz beste, bezero
tipoarentzat 170 izanaz urtean guz-
tiak bilduta. Eta aurten, ildo berean
eta are gehiago. Euskal Autonomia
Erkidegoan lan egiten duten sei
finantza entitate nagusien lehen sei-
hileko balantzeek haien komisioen-
gatiko irabaziak urtarrilatik ekainera
izugarri asko zirela erakusten dute:
%10,5 BBVAn; %10,4 Caixabanken;
%9,5 Sabadell-Guipuzcoanon; %6,9
Laboral Kutxan; %6,5 Kutxabanken;
%5,7 Santanderren...

Nola da posible egoera hau? Erra-
za: legeak banketxeei nahi dituzten
komisioak eta nahi bezala ipintzea,
inposatzea, baimentzen dielako. Soi-
lik bi komisio dago legez araututa:
txartelekin ordaintzeagatik saltokiei
kobratzen zaizkiena eta pentsio-pla-
netakoak.

Hori guztiagatik, EKA/OCUVek
Madrilgo Gobernuari arloa arautzea
eskatzen dio, arautze bat egin eta
ezar dezala banka komisioen gaine-
an, zein komisioak kobratu daitezke
zehaztu eta bakoitzari muga bat ipini-
ko diena, gora eta gora egiten duen
izugarrizko triskantza izaten ari baiti-
ra komisioak erabiltzaileentzat.

Banka zerbitzuen erabiltzaileen kexak (ea herri-
tar gutztiok gara horiek) zabaltzen dira finantza
entitateek ematen diguten gero eta arreta oke-
rragora eta ulertezinak egiten zaizkigun oina-
rrizkoak eta historikoak diren kutxa bezalako
zerbitzuetan murrizketetara. Azken boladan,
finantza entitate askok gutxieneko ordutegira
mugatu dute kutxa zerbitzua (bi ordu eta baita
ordu bakarra ere goizetan, eta ez lanegun guz-
tietan), kutxa zerbitzua ea erabilezina bilakatuz
populazioaren zati handi batentzat.

Eta ez hori bakarrik. Zenbait banketxe eta
kutxa beste pertsonen edo entitateen kontuetan
diru-sarrerak egiteagatik bi euro arteko komi-
sioak kobratzen hasi dira, benetan gauza bitxia
orain gutxi arte eta erabiltzaileak zur eta lur utzi
dituen jokabidea. Horrek suposatzen duen
ustiatze adibide sinple bat, hauxe: milaka fami-
liek ‘mordida’ hori halabeharrez ordaindu behar
dute umeen eskolaz kanpoko ekintzetako dirua
Ikasleen Ama eta Aita Elkarteen kontuetan
sartu ahal izateko. 

Honelako inposizio eta murrizketekin ban-
ketxeek bilatzen dutena da erabiltzaileak ope-
razioak egiteko Interneten bidezko sistemetara
bultzatzea. Hori oso zaila da edo erabat ezinez-
koa suertatzen zaio herritarron zati askori,
batez ere adineko jendeari eta Internet Sarea-

rekiko lotura kaxkarra duten nekazal inguruko
biztanleei. Internetera edota kutxazain automa-
tikoetara bultzatu nahi gaituzte. Kutxazain
horietatik asko kale gorrian daude eta erabilt-

zailea dirua sartzen edo ateratzen ibili behar da
eguraldi txarraren aurrean, kale ibiltariek ingu-
ratuta eta agian bere bizkarrean erabiltzaile
ilara bat izanda ere.

Erabiltzaileek arretaren okerragotzea eta oinarrizko zerbitzuetan mozketa larriak salatzen dituzte

Kutxa zerbitzuan murrizketak Internetera
eta kutxazainetara bultzatu nahi gaitu
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Enpresa handiek epaiketetara
joateko gaitasun gehiago dute
eta norbanakoek baino beldur
gutxiago izaten dute prozesu
judizialetan murgiltzeko. Horre-
taz baliatzen dira beren legea
inposatzeko. Gehienetan kon-
forme ez dauden bezeroak
tabernan kexatzen dira.

Baina beste batzuek borrokatu egi-
ten dute eta baita irabazi ere. “Ohi-
koa da bankuek bukaerararte estut-
zea gaizki egin dutela jakin arren,
eta kontrako epaia izan baino pixka
bat lehenago atzera egitea”, azalt-
zen du Iñaki Velascok, EKA/OCUV
Euskal Herriko Kontsumitzaile eta
Erabiltzaileen elkartzeko arduradun
juridikoak.

Aste honetan bertan kasu para-
digmatiko bat izan dugu. Kutxaban-
kek, 2011tik zenbaki gorrietan gel-
ditzeagatik komisio andana bat
(guztira 82) ordainarazi nahi zion
emakumearen istorioa da. “18 euro-
ko 34 komisio, 28 euroko 25, 10
euroko 20 eta 30 euroko 3”, zehaz-
ten du letratuak. Horiei “egoera zor-
dunak erreklamatzeagatiko komi-
sioa” deitzen zaie eta 2012tik legez

kontrakoak direla dioen jurispru-
dentzia dago.

Aurrekariak
Emakumeak aurrezpen-kontu bat
zuen eta bi mailegu. Arazoa, Velas-
coren esanetan, nomina kobratu
aurretik pasatzen zioten kreditua,
eta hortaz hilero zituen zorpekoak.
“Hau gertatzen zen bakoitzean
komisioak kargatzen zizkioten inola-
ko informaziorik eman gabe” . Aipat-
zekoa da 2009an gauza bera gerta-
tu zitzaiola eta Espainiako Bankuari
erreklamazioa aurkeztu ondoren
“Kutxabankek bidegabe kobratuta-
koa itzuli behar izan zion”.

Guztiak berriro okerrera egin
zuen abokatuaren esanetan, 2011n
bulegoko zuzendaria aldatu zutene-
an eta berriro komisioak kargatu
zizkiotenean. Arrakastarik gabe
bide ezberdinetatik erreklamatu
ondoren judiziora joatea erabaki
zuen. “Maiatzean demanda aurkez-
tu genuen, eta epaiketa hurrengo
astean genuen. In extremis ban-
kuak amore eman du, demandatzai-
learen eskaera onartu du eta ondo-
rioz eskatzen zituen 1.602 euroak
ordaintzea”.

2015-09-06an El Correok argitaratutako “Enredados por las comisiones bancarias” erreportaiaren despiezea

82 sablada, judizio mehatxua eta amore ematea in extremis

2009an gauza bera erreklamatu zuen eta Espainiako Bankuak arrazoia eman zion
______________________________________________________________________

I.Velasco: “Ohikoa da bankuek bukaerararte estutzea gaizki egin dutela jakin

arren eta kontrako epaia izan baino pixka bat lehenago atzera egitea”
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                                                CECU

Joan den ekainaren hasieran,
CECU, UNAE, FUCI eta ASGE-
CO kontsumitzaileen erakunde-
ek BBVAko erabiltzaileak erne
jarri zituzten, banketxeak gutun
bat igorri baitzien, beste gauza
batzuen artean, jakinarazten
ekainaren 15etik aurrera enpre-
saren eta bezeroen arteko
komunikazioak soilik modu
elektronikoan egingo zirela, era-
kundearen banku digitalaren
bidez. Kontsumitzaileen ordez-
kariek ere Espainiako Bankua
jakinaren gainean jarri zuten
kontsumitzaileen eskubideent-
zako kaltegarria zela pentsatzen
zutelako.

Horren ondorioz, BBVAk bezeroei
bigarren gutun bat igorri die, ekai-
naren 15eko dataren ondoren, eta
berriro ere egoera honen berri

eman die, baina oraingoan gai hau
bakarrik aipatuz. Posta bidezko
komunikazioa mantendu nahi badu-
te erakundearekin harremanetan
jartzeko gonbitea luzatu diete berri-
ro ere. Elkarteen iritziz bigarren jaki-
narazpen honek ez du kontsumit-
zaileek agertoki berrian duten
sakoneko arazoa konpontzen:

-Kontsumitzaileek eskatzen dute
bankuek beren bezeroei baimena
eskatu behar izatea posta bidezko
komunikazioak ezabatu nahi badi-
tuzte. Gaur egun ulertzen da nahi-
koa dela kontsumitzaileak isilbidez-
ko onarpena ematea, berak esan
behar baitu ez dagoela ados.

-Planteamendu berriarekin, ban-
ketxeak aktiboki informazioa emate-
ari uzten dio: lehen, banketxeak
komunikazioak bidaltzen zituen eta
orain, aldiz, herritarrak dira eskatu
behar dituztenak, aktibo izan behar
direnak eta beren baliabideak, eza-
gutzak eta denbora erabili behar

dituztenak jakinarazpenak berraz-
tertzeko, eta horrek guztiak dena
zailtzen du.

-Komunikazio elektronikoak
“erraztasun” gehigarri bat izan
behar du eta ez posta bidezko
komunikazioa baztertzeko elemen-
tu bat, asko baitira metodo hori
nahiago dutenak edo bitarteko digi-
talak erabiltzeko aukerarik ez dute-
nak. Ez dira ordezko metodo gisa
aurkeztu behar metodo osagarri
gisa baizik.

Kontsumitzaileen elkarteak
horrelako egoerak aldatu nahian
dabiltza, eta Espainiako Bankuaren
erantzunaren zain dauden bitarte-
an, banketxeei eskatzen diete
bezeroen zati bati ez zailtzeko
beren bankuko jakinarazpenak

Bankuarekin postaz dituzten
komunikazioak ezabatu aurretik
baimena galdegitea exijitzen
dute kontsumitzaileek

_________________________________________________________________________

“Komunikazio elektronikoak ‘erraztasun’ gehigarri bat izan behar du eta ez posta
bidezko komunikazioa baztertzeko elementu bat, asko baitira metodo hori nahiago

dutenak edo bitarteko digitalak erabiltzeko aukerarik ez dutenak”

    



Euskaldunon Kontsumo Aldizkaria •                                     ELIKADURA - Elikaren gaiak: Haurtxoen elikadura bizitzako lehen urtean 9

Sarrera                                                             

Haurtxo baten bizitzako lehen etapa oso aldi berezia da, beretzat zein gurasoentzat,
eta oso garrantzitsua da bere garapenerako.

OMEren arabera, amagandiko edoskitzea da haurtxoak hazteko eta garatzeko behar
dituen nutrienteak emateko modurik egokiena. Era berean, gomendatzen du amaren
esnea baino ez ematea hasierako sei hilabeteetan, eta hortik aurrera sartzea adin
horretarako egokiak eta seguruak diren elikagaiak.

Lehenengo sei hilabeteak igaro ostean, gainerako elikagaiak apurka-apurka sartu
behar dira umeen dietan. Jarraian, gurasoentzat lagungarri izan daitezkeen hainbat
gomendio ematen dira haurtxoen elikaduraren inguruan. Azpimarratu behar da beti
jarraitu behar zaiela pediatrak emandako jarraibideei.

Haurtxoen elikadura                 

Bizitzako
lehen urtea
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Amaren esnea                                                    
Haurtxo batek bere bizitzako lehenengo sei hilabeteetan behar bezala hazteko eta garat-
zeko behar dituen nutriente guztiak ditu amaren esneak. Salbuespen bakarra D bitamina
izaten da. Pediatrak aginduko du eta D bitamina duen osagarri baten bidez (tantak) ema-
ten da. Amak izaten duen lehenengo esnea oritza da, eta bi eta bost egun artean irauten
du, behin betiko esnea ekoiz-
ten hasten den aurretik.

Oso garrantzitsua da egun
horietan haurtxoek oritza hart-
zea, gaixotasunen aurreko
immunitate-substantziak eta
onura handiak izaten baititu.
Gainera, haurtxoek bularra
hartzeak eragiten du amak
esnea behar bezala ekoiztea.
Batzuetan, denbora behar iza-
ten da, lehenengo une horiek
egoki gauza daitezen. Gai
honetaz dagoen zientzia
bibliografiaren arabera, ama-
ren esnea hartzen duten
umeek babes handiagoa iza-
ten dute gaixotasun gehienen
aurrean.

Bularreko

haurrentzako

formulak             
Formula-esneek haurtxoek
behar duten energia eta nutri-
zioa ematen dute. Gaur egun merkatuan eskura dauden formula-esneak eta amaren esneak antzeko beharrak betetzen dituzte. Hazte-aldi bakoitzerako formulak daude, umeen adinera egokituta
(hasiera, jarraipena eta abar). Galdetu pediatrari zein esne-mota eta nola eman behar diozun zure haurtxoari. Inoiz ez da erabili behar animalien esnea (behia, ahuntza…) amaren esnearen edo bula-
rreko haurrentzako formulen ordez.

ELIKAGAIA EMATEKO FORMATUA NOIZTIK

Laboreak Ohikoa izaten da glutenik gabeko laboreekin hastea.
Garrantzitsua da kopuru txikiak ematen hastea, eta apurka-
apurka igotzea dosia. Hasieran, biberoian esnearekin
nahastuta ematen zaie eta ondoren ahia eman ahal da.
Gomendatzen da glutena duten laboreak ematen ez
hastea 4 hilabete bete aurretik eta zazpi hilabete baino
geroago. Ekidin egin behar dira eztia eta kakaoa.

4-6 hilabete

Frutak Fruta helduak edo/eta aurretik egosiak hautatuko dira.
Fruta bakar batekin hasten da, eta, onartzen bada, beste
batzuk gehitzen dira. Emateko modua purea da. Hasieran
sagarra, platanoa eta udarea ematen da, eta laranja-zukua
gehitu al da. Ezin da azukrerik gehitu, eta ezin da eman
fruta tropikalik (kiwia, anana), marrubirik, mertxikarik
edo albertxikorik, 12 hilabete bete aurretik, alergia-ara-
zoak gerta baitaitezke.

+ 6 hilabete

Barazkiak Gomendatzen da barazki egosi batekin hastea, eta onart-
zen bada, beste batzuk gehitzea (egosita ere bai). Emateko
modua purea da. Hasieran patata, kalabazina, porrua, aze-
narioa, lekak eta abar ematen dira. Ekidin egin behar da
hosto berdeko barazkiak ematea (zerbak, ziazerbak…),
baita haizeak sortzen dituztenak ere (azalorea, aza, arbia).

+ 6 hilabete

Haragia Haragiak prestatuta egon behar du, barazki-purean nahas-
tuta eta txikituta. Haragi bakarrarekin hastea gomendatzen
da. Hobe da hasieran oilaskoa edo indioilarra ematea, eta
aurrerago behia, arkumea eta txerria. Lehenengo urtean
ekidin egin behar dira haragi-produktuak (urdai egosia,
hestebeteak…), gatz eta gantz asko baitute.

7 hilabete
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Elikadura osagarria ematen hastea                   
Elikadura osagarria ematen hasteko adin
egokiena lau eta sei hilabete artekoa da,
baina tarte hori aldatu egin daiteke ume
batetik bestera. Pixkanaka-pixkanaka
ikasi behar da esnea ez diren elikagaiak
jaten. Haurtxoak ohitu egingo dira testura
eta zapore ezberdinak probatzera, koilara
batekin jatera eta mastekatzera.
Oro har, seigarren hilabetetik aurrera has-
ten da haurtxoa beste elikagai batzuetara
ohitzen. Lehenengo etapa honetan
garrantzitsua da amaren esnea edo for-
mula-esnea ematen jarraitzea.
Garrantzitsuena, batez ere hasieran, eli-
kagaiaren trinkotasuna izaten da: albait
bigunena izango da (purea, ahia). Hala, ekidin egingo da umeari kontrako eztarritik joa-
tea. 

Lehenengo urtean baztertu beharreko jakiak    
Haurtxoek familiako gainerako kideek jaten dituzten elikagai gehienak jan ditzakete,
baina hainbat elikagai baztertu egin behar dira, haurtxoak 1 urte bete arte.
Gatza: haurtxoak fisiologikoki ez daude prest euren gatz-oreka egoki erregulatzeko.
Familiarentzat otordu bat prestatzen denean, garrantzitsua da haurtxoarentzako zatia
kentzea, gatza bota aurretik.
Azukrea: ez da beharrezkoa haurtxoentzat. Azukreak ez du inolako ekarpenik egiten, kaloriak izan ezik. Ez du bitaminarik edo mineralik ematen. Ekidin egin behar dira jogurt zaporedunak, galletak,
marmeladak, izozkiak eta edari azukredunak.
Eztia: azukre-kopuru handia du.
Fruitu lehor osoak, olibak, gereziak, gozokiak: haurtxoei ez zaizkie eman behar fruitu lehor osoak, olibak, gereziak, gozokiak hiru edo lau urte bete arte, itotzeko arriskua baitute.
Behi-esnea: lehenengo urtean ez da behi-esnea eman behar, osasun arazo batzuk eragin baititzake. Era berean, inoiz ez da eman behar pasteurizatu gabeko esnerik, bakterio patogenoak izan bai-
titzake.
Zenbait arrain eta itsaski: ekidin egin behar dira arrain harrapari handiak (ezpata-arraina, marrazoa, hegalabur handia...) hiru urte bete aurretik, merkurioa metatzeko joera izaten baitute. Era bere-
an, ekidin egin behar dira zenbait krustazeo (karramarroa, ganben burua eta erraiak, otarrainxkak...),kadmioa izaten dute eta..
Hosto berdeko begetalak: gomendatzen da haurtxoak urte bat bete arte itxarotea, hosto berdeko zenbait begetal eman ahal izateko (zerbak, ziazerbak, letxuga...), nitrato-kopuru handia izaten dute
eta.
Animalia-jatorriko elikagai gordinak edo gutxi egindakoak: gutxi egindako haragi-produktuek, arrainek edo arrautzek bakterioak izan ditzakete, eta toxiinfekzio larriak eragin haurtxoetan.

ELIKAGAIA EMATEKO FORMATUA NOIZTIK

Arraina Arrainak ondo prestatuta egon behar du eta barazki-purean
nahastuta eta txikituta. Arrain zuriarekin has daiteke (legat-
za, oilarra, lupia eta abar), eta, ondoren, arrain urdina (ant-
xoak, izokina, berdela...). Ekidin egin behar dira arrain
harrapari handiak (ezpata-arraina, marrazoa, hegalabu-
rra…) umeak hiru urte bete aurretik.

9 hilabete

Esnekiak Hasieran jogurt naturalak eman behar dira, eta aurrerago
gazta freskoa, gaztanbera eta abar. Ekidin egin behar
dira jogurt zaporedunak eta azukredunak, azukre
gehiegi izaten dute eta.

10 hilabete

Arrautz
gorringoa

Hasieran, gorringo egosia ematen da, laurden bat; aurrera-
go, erdia; eta, azkenik, gorringo osoa. Arrautza osoa 12
hilabete bete ostean ematen da. Ez da gomendagarria
astean arrautza bat edo bi baino gehiago ematea.

10 hilabete

Lekaleak Lekaleak kopuru txikitan eman behar dira, ume batzuek ez
baitituzte ongi digeritzen. Barazki-purea egiten ari denean,
aurreko gauean beratzen jarritako dilista gutxi batzuk gehi-
tu daitezke, eta kopurua apurka-apurka handituko da. Gai-
nerako lekaleak arian-arian sartzen dira.

11 hilabete

                             



EKA/OCUVek
GoiEner
kooperatiba
eta eredua
ezagutarazteko
infogune bat
du Bilbon 
GoiEner energia berriztagarrien
sorkuntza eta erosle kooperatiba
da (ikusi Euskaldunon Kontsumo
Aldizkariaren 49. zenbakia), dagoe-
neko 3.000 bazkidetik gora du eta
iturri sostengarrietatiko arginda-
rraren arloan alternatiba eta eredu
guztiz interesgarritzat jotzen du
EKA/OCUV-ek. Hori dela eta, kont-
sumitzaile elkarte honek GoiEnerri
buruzko infogune bat irekitzea era-
baki du kontsumitzaile guztientzat.
Gure Bilboko egoitzan da infogu-
nea, asteartetan eta ostegunetan
goizeko 10.00etatik 13.00etara. Bil-
boko Plaza Berria, 12. 1. ezkerra.
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AArrggiiddaarrrraarreenn  mmii llaaggaarrrreenn  llaarrddaasskkeerriiaaAArrggiiddaarrrraarreenn  mmiillaaggaarrrreenn  llaarrddaasskkeerr iiaa

Urriaren 1ean, tarifa ‘arautua’ kontsumitzen dutenentzako argindarraren faktura-
zio-sistema berria estreinatu zen, orain Kontsumitzaile Txikientzako Borondatez-
ko Prezioa (KTBP) deritzona. 2014ko apirilean onartutako elektrizitatearen mer-
katuko erreformarik garrantzitsuena da, eta EKA/OCUV elkartearen ustetan
lardaskeria galanta izan da kontsumitzaileen oinarrizko eskubideak urratzen bai-
titu, ez dute neurtzen neurri bakar batekin eta tarifa ‘arautua’ ezerezean utzi nahi
dute, kontsumitzailea merkatu librera bultzatzeko.
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2014 urtekoko apirilaren 1ean indarrean sartu zen Estatu espainoleko argindarraren merkatuko
azken erreformak baldintzak aldatu zituen energia elektrikoaren prezioa finkatzeko baita faktura-
zio-sistemarako ere Estatuak ‘araututako’ tarifan. Tarifa hori da tradizionalki etxeko kontsumitzai-
le eta enpresa txiki eta ertain gehienek dutena (10 Kilowatt/orduko gehienez) eta azken aldaketa
honez geroztik Kontsumitzaile Txikientzako Borondatezko Prezioa (KTBP) deitzen dena.

Urte luzez Azken Errekurtsoko Tarifa deritzona izan zen hori eta orduko kilowattaren prezioa
(kontsumo elektrikoa neurtzeko eta ordaintzeko unitatea izaten dena) hiru hilero aldatzen zen,
gehienetan gorantz, eta ekoizleen (eolikoak, hidroelektrikoak, eguzkikoak, nuklearrak, ikatzako
plantak...) eta banatzaileen (ia ia ekoizleen berberak dira) arteko enkante batean ezartzen zen.

Urte luze iraun duen “graziazko denboraldi” baten ondoren argindar konpainiek beren meka-
niskoak erreformara egoki zitzaten, pasa den urriaren 1ean fakturazio sistema berria ezarri zen:
orduko/kilowattak orduro prezio ezberdin bat du;
eta eguneroko hogeita lau prezioak aurreko egu-
nean erabakitzen dituzte lehen aipatutako eragi-
leek, hurrengo egunerako duten ekoizpen eta
eskaeraren aurreikuspenean oinarritzen den
negoziaketa batean.

Eguneroko hogeita lau prezio horiek aurreko
egunean argitaratzen dira, arratsaldeko
20:00etan, Esapiniako Sare Elektrikoaren web
orrialdean: www.ree.es.

Kilowatt ordukoa pasa da
hiruhileko prezio finkotik
egunero 24 preziotara

Kontsumitzaile Txikientzako Borondatezko Prezioa (KTBP) duten bezeroentzako kontsumo elek-
trikoaren fakturazio sistema berriak kontsumitzaileen oinarrizko eskubideetako bat urratzen du,
hau da, ordaindu edo kontratatu aurretik produktu edo zerbitzuaren azken prezioa ezagutzeare-
na. Eskubide hori “sakratua” da eta Kontsumitzaile eta Erabiltzaileentzako Defentsarako Lege
Orokorrean zehazki jasota dago: “Nahitaezkoa izango da Kontsumitzaileak azken prezioa onart-
zea salerosketa bukatu aurretik eta horrek saihestuko ditu estalita dauden kargak”.

Iazko apirilean indarrean sartutako erreforma aurreko sistemak hiru hilabeterako orduko kilo-
watt-aren prezioa finkatzen zuenez, kontsumitzailearen aipatutako oinarrizko eskubidea nolabait
errespetatu egiten zen. Aurtengo urriaren 1etik aurrera, ordea, indarrean dagoen gaur egungo
sistemarekin eskubide hori guztiz zapaldu egiten da.

Argindarraren prezioa egun bateko aurrerapenarekin jakin ahal izateak (eta ezta hori ere,
egun bateko 00.00etan orduko kilowatt-aren pre-
zioa lau ordu lehenago soilik ezagutu baitaiteke,
hau da aurreko eguneko 20.00etan) ez du esan
nahi eskubide hori bermatzen denik, eta hare
gutxiago elektrizitatea bezalako horniketa mota
batean, epe luzeko kontratuak daudenean baita
iraunkortasuna eteteagatiko penalizazioak ere.

Kontsumitzaile eta erabiltzaileen eskubideak
urratzeaz gain, fakturazio-sistema horrek Merka-
tal Kodea ere urratzen du.

Ordaindu edo kontratatu
aurretik prezioa jakiteko
eskubidea urratuta 

________________________________

• Ordaindu aurretik prezioa ezagutzeko
eskubidea Kontsumitzaileen eta
Erabiltzaileen Defentsarako Lege
Orokorrean zehazki jasota dago
________________________________

________________________________

• K/ordukoak orduro prezio ezberdin
bat du; eguneroko 24 prezioak
aurreko egunean argitaratzen dira,
20.00etan, www.ree.es weborrian
________________________________
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EKA/OCUV elkarteak kontsumitzaileen eskubideen beste urraketa larri bat ikusten du KTBP tari-
fak duen sistema berrian prezioa finkatzean eta fakturazioan kontagailu zaharrak eta ‘inteligente-
ak’ (bakoitzak %50 gutxi gorabehera) dituztenen arteko konparaziozko bidegabekeria bat egiten
baitu. Bi taldeek ezberdin ordainduko dute zerbitzu bera eta bigarren taldeak abantaila txiki bat
izango du lehenengoarekiko.

Erabiltzaileek ez dute erabaki talde batean edo bestean egotea. Konpainia elektrikoak orain
dela urte batzuk hasi ziren kontagailuak aldatzen (kaleka, auzoka, herrika, eskualdeka...); konta-
gailu tradizionalen ordez telematikoak jartzen dituzte. Horiek orduka irakurtzen eta fakturatzen
dute kontsumitutakoa eta enpresei komunikatzen diete. Prozesu hau amaitua egon beharko da
2018ko abenduaren 31erako. Kontagailu ‘inteligenteak’ dituzten erabiltzaileek 24 prezio ezberdin
ordainduko dituzte egunero, eta kontagailu zaharrak dituztenek aldiz eguneko batez besteko
prezio bat ordainduko dute.

Kontagailu berria dutenek abantaila txiki batetaz gozatu ahal izango dute (kontagailu zaharra
dutenek aldiz ez): beren eguneko elektrizitate-kontsumoa programatu ahal izango dute aurreko
egunean jakinarazitako orduko prezioen arabera. Argindar konpainia batzuek diote aukera hone-
kin 2 eta 3 euroren artean aurreztuko lituzkeela hilean erabiltzaile bakoitzak, 4,4 Kw kontratatu-
ko balitu,  hileko kontsumoa 290 kilowatt/orduko balira eta faktura 63 eurotakoa balitz.

EKA/OCUV elkartearen iritziz kalkulu horiekin iruzur egiten da. Bi edo hiru euro aurrezteko
hilean, nork begiratu eta aztertuko ditu egunero hurrengo eguneko elektrizitatearen 24 prezioak
garbitzailea edo ontzi-garbitzailea ordurik merkeenean jartzeko, eta gainera gaueko ordu txikitan
izaten denean? Urriaren 5ean, adibidez, orduko kilowatt-aren preziorik baxuena (0,09296 euro)
goizeko 2:00etan finkatu zen eta preziorik garestiena (0,12887 euro) gaueko 21:00etan. Elektri-
zitatearen preziorik merkeena jendea lotan dagoenean izan ohi da eta preziorik garestiena etxe-
etan aktibitate gehien egoten denean, afaltzeko orduan.

Kontagailu zaharrak eta
berriak dituztenen arteko
konparazio-bidegabekeria

Energia-horniduran erreklamazio gehien sortzen duen arazoa gorantz egindako irakurketa oke-
rrak izaten dira, eta hortaz bidegabeki puztutako fakturak. Azken erreforma honen aurreko siste-
man hiruhilero orduko/kilowatt-aren prezioa finkatzen zen eta ezohiko faktura altua jasotzen
zuen kontsumitzaileak gutxi gorabehera antzeman zezakeen irakurketa okerra egin zuela kon-
painiak, eta erreklamatu zezakeen.

Orain, aldiz, kontagailu zaharrak dituztenek eguneko batez besteko prezio bat ordainduko
dute (30 prezio hilero) eta  kontagailu ‘inteligenteak’ dituzten erabiltzaileek aldiz 24 prezio ezber-
din ordainduko dituzte egunero (720 prezio ezberdin hilero). Hortaz, irakurketa okerrak antzema-
tea erabat ezinezkoa izango da. Hori kontsumitzailearentzako ikaragarrizko kaltea da, errekla-
matzeko aukera zailtzen duelako eta ezin daitekeelako defendatu elektrizitate-konpainiek egiten
dituzten akats edo gehiegikerien aurrean, horiek oinarrizko horniduraren gainprezio okerra eta
ilegala dakartelarik.

Hilean 720 preziorekin
irakurketa okerrengatik
erreklamatzea ezinezkoa da

________________________________________________________________

• Kontagailu berria duten erabiltzaileek zaharra dutenen aurrean abantaila bat
dute, eta horietatik inork ez du talde batean edo bestean egotea erabaki 

     



Euskaldunon Kontsumo Aldizkaria •                                                                                            SAKONEAN - Argindarraren erreforma 16

Espainiar Estatuan elektrizitate-sistemaren erreforma 2014ko apirilaren 1ean sartu zen indarre-
an eta premiazko bidetik izapidetu zen 216/2014 Errege Dekretuaren bitartez. Honela kontsumit-
zaileen (Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Kontseiluak ordezkatuta) parte hartzea sahiestu
egin zen erreformaren lanketan eta eztabaidan. Konsziente ziren tarifa ‘arautua’ zuten erabiltzai-
leek (kontagailu zaharrak edo berriak izanda ere) ez zutela gustuko izango aldaketa hau: aldez
aurretik hiru hilabetetarako jakindako prezio finko batetik egunero (eta orduro) aldatzen den pre-
zio batetara pasatzearena hain zuzen ere.

Rajoyren Gobernuak dekretuan mandatu bat ezarri zien Estatu espainoleko erreferentziazko-
ak diren zortzi argindar enpresei. Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.ON, Edp, HC, Ceu-
tako Argiztapen Elektrikoaren enpresa eta Gaselecek merkatuan jarri behar zuten urteko kontra-
tuen eskaintza bat, orduko kilowatt-aren prezio finko batekin. Eta horrela egin dute. Aurreikusten
zen bezala, 12 hilabetetarako tarifa finko horiek erabiltzaileen aldetik harrera ona izan dute,
nahiago baitute jakin epe zehatz batetan argindarra zenbatan ordainduko duten.

Aukera horren alde egin dutenengan ziurrenik eragina izan du komunikabide batzuk “tarifa
planoa” deitu izanak urteko tarifa finko horri. Horrek pentsarazi baitzien urtero diru finko bat
ordaindu behar zutela kontsumitutako orduko kilowattak gehiago edo gutxiago izanda ere. Eta ez
da hori, inolaz ere. Finkoa den gauza bakarra orduko kilowattaren prezioa da; gainera prezio hori
argindarraren merkatuak egunero balioztatutako ekoizpenaren eta demandaren orduko kilowat-
taren batez besteko prezioaren gainetik dago. Tarifa finkoak eragozpen bat dauka, iraunkortasu-
na eteten bada hornitzeke dagoen energiaren kostuaren %5eko penalizazioa dago. Kalkulu hori
konpainia elektrikoak egiten du eta erabiltzaileak ezin du aldez aurretik jakin.

Esandako guztia esan ondoren, urteko tarifa finkoa argi eta garbi merkatu librea da. Merkatu
librea espainiar Estatuko elektrizitatearen sektorean abian jarri zen 2010 urtean, menu zabal
batekin, tarifak, eskaintzak, ordu-diskriminazioa, ustezko deskontuak... orokorrean merkatu
‘arautuan’ dauden prezioak baino altuagoak izan dira.

Mariano Rajoyren Gobernuak onartutako erreformak elektrizitatearen sektorea liberalizatzea
bultzatu du tarifa ‘arautua’ de facto konpainien erabakien mende dagoen tarifa batean bilakatuz.
Tarifa hori Estatuak ia ez duelako arautzen eta gainera kontsumitzaileen zenbait eskubide larriki
urratzen dituelako.

Erreformak merkatu librea
lagundu eta argindarra
ea erabat pribatizatzen du 

EKA/OCUV elkarteak eskura dituen bitarteko guztiekin erabateko desadostasuna azaldu du
Estatu espainolaren argindarraren merkatuari buruzko azken erreformarekiko, elektrizitatea
bezalako oinarrizko hornidura bat esku pribatuetan uzten duelako behin betiko. Kontsumitzaile-
en elkarte honen ustetan, oinarrizko hornidurek, hala nola ura, gasa eta elektrizitatea, zerbitzu
publikoak izan beharko lukete eta erakundeen eta administrazio publikoen aginduetara dauden
enpresa publikoek kudeatu beharko lituzkete, horiek baitira gizartearen ordezkariak. Tamalez,
Partidu Popularraren Gobernu espainolak erabaki du oinarrizko horniduretara zabaltzea bere
ideologia neoliberala, pribatizazioa gogor defendatzen duena, desregulazioa eta merkatuko
legeak, albo batera utziz publikoa, soziala eta ondasun erkidea bezalako kontzeptuak.

PPko Gobernuaren
neoliberalismoa oinarrizko
hornikuntzetara heldu da
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%17 BEZ (tipoa %21 da, baina faktura
osoan %17 suposatzen du)

%4 Argindarraren gaineko zerga

%5 Penintsulaz kanpoko ordaina

%8 Tarifa defizitaren urterokoa

%8 Energia Erregimen Berez. hobaria

0,6% Kontagailuaren alokairua

1,8% Merkaturatze kudeaketa

%11 Erregulatutako kostuak (Sortze
barnekoak dira baina Estatuak jasotzen ditu)

%12 Banakuntza eta kudeaketa komertzialaren kostua

%5 Garraio kostuak

%27,6 Sortze kostuak21,80 €

79,00 €ko faktura arrunt baten xehatzea

9,48 €

3,95 €1,42 €

0,47 € 3,16 €
3,95 €

6,32 €

6,32 €

8,69 €

13,44 €

44,88 €
ZERGAK-TASAK

%56,81

34,12 €
ENERGiA KOSTUA

%43,19

79 €ko hileko faktura
arrunt baten zehatzea,
kontratatutako 4,4
kilowatt orduko
potentziarekin,
kontsumitutako 360
kilowatt ordukorekin
eta megawatt
ordukoaren prezioa
55 eurotan egonda 

Espainiar Estatuan
argindar hornikuntza
laugarren garestiena
da Europar Batasunean
(krisia hasi zenetik gehien
garestitu dena ere bai),
neurri handi batean
Estatuak ezartzen dizkion
zerga eta era guztietako
tasa zamari esker
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Lehiaren Euskal
Agintaritza

Lehiaren Euskal Agintaritza izaera administratiboa duen erakunde autonomoa da, Eusko

Jaurlaritzaren Ogasun eta Finantza Sailera atxikia. Berezko antolakuntza eta funtzioa iza-

nik betetzen du bere jarduna Euskal Autonomia Erkidegoan.

Helburua                                                                               

Lehiaren Euskal Agintaritzaren helburua merkatuan lehia askerako eta
gardentasunerako baldintzak bultzatu, bermatu eta hobetzea da, Euska-
din aritzen diren jarduera ekonomikoei dagokienez.

Funtzioak                                                                              

LEAk 15/2007 legea aplikatzen du, hauek debekatzekoa:
Merkatuan lehia faltsutzen duten enpresen arteko akordio edo kartelak
(prezioak ezarri, merkatua banatu, ekoizpena mugatu, etabar), baldin eta
kontsumitzailearentzat edo merkatuarentzat abantailarik ez badakarte.
• Enpresek, izaten duten nagusitasun egoera baliatuz, egiten dituzten
gehiegikeriak.
• Interes publikoan eragina izaten duten jardun desleialak.

Horretarako, funtsean, bi funtzio ditu:
• Ikerketa eta ebazpena
• Lehia bultzatzea (batez ere, administrazioarekiko harremanetan, hala
kontratazioan nola erregulazioan).
Horrez gain, Lehiaren Euskal Agintaritzak legearen azpitiko ekintza edo
xedapenak aurkara ditzake, baldin eta lehiaren kontrakoak badira. Hala-
ber, arbitraje funtzioak bete ditzake eta kontratazioak kontrolatzeko
prozeduretan txostenak egin ditzake.

Zer da lehia                                                                           

Lehia eragile ekonomikoek (enpresak eta kontsumitzaileak) askatasun
eraginkorra dutenean ematen den egoera bat da. Askatasun hori izan dai-
teke ondasun eta zerbitzuak eskaintzeko edota horiek noren eskutik eta
zein baldintzatan eskuratzen diren hautatzeko.
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Lehia askeak kontsumitzaileei
mesede egiten die

Merkatu lehiakor batek kontsumitzaileei ber-
mea ematen die.
Prezio baxuagoak: Prezio funtsezko faktorea
da enpresek bezeroak erdiesteko duten borro-
kan. Hori dela eta, lehia askea dagoenean
produktuen prezioek behera egiten dute arrun-
ki.
Hautatzeko aukera gehiago:
Merkatu lehiakor batean enpresak beren pro-
duktuei ezaugarri bereziren bat ematen saiat-
zen dira, gainerako lehiakideen aurrean
nabarmentzeko. Modu horretan, eskaintza
ugaritu egiten da eta kontsumitzaileek hautat-
zeko aukera izaten dute.
Kalitate gehiago:
Bezero gehiago erakarri eta merkatuan duten
egoera hobetzeko asmoz, enpresek produktu
berritzaileagoak eskaintzen dituzte, teknologia
aurreratuagoaz. Gainera, arreta eta saldu
osteko nahiz asistentzia teknikoko zerbitzuak
efizienteagoak izaten dira.

Lehia askeak enpresei
mesede egiten die

Merkatu lehiakor batean enpresek baldintza

berdinetan parte hartzen dute eta ahalik eta
produktu-gama zabalena eskaintzen saiatzen
dira ahalik eta prezio onenean. Lehia askeari
esker, enpresetan ekoizpena eta berrikuntza
hobetu egiten dira, eta hori lagungarri da eko-
nomiaren ongizate eta garapenerako. Lehiari
esker, enpresariek lehiatzeko eskubidea izate-
az gain, lehiatzeko betebeharra ere badute.

Lehia askeak herri-administrazioei
mesede egiten die

Sektore publikoko entitateek lehia sustatu
dezakete kontratazio publikorako prozesue-
tan. Modu horretan, ondasunak eta zerbitzu
hobeak eskura ditzakete prezio hobean.
Horrek abantaila nabariak dakartza zergadu-
nei so.

Lehiaren Defentsarako Legea

Merkatuan lehia askea egoteak gizarteari
onura dakarkio oro har. Hala eta guztiz ere,
zenbaitetan gerta daiteke eragile ekonomiko-
en interes partikularrak bat ez etortzea gizarte-
aren interes orokorrarekin. Kasu horietan
lehiaren agintaritzek esku-hartzen dute. Tes-
tuinguru horretan eta interes orokorra babes-
tuz, Lehiaren Defentsarako Legeak debekatu

LEAk merkatuan lehia librea
eta gardentasuna sustatu

eta bermatzeko egiten du lan 
___________________________

Prezioak adostea, merkatuen
banaketa, ekoizpenaren

murrizpena... ez dira legezkoak
___________________________

Lehiak esan nahi du enpresek
konpetitzeko eskubidea dutela
eta konpetitu egin behar dutela 
___________________________

Barkaberatasun programak kartel
bat salatzen duen enpresari

izuna barka diezaioke
___________________________
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egiten ditu portaera hauek:

Debekaturiko portaera kolusorioak

Portaera kolusorioa da lehia mugatu edo falt-
sutzea helburu duen (edo balizko xede duen)
edozein akordio, erabaki, gomendio edo jar-
dun kolektibo, bai itundua edo bai kontzienteki
paraleloa.
Lehia faltsutzen duten enpresen arteko
akordioak:
• Akordioak prezioak finkatzerakoan
• Akordioak merkatuen banaketan
• Akordioak antzeko prestazioetan baldintza
ezberdinak finkatzerakoan.
Lehia ekidin, mugatu edo faltsutzea eragiten
duten edo eragin dezaketen enpresa-elkarte-
en erabaki edo gomendioak. Berez akordio
baten amaierara iritsi gabe, enpresen arteko
koordinazioa xede duten itunek kontzienteki
urratzen dute lehiaren arriskua, enpresa
horien arteko kooperazioaren onuran.

Debekaturiko bestelako portaerak

Nagusitasun egoera
gehiegikeriaz erabiltzea
Enpresa bat nagusitasun egoeran dago modu
independentean jarduteko ahalmena duene-
an, bere lehiakideak, hornitzaileak edo beze-
roak aintzat hartu gabe. Nagusitasun egoera
hori ez da debekatzen, gehiegikeria baizik.
Gehiegikeria dago nagusitasun egoera hori
baliatuz kontsumitzaileen esplotazioa gauzat-
zen denean edo lehiakideen jarduna modu
desegokian eragozten denean.
Lehia desleiala edo lehia askea faltsutzea
Legeak debekatu egiten du lehia askea faltsut-
zeagatik interes publikoan eragina duen lehia

desleiala.

Barkaberatasun-programa

Lehiaren Defentsarako Legean, erkidegoko
legedian bezalaxe, barkaberatasuna barnerat-
zen da kartelak hautematea ahalbidetu edo
dagoeneko hautemandakoen ikerketan aurre-
ratzeko. Lehiaren Euskal Agintaritzak enpresa
edo pertsona fisiko bati ezarritako isuna ken
diezaioke edo isunaren zenbatekoa murritz
diezaioke, LEAri kartel baten berri eman eta
hartan izandako partaidetza eta erantzukizuna
aitortzen dutenean. Horretarako, eskuragarri
dituzten froga egiaztagarriak aurkeztu beharko
dituzte, betiere, Lehiaren Defentsarako Lege-
an eta hura garatzeko araudian ezarritako bal-
dintza eta betekizunak betetzen badira

Salaketa jartzea

Lehiaren Euskal Agintaritzak merkatuko joko-
arauak errespetatzen direla bermatzeko eta
enpresek beren estrategien diseinua eta politi-
ka komertzialak libreki erabakitzeko lan egiten
du. Lehia muga dezaketen portaerarik nabari-
tuz gero, salatu, Lehiaren Euskal Agintaritza-
rekin harremanetan jarriz.______________________________
LEHIAREN EUSKAL AGINTZARITZA
AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

Ercilla 4, 2º
48009 BILBAO
Tel: +34 944 032 813
www.competencia.euskadi.net
infocompetencia@avdc.es
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                                        EKA/OCUV

La anulación por parte de la Audien-
cia Provincial de Bizkaia de la senten-
cia del Juzgado de lo Mercantil nº 1
de Bilbao que condenaba al BBVA a
devolver el dinero invertido en deuda

perpetua a 71 clientes agrupados en
una demanda colectiva confirma la
opinión y la práctica de EKA/OCUV
sobre este tema: los titulares de pre-
ferentes, deuda perpetua y productos
financieros complejos similares que
consideren que no fueron informados

suficientemente sobre los riesgos de
los mismos deben presentar deman-
das judiciales individuales y por la vía
Civil. EKA/OCUV ha ganado todas las
demandas de este tipo presentadas
de esa manera.

Adjuntamos la nota de prensa que

EKA/OCUV difundió el 30 de enero
de 2014 tras conocerse la sentencia
contra el BBVA dictada por el Juzga-
do de lo Mercantil nº 1 de Bilbao. Se
trata de un análisis de dicha senten-
cia realizado por Iñaki Velasco, res-
ponsable del Gabinete Jurídico de

EKA/OCUV, que advertía de los ries-
gos y desventajas de las demandas
colectivas en este tipo de casos y que
se ve ahora ratificado por la decisión
de la Audiencia Provincia de Bizkaia
sobre la demanda colectiva de Adi-
cae.

EKA/OCUVek berrio dio: preferenteekin, betiereko
zorrarekin eta bestelako finantza produktu
konplejuekin, banako eskaerak bide zibiletik

2015ko maiatzaren 22an EKA/OCUVek zabaldutako prentsa oharra

Análisis de IÑAKI VELASCO, responsable del GABINETE JURÍDICO de EKA/OCUV

La sentencia del juicio a BBVA y Eroski por las Aportaciones
Financieras Subordinadas no avala las demandas colectivas
La sentencia dictada por el titular
del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de
Bilbao en el juicio a BBVA y Eroski
por las aportaciones financieras
subordinadas (AFS) debe ser con-
siderada de forma posit iva en
cuanto que anula los contratos de

adquisición de dichos productos
financieros, pero no respecto a
otras cuestiones. La principal de
ellas es que la sentencia no avala
(como se ha publicado en prensa)
las demandas colectivas.

Los demandantes pedían tres

cosas: la declaración de nulidad de
los contratos, la declaración de
nulidad de ciertas cláusulas de los
mismos y la declaración de ilicitud
y cesación de la publicidad del pro-
ducto financiero. En la primera, el
juez no estima una demanda

colectiva sino 68 demandas indivi-
duales. Y la sentencia no anula de
forma global todos los contratos de
AFS de Eroski suscritos por el
BBVA, sino solo los que figuraban
en el escrito de demanda, como si
cada uno de ellos se hubiera pre-

sentado por separado. En las otras
dos peticiones, el juez desestima la
demanda colectiva en su integri-
dad y además condena en costas
a los demandantes. 

La demanda contra BBVA-Eros-
ki fue a un juzgado de lo mercantil
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por la solicitud de declaración de
nulidad de ciertas cláusulas de
contractuales. También se pidió la
nulidad íntegra de los contratos
(por vicio en el consentimiento). De
haber sido esa (que era la princi-
pal) la única petición, el asunto
debería haber ido a los juzgados
de Primera Instancia. La petición
de declaración de nulidad de cláu-
sulas y de la ilicitud y cesación de
la publicidad de las AFS podía y
debía haberse evitado, ante su
muy previsible desestimación por
el juez (como así ha sido) y porque
nada aporta a la demanda princi-
pal, cual era la declaración de nuli-
dad de los contratos, que el juez
concede y que obliga a las partes a
restituirse lo entregado mutuamen-
te: El BBVA a los titulares de AFS
de Eroski demandantes, el capital
que suscribieron; y los segundos al
banco, los intereses cobrados.

Pero todo indica que el pleito no
va a terminar ahí, ya que el BBVA
ha anunciado que va a recurrir y el
asunto llegará a la Audiencia Pro-
vincial de Bizkaia (Sección Cuarta,
según ciertos medios). En el juicio
en el Mercantil nº 1 no se acepta-
ron ni practicaron pruebas pedidas
por la defensa, como el interroga-

torio de todos los demandantes.
Ello podría llevar a la Audiencia
Provincial a declarar nulo dicho jui-
cio, lo que conllevaría la retroac-
ción de las actuaciones hasta el
momento en que ocurrió la infrac-
ción, que es el momento de decre-
tarse la prueba a practicar. Y eso
obligaría a repetir el juicio, que se
extendería notablemente en el
tiempo al tener que practicarse las
pruebas no atendidas.

Las demandas colectivas
no suponen ninguna ventaja
para los consumidores

Estas demandas colectivas no
suponen ninguna ventaja para los
consumidores, porque, aunque
pudiera parecer lo contrario, más
que facilitar el ejercicio de sus
derechos lo dificultan. Una deman-
da en nombre de tantos reclaman-
tes en un caso como éste, en el
que deben examinarse las circuns-
tancias concretas de cada uno de
ellos, provoca una merma de posi-
bilidades de defensa y puede deri-
var en un proceso de gran dura-
ción y de gran complejidad, tanto
procesal como jurídica, que en
nada facilitan la labor del juez.

Un ejemplo claro lo tenemos en
las demandas presentadas en
diversos juzgados contra las 'cláu-
sulas suelo' de las hipotecas. Los
demandantes individuales han
obtenido sentencias en mucho
menos tiempo que los demandan-
tes colectivos y han conseguido la
devolución de las cantidades abo-
nadas por la aplicación de dichas
cláusulas, lo cual no ha ocurrido
con las demandas colectivas, que
en muchos casos siguen pleitean-
do. Además, las entidades finan-
cieras aprovechan las demandas
colectivas contra ellas para, ale-
gando litispendencia, pedir la sus-
pensión de los juicios planteados
por otros reclamantes en tanto no
se resuelvan esos pleitos colecti-
vos.

Por todo lo dicho, para este tipo
de casos en EKA/OCUV aposta-
mos decididamente por las deman-
das individuales en los juzgados de
Primera Instancia. Y son varias ya
las demandas que esta asociación
ha presentado en los juzgados de
Bilbao y de Vitoria-Gasteiz contra
entidades financieras comerciali-
zadoras de AFS de Fagor, de
cuyos resultados informaremos en
su momento a la opinión pública.
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2013ko urtarrilaren 2an, langile autonomoa zen EKA/OCUV elkarteko kide batek Naturga-
setik 1.593 euroko faktura bat jaso zuen, publikoarentzat irekita zeukan lokal batean izan-
dako gas kontsumoarengatik. Faktura Naturgasek 14 hilabetetan irakurri ez zuen konta-
gailuari zegokion, eta epe horretan minimoa kobratu zitzaion bezeroari, ondoren
kontsumoaren prezioa 5 aldiz igo zitzaion, 3 erabilgarritasunaren zenbatekoan eta beste 3
kontagailuaren alokairuan.

Aipatutako fakturan Naturgasek 14 hilabete haietako kontsumo errealari (jada neurtutakoari) apli-
katzen dizkio igoera horiek guztiak baita %21eko Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZa) ere
(2012ko abuztuan indarrean sartu zena), nahiz eta kontsumo horren gehiengoa %18ko BEZa
indarrean zegoenean gertatu zen eta Naturgasek beste prezio batzuk zituen garaian.

Suminduta, bezeroak konpainiari gutun bat bidali zion ez zuela faktura hori ordainduko esa-
nez, prezioa aldatua zegoelako. “Naturgasek egin dugun kontsumo-gastuen kontrola guztiz eral-
datu du eta ez gaude faktura onartzeko prest, zenbatekoa (1533,45 euro) zehazterakoan dauden
aldagarri ugariengatik. Argi dugu konpainia horrek zuzen eta arduratsu jokatu izan balu, aipatuta-
ko fakturak ez zuela sekula izango isladatzen duen zenbatekoa”, esa zion zehazki gure bazkide-
ak konpainiari.

Naturgasen erantzuna ez ordaintzeagatiko demanda bat aurkeztea izan zen, Bilboko Lehen
Auzialdiko 3. zk.ko Epaitegian, bere bezeroak “fakturatutako” 1.593 euroak ordaintzeko eskatuz,
baita dagozkion interes legalak ere.

Konpainiak argudiatu du faktura bezeroa lokalean ez zegoen “denboraldiari” dagokiola eta
horregatik ezin izan zuela kontagailua irakurri, eta gaineratzen du bezeroak egoera hori ikusita

kontagailua irakurri behar zuela eta irakurketaren berri eman behar zuela Naturgasek horretara-
ko daukan telefonoaren bitartez. Naturgasek epaiketan ez du frogarik aurkeztu egiaztatzeko kon-
tagailua irakurtzeko bezeroaren lokalera bisitak egin dituela. Bezeroak, aldiz, bai egiaztatu du
auzitegiaren aurrean bere lokala publikoari irekita egon zela autoetan zehaztutako denboraldian,
ordutegi komertzialean, astelehenetik ostiralera.

Edonola ere, auzitegiak dio kontsumo errealaren irakurketa enpresaren erantzukizuna dela
eta ezin diola ardura hori bezeroari pasa, horrek “posizioaren gehiegikeria” suposatzen duelako.
Eta prezioaren igoerari eta BEZaren aldaketari dagokionez, Bilboko Lehen Auzialdiko 3. zk.ko
Epaitegiak arrazoia ematen dio baita ere kontsumitzaileari argudiatuz enpresa behartuta dagoe-
la kontsumoaren irakurketak egitea dagokionean eta nahita nahiez kontsumoa egiten den
momentuan indarrean dauden prezio edo portzentaiei dagozkien zergak kobratu behar dituela.

Horiek horrela, auzitegiak Naturgasen demanda ezetsi du, demandatuak ez du erreklamatzen
zaion dirua ordaindu beharko eta konpainia judizioko kostuak ordaintzera kondenatu du.

Ez ordaintzeagatik demandatutako bezero baten
aurka Naturgasek epaiketa bat galdu du
Konpainiak ez zuen kontagailua irakurri 14 hilabetetan eta bezeroari kontsumoaren ondoren
izandako prezioaren igoerak eta 21eko Balio Erantsiaren gaineko Zerga ezarri zizkion

EKA/OCUV - Casos resueltos - EKA/OCUV - Casos resueltos - EKA/OCUV - Casos resueltos - EKA/OCUV - Casos resueltos
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EKA/OCUV       

Araba
Vitoria-Gasteiz
Frantzia, 21, 1. eskuma. 3. bulegoa
945 283 194
urkoagasteiz@eka.org

Gipuzkoa
Donostia
Paseo de Los Fueros, 5. 
entresuelo, D bulegoa
943 423 993
urkoadonostia@eka.org

Irun
Fueros, 2. eskuma
943 632 194
acubi@kontsumo.net

Hondarribia
Kasino Zaharra
943 640 488

Bizkaia
Bilbao
Plaza Barria, 12, 1. ezkerra
944 168 506 / 944 150 050
urkoabilbao@eka.org

Getxo
Amesti, 6, 1. 8. bulegoa
944 912 233
urkoa@eka.org

______________________________

Komunikazioa
944 150 050
ekainfo@eka.org

EKA aldizkariak
Kontsumobideren
eta Bizkaiko Foru

Aldundiaren
diru-laguntza
jasotzen du

               


