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Done Jakue Bidea mila urte baino gehiago dituen ibilbidea da eta egun 
gorakada izaten ari da. Urtero, milaka pertsona gerturatu ohi da Santi-
agora erlijio arrazoiak edo beste batzuk direla eta. Bidea egiteko modu 
tradizionala oinez, zaldiz edo bizikletaz egitea den arren, nabarmendu 
beharrekoa da “Done Jakueko turismoa” izenekoak gero eta garrantzi 
handiagoa duela eta garraiobide ugari erabiltzen duela jendeak Santia-
gora joateko. Pertsona horiek guztiek, bidaiarako erabili duten garraio-
bidea edo motibazioa edozein delarik ere, kontsumoko hamaika lotura 
izan ohi dute beren ibilbidean. 

Galiziako Kontsumo Institutuak, kontsumitzaileei orientabidea eta in-
formazioa eskaintzeko funtzioa betez, gida hau, kontsulta errazekoa, ar-
gitaratu du. Gidaren helburua Done Jakue Bidea egiten ari diren pertsonei 
kontsumitzaile gisa dituzten eskubideen eta horiek modu eragingarrian 
erabiltzearen inguruko informazio erabilgarria eskaintzea da. 

Gidak gomendio praktiko multzoa biltzen du Done Jakue Bidea egiten ari 
diren pertsonek garraiobide publikoetan bidaiatu behar dutenean, pro-
dukturen bat erostean edo Santiagorako bidean topa ditzaketen zerbitzu 
nagusiak erabili behar dituztenean arreta berezia jarri behar duten oinar-
rizko gaiak azpimarratuz. Era berean, eta kontsumitzaileei beren eskubi-
deez baliatu ahal izateko dituzten aukera ugarien berri emateko beharra 
kontuan hartuta, kontsumo arloko gatazkak konpontzeko bide ugarien 
laburpena agertzen da gidan, mugaz gaindiko erreklamazioek bildu ohi 
dituzten berezitasunak kontuan hartuz. 

Edukiak, batez ere, Done Jakue Bidea prestatzeko aholkuekin eta Done 
Jakue Bidea osatzen duten ibilbide ugarietarikoren batean dauden 
pertsonentzat lagungarri izan daitezkeen osasun arloko gomendio labur 
batzuekin osatu ditugu. 
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DONE JAKUE BIDEA OSATZEN 
DUTEN IBILBIDEAK
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IX. mendean Santiago apostoluaren hilobia Santiagon 
aurkitu zutenetik, Done Jakue Bidea erromesaldien 
ibilbide garrantzitsu bihurtu da; Europako hainbat toki-
tatik iritsitako milaka pertsona igaro ohi da Done Jakue 
Bidea zenekoan dauden ibilbide ugaritatik. 

FRANTZIAKO BIDEA

IPARRALDEKO BIDEA

ZILARRAREN BIDEA

PORTUGALGO BIDEA

INGALATERRAKO BIDEA

HASIERAKO BIDEA
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2DONE JAKUE BIDEARI BURUZKO  
INFORMAZIO OROKORRA
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Done Jakue Bidea duela mila urte inguru sortu zen Europa osotik iritsitako 
erromesek erlijio eta espiritu arloko arrazoiak zirela eta apostoluaren hilo-
biraino bidaia egin zutenean. Gaur egun, erlijioarekin, adimenarekin, arte-
arekin edo kirolarekin lotutako arrazoiak direla eta, edo, besterik gabe, mo-
numentuek, paisaiak eta kulturak osatzen duten aberastasun handi horrez 
gozatu ahal izateko egin ohi du jendeak bidea. 

Done Jakue Bidea erlijio arrazoiengatik eginez gero, compostela izeneko 
ziurtagiri ofiziala eskura daiteke. Ziurtagiri hori Santiagoko katedralak eman 
ohi die erlijio arrazoiak zuzenduta Done Jakue Bidea egin dutela zehazteaz 
gain, hura egiteko baldintza batzuk betetzen dituztenei: gutxienez, zaldiz 
edo oinez 100 kilometro egitea, edo 200 kilometro egitea bizikletaz, eta 
iristean hori egiaztatzea. 

Compostela ziurtagiria eskuratu ahal izateko egindako ibilbidea egiaztatzeko 
modua erromesaren txartela aurkeztea da. Santiagoko Artzapezpikutzak 
emandako dokumentua da eta entitate horrek onartutako tokietan eskura 
daiteke: erromesen aterpetxeetan, Bidearen Lagunen elkarteetan, turismo 
bulegoetan edo Bideko parrokietan. Txartela egunean behin edo bi aldiz 
zigilatu ohi da, zigiluarekin eta datarekin, igarotze tokien zigilua duten 
aterpetxeetan, parrokietan edo establezimenduetan, egindako errome-
saldiko egunak ziurtatu ahal izateko. Dokumentu hori ezinbestekoa da 
erromesentzako bereziak diren aterpetxeetara edo ostatuetara sartu 
ahal izateko, betiere, tokirik baldin badago.

Kontuan izan edozein arrazoi dela eta txartela ezin baduzu lortu, Bideoko 
etapa bakoitzeko zigiluak eta sinadurak biltzen dituen ibilbideko egunkari-
arekin ordezkatu ahalko duzula.

Dokumentu horien inguruko informazio gehiago eskura dezakezu erro-
mesen aterpetxeetan eta Done Jakue Bide osoan topatuko dituzun turismo 
bulegoetan. Web orri hau ere kontsulta dezakezu: www.xacobeo.es

DONE JAKUE BIDEARI BURUZKO  
INFORMAZIO OROKORRA
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DONE JAKUE BIDEA PRESTATZEKO AHOLKUAK
Beharrezkoa da ekipamendu egokia izatea Bidea egiteko aukeratutako modali-
tatea eta urteko sasoia zein norberaren ezaugarriak kontuan hartuz. Oro har, al-
derdi hauek hartu beharko dira kontuan: 

Motxila
Erosoa eta arina izan beharko du. Ez da komeni beharrezkoak ez diren 
edo Bidean eskura ditzakegun objektu gehiegi hartzea. Beharrezkoa 
da, era berean, uhalek egindako urradurak ekiditea. Gauzak motxilan 
txukun-txukun sartzea komeni da errazago erabili ahal izateko. Done 
Jakue Bidea bizikletaz egitea erabakiz gero, zama orekatuta eraman 
behar da pedalei ahalik eta modurik erosoenean eman ahal izateko.  

Oinetakoak
Ibiltzeko oinetako egokiak erabili behar dira. Oinera ondo egokitutako, 
erosoak diren, txorkatila ondo eusten duten eta ez labaintzeko zola 
duten oinetakoak aukeratu behar dira. Ahal dela, aurretik erabilitakok 
izan beharko lukete ezaugarri horiek betetzen dituztela ziur jakiteko. 
Oinetakorik egokienak aukeratzeko, garrantzitsua da etiketan arreta 
jartzea; izan ere, bertan zehaztu ohi da oinetakoaren zati ugariak fa-
brikatzeko erabili den materiala zein den: oinbularra, forrua, barneko 
zola eta zola. Etiketak ondo ikusteko tokian eta ondo finkatuta egon 
behar du, gutxienez, pare bakoitzeko bota batean edo zapatan eta ez 
du nahasterik eragin beharko. 
Gainera, oinetakoen salmenta guneetan oinetakoen etiketetan (era-
bilitako zatiak eta materialak) ager daitezkeen piktogramen esanahia 
azaltzen duen kartela egon beharko da toki nabarian.
Ez ahaztu dutxan erabiltzeko eta etapa amaieretan atseden hartzeko 
txankletak eramatea.
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Arropak
Arropek eguraldiaren araberakoak izan beharko dute. Udan, kotoizko 
arropa arina beharko da eta neguan, aldiz, mendiko anoraka, esku-
larruak eta artilezko arropa. Hotzaren aurkako txanoa negurako eta 
eguzkitik babestekoa udarako. Aurreko kasuan bezalaxe, arroparen 
etiketak, beste hainbat daturen artean, izaerari, osaerari eta hel-
buruari, eta erabilera argibideei buruzko behar adina informazio izan 
behar du. 

Botikina
Ibilbideko herri nagusietan badago farmazia; hori dela eta, ezinbes-
tekoa dena baino ez da sartu behar botikinean: guraizeak, espara-
trapua, kotoizko bendak eta benda elastikoak, alkohola, desinfekta- 
tzailea, krema antiinflamatorioa, aspirinak edo parazetamola. 

Makila
Oso erabilgarria izan daiteke lur irristakorretan ibili ahal izateko. 

Maskotekin 
Maskotekin bidaiatu behar baduzu, garrantzitsua da hau:

• Ziurtatu txertoak eta desparasitazioak eguneratuta dituzula eta 
osasun txartelean behar bezala jasota daudela (harekin batera 
bidaiatu behar duzu).

• Ibilbidea eta etapak egokitu eta plangintza egokia egin haiek sar-
tzea baimentzen duten ostatuen arabera.



12

Bidea zaldiz
Eta  egiteko asmoa baduzu, kontuan izan lagunak behar bereziak di-
tuela. Hori dela eta:
• Ziurtatu biak ibilbidea egiteko baldintza fisiko onetan zaudetela. 
• Eraman haren txerto guztiak bilduta dituen osasun txartela eta 

ziurtatu Bidea igaro ohi den lurralde guztiek eskatzen dituzten 
txerto guztiak emanda dituela; izan ere, baldintzak ezberdinak izan 
daitezke herrialde bakoitzaren arabera.

• Behar adinakoak eta egokiak diren elikadura eta edariak eta behar 
adina atseden ematen dizkiozula ziurtatu.

• Egin eta egokitu ibilbidearen eta etapen plangintza Bideari ekin 
aurretik, zaldiak onartzen dituzten edo Bidean zaldientzat presta-
tuta dauden ostatuen inguruko informazioa bilduz.

Ezinduek
Done Jakue Bidea egitea erabaki duten , beste edozein erromesek 
kontuan izan behar dituen gomendioez gain, hauek bete beharko li-
tuzkete:
• Irten aurretik, ezintasuna duen erromesak topa ditzakeen zailta-

sunen eta Done Jakue Bidean eskuragarri dauden zerbitzu uga-
rietara (aterpetxeak, ostalaritzako establezimenduak eta abar) 
sartzeko baldintzen inguruko informazioa jaso beharko du. 

• Gurpildun aulkirako ordezko piezak edo muletetarako takoak era-
matea komeni da behar izanez gero eta ez baztertu laguntza ema-
teko autoa izateko aukera. 

• Kontu handia izan errepideak gurutzatzeko garaian entzuteko urri-
tasuna izanez gero eta ikusmen urritasuna duten pertsonen kasuan, 
beti beste norbaitekin joan, lurraren irregulartasunak, saihesbideak 
eta bidegurutzeak direla eta. 
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• Espainiako erromesek osasun txartelarekin bidaiatu behar 
dute beti.

• Europar Batasuneko kide den beste herrialderen batetik iritsiz gero, 
Europako Osasun Txartela izatea komeni da.

• Europar Batasuneko kide ez den herrialde batetik iritsiz gero, 
Espainiarekin hitzarmenak dituzten herrialdeak 
daudela jakin beharko zenuke. Hori dela eta, bidaiari 
ekin aurretik, informazio hori lortzea eta paper guztiak 
eguneratuta dituzula etortzea komeni da.

• Larrialdietarako telefonoa hau da: 112.  
Informazio gehiago eskuratzeko, web orri hau kontsulta dezakezu: www.112.es. 

OSASUN ARLOKO GOMENDIO LABURRAK
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Gainera, osasun arloarekin lotutako gomendio hauek hartu beharko ditu kontuan:

Aurretiazko prestaketa fisikoa egin; kontuan izan etapak zure 
aukera fisikoen arabera planifikatu behar dituzula, indarrak neurtuz eta atsede-
naldiak luzeagoak edo motzagoak, edo maiztasun handiagokoak edo txikiagokoak 
eginez norberaren ezaugarri fisikoen arabera. Ez da komeni gure indarren muga-
mugara iristea inoiz.

Saiatu eguzkiak ez ematen zuzenean buru gainean 
intsolazioak, bero kolpeak eta abarrak ekiditeko, horretarako txapelak edo 
kapelak erabiliz. Eguzkiaren erredurak edo gehiegizko izerdiak eragindako des-
hidratazioa ekiditeko, eguzkiaren argiaren intentsitatea handiena den orduetan 
ibilbideak ez egitea komeni da (eguerdian). Era berean, pixkanaka eguzkipean 
jartzea (batez ere beste klima batzuetatik iritsi bazara) eta eguzki iragazkiak di-
tuzten babes kremak eta larruazala hidratatzeko kremak erabiltzea komeni da. Era 
berean, erradiazio ultramoreen aurkako babesa duten eguzkitako betaurrekoak 
janztea komeni da. 

Kaskoa eta argitasuna duen txalekoa  
soinean izatea komeni da bizikletaz bidaiatu behar  
duten erromesen kasuan. 
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Ur botilatua edo hornikuntza publikoko ur edanga-
rria edan; ez edan errekastoetako, ibaietako, iturburuetako edo edateko ona 
den ziur ez dakigun iturrietako ura. Deshidratazioak ekiditeko, gutxienez egunean 
2 litro ur edatea komeni da. Beren osaeran topa ditzakegun sodio eta potasio 
gatzak direla eta, heldu osasuntsuari lagun diezaioketen edari isotonikoak topa 
ditzakegu merkatuan. 

Egunean 4 edo 5 otordu egin elikagai freskoekin egu-
nean kantitate handiagoko otordu bakarra egin beharrean. Frutak, barazkiak 
eta ortuariak ondo garbitu behar dira ur edangarriarekin. Ordu batzuk lehenago 
prestatutako elikagaiak garraiatuz gero, ziurtatu ondo mantendu dituzula. 

Egunero dutxatu edo bainatu behar bezala lehortuz; 
horrek higiene pertsonal egokia ziurtatuko dizu eta oso gomendagarria da 
atseden hartzeko eta mikosia eta mazerazioak aurrez ikusteko. Ez dira partekatu 
behar garbitasuneko elementu pertsonalak beste batzuekin: bizarra kentzekoak 
edo depilatzeko pintzak, adibidez.

Ezinbestekoa da oinak zaintzea babak atera ez dai-
tezen; horretarako, kotoizko galtzerdiak erabili beharko ditugu eta beti gar-
biak, lehorrak eta ondo jarrita egon beharko dute urradurarik egin ez diezaguten. 
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Kontsumoko produktu eta zerbitzu gehienetan, prezioa librea da eta 
saltzaileak ezar dezake egokitzat jotzen duena. Kontuan izan establezi-
menduek derrigor eman behar dutela produktuen eta 
zerbitzuen prezio osoen inguruko informazioa (zergak barne). 
Salmenta prezioak zerrendetan, karteletan edo ikusgai dauden etiketetan 
zehaztuta egon behar du modu garbian eta erraz irakurtzeko moduan. Gai-
nera, prezio hori loteslea da.

Aurretiazko aurrekontua zerbitzu jakin bat kontratatu aurretik en-
tregatu beharreko idatzizko dokumentua da. Zerbitzu horren prestazioaren 
kostua zein izango den eta aurrekontua egindako jarduera hori egin nahi 
dugun ala ez jakiteko erabilgarria izan ohi da. Hori dela eta, aurrekontua 
eskatzea komeni izaten da beti. 

Kontuan izan kontratatutako edozein produktu edo zerbitzu ordaintzeko 
garaian, une horretan indarrean dagoen moneta onartu 
beharko dutela ordainketa modu gisa. Gainera, kontuan izan 
txartelarekin ordain dezakezula saltokiak hala iragartzen duen tokietan; 
kasu askotan, txartel jakin batzuk soilik (ez denak) onar ditzakete. 

Fakturak kontratatutako produktu edo zerbitzu baten 
truke ordaindutako prezioa justifikatzeko jaso ohi ditugun 
dokumentuak dira; ezinbestekoak dira gero erreklamazioa egin ahal 
izateko. Ondasunaren edo zerbitzuaren zenbatekoa 3.000 euro baino txiki-
agoa bada, faktura ticket edo ordainagiri batekin ordezkatu ahalko da.

PREZIOEN ETA ORDAINKETEN INGURUKO  
INFORMAZIO OROKORRA
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3HONAKOEN GAINEAN  
JAKIN BEHAR DUZUNA
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Garraio enpresa bakoitzeko baldintza orokorrak beti kontsultatzea komeni 
da bidaian eragina izan dezaketen alderdi jakin batzuk ezagutzeko: ekipa-
jearen fakturazioa, bizikletarekin edo animaliekin bidaiatzea, eta garraio 
zerbitzua betetzearekin lotutako baldintzak. 

GARRAIOBIDEAK

TRENA
Treneko txartelak transferigarriak izan ohi dira. Baina txartela galduz gero, 
ez da haren egiaztagiririk edo kopiarik emango.

Ekipajeko 15 kilogramo eraman ditzakezu doan eta tren jakin batzuetan 
soilik fakturatuz gero, hauek eraman ahalko dituzu: bizikletak Abiadura 
Handiko edo Distantzia Luzeko trenetan eraman ahalko dituzu ohatzeen 
plazak edo ohe-bagoiak badituzte, baina paketatuta egon behar dute. Gai-
nerako trenetan, oro har, bizikleta bat eraman dezake bidaiari bakoitzak. 
Dena den, zenbait linea eta egunetan, debekatuta dago. Bizikleta garraiat-
zeko baldintzak enpresarekin kontsultatzea komeni da.

Trena atzeratuz gero, kontuan izan trenaren eta atzerapenaren arabera, 
kalte-ordaina jasotzeko eskubidea duzula. Bi tren lotu behar badituzu eta 
lehenengoa atzeratu delako bigarrena galtzen baduzu, trenen enpresak or-
daindu beharko dizkizu beharreko mantenuko eta ostatua hartzeko gastuak.

Zerbitzua bertan behera geratzen bada, oro har, dirua itzultzeko edo txar-
tela aldatzeko eska dezakezu.

Ez ahaztu ekipajea galdu edo hondatuz gero, trenen enpresak eman ohi 
duen kalte-ordaina jasotzeko eskubidea duzula falta zaizkizun edo hondatu 
zaizkizun kilogramoen arabera. 
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AIREKO GARRAIOA
Aireko txartela izenduna da; hau da, haren jabea den pertsonak soilik erabil 
dezake. Hori dela eta, aireko konpainiek identifikazioa eska dezakete faktu-
ratzeko edo hegazkinera igotzeko garaian.

Bidaia ezeztatu edo haren data aldatu nahi baduzu, kontuan izan aireko konpai-
niak ehuneko batzuk kobra diezazkizukeela. Gainera, data aldatzea edo bidaia ezez-
tatzea posible ez den tarifa batzuk egon ohi dira; hori dela eta, hegazkineko txartela 
erosi behar duzun unean, egoera hori balioztatzea komeni izaten da.

Kontuan izan hauek: 
• Hegaldia bi ordu baino gehiago atzeratzen bada, aireko konpainiak janaria eta 

edaria eskaini behar dizkizu. Gainera, hegaldi alternatiborako aurrez ikusitako irteera, 
gutxienez, aurretik iragarritakoaren hurrengo egunean denean, ostatua ere eskaini 
behar dizu. Atzerapena 5 ordu baino gehiagokoa bada, hurrengo 7 egunetan, egin ga-
beko ibilbide horren prezioari dagokion dirua itzultzeko eskubidea duzu. 

• Hegaldia ezeztatuz gero, dirua itzultzeko edo garraio alternatiboa izateko zein 
arreta (janaria eta edaria) jasotzeko eskubidea izango duzu. Era berean, kasu 
batzuetan, kalte-ordaina jasotzeko eskubidea izan ohi da. Horren zenbatekoa 
hegaldiaren kilometro kopuruaren araberakoa izan ohi da. 

• Overbookinga gertatuz gero, lehenengo eta behin, konpainiak bidaiari guztiei galde-
tuko die hegazkinean sartzeko eskubideari beren borondatez uko egin nahi dien, onura 
jakin batzuk jasoz trukean. Gainera, dirua itzultzeko edo garraio alternatiboa izateko 
eskubidea izango dute. Kasu bakarrean uko egin ahalko dio konpainiak beren boron-
datearen aurka bidaiariei hegazkinean sartzeari: borondatez uko egin dien bidaiarien 
kopurua nahikoa ez bada. Eta horren truke, kalte-ordaina ordaindu beharko die. 
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Ekipajeari dagokionez, ez dira ahaztu behar gai hauek:

• Bidaiari ekin aurretik, eskatu bidaia egin behar duzun airetiko 
konpainia horrek dituen ekipajearen baldintzen, eta onartzen 
duen ekipaje kopuruaren eta pisuaren inguruko informazioa. 

• Konpainia bakoitzak ekipaje bereziak fakturatzeko bere baldintzak 
izan ohi ditu ezarrita. Hori dela eta, bizikleta fakturatzeko asmoa 
baduzu, zenbait kasutan kaxa berezi batean garraiatu beharko 
duzu edo, besterik gabe, desmuntatu eta gurpilak hustu, eta eza-
rritako jarraibideen arabera kokatu beharko duzu. Zenbait konpai-
niak tarifa bereziak izan ohi ditu ezarrita artikulu horietarako.

• Ekipajea hondatu edo galduz gero, gero erreklamazioa egin ahal 
izateko, ezinbestekoa izango da PIR izenekoa betetzea (ekipa-
jearen irregulartasunaren partea). Horretarako, berehala joan 
beharko duzu aireko konpainia horren harrera mahaira edo hegaz-
kinera sartzeko agentearengana helmugako aireportuan.
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ERREPIDE BIDEZKO GARRAIOA
Moneta trukea emateko ezinbestekotasuna, gehienez, 20 €tan ezarrita dago.

Bidaiatzeko txartela bidaia amaitu arte gordetzea komeni da; izan ere, ikuska-
tzaileak ibilbide osoan eska dezake.

Ekipajeen garraioari eta gainordainei dagokienez, hau izan behar duzu kontuan:

• Txartelaren prezioan gehienez 30 kilogramo arteko ekipajea sartzen da.

• Ekipaje gehiegi izateagatik kobratu ohi diren zenbatekoak enpresek zehaztu 
ahalko dituzte modu librean.

Ekipajea galduz edo hondatuz gero, pisuaren araberako kalte-ordainak ezarri 
ohi dira.

TAXIAK
Taxiek taximetroa izeneko tresna eta ibilbide guztietan, indarrean dauden ta-
rifak eta haren bisualizazioa biltzen dituen aplikazioa ezagutzea ahalbidetzen 
duen modulu argiduna izan behar dituzte. 

Zerbitzua hasita dagoela ulertuko da jasotako unean eta tokian, irratitaxi 
edo telefono bidez kontratatutako zerbitzuaren kasuan izan ezik. Kasu horietan, 
ibilbidea autoa abiatu den tokian hasi dela ulertuko da. 

Tarifak ibilgailuaren barnealdean eta zerbitzuko erabiltzaileek ikusteko to-
kian erakutsi beharko dira. 

Taxilariek derrigor eman beharko digute moneta trukea 20 euroko zenbatera 
arte eta, eskatuz gero, eskainitako zerbitzu hori ziurtatzen duen txartela eman 
beharko digute.

Edonola ere, ekipajearen garraioa doakoa izan dadin, lau plaza arteko ibilga-
iluen kasuan, ekipajearen pisuak ezingo du 50 kilogramo baino gehiagokoa izan, 
eta 60 kilogramokoa edukiera handiagoko ibilgailuen kasuan.
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Erromesaldia hasi behar dutenak gehien arduratzen dituen gaietako bat ostatu 
hartu ahalko duten tokia da. Izan ere, kontuan izan behar dugu Done Jakue 
Bidean hainbat aukera topa dezakegula. 

OSTALARITZA GUNEAK
Gogoan izan haietan zerbitzu ugari eskaini ohi dutela: ostatua, sukaldaritza, 
edariak edo aisialdiko zerbitzuak. Ostatua edo beste zerbitzuren bat kontratatu 
aurretik ostalaritzako establezimenduren batean, kontuan hartu zein 
zerbitzu eta baldintza eskaintzen duten; izan ere, aukera ugari dago.

Zerbitzu ugarien prezioek zehatz-mehatz eta banaka agertu beharko dute eta 
erraz topatzeko eta nabarmena den tokian egongo dira ikusgai. Jatetxeetan, 
gainera, saltokitik kanpo izango dira ikusgai. 

Ez ahaztu establezimenduko zuzendaritzak zehaztutako ordutegia kontsul-
tatzea jantokiko zerbitzurako. Izan ere, saltoki denetarako ez du zertan 
berdina izan beharrik. 

Tokia baieztatutako erreserba eginda baduzu eta tokirik gabe geratu bazara 
establezimenduak eskuragarri dagoen kopurua baino gehiago bete dituelako, 
gogoan izan kategoria bereko edo handiagoko beste establezimendu batean 
ostatu hartzeko eskubidea izango duzula zonalde berean, baldin badago. Hori 
posible izango ez balitz, beste establezimenduren batean eman beharko dizute 
ostatua, sortutako kalteen truke kalte-ordaina emanez.

OSTALARITZA ETA TURISMO ZERBITZUAK
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ATERPETXEAK
Aterpetxe gehienak oinez, bizikletaz edo zaldiz doazen erromesentzat soilik 
izan ohi dira; haietara sartu ahal izateko, Erromesaren Agiria aurkeztu beharko da. 

Aterpetxe bakoitzak bere berezitasunak, ezaugarriak eta funtzionamenduko 
arauak izan ohi ditu. Ez ahaztu horiek kontsultatzea. Gogoan izan, gainera, Bidean 
topatuko dituzun aterpetxe askotan, egonaldia ez dela doakoa izaten eta gaua pa-
satzearen truke, zenbateko txiki bat ordaindu behar izaten dela. 
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Oro har, plazak iritsi ahala esleitu ohi dira. Lehentasuna izan ohi dute 
oinez doazenek edo muga fisikoak dituztenek, gero zaldiz doazenek, Bidea 
bizikleta gainean egiten ari direnek eta, azkenik, erromesaldian laguntzeko 
ibilgailua dutenek.

Hasiera batean, egonaldia gau bakarrekoa izan ohi da, baina justifikatu-
tako kasuetan, salbuespenak daude (adibidez, gaixotasun kasuan).

Ia aterpetxe guztiek izan ohi dituzte komunak, ur berodun dutxak eta 
arropa garbitzeko eta zabaltzeko tokiak. Batzuek sukaldea izan ohi 
dute erromesentzat eskuragarri, tresna eta guzti. Horrez gain, geroz eta 
ohikoagoa da arropa garbigailua eta lehorgailua (ordaindu beharreko zer-
bitzuak), eta Internetera sarbidea izatea. Ez ahaztu aterpetxeak ez direla 
hotelak eta haietan gaua pasatzeko asmoa baduzu, toalla eta norberaren 
garbitasunerako tresnak eramatea komeni da. 

Galiziako Xuntako aterpetxeen sarearen inguruko informazio gehiago 
lortzeko, Xacobeoaren inguruko web orri hau kontsulta dezakezu:  
www.xacobeo.es

KANPALDI LIBREA
Done Jakue igaro ohi den komunitate autonomo ugariek beren araudia 
izan ohi dute. Hori dela eta, kasu bakoitzeko araudia kontsultatu behar da. 

Kontuan izan behar dugu beti errespetatu beharko dugula gutxieneko dis-
tantzia udalerrietako nukleoei, eremu historikoei/artistikoei, paisaia eremuei, 
kanpalekuei, ibaietako, lakuetako eta urtegietako urertzetakoei, lehortutako 
ibaiei edo uholdeak izan ditzaketenei, itsasoko/lurreko eremuei, errepideei, ur 
edangarria jasotzeko eremuei eta Done Jakue Bideari dagokienez. 

Kontsultatu komunitate autonomo ugarietako Turismo Bulegoetan horren 
inguruko informazioa.
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Produktu bat erostean, kontuan izan oro har, eta produktu ho-
rrek akatsak dituenean izan ezik, ezingo duzula aldatu eta ez 
dizutela dirua itzuliko, hori espresuki zehaztuta agertzen den 
kasuetan izan ezik. 

Gogoan izan produktu guztiek dutela bi urteko berme legala 
entrega egin den unetik hasita, bigarren eskuko produktuen 
kasuan izan ezik. Bigarren eskuko produktuen kasuan, ber-
mearen epea txikiagoa izan ohi da, baina sekula ez urtebete 
baino gutxiagokoa. Epe horren baitan, ondasuna konpontzea 
edo ordezkatzea eska dezakezu. Hori ezinezkoa edo neurri-
gabea izango balitz, prezioa merkatu edo kontratua eten 
ahalko litzateke ordaindutako zenbatekoa itzuliz.

SALMENTAK SUSTATZEKO JARDUERAK
Merkatariek beren produktuen salmenta iragarri ohi dute 
horietan, prezioa jaitsiz. Salmenta bereziak: beherapenak, 
sustapenak, merkealdiak, likidazioak eta oparidun salmentak. 

Sustapenean dagoen produktua erostean, kontuan izan:

• Iragarkietan zehaztu beharko da sustapenaren iraupena 
(hasiera data eta amaiera data).

• Prezioa merkatuta duten artikuluak eskaintzean, aurreko 
prezioa eta beheratutako prezioa edo beherapenaren 
ehunekoa zehaztu beharko dira. 

• Establezimendu berean prezio normala eta merkatutako 
prezioa duten artikuluak badaude, ondo bereizita egon be-
harko dute nahasterik eragin ez dezaten.

PRODUKTUAK
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SALMENTA 
AUTOMATIKOAK
Produktua edozein mekanismori era-
ginez eskura daiteke, dagokion prezioa 
ordaindu ostean. Besteak beste, hori da 
edariak edo elikadurako produktuak sal-
tzen dituzten makinen kasua. 

Egiaztatu makinak baldintza hauek be-
tetzen dituela:

• Argibide batzuk izan behar ditu: sal-
tzen den produktua edo zerbitzua, 
prezioa, onartzen duen txanpon mota 
eta erabiltzeko argibideak.

• Jabeen identifikazioa (helbidea eta 
telefono zenbakia) zehaztu behar 
ditu.

• Ordaindutako zenbatekoa automa-
tikoki berreskuratzea ahalbidetu 
behar du, eskatutako produktua edo 
zerbitzua emango ez balu.

• Emandako produktu guztiek bete 
behar dituzten arau hauek: etiketak, 
aurkezpena eta publizitatea.

PRODUKTUAK
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SALMENTA IBILTARIA
Merkataritzako establezimendu iraunkorretik kanpo egin ohi dute merkata-
riek, helburu horretarako instalatutako tokietan edo merkatuetan.

 Merkatariek ikusgai izan beharko dituzte beren datu pertsonalak eta udalaren 
baimena zehaztuta duten agiria, helbide batez gain.Gainera, kalitateko eta osasun 
arloko arauak betetzen dituzten produktuak saldu behar dituzte.

ELIKADURAKO PRODUKTUAK
Ez ahaztu elikadurako produktuen etiketa irakurtzea; izan ere, oso informazio 
erabilgarria eskain dezakete. 

Besteak beste, produktuaren osagaiak eta pisua, gutxieneko iraupen data eta oso 
galkorrak diren produktuen iraungipen data, produktuaren lotearen identifikazioa 
eta Europar Batasunekoa ez denean, jatorri herrialdea zehaztu beharko ditu.

Produktuaren ezaugarriei, jatorriari, osaerari, lortzeko erari eta iraungipenari da-
gozkion datuak oso modu argian zehaztu behar dira. 

Elikadurako produktu baten etiketan, aurkezpenean edo iragarkian nutrizio pro-
pietateak dituela aipatzen duenean, haren balio energetikoari eta biltzen dituen 
mantenugaiei (proteinak, karbono hidratoak, koipeak, janari zuntzak, sodioa, bi-
taminak eta gatz mineralak) dagokien informazioa eskaini beharko da.
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Zerbitzuren bat kontratatzean, sinatu aurretik kontratuaren klausula guztiak ze-
hatz irakurtzea gomendatzen da, betiere, zein konpromiso ari garen hartzen 
jakiteko. 

Ez ahaztu sinatzen duzun kontratuaren kopia gordetzea, baita enpresaburuak 
eskaintzen dizun dokumentazio oro ere, publizitatea barne, lotura izan ohi baitu. 
Tiketa edo faktura ere gorde; izan ere, horiek aurkeztea beharrezkoa da errekla-
matu ahal izateko.  

BANKU ZERBITZUAK
Banketxeek Done Jakue Bidean oso erabilgarriak izan daitezkeen zerbitzuak 
eskain ditzakete; banku igorpenak, txartelak eta kutxazain automatikoak edo 
telefono bidezko banka. Zerbitzuen baldintzak zure banketxearekin kontsul-
tatzea gomendatzen da. 

Kutxazain automatikoan eragiketaren bat eginez gero, banketxeak komisioren 
bat kobra dezake eragiketa horregatik, baina komisio hori kobratzean zenbatekoa 
adierazi beharko du. 

Erromesaren jatorritik desberdina den herrialde batean kutxazain automa-
tikoen erabilerari dagokionez, gomendio hauek izan behar dira kontuan:

• Kutxazainetatik dirua ateratzeko, kreditu txartelen ordez zordun txartelak era-
biltzea; izan ere, kreditu txartelek komisio handiagoa aplikatzen dute. 

• Abiatu baino lehen, zure banketxean, Done Jakue Bidea pasatzen den lekuetan 
erabil daitezkeen sareez eta dirua ateratzeagatik kobratuko duten komisioaz 
informatzea, eta kontuan hartu zure banketxeari dagokion sarean komisioak 
baxuagoak izango direla. 

ZERBITZUAK
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• Kontuan izan Europar Batasunaren baitan banketxeek kide den edo-
zein herrialdetan komisio berbera kobratzeko obligazioa dutela. 

Txartelen erabilerarekin lotuta, kontuan hartu beharreko hainbat 
gauza:

• Identifikazio pertsonaleko zenbakia (PIN) buruz ikastea eta txarte-
lean edo txarteletik gertu idatzita ez uztea.

• Atzealdean txartela sinatzea, txartel horren titular gisa identifikatu 
ahal izateko.

• NA edo pasaportea eramatea txartelarekin batera erakutsi ahal 
izateko. 

• Txartela galduz edo lapurtuz gero, bizkor jardun eta ahalik eta laste-
rren ohartarazi banketxeak gaitutako zerbitzuari. 

POSTA ZERBITZUAK
Done Jakue Bidea egiten ari zarenean behar izan ditzakezun hainbat 
posta zerbitzu mota daude; esate baterako: ohiko gutuna, ziurtatu-
tako gutuna, presazko gutuna edo faxa. Informa zaitez zerbitzu ho-
rien ezaugarriez eta beren tarifez, une bakoitzean zure beharretara 
gehien egokitzen dena balioztatzeko. 

www.correos.es web orrian, hainbat posta zerbitzuren gaineko infor-
mazioa, horren prestazioaren baldintzak eta horien gaineko bermeak 
aurki ditzakezu. 
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TELEFONIA MUGIGARRIA
Bakoitzaren beharretara ondoen ego-
kitzen den telefonia mugigarriaren sis-
tema aukeratzea gomendatzen da; hau 
da, aurreordainketa edo kontratua. 

Fakturek zehaztuta egon beharko dute 
eta fakturazioa segundoka egingo da. 

Gogoratu behar da fakturaren or-
dainketan hilabete baino gehiagoko 
atzerapena gertatzen baldin bada, zer-
bitzua etenda gera daitekeela aldi 
baterako. Atzerapena hiru hilabete 
baino gehiagokoa baldin bada edo aldi 
baterako etete bat baino gehiago gerta-
tzen baldin bada, etetea behin betikoa 
izan daiteke.

Gogoratu alta kontratatu zenuen modu 
berberean eska dezakezula telefono 
zerbitzuaren baja ere, eta une horre-
tatik aurrera, konpainiak eraginkor egi-
teko gehieneko epea izango du. 
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Atzerrian deiak egiteko eta jasotzeko (roaming) gaitasunari da-
gokionez, honakoa hartu behar da aintzat:

• Abiatu baino lehen, zure operadoreak eskaintzen dizkizun 
eskaintzak aztertzea eta aldez aurretik kontratatzea ko-
meni da. Helmugako operadoreen tarifak aztertzea eta mugi-
garria aldez aurretik zehaztea komeni da, merkeenarekin ope-
ratu ahal izateko. 

• Bidaian, informa zaitez zein de telefonoz hitz egiteko ordu-
tegi merkeena, eta ahal den neurrian, ordutegi hori erabili.

• SIM txartela helmugako herrialdean erostea ere baloratu 
beharrekoa izango da; izan ere, telefono zenbakia aldi baterako 
aldatu behar baldin bada ere, deiari dagokion zatia nazio bai-
takoa izango balitz bezala ordainduko du.

Alta doan 
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TELEFONO BIDEZKO MINTZALEKUAK
Zerbitzua erabili baino lehen, saltokian argitaratuta egongo diren 
tarifak kontsultatzea komeni da. 
Fakturazioa segundoka egin beharko da.

TINDATEGIAK ETA GARBITEGIAK
Tindategi edo garbitegi zerbitzua erabiltzen duzunean, hauek 
jakin behar dituzu:
• Arropa garbitzeko uzten duzunean, gordailu-ordezkagiria 

eman beharko dizute. 
• Arropa hartzeko unean, gordailu-ordezkagiria aurkeztu 

beharko duzu eta zerbitzua ordaindu izanaren egoera gisa 
agertuz itzuliko dizute. 

Eskainitako zerbitzua dela eta, arropetan kalteak gertatuz 
gero, tindategiek gordailu-ordezkagirian ezarritako kopurua 
ordaindu beharko dizute. Zerbitzua eskaintzearen ondorio gisa 
arropa kaltetzeko arriskua dagoela agertzen baldin bada ordezka-
girian, orduan ez da kalte-ordainik izango. 

AUTOEN ALOKAIRUA
Autoa alokatzean, hainbat gauza hartu behar dira aintzat:

• Alokairu enpresa gehienek beren web orria dute; horren bidez, 
kontratazioko baldintza orokorrak eta tarifak ikus daitezke; gai-
nera, ibilgailuaren erreserba ere egin daiteke eta une horretan 
bertan edo autoa hartzean ordaindu daiteke. 

• Prezioan ez da erregaia sartuta egongo; beraz, alokairua 
amaitzean, autoa hartutako baldintza berberetan eta andela 
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ere egoera berean dagoela entregatu beharko da; gainera, kon-
tratuan aurrez ikusitako lekuan eta datan utzi beharko da. 

• Ibilgailua hartzen duzunean, ibilgailuak kalteren bat (txapakoa, 
abatz-estalkia eta abar) duen begiratzea komeni da; begiratu 
ostean, kontratuan idatzi behar da konponketaren ardura zuri 
lepora ez diezazuten. Era berean, ez ahaztu egiaztatzea autoak 
beharrezkoak diren bi triangeluak eta txaleko islatzaileak dituela. 

GASOLINDEGIAK
Begiratu zerbitzuguneetarako sarbideetan dauden informazio 
monolitoei edo kartelei. Horietan, erabilgarria izan daitekeen infor-
mazioa ematen da; horrela adierazten da:
• Gasolina eta gasolio mota desberdinen publikorako salmenta 

prezioa, litroka, horien oktanajearen adierazpenarekin.

• Hornigaia banatzeko ordutegia. 

• “Autoservicio” (Autozerbitzu) adierazpena, hornigaia erre-
gimen horretan agertzen denean.

• Onartutako ordaintzeko bitartekoak. 

• Era berean, erabiltzaileen eskubide eta obligazioei buruzko 
kondairak edo piktogramak ere agertu beharko dira (debekatuta 
erretzea edo sua piztea, debekatuta argiak piztuta direla edo mo-
torra martxan dela erregaia botatzea, gertuen dagoen salmenta 
gunearen distantzia eta abar). 

• Instalazioetan ezin izango balitz erregai mota jakin bat hornitu, 
egoera horren berri eman beharko da; horretarako, ondo ikusten 
eta irakurtzen den kartela “Fuera de Servicio” (Zerbitzuz kanpo) 
ipini eta kaltetutako erregai mota adierazi beharko da. 
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Gainera, ibilgailuak garbitzeko zerbitzuek, kartel berriemai-
leak eduki beharko dituzte zerbitzua eskaintzen den lekuaren 
sarbidean; horietan, beste gauza batzuen artean, funtzionatzeko 
jarraibideak, eskainitako zerbitzuen tarifak edo zerbitzuaren or-
dutegia agertu beharko dira.  

APARKALEKUAK
Plaza erreserba duten aparkalekuetan eta txandakako 
aparkalekuetan, jakin beharrekoa da aparkalekuaren titula-
rrak hauek bete behar dituela: 

• Ibilgailua aparkatzeko eremu baterako sarbidea erraztea.

• Aparkamenduaren frogagiria entregatzea. 

• Ibilgailua hartu den egoera berberean itzultzea.

• Kontratatu baino lehen eta modu hautemangarrian, aparkale-
kuaren prezioa, ordutegia, eta erabilera eta funtzionamendu 
arauak adieraztea. Txandakako aparkalekuetan, prezioa 
minutukakoa izango da eta ez da kontsumitu gabeko edo 
erabili gabeko denbora unitateak biribiltzeko aukerarik 
izango. 

Ez ahaztu oro har aparkalekuak ez direla ibilgailuaren elementu 
osagarrien arduradunak izango (CD irakurgailuak eta sakelako 
telefonoak). 

Arazoak saihesteko, aparkalekuko arduradunak horren erabi-
leraren eta segurtasunaren gainean ezarritako arauak eta 
jarraibideak errespetatu behar dira.
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IBILGAILUAK KONPONTZEKO  
TAILERRAK
Done Jakue Bidearen zatian autoa erabili behar baldin 
baduzu eta matxuraren bat gertatuz gero, gomendio hauek 
hartu aintzat:

• Galdetu tailerrean laneko ordu bakoitzeko eta zerbitzu 
zehatz bakoitzeko aplikatzen dituzten prezioak. 

• Eskatutako konponketa edo zerbitzuen aurrekontua 
idatziz eskatzea komeni da, baina jakin beharrekoa da 
aurrekontua eskatu ostean hori ez baldin bada onartzen, 
tailerrak lan hori kobratu egin dezakeela.

• Tailerrak konponketaren faktura entregatzeko obligazioa 
du, baita bermeak estaltzen duenean ere. 

• Edozein tailerretan egindako konponketek edo instalazioek 
3 hilabeteko edo 2.000 kilometrotako (lehenengo 
gainditzen dena) bermea dute. Hala eta guztiz ere, 
bertako piezek berme handiagoa izango balute, iraupen 
gehieneko epea zehaztuko da horientzat.
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KONTSUMO ARLOKO GATAZKAK 
KONPONTZEKO BIDEAK
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Kontsumoan arazoak edo gatazkak sortzen direnean, ondorengo 
pausoak ematea komeni da:

Lehenik eta behin, kexa eta eskaera zehatza produktua 
eskuratu den saltokian zuzenean agertzea komeni 
da; zerbitzua eskaini denaren aurrean edo dagokion bezeroaren 
arreta sailaren aurrean, betiere, akordio lagunkoia lortzen saiat-
zeko. Akordioa lortzen ez baldin bada, erreklamazioa idatziz egin 
behar da, jasota gera dadin.

Horrela ezin bada arazoa konpondu, bitarteko-
tzaren bidez lor daiteke berriro ere akordio la-
gunkoia; kontsumo eremuan administrazio batek edo kontsumi-
tzaileen erakunde batek egin dezake. Bitartekaria gatazkan aldeen 
jarrerak gerturatzen saiatuko da, arazoa konpondu ahal izateko 
akordio puntura iritsi arte. 

Kontsumoko Arbitraje Sistemara jotzea, edo Jus-
tizia Auzitegietara jotzea. Aukera hauetako bakoitza zu-
zenenean edo kontsumitzaileen eta erabiltzaileen erakunde baten 
bidez gauza daiteke. Kontsumoko administrazioetan eta kontsumi-
tzaileen erakundeetan zure eskubideak lantzeko bide eraginkorre-
naren gaineko aholkularitza bilatu. Ez utzi denbora igaro-
tzen; izan ere, zenbaitetan, erreklamazio epeak 
egon ohi dira. 

KONTSUMO ARLOKO GATAZKAK 
KONPONTZEKO BIDEAK
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Kontuan izan zerbitzu jakin batzuek bezeroaren arretarako saila 
dutela eta horra zuzendu beharko dela lehenik:

Banketxeek Bezeroaren Arretarako Zerbitzua dute; erreklama-
zioaren arrazoia den gertaeraren berri izaten duzunetik 2 hilabeteko 
epean zuzendu beharreko bezeroaren defendatzailea egon ohi da 
bertan. Informazio gehiago aurki daiteke orrialde honetan: www.
bde.es

Posta operadoreek bezeroaren arretarako zerbitzua dute; 
horren helburua kexei, erreklamazioei edo zerbitzuaren erabiltzai-
leen gertaerei erantzun eta konpontzea da. Informazio gehiago aurki 
daiteke orrialde honetan: www.correos.es

Telefonia mugigarri zerbitzuek Bezeroaren Arretarako 
Saila dute; horra jo beharra dago kexa edo erreklamazioa eragin duen 
gertaera ezagutzen denetik hilabeteko epean.

Garraioko Arbitraje Batzordeak merkataritza izaerako 
erreklamazioak konpontzeko helburu nagusiarekin sortu dira komu-
nitate autonomo guztietan, eta lurreko garraioaren, eta garraioaren 
jarduera laguntzaile eta osagarrien kontratuak betetzearekin daude 
lotuta. Funtzioez gehiago jakiteko, informazioa lor daiteke Garraioko 
hainbat Arbitraje Batzordetan. Galizian, Garraioko Arbitraje Batzor-
deak Santiagon du egoitza eta informazio gehiago aurki daiteke web 
orri honetan: www.cptopt.xunta.es
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Oro har, kontsumoko erakunde desberdinen aurrean 
erreklamazioa egiteko, idatzi bat aurkeztu behar da; 
bertan, arazoa eta erreklamazioaren arrazoia adierazi 
beharko dira. Tiketa edo erosketa faktura atxiki behar 
dira, eta behar izanez gero, ordainagiriak eta bermeak. 
Erreklamazioa egin ahal izateko, idatzia aurkez daiteke 
edo erreklamazio orria bete ahal izango da.

Merkatariek edo Galizian zerbitzuak eskaintzen di-
tuztenek derrigor izan beharko dituzte erreklamazio 
orriak. Hala eta guztiz ere, kontuan izan behar da ko-
munitate autonomo bakoitzak erreklamazio orrien 
inguruko bere araudia duela; bertan jartzen du zein 
saltoki motek duten horiek izateko eta kontsumitzai-
leei eskaintzeko obligazioa. 

Erreklamazio orri bakoitza orri autokalkagarrien joko 
unitarioa da; kolore desberdineko 3 orriz dago osa-
tuta (zuriak administraziorako, berdea erreklamazioa 
egin duenarentzako eta horia erreklamazioa jaso due-
narentzako). Erreklamazio orrian datu pertsonalak, 
saltokiaren datuak eta gertaerak adierazi behar dira, 
eta eskatzen dena ere oso argi adierazi behar da (pro-
duktua aldatzeko, dirua itzultzeko eta abar). 

ADMINISTRAZIO ERREKLAMAZIOA 

Erreklamazio

orriak 
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ARBITRAXE
DE CONSUMO

ESTABLECEMENTO
ADHERIDO

Kontsumoaren arbitrajea judizioz kanpoko eta boronda-
tezko bidea da; kontsumitzaileen eta enpresaburuen edo 
profesionalen artean gerta daitezkeen desakordioak bizkor, 
modu eraginkorrean doan konpontzea ahalbidetzen du.

Enpresa edo profesional batek Kontsumoko Arbitraje 
Sistemari atxikitzeko bereizgarria erakusten dioenean, 
kontsumitzaileek badakite kontsumoko arbitrajera jo de-
zaketela enpresa edo profesional horrekin gerta daitezkeen 
gatazkei amaiera ematera.

Kont sumoaren arbitrajea eskat zeko,  nahikoa da 
arbitrajeko eskaera sinplea betetzea eta zuzenean 
Kontsumoko Arbitraje Batzordera aurkeztea, edo bestela, 
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoaren (KIUB) 
edo Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Erakundearen 
bidez egin daiteke. Eskaeran argi zehaztu beharko da zer 
eskatzen den, baita arbitraje elkargoaren erabakia 
betetzeko konpromisoa ere.

Kontsumitzaileak bide hori eskatu ostean, beste alderdiari 
proposatuko zaio, eta horrek espresuki onartu beharko du 
(Eusteko Eskaintza Publikoaren bidez kontsumoko arbitraje 
sistemari atxikita ez baldin badago behintzat) kasua eza-
gutuko duen Arbitraje Elkargoa izendatu ahal izateko.

Prozedura laudo batekin amaitzen da; hori derrigorrez 
bete beharrekoa da.

KONTSUMOKO ARBITRAJEA
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Kontsumitzailearen Europako Zentroa ondasun baten 
lorpenarekin edo norberarena ez den herrialde ba-
tean zerbitzua erabiltzearekin lotutako informazioa 
edo laguntza behar duten Europar Batasuneko 
edozein estatu kidetako kontsumitzaileei arreta 
eskaintzeko bulego publikoa da.

Kontsumitzaileei aholkua ematea eta mugaz 
gaindiko kexetan eta erreklamazioetan bitartekari 
lanak egitea dira funtzio nagusiak.

Espainiako Kontsumitzaileen Europako Zentroak ter-
minal informatikoen edo Bulego Telematikoen 
sarea du ezarrita turismo ekarpen handiko leku es-
trategikoetan; horiek ukipen pantaila dute eta modu 
presentzialean arreta eskaini gabe eskaintzen dute 
informazioa. 

Informazio gehiago lor dezakezu www.cec.con-
sumo-inc.es web orriaren bidez; bertan, Bulego Tele-
matikoen sarearen zerrenda eta mapa biltzen da. 

KONTSUMITZAILEAREN EUROPAKO ZENTROA
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Informazio gehiago lortzeko, hainbat komunitate autonomotako zu-
zendaritza orokorretara eta kontsumo erakundeetara jo dezakezu. Era 
berean, Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoetara (KIUB) edo 
Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Erakundeetara ere joan zaitezke.

Galizian, Instituto Galego de Consumo (Galiziako Kontsumo Institutuak) 
kontsumitzaileen eskura jarri ditu informazioa eskaintzeko 900 23 11 23 
doako telefonoa eta www.igc.xunta.es web orria. Rúa Gonzalo Torrente 
Ballester 1-5 baixo, Santiagon du egoitza nagusia, eta honako bulego 
hauek ere baditu:

• Edificio Servizos Múltiples Monelos, s/n. 15071 A Coruña

• Praza Camilo José Cela, s/n. 15403 Ferrol

• Edificio Administrativo Ronda da Muralla, 70. 27003 Lugo

• Avenida de Zamora, 13 baixo. 32005 Ourense

• Travesía da Eiriña, 7 baixo. 36004 Pontevedra

• Praza da Estrela, s/n. 36201 Vigo

DIREKTORIOA 
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Era berean, ondorengo helbideak eta telefonoak ere interesgarriak izan daitezke:

  S. A. de Xestión do Plan Xacobeo 
 Pavillón de Galiza – San Lázaro • 15703 Santiago de Compostela  

Teléfonoa: 981 57 20 04 • (www.xacobeo.es)
  Turismoko Zuzendaritza Nagusia: Dirección Xeral de Turismo

 Praza de Mazarelos  • 15703 Santiago de Compostela  
Teléfonoa: 981 54 63 77 •  (www.conselleriaiei.org)

  Garraioko Zuzendaritza Nagusia: Dirección Xeral de Transportes
 Praza de Europa, 5A - 2º Andar (Fontiñas) • 15703 Santiago de Compostela  

Teléfonoa: 981 544 581 •  (www.cptopt.xunta.es) 
  Galiziako Osasun Zerbitzua: Servizo Galego de Saúde

 Edificio Administrativo San Lázaro s/n  • 15703 Santiago de Compostela  
Teléfonoa: 981 542 737 •  (www.sergas.es)

  Espainiako Bankua (Erreklamazio Zerbitzua): Banco de España
 C/ Alcalá, 48 • 28014 Madrid 

Teléfonoa: 91 338 65 30 •  (www.bde.es)
  Bezeroaren Arreta Saila: Correos

 C/ Vía Dublín n.º 7 (Campo de las Naciones) 
 28070 Madrid  (www.correos.es) 

  Abiazio Zibileko Zuzendaritza Nagusia: Dirección General de Aviación Civil  
Paseo de la Castellana, 67 • 28071 Madrid

 Teléfonoa: 91 597 83 21 • (www.fomento.es)
  Bezeroaren Arretarako Telefonoa: Aena (www.aena.es) 

Teléfonoa: 902 404 704
  Aseguruen Zuzendaritza Nagusia: Dirección General de Seguros 

Paseo de la Castellana 44 • 28046 Madrid 
Teléfonoa: 91 339 70 00 •  (www.dgsfp.mineco.es)

  Bezeroaren Arretarako Bulegoa: SETSI
  C/ Capitán Haya, n.º 41  • 28071 Madrid    

Teléfonoa: 901 33 66 99 •  (www.usuariosteleco.es)
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