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Aurkezpena

Bilbao Basurto Erakunde Sanitario Integratuko zuzendari gerenteak barneratuta dauka Kudeaketa 
Jasangarria eta Berritzailea osasun-zerbitzuen eskaintzan; hau da, beste erantzukizun bat bezala 
hartzen du bere kudeaketa-moduari ingurumen-etika gehitzea; horrela, sustatu egiten du etika hori 
erakundean garatzen diren jarduera  guztietan egon dadila. Horri begira, bere kudeaketa-sistemati-
ketan ingurumenari lotutako erantzukizunak txertatzen ditu, horrek osasun-zerbitzuen kudeaketari 
dakarzkionak bere eginda.

Ingurumen-etika erabat lotuta dago Euskal Osasun Sistema Sanitario Publikoaren osasun-kontzepzioari: 
hau da, beharrezkotzat jotzen da etika hori kontuan hartu dadila erabaki guztietan, eta apurka-apurka 
urratsak eman daitezela horri lotutako helburuak lortzeko: ingurumena hobeto babestea; kutsadura 
prebenitzea; baliabide naturalak, eskasak direnak batez ere, modu jasangarrian erabiltzea;  aldake-
ta klimatikoa murrizteko eta horri egokitzeko neurriak hartzea; biodibertsitatea eta ekosistemak 
babesteko egintzak abiaraztea. Hori guztia, beharrizan asistentzial eta sozioekonomikoekin orekan.

Ingurumen-kudeaketa eta –jokabidea hobetzeko beste urrats bat bezala, eta Bilbao Basurto Erakun-
de Sanitario Integratuaren Ingurumen Politikaren konpromisoak betetze aldera, gure erakundea 
osatzen duten zentroetan ezarritako Ingurumen Kudeaketarako Sisteman txertatuta daude UNE 
EN-ISO 14001:2015 arauaren baldintzak eta  2009ko azaroaren 25eko 1.221/2009 erregelamenduak 
ezarritakoak (borondatez Europako Erkidegoko Ingurumen Kudeaketa eta Auditoretzako Sistemari 
–EMASIII- atxikitzearen gaineko erregelamendua).

Michol González Torres

Zuzendari gerentea

Michol González Torres

Zuzendari gerentea

1
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1.1 Sarrera 
2016ko Ingurumen Adierazpen hau Ingurumen Kudeaketarako Sistema Integratuaren EMAS erre-
gistroa mantentzeko urtero egiten dugun eguneraketa da. Adierazpen honen xedea da biztanleei, 
orokorrean, eta bestelako alderdi interesatuei ingurumen-jokabidearen eta –inpaktuaren gaineko 
informazioa ematea, Osakidetzako (NACE rev 2: 86.2 ) zerbitzu sanitarioetako erakunde publikoa 
den Bilbao Basurto ESIan garden jokatu nahi baitugu egindako kudeaketari buruzko komunikazioari 
dagokionez.

Adierazpen honek Ingurumen Politikan ezarritako konpromisoak islatzen ditu, honako hauek ebalua-
tuta: inpaktu garrantzitsuko alderdiak, lege-betetzea, ingurumenaren babesa, arriskuaren kontrola 
eta hobekuntza-helburuen jarraipena. 

Dokumentu honek izan behar duen egiaztatze-prozesua dela-eta, bertako testu osoa eta datuak 
independentea den eta gai horretan akreditatuta dagoen kontrol-entitate batek baliozkotu ditu.

Harremanetarako datu hauen bidez eskura daiteke Ingurumen Adierazpen hau:

Harremanetarako:

Marian Mateos

e-mail: mangeles.mateosvaras@osakidetza.eus

EMAS Erregistroa osatzen duten erakundeei aitorpena egiteko ekitaldia (2016/02/2)
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1.2 EMAS erregistroa eta Ingurumena 
Kudeatzeko Sistemaren (IKS) irismena
Bilbao Basurto ESI 2009ko urtarrilaren 26tik dago EMAS erregistroan inskribatuta, Eusko Jaurlaritzako 
Ingurumen Sailburuordetzaren eskutik, ES-EU-00046 zenbakiarekin; eta, irismen hau du:  

a) Lehen mailako arretako zerbitzuak ematea (kudeaketa administratiboa eta osasun-asistentzia). 
b) Arreta Espezializatuko zerbitzuak ematea.
c) Komunitateko Arretako osasun mentaleko zerbitzuak ematea. 
d) Osasun Arretako zerbitzuak Irudi bidezko Diagnostiko bitartez ematea. 
e) Odola transfusiorako ateratzeko zerbitzuak ematea. 
f) Irakaskuntza eta Ikerkuntzako zerbitzuak ematea. 
ESIaren funtzioak toki hauetan garatzen dira:

Zentroak m2 Helbidea

Erabiltzaile/hitzordu kop.**

31.12.2015 31.12.2016

Basurtuko OZ 1.500 Iparraldeko Lorategiak, 1 - 48013 155.638 154.947
Altamirako OZ 319 Altamira 19 A - 48002 34.075 34.046
Begoñako OZ* 2.717 Begoñako Andra Mari kalea, 32 - 48006 211.315 210.743
Sagarminagako OZ 410 Sagarminaga, 56 - 48004 107.333 104.185
Alde Zaharreko OZ* 1205,5 Erronda kalea, 6 - 48006 121.654 116.273
Deustuko OZ* 4.450 Luis Power kalea 18 - 48014 396.375 372.072
Arangoitiko OZ 450 Berrizbidea, 50 - 48014 36.840 38.608
Karmeloko OZ 905,56 Aita Esteban Pernet 6 - 48004 123.205 127.946
Etxaniz S. OZ 3.545 Etxaniz suhiltzailearen plaza, 1 - 48010 422.608 457.044
Gazteleku OZ 1.250 Vianako Printzearen kalea 5 - 48007 211.494 209.796
Indautxuko OZ* 6.017 Areilza dk. 12 - 48011 498.940 489.039
Buruaga OZ 2.074 Henao 7-9 - 48009 149.014 149.393
Mesedeetako OZ 464 Luis Iruarrizaga 1 - 48003 64.865 78.764
Abusuko OZ 600 Ibaialde z/g - 48003 115.837 113.120
Larreagaburuko OZ 700 Indalecio Prieto 11 - 48004 120.725 115.715
Otxarkoagako OZ 2.100 Zizeruene 1 - 48004 161.916 160.560
 Errekaldeko OZ 3.567 Larraskitu errep. 2 - 48002 465.920 432.325
San Adriango OZ 450 Juan de Garay, 51-53 - 48003 154.044 110.813
San Inazioko OZ 1.923 Larrako Torre 9,- 48015 227.421 234.470
Santutxuko OZ 2.496 Sorkunde, 3 - 48006 273.430 251.778
Txurdinagako OZ 1.986 Txomin Garat, 16 - 48004 157.908 157.187
Zorrotzako OZ 1080 Zorrotza-Kastrexana 20-22 Atzealdea- 48013 131.114 124.742
Alonsotegiko OZ 370 Erroteta bidea z/g - 48810 33.980 33.643
Zurbarango OZ 550 Zumalakarregi 99 - 48007 108.021 107.931
Txurdinagako Anb. 1940 Gabriel Aresti 11 - 48004 182.416 165.378
Miribillako OZ*** 1735,35 San Luis Meategia 14-16, - 48003 0 85.146
Eskualdeko Zuzenda-
ritza 1.500  Kale Nagusia 62 - 48011 57 38

Zentro-kop.: 27 46.304 4.721.351 4.635.702

* Zerbitzu-erakunde bat baino gehiago dituzten zentro sanitarioak
** Erabiltzaileen hitzorduak + Kale Nagusiko administrazioko plantilla: adierazleak kalkulatzeko baliatutako datua
*** Miribillako OZ: 2016an, zentro bat itxi da (Saralegiko OZ), eta bertako jarduera edukiera handiagoko zentro 

sanitario berri batera eraman da (Miribillako OZ); zentro hau, Ingurumena Kudeatzeko Sistemaren irismenaren 
barruan sartu da.

Erakundeak aurreikusita dauka datozen urteetan Ingurumena Kudeatzeko Sistema Basurtuko Uni-
bertsitate Ospitalera eta Urbi-Basauri Osasun Zentrora hedatzea.
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1.3. Zuzendaritzaren aurkezpena
Euskal Sistema Sanitario Publikoa bi erakunde handik osatzen dute: Osasun Sailak eta Osakidetza 
– Euskal osasun zerbitzuak.

Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearen arabera, Osakidetza – Euskal Osasun Zerbitzua 
zuzenbide pribatuko ente publikoa da, Osasun Sailari atxikia. Aitortuta ditu berezko izaera juridikoa 
eta zerbitzu sanitarioak ematen jarduteko gaitasun osoa. Zerbitzuok, hain zuzen, haren mende 
dauden zerbitzu-erakunde publikoen bitartez ematen ditu.

Osasun Saila

Osasun sailburua

Osakidetza Ente Publikoa

Osasun Plana
Programa Kontratua

Presidentzia
Osasun sailburua

Erakunde Zentrala
Osakidetzako Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu Erakundeak
Bilbao-Basurto ESI

Osakidetzako Administrazio Kontseilua

Presidentea
Osasun sailburua

Presidenteordea
Osasun sailburuordea

Kideak
2 kide Ogasun eta Herri Administrazio Sailekoak
2 kide Osasun Sailekoak    

Idazkaria
Osasun Saileko Erregimen Juridikoko zuzendaria  

Parte hartzen du
Osakidetzako zuzendari nagusia   

Alderdi sozio-sanitarioaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoa osasun-barruti izeneko hiru eremu 
geografiko hauetan dago banatuta: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa. Eremu bakoitzean, lehen mailako 
arretaren antolaketa egokia eta arreta espezializatuarekiko koordinazioa bermatzen dira. 

Bilbao Basurto ESI Bizkaiko Osasun Barrutiari atxikitako zerbitzu sanitarioetako erakundeetako bat da. 
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Gorliz Osp.

San Eloy Osp.

Mendaro Osp.

Lezako Osp.

Zumarraga Osp.

Santa Marina Osp.

 Bidasoa Osp.
Basurto

Unibertsitate Osp.

Donostia
Unibertsitate

Osp.

Cruces 
Unibertsitate 

Osp.
Galdakao

Usansolo Osp.

Araba
Unibertsitate

Osp.

Alto Deba Osp.

Bilbao

Uribe

Ezkerraldea

Barrualde-Galdakaoko
ESI

Araba

Treviño

Debagoieneko
ESI Goierri-Urola

Garaiko ESI

Debabarreneko ESI

Donostialdeko
ESI

Tolosaldeako
ESI

Bidasoako
ESI1

2

3
4

5

6

7

8

9

10
11

1 Bilbo Eskualdea + Basurto Osp. + Santa Marina Osp.

2 Uribe Eskualdea + Cruces Unib. Osp. + Gorliz Osp.

3 Ezkerraldea Eskualdea + San Eloy Osp. + Gorliz Osp.

4 Barrualde Eskualdea + Galdakao-Usansolo Osp. + Santa Marina Osp.

5 Araba Eskualdea + Araba Unib. Osp. + Leza Osp.

6 Comarca Ekialde + H. Univ. Donostia

7 Bidasoa ESI (Bidasoa Osp. + 3 LMA zentru)

8 Goierri ESI (Goierri + Zumarraga Osp.)

9 Debabarreneko ESI (Debabarrena azpi-ezkualdea + Mendaro Osp.)

10 Debagoieneko ESI (Debagoieneko Azpi-eskualdea + Alto Deba Osp.)

11 Tolosaldea Azpi-eskualdea + La Asunción Klinika

Basurtuko Unibertsitate Ospitaleak eta 4. orrialdean azaldutako zentro sanitarioek osatzen dute Bilbao 
Basurto ESI. Egoitza zentrala Basurtuko Unibertsitate Ospitalean dago (Montevideo etorbidea, 18).

Erakundearen historia laburra:
Bilbao Basurto Erakunde Sanitario Integratuak Basurtuko Unibertsitate Ospitalea eta lehengo Bilbo 
Eskualdeko zentroak (BiE) hartzen ditu barne. 2013ra arte, Ingurumen Adierazpena Bilbo Eskual-
deari baino ez zegokion. Hortik aurrera, barne hartu ziren Bilbo Eskualdeko zentroetan kokatutako 
Osakidetzako zerbitzu edo unitate guztiak eta Txurdinagako Anbulatorioa. 

Bilbo Eskualdea-Comarca Bilbaok (BiE) 1989an ekin zion bere bideari Osakidetzaren baitan. Hasiera 
batean bai Lehen Mailako Arretako zerbitzuak bai Anbulatorioetako Arreta Espezializatukoak biltzen 
zituen.

Arreta Espezializatua ez zen 1997. urtera arte sartu bere erreferentzia-ospitalean, hots, Basurtuko 
Ospitalean. Bilbo Eskualdea, momentu horretan, Osakidetza Zuzenbide Pribatuko Ente Publikoko 
Lehen Mailako Arretako Erakundea bilakatu zen.

Sistemaren eremua hedatzearen ondorioz ingurumen-kudeaketa integratzen zihoan modu berean, 
erakunde bakarrean integratu ziren lehen mailako arreta eta arreta espezializatua (anbulatorioa 
eta ospitalekoa). Eta, 2014. urtearen hasieran, berriz batu ziren lehen mailako arreta eta arreta 
espezializatua, Bilbao Basurto Erakunde Sanitario Integratua sortuta. 
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1.3.1 Bilbao Basurto ESIko ospitalez kanpoko zentroak  

Guztira, 27 lantoki ditugu, Bilbo Handian eta Alonsotegin kokatuta, eta honela egituratuta: 25 
osasun-zentrotan banatuta dauden Lehen Mailako Arretako 21 unitate eta Arreta Espezializatuko 
Anbulatorio bat. Bestalde, Bilboko Kale Nagusiko 62an, lehengo Eskualdeko Zuzendaritzaren egoitza 
dago.

Gure Ingurumen Kudeaketarako Sistemaren aplikazio-eremua aurretik azaldutako ospitalez kanpoko 
osasun-zentroei dagokie. Horietako batzuetan, Bilbao-Basurto ESIko osasun-arretako unitateez 
gain, badaude beste osasun-unitate batzuk ere: Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarekoak (Begoña, Alde 
Zaharra, Otxarkoaga eta Etxaniz Suhiltzailea), Transfusio eta Ehunen Euskal Zentrokoak (Etxaniz 
Suhiltzailea zentro sanitarioa), Bizkaiko Irakaskuntza eta Ikerkuntzako Unitatekoak (Deustuko zentro 
sanitarioa) eta OSATEKekoak (Indautxuko zentro sanitarioa).

2016an, zentro bat itxi da (Saralegiko OZ), eta bertako jarduera edukiera handiagoko zentro sanitario 
berri batera eraman da (Miribillako OZ). Urbi-Basauri zentroa 2011tik atxiki zaio Erakundeari; eta, 
dagoeneko, Ingurumena Kudeatzeko Sistema ezartzen ari da bertan.

4. orrialdeko taulan azaltzen da zentroz zentro zer azalera duten gure instalazioek.
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1.3.2 Erakundearen egitura

Zuzendaritza-egitura eta egitura teknikoa dugu Bilbao-Basurto ESI osorako 

Zuzendari Gerentea da Erakundeko arduradun gorena, eta, ondorioz, gizarte-, ekonomia- eta inguru-
men eremuekin loturiko alderdi guztien liderra da, jardueren plangintza eta zehaztapena gainerako 
liderren edota unitateburuen esku uzten dituelarik.

Gerentzia
Zuzendaritza

Zuzendaritza 
Medikoa

Integrazio 
Asistentzialeko 

Zuzendaritza

Antolamenduko
eta Sistemetako

Zuzord.

Zuzord. 
Medikoa 1

Zerbitzuburuak

Atalburuak

Zuzord. 
Medikoa 2

Erizaintzako 
Zuzendaritza

Ekonomia 
eta 

Finantzako 

Zuzendaritza
Pertsonaleko 
Zuzendaritza

Erizaintzako 
Zuzord 1

Erizaintzako 
Zuzord 2

Ekonomia 
eta 

Finantzako 
Zuzord.

Pertsonaleko 
Zuzord.

Ikerkuntza, 
Kalitatea, 

Berrikuntza, 
Komunikazioa

Ingurumena

LMUBak

Erizaintzako Ard.

BAEko Ard.

Adjuntuak

Gainbegiraleak

Zeladoreen Buruzagitza Guardiako Gainbegiraletza

Zerbitzu Orokorrak

Kontabilitatea

Erosketak eta Biltegiak

Ostalaritza

Euskera Unitatea

Prestakuntza Unitatea

Prebentzio Unitatea

Nominak eta Kontratazioa

Arlo Juridikoa

KSU

Zuzord. 
Medikoa 3

Bilbao Basurto ESIaren organigrama

Erakundeko Zuzendaritzak kudeaketa-sistema eraginkorra izateko behar diren baliabideak ber-
matzen ditu, eta ardurak banatu ditu, ospitalez kanpoko zentroetan honako egitura hau ezarrita:

Zeladoreek 
arduraduna

BAA
arduraduna

Erizaintza 
arduraduna

Pertsonal 
medikoa

Erizaintza
pertsonala

Pertsonal 
administratiboa Zeladoreak

Lehen Mailako Arreta-Unitateko Nagusia (LMAUN)

Ingurune-kudeaketako 
arduraduna

Ingurune-kudeatzailea
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Bilbao-Basurto ESIak giza talde hau du:

2016 (azaroa)

ZP - Zuzendariak 6

A1 - Fakultatiboak 1.079

B1 - Erizaintza 1.660

C1 – Osasun Teknikari Espezialista 202

D1 – Erizaintzako Laguntzailea 763

A2 – Administrazioa eta Zerbitzuak: Goi-mailako tituludunak 36

B2 – Adminstrazioa eta Zerbitzuak: Erdi-mailako tituludunak 22

C2 – Teknikari Administrariak 98

D2 – Administrazio Laguntzaileak 438

C3 – Lanbide Teknikariak 10

D3 - Ofizialak 75

E – Zeladoreak eta Langileak 438

Bilbao Basurto ESI guztira 5.010

Giza Baliabideetako Sailak emandako datuak.

1.4. Ematen den zerbitzuaren deskribapena
Gure bezeroei ematen dizkiegun osasun-zerbitzuak Bilbao – Basurto ESIko zerbitzu-zorroan azaltzen 
dira. Zorro hori urtero berraztertu, berretsi eta, hala badagokio, hobetu egiten da, Programa Kon-
tratuak Osasun Sailarekin sinatzearekin bat:

Zerbitzu sanitarioen zorroa:

1 - Lehen Mailako Arretako Unitateek (LMU) osasun-zentroen sarearen bidez eskaintzen dituzten zerbitzu sanita-
rioak
2 - Etengabeko Arreta Guneek (EAG) ematen dituzten zerbitzu sanitarioak
3 - Arreta Espezializatuko egituraren bidez ematen diren zerbitzu sanitarioak
4 - Bezeroen Arretarako Eremuko Zerbitzuak
5 – Gizarte-laguntza
6 - Gradu aurreko eta gradu osteko irakaskuntza hainbat espezialitate sanitariotan
7 - Profesionalen prestakuntza hainbat espezialitatetan
8 - Ikerkuntza kliniko-epidemiologikoa
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Gure Prozesu Mapan identifikaturiko prozesuen bidez hedatzen da gure jarduera.  
BE

ZE
RO

A
K

BE
ZE

RO
A
K

Plani�kazio Estrategikoa
Ikerkuntza 

Administrazio-laguntza

Berrikuntzaren Kudeaketa

Endoskopiak

Erradiodiagnostikoak

Ekonomia 
eta �nantza 
kudeaketa

Giza 
Baliabideen 
kudeaketa

Ingurumen-
kudeaketaHornidura Mantentzea Informazio-

sistemak Ostalaritza Lan Arriskuen 
Prebentzioa

Artxiboa eta 
dokumentazioa

Lagin klinikoen kudeaketa

Komunitatean esku hartzea

Kontsultak: OB-OK

Ospitalizazioa

Ospitalizazioaren
 alternatibak

Irakaskuntza

Arreta Osasun Zentroan / Osasun Zentrotik

Bestelako miaketak

Kudeaketa farmakoterapeutikoa

EOM

Haurdunaldia
-

Erditzea 
-

Puerperioa
KHA

ETXEKO OSP.

Erradioterapia

Nutrizioa

Errehabilitazioa Odol Bankua

Dialisia

Arreta 
urgenteaSegurtasuna Segurtasuna

Ingurumenaren Kudeaketa Bilbao Basurto ESIaren ekarpen aktiboa eta bo-
rondatezkoa da, lehian duen egoera eta balio erantsia hobetzeko. 

Kudeaketari buruzko kontzeptu honetan, beraz, enpresa kudeatzeko hain-
bat jardunbide, estrategia eta sistema sartzen dira, ekonomia-, gizarte- eta 
ingurumen-alderdien artean oreka berria lortu nahi dutenak. 2013-2016 
Plan Estrategikoaren barruan jasotako alderdiak dira (3. lerroan: “Sistemaren 
jasangarritasuna bermatzea”). Bertan azaltzen da jarduera guztiek lagundu 
egin behar dutela sistema sanitario publikoa eta kalitatekoa babesten eta 
horren jasangarritasuna bermatzen, bai orain bai etorkizunean. Bilbao 
Basurto ESIak baikortasunez ekiten dio erronka horri, eta zerbitzu bikaina 
ematen saiatuko da, bere baliabide guztiak modu eraginkorrean erabiliz. 
Bestetik, hori modu etiko, garden eta sozialki arduratsuan egin nahi dugu, 
kudeaketa-estandar aurreratuenetan bermatuta.  

3. LERROA

Sistemaren jasangarri-
tasuna bermatzea

3.1 Pazientearen arreta integralari begira, bikoiztasunak saihestu eta sinergiak ba-
liatzen dituen sistema bultzatzea, administrazioko eta kudeaketako egiturak egokituz.
3.2 Gure osasun-sisteman erantzukizun sozial korporatiboko politika txertatzea.
3.3 Osasun-sistemak pazienteen beharretara egokitutako azpiegiturak eta teknologiak 
dituela bermatzea.
3.4 Efizientzia-politikak garatzea, osasun-sistemaren jasangarritasuna bermatzeko, 
kontratazio sanitarioa osasun-emaitzetarantz birbideratuz.
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Ingurumena kudeatzeko 
sistema: 
Ingurumenarekiko jokabidea etengabe hobetzeko asmoz, Bilbao Basurto ESI osatzen duten erakundeek 
kudeaketa-sistema bat diseinatu eta ezarri zuten, zeinen bidez bermatu ahal baita Ingurumenaren 
arloko Politika eta Helburu Orokorrak erreferente izango direla zerbitzuak ematerakoan.

Ingurumena kudeatzeko UNE EN-ISO 14001:2015 arauari jarraiturik ezarritako sistemak zehaztu egi-
ten ditu Ingurumen Politika garatu, ezarri, berrikusi eta egunean izateko behar diren erakundearen 
testuingurua, jarduera-planifikazioa, ardurak, praktikak, prozedurak, prozesuak eta baliabideak.

Halaber, gehitu egin dira 2009ko azaroaren 25eko 1.221/2009 erregelamenduak ezarritako baldintza 
osagarriak. Erregelamendu hori borondatez Europako Erkidegoko Ingurumen Kudeaketa eta Audi-
toretzako Sistemari –EMASIII- atxikitzearen gainekoa da, eta helburu hauek ditu:

 ■ Legezko eta arauzko eskakizunak betetzen laguntzea eta hala egiten dela frogatu ahal izatea.

 ■ Ingurumen-jardunbidearen arloan etengabeko hobekuntza sustatzea.

 ■ Bilbao Basurto ESIko Ingurumenaren arloko jarduerak ebaluatzea.

 ■ Erakundearen ingurumen-jokabidearen gaineko informazio fidagarri eta egiaztagarria zabaltzea, 
eta alderdi interesatuekin elkarrizketa irekia ezartzea.

Ingurumena kudeatzeko ezarritako sistemaren oinarrizko helburua da ingurumen-babesa sustatzea, 
kutsadura prebenituz, baliabideak modu jasangarrian erabiliz, klima-aldaketa gutxituz eta hartara 
egokituz, eta ahal dugun neurrian biodibertsitatea eta ekosistemak babesten lagunduz. Hori guztia, 
Bilbao Basurto ESIaren jarraibide sozioekonomikoekin orekan.

Kontuak ematea, IKSren efikazia 
lortzeko

Estrategia eta negozioa

Etengabeko hobekuntza

Etengabeko Hobekuntza bultzatzen

IKSren efikazia asumitzea

IKSren betekizunak negozioan 
integratzea

Baliabideen eskuragarritasuna 
bermatzeaAurreikusitako emaitzak eskuratzen 

direla ziurtatzen

Zuzendaritza estrategikoarekin eta 
testuinguruarekin bateragarriak diren 

politika eta helburuak

Betekizunekin bat datorren IKS efikaz 
baten garrantzia adieraztea 

Pertsonei zuzendaritza eta laguntza 
eskaintzea, efikazia lortzeko

Zuzendaritzari dagozkion beste rol 
batzuei laguntza ematea

Pertsonak eta komunikazioa

Baliabideak

LIDERGOA

Bilbao-Basurto ESIko Gerentzia Zuzendaritzak hainbat modu ditu ingurumen-kudeaketarako eza-
rritako sistemaren arloko lidergoa eta konpromisoa gauzatzeko:

a  Erantzukizuna eta kontu-ematea bere egin behar ditu, Ingurumena Kudeatzeko Sistema 
eraginkorra izan dadin.

b  Ziurtatu egin behar du ingurumen-politika eta ingurumen-helburuak ezarriko direla, eta horiek 
bateragarriak izango direla erakundearen zuzendaritza estrategikoarekin eta testuingurua-
rekin.

c  Ziurtatu egin behar du Ingurumena Kudeatzeko Sistemaren baldintzak erakundearen ne-

2
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gozio-prozesuetan integratzen direla.

d  Bermatu egin behar du egon badaudela Ingurumena Kudeatzeko Sistemak behar dituen 
baliabideak.

e  Jakinarazi egin behar du nolako garrantzia duen Ingurumena Kudeatzeko Sistemaren bal-
dintzekin bat datorren ingurumen-kudeaketa eraginkorra egiteak.

f  Ziurtatu egin behar du Ingurumena Kudeatzeko Sistemak aurreikusitako helburuak lortzen 
dituela.

g  Pertsonak zuzendu behar ditu eta laguntza eskaini, Ingurumena Kudeatzeko Sistemaren 
eraginkortasuna sustatzeko.

h  Etengabeko hobekuntza bultzatu behar du.

i  Zuzendaritzaren eginkizunak garatzen lagundu behar du, arlo guztietan bere lidergoa erakus-
teko.  
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2.1 Ingurumen Politika
Bilbao-Basurto ESIaren Ingurumen Politika sistemaren funtsezko dokumentua da, eta errefe-
rentzia-markoa eskaintzen du erakundearen ingurumen-helburuak ezartzeko.
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Konpromiso honen eta Ingurumen Adiera-
zpenaren gaineko informazioa bermatzeko, 
karteletan dago zentro guztietan, pertsonalari, 
herritarrei eta kontratei irisgarriak zaizkien 
tokietan; horrez gain, euskarri informatikoan 
ere jarri da, Erakundeko intranetean, baita 
Osakidetzako webean bertan ere.  

2.2.- Ingurumena 
kudeatzeko sistemaren aurkezpen laburra:
Bilbao Basurto ESIaren Ingurumena Kudeatzeko Sistema egokituta dago UNE_EN ISO 14001:2015 
arauaren eta Europako 1221/2009 (EMAS) Araudiaren betebeharrekoetara, ingurumen-politika 
betetzen dela bermatzeko.

Sistema etengabeko hobekuntzako PDCA zikloan oinarritzen da (planifikatu, egin, egiaztatu eta 
jardun), eta honela deskriba daiteke laburki:

Planifikatu: ingurumen-helburuak eta prozesuak ezartzea, erakundearen ingurumen-politikaren 
araberako emaitzak sortzeari begira.

Egin: prozesuak planifikatutakoaren arabera inplementatzea.

Egiaztatu: Jarraipena egitea, prozesuak ingurumen-politikaren arabera neurtzea (konpromisoak, 
ingurumen-helburuak eta jardute-irizpideak kontuan hartuta), eta emaitzen berri ematea.

Jardun: etengabe hobetzeari begirako egintzak abiaraztea.

PLAN Zer eta nola egin planifikatzea
• Ingurumen alderdiak
• Lege-betebeharrak eta bestelakoak
• Ingurumen-helburuak, eta lortzeari begirako planifikazioa
• Arrisku eta aukerei ekiteko egintza-plana

DO Planifikatutakoa egitea

• Baliabidea
• Eskumena
• Kontzientzia hartzea
• Komunikazioa
• Informazio dokumentatua eta horren gaineko kontrola
• Planifikazioa eta egintzen kontrola
• Prestakuntza eta erantzuna emergentzietan

CHECK Egindakoa egiaztatzea
• Jarraipena, neurketa, azterketa eta ebaluazioa
• Barne-auditoria
• Zuzendaritzaren berrikuspena eta barne-auditoria

ACT Emaitzen arabera jardutea • Adostasun-eza eta neurri zuzentzailea
• Etengabeko hobekuntza

Beste oinarri bat du Goi Mailako Egitura (HLS), kudeaketa-sistema guztiei marko komuna ematen 
diena. Gainera, Erakundeko Goi Zuzendaritza edo Gerentziaren lidergoa funtsezkoa da sistemaren 
funtzionamendurako.
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Zuzendari gerenteak rol bakoitzari behar bezalako ardura eta aginpidea esleitzen dizkio, IKSaren 
baldintzak bete daitezen, batetik, eta Ingurumena Kudeatzeko Sistema horren gainean behar duen 
informazioa edukitzeko, bestetik.

Planifikatzerakoan, Bilbao Basurto ESIak hau hartzen du 
kontuan:

a) bere asmoa betetzeari lotuta dauden eta IKSan au-
rreikusitako emaitzak lortzeko gaitasunari eragin die-
zaioketen barneko eta kanpoko gaiak.

b)  zehaztu egin behar du zein diren IKSari lotutako al-
derdiak; zer behar eta espektatiba dituzten alderdi 
horiek; eta, behar eta espektatiba horietatik, zeintzuk 
bihurtzen diren betekizun, legalak edo bestelakoak.

c)  bere IKSaren irismena zehaztu behar du.

d)  zehaztu egin behar ditu ingurumen-alderdiekin, le-
ge-betebeharrekin eta aurreko ataletan identifikatu-
tako bestelako behar edo gaiekin lotutako arriskuak eta aukerak. Horiei heldu egin behar 
zaie, IKSak aurreikusitako helburuak lortu ahal izateko, nahi ez diren eraginak prebenitu edo 
murrizteko (kanpoko ingurumen-baldintzek erakundeari eragiteko posibilitatea ere barne), 
eta etengabeko hobekuntza lortzeko.

Erakundeak zehaztu egiten du zer informazio dokumentatu behar den sistemaren eraginkortasuna 
bermatzeko. 

Ingurumen Arduradunak kontrolatzen du dokumentazio hori; eta berari dagokio eskuragarri jartzea, 
eguneratuta eta behar den unean eta tokian.

Dokumentazioa behar den guztietan aldatzen da, bertan Sistema aplikatzetik ondorioztatzen diren 
zuzenketa eta hobekuntza guztiak sartzeko.

Jarraian, ingurumena kudeatzeko gure sistemaren informazio dokumentatua azaltzen da:

 ■ Ingurumena Kudeatzeko Sistemaren irismena 

 ■ Ingurumen Politika 

 ■ Erakundearen barruan jorratu beharreko arriskuak eta aukerak. 

 ■ Ingurumen-alderdiak eta haiei lotutako ingurumen-inpaktuak.

 ■ Ingurumen-alderdi esanguratsuak, eta zehazteko erabilitako irizpideak.

 ■ Lege-betebeharrak eta bestelako baldintzak. 

 ■ Planifikazioa eta egintzen kontrola. 

 ■ Izan daitezkeen emergentziei erantzuteko prestakuntza. 

Erregistroak: jarduera, dokumentuetan jasotakoaren arabera gauzatu dela erakusten duen ebi-
dentzia objektiboa.
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Kudeaketa sistemak kontrola bermatzen du ingurumen-inpaktu handia sorraraz dezaketen jardueren 
gainean, eta horren bidez jarraibideak ezartzen dira egoera normal, anormal eta emergentziakoen 
ondoriozko eraginak prebenitzeko.

Urtero, barne-auditoriak eta egiaztatzekoak egiten dira; horiez gain, Zuzendaritzak egiten dituen 
berrikuspenek urteko ebaluazioa eta etengabeko hobekuntza bermatzen dute.
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Ingurumen-jokabidea  

3.1 Ingurumen-alderdiak
1221/2009 (CE) araudiaren arabera, “Ingurumen Alderdia ingurumenari eragin diezaiokeen erakun-
dearen jarduera, produktu edo zerbitzuetako elementu bat da”. Ildo horretan, Bilbao Basurto ESIak 
bere jarduera, proiektu eta zerbitzu zuzen eta zeharkakoei lotutako alderdiak identifikatzen ditu, 
baita ingurugiroaren gaineko inpaktua ere. Horretarako, eragin-arlo hauek aztertzen ditu, nagusi-
ki: emisioak, isuriak, hondakinak eta baliabide naturalen eta materialen kontsumoa, bai baldintza 
normaletan bai anomaloetan eta bai emergentziakoetan ere.

Horretarako, ingurumen-alderdiak zehaztu eta ebaluatzeko metodologia du, SGA-PC-12 prozeduran 
definitutakoa, urtero horien ebaluazioa egiteko eta ingurumen-alderdi garrantzitsuak zehazteko.

Erakundeak metodologia hau erabiltzen du ingurumen-alderdiei dagokienez:

Ingurumen-inpakturen bat eragin dezaketen jarduerak zehaztea

Ingurumen-inpaktuak ebaluatzeko irizpideak definitzea Erakundearen testuingurua zehaztea

Ebaluazio-
irizpideak

Zuzeneko alderdiak baldintza normaletan Barne / kanpoko gaiak

Zeharkako alderdiak baldintza normaletan Interesdun alderdiak identifikatzea

Baldintza anormaletako alderdiak nteresdun alderdien beharrak eta espektatibak 
zehaztea

Emergentzia-egoeretako alderdiak Arriskuak eta aukerak identifikatzea

Ingurumen-alderdien esangura ebaluatzea Arriskuak eta aukerak aztertzea

Alderdi negatiboak ezerezteko edo minimizatzeko egintzak 
zehaztea Arrisku eta aukerei ekiteko egintzak zehaztea

3.2 Ingurumen-alderdien identifikazioa  
IKSren arduradunak ingurumenaren zuzeneko eta zeharkako alderdiak identifikatzen ditu. Identifika-
zio hori Bilbao Basurto ESIko zentroetan egiten diren jardueren eta zerbitzuen analisian oinarritzen 
da, bizitza-zikloaren perspektiba kontuan hartuta betiere.

Erakundearen jarduerak abiapuntutzat hartuta, ingurumen-alderdiak identifikatzeko, kontuan hartu 
dira erakundearen funtzionamenduaren ohiko eta ezohiko baldintzak, baita balizko larrialdiak ere. 
Zentzu horretan, zerbitzu-zorroa eta prozesuak hartzen dira aintzat.

3
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Hauexek dira erakundean identifikatutako ingurumen-alderdiak:

Egoera Normalak Egoera Anomaloak edo Emergentziak

Alderdi zuzenak:
Kontsumoak

Isurketak
Emisioak

Hondakinal
Zarata

Zeharkako alderdiak:
Erabiltzaileen ingurumen-jokabidea
Hornitzaileen ingurumen-jokabidea

Kanpoko langileen ingurumen-jokabidea

Egoera anomaloak:
Eraikuntza- eta eraiste-hondakinak

Hondakin handiak (altzariak…)

Emergentziako egoerak:
Suteetako isuriak, isurketak eta hondakinak

Leherketetako isuriak eta hondakinak
Uholdeetako hondakinak eta isurketak

Legionelaz kutsatzea
Hozteko gas-ihesak eragindako isuriak

Substantzia arrisku edo erregaien isurketak edo 
hondakinak

3.3 Ebaluazio-irizpideak  
Behin ingurumen-alderdi guztiak identifikatu ondoren, sistemaren arduradunak ingurumen-alderdiak 
ebaluatzen ditu Ingurumen Alderdien Ebaluazio Taulen arabera (IKS-KP-12 prozedurari erantsitako 
agiria), horietatik zeinek daukan eragin garrantzitsua zehaztu eta berorren kontrola hobetzeko. 

Ebaluazioa irizpide hauen arabera egiten da:

 Zeharkako eta zuzeneko alderdietarako, funtionamendu-baldintza normaletan eta anormaletan, 
irizpide hauek baloratzen dira: 

 ■ MAGNITUDEA. 

 ■  IZAERA.

Hala ere, Bilbao Basurto ESIko ingurumen-emergentzietarako planean aurreikusitako eta identifi-
katutako emergentzia-egoeretako alderdietarako, irizpide hauen arabera egingo da:

 ■ GERTATZEKO PROBABILITATEA.

 ■ ONDORIOEN LARRITASUNA.
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FUNTZIONAMENDU-EGOERA NORMALA

ZUZENEKO ALDERDIAK

Magnitudea

Itxuraren arabera neurtzen du sorrarazitako, igorritako edo 
kontsumitutako kantitate edo bolumena, edo maiztasuna 
(errepikapena edo iraupena, funtzionamendu-denboraren 
arabera). 

Magnitudea bider 
Izaera eginda, 
alderdiaren Esangura 
zehazten da.

Izaera Alderdi bakoitzak izan dezakeen eragina neurtzen du, izaera, 
arriskugarritasun eta abarren arabera. 

ZEHARKAKO ALDERDIAK: HORNITZAILEEN, ERABILTZAILEEN… INGURUMEN-JOKABIDEA

Magnitudea Inguruneari eragiten dion alderdiaren magnitudea neurtzen du 
(gorabeherak...)

Magnitudea bider 
Izaera eginda, 
alderdiaren Esangura 
zehazten da.Izaera Haren jarduera-taldeak Inguruneari eragiten dion inpaktua 

neurtzen du.

EGOERA ANOMALOAK EDO EMERGENTZIAKOAK

Probabilitatea Emergentziako egoera bat edo istripu bat gertatzeko 
probabilitatea neurtzen du.

Probabilitatea 
bider Ingurunearen 
gaineko Inpaktu 
potentzialaren 
Larritasuna: 
alderdiaren Esangura.

Larritasuna Emergentziako egoera batek edo istripu batek eragin ditzakeen 
ondorioak neurtzen ditu.

 (Magnitudea) eta (Izaera), (Probabilitatea) eta (Larritasuna) ebaluazio-irizpideetarako, balorazio-es-
kala bat ezarri da (gutxienez 1, eta gehienez 3). 

Balio bien biderketak Esangura (E) maila emango du:

Ebaluazioaren balioa, gehieneko kalifikazioaren % 40 edo handiagoa bada (hots, 4 puntu edo ge-
hiago), alderdia ESANGURATSUtzat hartuko da, eta lehenetsi egingo da hobekuntzarako helburuak 
esleitzerakoan.

Esangura-maila
E=1 Txikia

1 < E ≤ 3 Tartekoa
E ≥ 4 Handia

Aurretiaz deskribatutako irizpideak aplikatzetik eratorritako azken emaitzari esker, Bilbao-Basurto 
ESIak jakin ahal izango du, batetik, bere jarduerak ingurumenari nola eragiten dion (ingurumen-al-
derdien identifikazioa), eta, bestetik, zein mailatan (ingurumen-alderdi esanguratsuak eta ez esangu-
ratsuak) eragiten dion, informazio hori ingurumen-programak ezartzeko baliatuta (ingurumenaren 
gaineko helburuak eta xedeak).

3.4 Ingurumen-alderdi esanguratsuak  
Ingurumen Alderdien Ebaluazioa 2015eko datuetan oinarriturik eta aurretik deskribatutako proze-
duraren arabera eginda, hauek atera dira esanguratsu Bilbao-Basurto ESIko zentroetan:  

 ■ Pila- eta bateria-kontsumoa

 ■ Galdarako gas-kontsumoa.

 ■ Galdaretako gasolioaren kontsumoa
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 ■ Automozio-gasolioaren kontsumoa.

 ■ RAEE (aparatu elektronikoak)

 ■ Galdaretako isuriak

Ondoko taulan, 2016an Erakundean ospitalez kanpoko zentroetan identifikatutako ingurumen-al-
derdi esanguratsuak azaltzen dira, 2015eko datuetatik abiatuta, baita horiekin lotutako eraginak ere.

Ingurumen-alderdi esanguratsua Ingurumen-eragina Horri lotutako helburua

Pila- eta bateria-kontsumoa

Baliabide naturalak murriztea. Pro-
duktu horiek fabrikatzeko proze-
suetako hondakinak, isuriak eta 
hondakin-uren isurketak murriztea 
lortu da.

Pila-kontsumoa % 0,2 murriztea
Zentroak: Basurtu, Begoña, 
Sagarminaga, Indautxu, Karmelo, 
Abusu, Larreagaburu, Errekalde, 
San Adrian, San Inazio, Santutxu, 
Zorrotza eta Zurbaran.

Galdarako gas-kontsumoa
Baliabide naturalak murriztea. Isuri 
atmosferikoak (berotegi-efektua, 
berotze globala)

Gas-kontsumoa % 0,2 murriztea

Zentroak: Zazpi Kaleak, Gazteleku, 
Santutxu, Txurdinagako Anbula-
torioa

Automozio-gasolioaren kontsu-
moa. *(0)

RAEEko hondakinak (inprimagai-
luak, ordenagailuak, etab.). *(1)

RAEEko hondakinak (inprimagai-
luak, ordenagailuak, etab.).

Paisaiaren kalitatea gutxitzea 
hondakinen pilaketaren ondorioz; 
energia-kontsumoa berorren ku-
deaketan. Ingurunean substantzia 
arriskutsu aktiboak sartzea

*(2)

Galdara-isuriak Isuri atmosferikoak (berotegi-efek-
tua, berotze globala)

Gas-kontsumoa % 0,2 murrizteari 
lotuta
Zentroak: Zazpi Kaleak, Gazteleku, 
Santutxu, Txurdinagako Anbula-
torioa

Aukera dago zentrokako datuak kontsultatzeko. Horretarako, eskaera egin behar zaio aurretik 
Erakundeari.

*(0) Adierazle honen aldaketak lotuta daude gasolio-depositoak betetzen diren urteko aldiekin. 
Aztertu da depositoak aldatzeko aukera, baina ezin izan da egin baliabide-faltagatik.

*(1). Gasolio-kontsumoaren igoera asistentzia-jarduera gehitzeagatik izan da. Asistentziarako 
erabiltzen diren automobilak Kale Nagusiko Administrazioari esleituta daude (renting ibilgailuak). 
Etengabeko Arreta Guneak dira, funtsean, ibilgailuak erabiltzen dituztenak; horien jarduera handitu 
egin da, eta, gainera, kontuan hartu da Kasu Aurreratuak Kudeatzeko Erizainen jarduera. Etxeko 
jarduera hori gehitu dela-eta, ez da helbururik planifikatu.

 (2)* Zentro batzuen izaerak edota erakundearen baliabide murritzek eraginda 
Ekintza Planaren Helburuei lotuta ez dauden ingurumen-alderdi esanguratsuen 
kasuan, Operazio Kontrolaren bitartez eragiten zaie, eta Erakundeko ingurumen-al-
derdi guztietarako ezarritako jarraipena egiten zaie.
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Helburuak eta xedeak. 
Ingurumena kudeatzeko 
programak (ekintza planak) 
(planes de acción)
Bilbao Basurto ESIko zentroen artean desberdintasunak eta berezitasunak egon daitezkeen arren 
(areago, batzuetan erakunde ezberdinak bateratzen dira-eta), normalean zentro mailan eta oroko-
rrean landu daitezkeen helburuak, xedeak eta ekintzak proposatzen dira; dena den, ingurumen-al-
derdien identifikazioa eta alderdion ebaluazioa zentroz zentro egiten dira. 

Hobekuntzarako helburuak jartzerakoan, une honetan maila orokorrean esanguratsutzat jo ez diren 
ingurumen-alderdi batzuk aintzat hartu dira, gerora hala izan daitezkeelakoan edota dagoeneko 
esanguratsuak direlako Ingurumen Adierazpen honek eragiten dien erakundeak osatzen dituzten 
zentroetakoren batean. Gainera, interesgarritzat jotzen dira iraunkortasunean aurrera egiteko.

Jarraian, ingurumena hobetzeko 2016rako planteaturiko helburu, xede eta ekintzak betetzeari buruzko 
ebaluazioaren emaitzak erakusten dira. Gainera, helburu bakoitzari dagokionez, adierazten da ea 
xedeak eta helburua bera lotuta dauden ingurumen-alderdi esanguratsu batekin, erakundearen 
ingurumen-jardueraren hobekuntza batekin, arrisku edo aukera batekin edota ea lege-betekizu-
netatik haratago doazen.

Adierazleak kalkulatzeko, erabiltzaileen hitzordu kopurua + 4. orrialdeko taularen araberako admi-
nistrazioko lanpostu-zerrenda erabili da.

4
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1. ingurumen-hel-
burua:

Hondakin biosanitarioak % 1 murriztea    

Zentroak: Kale Nagusia, Txurdinaga, Txurdinagako Anb.
Lotutako ingurumen-ho-
bekuntza Hondakin arriskutsuak murriztea 

Nondik datorren

Ingurumen-alderdi esanguratsua Aplikatutako zentroetan
Hobekuntza ingurumen-jokabidean: BAI
Arriskua / Aukera EZ
Lege-betekizunetatik haratagoko hobekuntza: BAI

Adierazlea
Xedeak / Ekintzak

Lortuta
EmaitzaBai / Ez

Definizioa Balioa Xedea Helburua

kg honda-
kin biosa-
nitario / 
hitzorduak 
(erabiltz.)

0,001654

Erabiltzaileen artean edukiontzien erabilerari 
buruzko jardunbide egokiak zabaltzea (eduki 
egokia, 2/3; era egokian ixtea, tximeleta-sis-
temaz, …).

BAI

BAI -4,02

Jokabide-ikuskapenak hondakin espezifiko 
biosanitarioak bereizteari buruz, horiek gehien 
eragiten diren eremuetan (sendaketa-gelak, 
odola ateratzekoetan), baita biltzen diren hon-
dakin-gelan ere.

BAI

Edukiontzien txandaketa gutxien bereizten 
diren eremuetatik gehien erabiltzen direnetara, 
kontuan hartuta hondakinen biltegiratze-aldi-
zkakotasuna.

BAI

Helburuaren betetze-maila: Erdiestea espero zen adierazlearen balioa: 0,001707 kg biosanitario 
/ hitzorduak (erabiltzailea). Lortutako adierazlearen balioa: 0,001654; horrek, % 4,02ko murrizketa 
ekarri du.

Xede/ekintzen betetze-maila: Planifikatutako ekintzak burutu egin dira zentroetan. 

Ekarpena ingurumen-eraginaren murrizketari: Helburu honen bidez, gai arriskutsu aktibo 
gutxiago sartu dira ingurunean. 

2. ingurumen-hel-
burua:

Pila-kontsumoa % 0,2 murriztea

Zentroak: Basurtu, Begoña, Sagarminaga, Indautxu, Karmelo, Abusu, Larreagaburu, Errekalde, San 
Adrian, San Inazio, Zorrotza, Zurbaran

Lotutako ingurumen-ho-
bekuntza Hondakin arriskutsuak murriztea

Nondik datorren

Ingurumen-alderdi esanguratsua Aplikatutako zentroetan
Hobekuntza ingurumen-jokabidean: BAI
Arriskua / Aukera EZ
Betekizunetatik haratagoko hobekuntza BAI

Adierazlea
Xedeak / Ekintzak

Lortuta
EmaitzaBai / Ez

Definizioa Balioa Xedea Helburua

kg pi-
la-kontsu-
moa/ 
hitzorduak 
(erabiltz.) 

0,000039

Pila kargagarriak zein ekipotan ez diren bide-
ragarriak aztertzea BAI

BAI -3,15Langileak informatzea pilak entregatzeko eta 
biltzeko zirkuituaz BAI

Pila-zirkuitua behar bezala betetzen ez duten 
profesionalak erakartzea BAI
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Helburuaren betetze-maila: erdiestea espero zen adierazlearen balioa: 0,000040267 kg pila 
/ erabiltzaileen hitzorduak. Lortutako adierazlearen balioa: 0,000039 kg pila / erabiltzaileen 
hitzorduak; hau da, kontsumoa % 3,15 murriztu da.

Xede /ekintzen betetze-maila: Xedeak eta ekintzak burutu egin dira.

Ekarpena ingurumen-eraginaren murrizketari: Murriztu egin dira hondakin ez-arriskutsuak. 
Kontsumoa murriztu da, baita lurzoruaren eta atmosferaren gaineko eragina ere, tratamendu eta 
metaketa ekintzei esker.  

3. ingurumen-hel-
burua:

Hondakinen bereizketa hobetzea (“zabor orokor” gisa bildutako hondakinen 
kantitatea %1 murriztea)

Zentroak: Alonsotegi, Altamira, Arangoiti, Zazpi Kaleak, Deustu, Mesedeetakoa, Larreagaburu, Otxar-
koaga, San Adrian.

Lotutako ingurumen-ho-
bekuntza Murriztu dira bai hondakinen metaketa bai horiek kudeatzeko energia-kontsumoa.

Nondik datorren

Ingurumen-alderdi esanguratsua Aplikatutako zentroetan
Hobekuntza ingurumen-jokabidean: BAI
Arriskua / Aukera EZ
Betekizunetatik haratagoko hobekuntza EZ

Adierazlea
Xedeak / Ekintzak

Lortuta
EmaitzaBai / Ez

Definizioa Balioa Xedea Helburua

kg zabor / 
hitzorduak 
(erabiltzai-
lea)

0,02361

Langileei informazioa ematea zentroetan be-
reizten diren hondakinez. BAI

EZ -0,24

Hondakinen gaineko kartelak egitea hondakin 
sanitarioen dekretu berriaren arabera. BAI

Zentroan hondakin-kartel berriak banatu eta 
jartzea. BAI

Hondakinak kudeatzearen inguruko triptikoa 
zentroko langile berriei ematea. BAI

Aldizkako ikuskapenak, hondakinak nola berei-
zten diren egiaztatzeko (xedea, 3 ikuskapen). BAI

Helburuaren betetze-maila: Lortzea espero zen adierazlearen balioa: 0,02343 kg hondakin / hitzor-
duak (erabiltz.). Lortutako adierazlearen balioa: 0,02361 kg hondakin / erabiltzaileen hitzorduak; 
hau da, % 0,24 murriztu da. Hala ere, ez da lortu planifikatutako % 1 murriztea.

Xede/ekintzen betetze-maila: Planifikatutako ekintzak gauzatu egin dira. Oro har, ekintzak gau-
zatu egin dira; edukiontziak jarri dira zentroetan plastikoak eta papera bereizteko, eta hobetu egin 
da horretan; eta, langile berriei informazioa ematen zaie hondakinak era egokian kudeatzearen 
gainean, hondakinei buruzko triptikoa entregatuta. Informazio-tailerrak egin dira hondakinak ku-
deatzeari buruz. 

Ekarpena ingurumen-eraginaren murrizketari: Ez da posible izan.
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4. ingurumen-hel-
burua:

Lanpara-hondakinak % 2 murriztea

Zentroak: Indautxu.
Lotutako ingurumen-ho-
bekuntza Ingurunean substantzia arriskutsu aktiboak sartzea murriztea.

Nondik datorren

Ingurumen-alderdi esanguratsua Aplikatutako zentroetan
Hobekuntza ingurumen-jokabidean: BAI
Arriskua / Aukera EZ
Lege-betekizunetatik haratagoko hobekuntza. BAI

Adierazlea
Xedeak / Ekintzak

Lortuta
EmaitzaBai / Ez

Definizioa Balioa Xedea Helburua

kg lanpa-
ra-hon-
dakin/ 
hitzorduak 
(erabiltz.)

0,000145

T8 fluoreszenteen ordez T5 jartzea. EZ

EZ 78,2
Profesionalen artean ingurumen-jardunbide 
egokiak zabaltzea: behar ez direnean, argiak 
itzaltzea; zentroetan, arratsaldeko kontsultak 
kontzentratzea, zenbait gunetan argiak itzalita 
izateko…

BAI

Helburuaren betetze-maila: lortzea espero zen adierazlearen balioa: 0,0000795 kg lanpara-hon-
dakin / hitzordua (erabiltz.). Lortutako balioa: 0,000145 kg/ hitzordua (erabiltzailea). Hau da, % 
78,20ko gehikuntza. 

Xede /ekintzen betetze-maila: Ez da posible izan aipatutako zentroan argiak ordeztea; hala ere, 
bultzatu egin dira ingurumen-jardunbide egokiak: argiak itzaltzea… Jasotako lanparen artean, batetik, 
zentroetako kontsumoari dagozkionak ditugu, eta, bestetik, langileek beren etxeetatik ekarritakoak, 
hondakin hauek behar bezala bereizteaz kontzientzia hartu dute eta.

Ekarpena ingurumen-eraginaren murrizketari: Ez da posible izan.

5. ingurumen-hel-
burua:

Folio-kontsumoa % 0,5 murriztea

Zentroak: Sagarminaga, Deustu, Gazteleku, Otxarkoaga, Zurbaran.
Lotutako ingurumen-ho-
bekuntza Baliabide naturalen kontsumoa murriztea.

Nondik datorren

Ingurumen-alderdi esanguratsua Aplikatutako zentroetan
Hobekuntza ingurumen-jokabidean: BAI
Arriskua / Aukera EZ
Lege-betekizunetatik haratagoko hobekuntza. EZ

Adierazlea
Xedeak / Ekintzak

Lortuta
EmaitzaBai / Ez

Definizioa Balioa Xedea Helburua

kg fo-
lio-kontsu-
mo / 
hitzorduak 
(erabiltz.)

0,006998

Hiru hilean behin folio-kontsumoa aztertzea. BAI

EZ -0,21

Inprimatutako folioak barne-kontsumoko oha-
rretarako erabiltzea. BAI

Zentroko langileei aurrezteko planaren berri 
ematea, informazio-kartelen bidez. BAI

Faxean eta fotokopiagailuan kartela jartzea, 
papera era arduratsuan kontsumitu behar 
dela gogorarazteko.

BAI

Zentroko langileei informazioa ematea pa-
per-kontsumoaren gaineko Jardunbide Egokiei 
buruz.

BAI
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Helburuaren betetze-maila: Erdiestea espero zen adierazlearen balioa: 0,006978 kg folio / hitzor-
duak (erabiltzailea). Lortutako adierazlearen balioa: 0,006998 kg / hitzorduak (erabiltz.); hau da, % 
0,21 murriztu da. Hala ere, ez da lortu planifikatutako % 0,5 murriztea. 

Xede /ekintzen betetze-maila: planifikatutako ekintzak gauzatu egin dira helburua jarritako zen-
troetan.

Ekarpena ingurumen-eraginaren murrizketari: Murriztu egin dira hondakin ez-arriskutsuak. 
Kontsumoa murriztu da, baita lurzoruaren eta atmosferaren gaineko eragina ere, tratamendu eta 
metaketa ekintzei esker.

6. ingurumen-hel-
burua:

Kontsumo elektrikoa % 0,2 murriztea

Zentroak: Jarraipena guztietan.
Lotutako ingurumen-ho-
bekuntza Baliabide naturalen kontsumoa murriztea.

Nondik datorren

Ingurumen-alderdi esanguratsua EZ
Hobekuntza ingurumen-jokabidean: BAI
Arriskua / aukera EZ
Lege-betekizunetatik haratagoko hobekuntza EZ

Adierazlea
Xedeak / Ekintzak

Lortuta
EmaitzaBai / Ez

Definizioa Balioa Meta Objetivo

kWh / 
hitzorduak 
(erabiltz.)

0,57785

Bideragarritasun-azterketa, zenbait tokitan 
presentzia-detektagailuak / argi-diskriminagai-
luak jartzearen gainean (pasilloak, komunak…).

BAI

EZ 0,003
Ingurumen-jardunbide egokiak sustatzea 
zentroko langileen artean: argiak, ekipoak… 
itzaltzea lanaldia amaitzean.

BAI

Garbiketako langileei gogoraraztea zentroa ix-
ten dutenean egiaztatu behar dutela amatatuta 
daudela argiak, berogailuak eta aire girotua.

BAI

Helburuaren betetze-maila: Erdiestea espero zen adierazlearen balioa: 0,5766 kwh/ hitzorduak 
(erabiltz.). Lortutako adierazlearen balioa: 0,5778 kWh/ hitzorduak (erabiltz.); hau da, % 0,003 gehitu 
da. Oro har, kWh-kontsumoa % 1,81 murriztu da; baina, helburua ez da lortu, adierazlea % 0,003 
gehitu delako.

Xede /ekintzen betetze-maila: Planifikatutako ekintzak burutu egin dira. Informatzen jarraitzen 
dugu, ingurumen-jardunbide egokien dokumentuaren bidez; zentroetako langileei eta erabiltzai-
leei banatzen zaie eta, besteak beste, garrantzia ematen zaio kontsumo energetikoa murrizteari. 
Pegatinak jarri dira, kontsumo arduratsua gogorarazteko. 

Ekarpena ingurumen-eraginaren murrizketari: Ez da posible izan.
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7. ingurumen-hel-
burua:

Gas-kontsumoa % 0,2 murriztea

Zentroak: Zazpi Kaleak, Gazteleku, Santutxu, Txurdinagako Anb.
Lotutako ingurumen-ho-
bekuntza Baliabide naturalen kontsumoa murriztea.

Nondik datorren

Ingurumen-alderdi esanguratsua Aplikatutako zentroetan
Hobekuntza ingurumen-jokabidean: BAI
Arriskua / Aukera EZ
Lege-betekizunetatik haratagoko hobekuntza BAI

Adierazlea
Xedeak / Ekintzak

Lortuta
EmaitzaBai / Ez

Definizioa Balioa Xedea Helburua

kWh / 
hitzorduak 
(erabiltz.)

0,54724

Galdara eta erregailuen efizientzia berrikustea. EZ

BAI -0,61
Osabideko ohar bidez, profesionalen artean 
jardunbide egokiak hedatzea: bero direnean, 
erradiadorea itxi behar dela, leihoa ireki ordez; 
erradiadore-giltzen matxuren berri ematea…

BAI

Helburuaren betetze-maila: Erdiestea espero zen adierazlearen balioa: 0,5495 kWh/ hitzordua 
(erabiltzailea). Lortutako balioa: 0,54724 kwh/ hitzordua (erabiltzailea). Hau da, % 0,61 jaitsi da. 

Xede /ekintzen betetze-maila: Proposatutako Xede / Ekintzak burutu egin dira.

Ekarpena ingurumen-eraginaren murrizketari: Gutxitu egin dira bai baliabide naturalen kontsu-
moa bai isuri atmosferikoak.

8. ingurumen-hel-
burua:

Erabiltzaileen ingurumen-jokabidea hobetzea

Zentroak: San Inazio.
Lotutako ingurumen-ho-
bekuntza Erabiltzaileen ingurumen-kontzientzia.

Nondik datorren

Ingurumen-alderdi esanguratsua Aplikatutako zentroetan
Hobekuntza ingurumen-jokabidean: BAI
Arriskua / Aukera EZ
Lege-betekizunetatik haratagoko hobekuntza. BAI

Adierazlea
Xedeak / Ekintzak

Lortuta
EmaitzaBai / Ez

Definizioa Balioa Xedea Helburua

entregatu-
tako foile-
to-kop.

60

Ingurumen-jardunbide egokiak komunikatu 
eta zabaltzea gure osasun-zentroko erabiltzaile 
eta pazienteen artean.

BAI

BAI 60
Entrega de folleto informativo a todo usuario 
que sea un alta nueva en el centro y que les 
informe de lo que pueden hacer en su día a día.

BAI

Helburuaren betetze-maila: Lortutzat jotzen da. 

Xede/ekintzen betetze-maila: Proposatutako Xedeak / Ekintzak burutu egin dira. Ingurumen-jardunbi-
de egokien gaineko 60 foileto egin ziren, eta 20 eman zitzaizkien erabiltzaileei lauhileko bakoitzean. 

Ekarpena ingurumen-eraginaren murrizketari: hobetu egin da erabiltzaileen ingurumen-kontzientzia-
zioa, eta, ondorioz, ingurumen-inpaktuak murriztu dira.
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9. ingurumen-hel-
burua:

Erabiltzaileek etxeko hondakin zorrotzei lotuta izandako gorabehera-kopurua, 
aurreko urtean baino gutxiago izatea ospitalez kanpoko eremu osoan edota 4tik 
beherakoa zentroetan. 

Zentroak: Jarraipena guztietan.
Lotutako ingurumen-ho-
bekuntza Gure erabiltzaileek ingurumen-kudeaketaren gainean duten kontzientziazioa baliatzea.

Nondik datorren

Ingurumen-alderdi esanguratsua EZ
Hobekuntza ingurumen-jokabidean: BAI
Arriskua / Aukera Aukera – kanpoko alderdi positiboa.
Lege-betekizunetatik haratagoko hobekuntza. EZ

Adierazlea
Xedeak / Ekintzak

Lortuta
EmaitzaBai / Ez

Definizioa Balioa Xedea Helburua

<4 zentro 
bakoitzean, 
eta < aurre-
ko urtean 
guztira.

11

Erabiltzaileekin feedback-a sustatzea: Puntu 
Berdeak mantentzea, informazio-buletinak… BAI

BAI 11

Gogoraraztea etxeko hondakin zorrotzak 
zentroetan entregatu eta jasotzeari buruzko 
Jarraibideak. Bereziki azpimarratzea ordezko 
edo behin-behineko langileei eta A. Espezia-
lizatukoei.

BAI

 “Jarri zure orratzak edukiontzian” zirkuituan 
sartutako pazienteen etxeko edukiontzien 
irteerak eta sarrerak kontrolatzea.

BAI

Helburuaren betetze-maila: Lortzea espero zen adierazlearen balioa: < 4 zentro bakoitzean, eta < 
aurreko urtean guztira (< 12 intzidentzia). Lortutako adierazlearen balioa: 11. 11 intzidentzia erre-
gistratu dira: erabilitako orratzak txarto itxitako edukiontzian eta toki edo edukiontzi desegokietan 
jarri dira. 

Xede /ekintzen betetze-maila: Xede eta ekintza guztiak burutu dira. Jarraitu dugu “Utzi zure orratzak 
edukiontzian” izeneko programarekin, funtsean injektagarrien (intsulina, heparina…) tratamendu-
peko erabiltzaileei edukiontziak eman eta jasotzeko; programa hori 2012 hasi zen Errekalde, Zazpi 
Kale eta Zurbarango osasun-zentroetan, eta gainerako zentroetara ere hedatu da.

3410 edukiontzi entregatu dira, eta 2286 jaso (2016an entregatutakoen % 67,04). 

Egokitzat jotzen da programarekin jarraitzea: batetik, hondakinak ondo kudeatzeko eta herritarrak 
kontzientziatzeko; eta, bestetik, txarto kudeatutako hondakin horiek zentroko langileei eta herritarrei 
eurei ekar liezaieketen arriskuarengatik.

Gainera, programa hau trakzio-eragina izaten ari da Osakidetzako beste erakunde batzuetan, hala 
nola Uriben eta Cruces-Ezkerraldean.

Ekarpena ingurumen-eraginaren murrizketari: “Utzi zure orratzak edukiontzian” programaren 
bidez, saihestu egiten da ingurunean substantzia arriskugarri aktiboak sartzea, eta herritarren in-
gurumen-kontzientziazioa indartzen da. Zentroetan ondo funtzionatzen ari da.
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10. ingurumen-hel-
burua:

Langileek ingurumenaren kudeaketaren arloan duten kontzientziazioa eta inpli-
kazioa hobetzea (ingurumen-jardunbide egokiak betetzea)

Zentroak: Guztiak.
Lotutako ingurumen-ho-
bekuntza Langileen eta liderren kontzientziazio- eta sentsibilizazio-maila ezberdina edo eskasa.

Nondik datorren

Ingurumen-alderdi esanguratsua EZ
Hobekuntza ingurumen-jokabidean: BAI
Arriskua / aukera Arriskua: barne-kontua.
Lege-betekizunetatik haratagoko hobekuntza. EZ

Adierazlea
Xedeak / Ekintzak

Lortuta
EmaitzaBai / Ez

Definizioa Balioa Xedea Helburua
I n g u r u -
men-intzi-
d e n t z i a k 
(langileen 
jokabidea) 
< 4 zentro 
bakoitzean 
eta < aurre-
ko urtean 
guztira.

20

Etorkizuneko ingurumen-erreferente / liderrak 
prestatzea, IKS mantentzeko. BAI

BAI 20

Prestakuntza ingurumen-kudeatzaileei hon-
dakinak kudeatzearen gainean. EZ

Prestakuntza langileei hondakinak kudeatzea-
ren gainean (kateatutako prestakuntza zen-
troetan).

EZ

Zentroko bileretako gai-zerrendan inguru-
men-kudeaketa sartzea (xedea, 3 bilera). BAI

Helburuaren betetze-maila: Lortzea espero zen adierazlearen balioa, < 30 intzidentzia.

Lortutako balioa, 20 intzidentzia. Komenigarritzat jotzen dugu zentroetan intzidentziak jasotzea, 
informazio-iturri egokia baita hobekuntza-arloak ezartzeko.

Xede /ekintzen betetze-maila: Xedeak / Ekintzak burutu egin dira erreferente berriak inguru-
men-kudeaketaren eta hondakinen kudeaketaren arloan prestatzeari dagokionez; hala ere, ezin 
izan da egin zentroetako kateko prestakuntza. 

Ekarpena ingurumen-eraginaren murrizketari: ingurumen-kontzientziazioa hobetu da; beraz, 
murriztu egin da ingurumen-eragina.
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Ingurumen-jokabidea 

5.1 Oinarrizko adierazleak eta beste ingurumen-
adierazle batzuk
Bilbao Basurto ESIaren ingurumen-jokabidearen jarraipena egiteko, ingurumen-alderdi nagusiekin 
lotutako zenbait jarraipen-adierazle ezarri dira. Jarraipen-adierazleok hau ahalbidetzen dute: 

 ■ erakundearen tamainari, motari, beharrei eta lehentasunei egokitutako informazioa lortzea. 

 ■ erakundearen ingurumen-jokabidearen balorazio ahalik eta zehatzena eskaintzea; 

 ■ ulergarriak eta argiak izatea;

 ■ erakundearen ingurumen-jokabidearen eboluzioa ebaluatzeko urtekako konparazioa egin ahal 
izatea; 

 ■ araubidezko baldintzekiko konparazio egokia egin ahal izatea. 

Ezarritako adierazleek erlazioan jartzen dituzte urteko guztizko eragin eta/edo kontsumoak gure 
osasun-zentro eta anbulatorioetan atenditutako erabiltzaileen zita-kopuruarekin (*) eta Kale Na-
gusiko administrazio-zentroko pertsonaleko plantillako kopuruarekin, uste baitugu horrela hobeto 
islatzen dela Erakundearen ingurumen-jokabidea. 

Adierazleak kalkulatzeko euskarria eta oinarria, barneko aplikazio informatikoetatik egiten da, baita 
Business Intelligenceko tresnen bidez ere.

*Adierazleetarako erabilitako zentroetako erabiltzaile-hitzordu kopurua, Bilbao Basurto ESIko Ku-
deaketa Sanitarioko Unitateak eman du.

Oinarrizko adierazleen %etan – zeinua agertuz gero, horrek esan nahi du jokabidea hobetu egin 
dela, eta, alderantziz, zeinurik ez badago, adierazi nahi da gure jokabidea hobetu behar dugula 
ingurumen-alderdi horri dagokionez, erabiltzaileen hitzorduei lotutako datuetan izan ezik.

Bilbao Basurto ESIko ospitalez kanpoko zentroetako kopuru globala aurkezten da. Aukera dago 
zentrokako azterketa kontsultatzeko. Horretarako, eskaera egin behar zaio aurretik Erakundeari.

5
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 ? Oinarrizko adierazlea. Jokabidea ingurumenaren eremuan: 
Ura

Urteko guztirako ur-kontsumoa (m3) 

Ur-kontsumoa: (EZ-ESANGURATSUA)
Gure ur-hornidura Bizkaiko Ur Partzuergoaren sare primariotik dator, eta, batez ere, eskuak gar-
bitzeko eta zentroetako garbiketa- eta mantentze-zereginetarako erabiltzen da.

2014 2015 2016

Aldaketaren 
% 2015-
2016an 

Ur-kontsumoa (m3) 16.182,15 16.772,60 17.217,20 2,65

Erabiltzaileen hitzorduak + administrazioko 
plantilla 4.503.998 4.721.351 4.635.702 -1,81

Ur kontsumoa / erabiltzaileen hitzorduak 
+ administrazioko plantilla 0,00359 0,00355 0,00371 4,55

Ur-kontsumoa/erabiltzaile adierazlea gehitu egin da, zentroetan ezarritako ingurumen-jardunbide 
onak gorabehera (kontsumo arduratsuaren gaineko etiketak ur-puntuetan…), zeren eta matxurak 
izan baitira zentro batzuetan (Santutxu, Arangoiti).

Datuak Ur Partzuergoak emandako fakturetatik atera dira.
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 ? Oinarrizko adierazlea. Jokabidea ingurumenaren eremuan: 
Energia-efizientzia

Bilbao-Basurto ESIaren ikuspuntutik, energia-efizientzia da energia-kontsumoa prozesu guztietan 
optimizatzea.

Energia-efizientzia neurtzeko adierazleek arlo hauek hartzen dituzte barne:

 ■ Elektrizitate-kontsumoa

 ■ Galdara-gasaren kontsumoa

 ■ Galdara-gasolioaren kontsumoa

2014 2015 2016

Aldaketaren 
% 2015-
2016an 

Energia elektrikoaren kontsumoa (MWh) 2.751,29 2728,16 2678,76 -1,81

Galdara-gasaren kontsumoa (MWh) 2.341,01 2599,45 2536,84 -2,41

Galdara-gasolioaren kontsumoa (MWh) 187,358 323,79 328,52 1,46

Automozio-gasolioaren kontsumoa (MWh) 96,124 108,626 94,036 -13,43

Energia-kontsumo zuzena guztira (MWh) 5.375,78 5.760,02 5.638,16 -2,12

Erabiltzaileen hitzorduak + administrazioko 
plantilla 4.503.998 4.721.351 4.635.702 -1,81

Energia-kontsumo zuzena guztira (MWh) 
/ Erabiltzaileen hitzorduak + administra-
zioko plantilla

1,1936 1,2200 1,2162 -0,31

Hornitzaileak emandako fakturetatik lortu dira 
datuak.

1. Energiaren guztirako 
kontsumo zuzena. (MWh)

Adierazlea ia ez da hobetu, 2016an jarduera gutxia-
go izan delako; baina, eboluzio positibotzat jotzen 
da, MWh kontsumoa murriztu egin delako.

Energia elektrikoaren kontsumoa 
(EZ ESANGURATSUA*)
Energia elektrikoaren kontsumoa hauek eragiten 
dute gehienbat: zentoetako ekipo ofimatikoak, 
aire-girotzea eta argiztapena. 

Eboluzioa positiboa izan da, pertsonala 
kontzientziatu egin baita ingurumen-jardunbide 
egokiei dagokienez: argiak eta ekipo ofimatikoak 
itzaltzea… Bestetik, lagungarriak izan dira kontsu-
mo arduratsua sustatzeko zentroetan jarritako 
etiketak. 

Gainera, lanparak, erre ahala, kontsumo txikikoe-
kin ordeztu dira; eta, bestalde, instalazioen mantentze egokiak errendimendua hobetzea ekarri du. 
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Galdara-gasaren kontsumoa 
(ESANGURATSUA)
Gure zentro gehienetan, gas naturala erabiltzen 
da berokuntzarako. Horren kontsumoa, negu 
batetik bestera izaten den klimatologia aldearen 
araberakoa da. Hala ere, zentroetan errebisatu egin 
dira berokuntzako aginteak, galdarak, hodietako 
isolamendu termikoa, etab. 2016an, kontsumoa 
% 2,41 murriztu da.

Hornitzaileak emandako fakturetatik lortu dira 
datuak.

Galdara-gasolioaren kontsumoa 
(ESANGURATSUA)
Aurreko kasuan bezala, kontsumoa negu batetik 
bestera izaten den klimatologia aldearen eta bir-
karga-egunaren araberakoa da. 

2016an, % 1,46 gehitu da.

Hornitzaileak emandako fakturetatik lortu dira 
datuak.

Automozioko gasolio-kontsumoa 
(ESANGURATSUA)
Adierazle honen bidez, asistentzia-arrazoiak dire-
la-eta ibilgailuek etxeetara joateko kontsumitzen 
duten erregai-kantitatea islatzen da (renting-ibil-
gailuak). 

2016an, automozioko gasolioaren kontsumoa % 
13,43 murriztu da.

Hornitzaileak emandako fakturetatik lortu dira 
datuak.
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 ? Oinarrizko adierazlea. Jokabidea ingurumenaren eremuan: 
Energia-efizientzia

1. Energia berriztagarriaren guztirako kontsumoa:

Erakundeko ospitalez kanpoko zentroek ez dute energia berriztagarririk erabiltzen.

 ? Oinarrizko adierazlea. Jokabidea ingurumenaren eremuan: 
Efizientzia materialen kontsumoan.

Erabilitako materialen Urteko Masa Gastua.

2014 2015 2016

Aldaketaren 
% 2015-
2016an 

Material-kontsumoa jarduera sanitarioan (t) 103,175 132,458 111,003 -16,20

Folio-kontsumoa (t) 36,118 33,110 32,440 -2,02

Inprimagailu/fotokopiagailuetako toner/
drum-kontsumoa (t) 0,480 1,147* 1,231 7,35

Pila eta bateria kontsumoa (t) 0,035 0,191* 0,181 -4,90

Erabilitako materialen Urteko Masa Gastua (t) 139,993 167,361 140,583 -16,00

Erabiltzaileen hitzorduak + administrazioko 
plantilla 4.503.998 4.721.351 4.635.702 -1,18

Erabilitako materialen Urteko Masa Gastua 
/ Erabiltzaileen hitzorduak + administra-
zioko plantilla 

0,0310 0,0354 0,0303 -14,45

* Eguneratutako datua 

Jarduera sanitarioko material-kontsumoan, hauek daude: aposituak, tirak, orratzak, xiringak, tu-
tuak, bendak, gazak, eta momenturen batean kontsumo handiko artikulutzat jotako beste material 
batzuk. Material administratibo eta sanitarioen gaineko kontsumo-datuak zentroek Hornikuntzari 
egindako eskaera-orrietatik datoz.

Materialen kontsumoak lotura zuzena du erabiltzaileen osasun-beharrekin; beraz, nahiz eta kontsumo 
horren kontrol zorrotza egin, erakundeak zail du hori murriztea, beti lehenetsi behar baitu jarduera 
sanitarioa behar bezala garatzea. 
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Paper-kontsumoa (EZ ESANGURATSUA)
Paper-kontsumoa funtsezkoa da gure eguneroko jar-
dueran. %100ean birziklatua eta jasangarria den papera 
erosi da, eta, gainera, jarraitu dugu jardunbide egokiak 
eta kontsumo arduratsua sustatzen. 2016ko emaitzek 
% 2,02ko murrizketa adierazten dute folio-kontsumoa/
erabiltzaileen hitzorduak adierazleari dagokionez.

Pila- eta bateria-kontsumoa (ESANGURATSUA)
Azterketa bat egin zen bateria-kargagailuen bideragarritasunari buruz, eta zentro guztietan jarri 
ziren. Bilbao-Basurto ESIko 2 erakundeen integrazioa egin eta materialak eskatzeko sistemak ba-
teratzean, zentroetan ez zekiten pila birkargagarriak eskatu ahal zirela; horregatik, pila normalak 
banatu ziren, eta horrek kontsumoa gehitzea ekarri zuen. Erosketa Sailarekin hitz egin ondoren, 
2016an berriz jarri dira pila kargagarriak eskabideetan. % 4,90 murriztu da.

SAPeko datuak, Bilbao Basurto ESIko Hornikuntza Sailak emandakoak.

Hondakinak

 ? Oinarrizko adierazlea. Jokabidea ingurumenaren eremuan: 
Hondakinak

Jarraian aurkezten diren datuak, erregistratu daude DCS edo kontrol eta jarraipenerako dokumen-
tuetan (RP, hondakin arriskutsuak) eta DSC edo jarraipen eta kontrolerako dokumentuetan (RNP, 
hondakin ez-arriskutsuak). Datu horiek, Eusko Jaurlaritzako IKS aplikazioan kargatzen dituzte gure 
hondakinak kudeatzen dituzten enpresek.

Ospitalez kanpoko zentro guztien datu globalak aurkezten dira, baina zentrokako azterketa ere 
badago.

1. Urtean sortutako hondakinak guztira

2014 2015 2016

Aldaketaren 
% 2015-
2016an 

Hondakin arriskutsuak (t) 17,502 15,143 14,862 -1,86

Hiri-hondakin bereiziak (t) 54,969 54,511 63,226 15,99

Bereizi gabeko hiri-hondakinak (t) 110,069 111,752 109,457 -2,05

Urtean guztira sortutako hondakinak (t) 182,541 181,407 187,544 3,38

Erabiltzaileen hitzorduak + administrazioko 
plantilla 4.503.998 4.721.351 4.635.702 -1,18

Urtean guztira sortutako hondakinak / 
erabiltzaileen hitzorduak + administra-
zioko plantilla 

0,0405 0,0384 0,0405 5,29
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Guztira sortutako hondakinak % 3,38 gehitu dira.

Bakarrik hartu dira kontuan egoera normaletan 
sortutako hondakinak, eta ez beste batzuk, erai-
kuntza- eta eraispen-hondakinak adibidez, zeren 
eta hondakin horiek ezohiko egoeretan sorrarazten 
baitira; eta, kontuan hartuz gero, ezingo litzateke 
egin egoera normalean sortu ohi diren hondaki-
nen alderaketa egokirik (hondakin arriskutsuak, 
bereizitako hondakin ez-arriskutsuak eta bereizi 
gabeko hondakin ez-arriskutsuak). 

2016an, Erakundeko aurrekontu-mugak direla-eta, 
zentroetan ez da obra aipagarririk egin.

2. Urtean sortutako hondakin arriskutsuak guztira

2014 2015 2016

Aldaketaren 
% 2015-
2016an 

Hondakin arriskutsuak (t) 17,502 15,143 14,862 -1,86

Erabiltzaileen hitzorduak + administrazioko 
plantilla 4.503.998 4.721.351 4.635.702 -1,18

Urtean guztira eragindako hondakinak / 
erabiltzaileen hitzorduak + administrazioko 
plantilla 

0,0405 0,0033 0,0032 -2,54

Zenbait hondakin arriskutsu erabiltzaileen osasun-beharrizanengatik sortuak dira: horien artean, 
esaterako, ebakitzaileak / zorrotzak eta zitostatikoak. Prestakuntza-pilula bidez, hondakin horien 
kudeaketa egokia sustatzen da, eta, horri esker, % 1,86 murriztu dira.

Bestetik, zentroetan eutsi egiten zaie Puntu Berdeei; bertan, erabiltzaileek erradiografiak, pilak, iraun-
gitako medikamentuak eta aparatu elektronikoak 
(telefono mugikorrak) utzi ditzakete. Hondakin 
horien kopuruak behera egin du, pilen kasuan 
izan ezik; dena dela, hondakin horiek gehitzea ez 
litzateke hartuko zentroaren ingurumen-jokabide 
okerragotzat. Alderantziz, erakunde honen zuzen-
daritzak uste du erabiltzaileen hondakin horien 
bilketa areagotzeak berorien kudeaketa egokia 
dakarrela. Hondakinok baimendutako kudeatzai-
learen bitartez kudeatzen dira. 

Hona hemen sortutako hondakin arriskutsuen 
grafikoa:
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Zorrotzak / puntadunak, zitostatikoak eta baztertutako medikamentuak 
(EZ-ESANGURATSUA)

2014 2015 2016

Aldaketaren 
% 2015-
2016an 

Zorrotzak eta puntadunak (t) 9,88 8,138 7,669 -5,76

Zitostatikoak (t) 1,057 0,459 0,385 -16,13

Baztertutako medikamentuak (t) 4,673 4,320 4,230 -2,08

Hauexek dira gure zentro sanitarioetan normalean sortzen diren hondakin arriskutsuak. Horiek 
guztiak, baimendutako kudeatzaileek kudeatzen dituzte.

RAEE (aparatu elektronikoak) (ESANGURATSUA)   

2014 2015 2016

Aldaketaren 
% 2015-
2016an 

RAEE (aparatu elektronikoak) (t) 0,183 0,421 0,842 100,24

Erabiltzaileen hitzorduak + administrazioko 
plantilla 4.503.998 4.721.351 4.635.702 -1,18

RAEE hondakinak / Erabiltzaileen hitzorduak 
+ administrazioko plantilla 0,0000406 0,0000891 0,000182 103,94

2015ean, 0,421 t RAEE zenbatu ziren; eta, 2016an, 
aldiz, 80,842 t; gehienak, erabiltzaileen aparatu 
zaharkituei dagozkie, eta guztiak baimendutako ku-
deatzaile batek kudeatu ditu. t RAEE / erabiltzaileen 
hitzorduak + administrazioko plantilla adierazlea 
kontuan hartuta, % 103,94 gehitu dira hondakin 
hauek.

Datuok, hondakin-kudeatzaileak eman ditu.

3. Urtean sortutako hondakin ez-
arriskutsuak guztira

2014 2015 2016

Aldaketaren 
% 2015-
2016an 

Hondakin ez-arriskutsuak (t) 165,039 166,264 172,682 3,86

Erabiltzaileen hitzorduak + administrazioko 
plantilla 4.503.998 4.721.351 4.635.702 -1,81

Hondakin ez-arriskutsuak / Erabiltzaileen 
hitzorduak + administrazioko plantilla 0,0366 0,0352 0,0373 5,78

Zentroetan sortutako hondakin ez-arriskutsuen artean, batetik, hiri-hondakin bereiziak sartzen 
dira (tinta eta toner kartutxoak, papera, kartoia, erradiografiak, plastikozko eta metalezko ontziak, 
hondakin higienikoak); eta, bestetik, hiri-hondakin bereizi gabeak edo zarama orokorra deritzenak.

Hiri-hondakin ez-bereiziak (EZ ESANGURATSUA)  
Hondakinak: 1. Urtean Guztira Sortutako Hondakinak puntuan adierazi denez, bakarrik hartu dira kon-
tuan ohiko egoeretan sortutakoak, eta ez eraikuntza-hondakinak (zentroetako obretan sortutakoak). 

Hondakin ez-arriskutsuen gaineko datuak garbiketarako kontrataturiko enpresaren lankidetzarekin 
bildu dira.  
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Hiri-hondakin bereiziak (EZ 
ESANGURATSUA)  
Jarraian, bereizitako hiri-hondakinen grafikoa 
erakusten da:

ISURIAK  

 ? Oinarrizko adierazlea. Jokabidea ingurumenaren eremuan: 
Isuriak

1. Berotegi-efektuko urteko gas-isuriak guztira

2014 2015 2016

Aldaketaren 
% 2015-
2016an 

Energia elektrikoaren isuriak (t CO2  balio-
kidea) 895,39 912,28 897,15 -1,66

Galdaretako gas-isuriak (t CO2  baliokidea) 543,89 595,46 590,74 -0,79

Galdaretako gasolio-isuriak (t CO2  baliokidea) 45,85 79,24 80,4 1,46

Automozioko gasolio-isuriak (t CO2  baliokidea) 23,96 27,08 23,44 -13,43

Berotegi-efektuko urteko gas-isuriak guztira 
(t CO2  baliokidea) 1.509,09 1.614,06 1.591,73 -1,38

Berotegi-efektuko urteko gas-isuriak guz-
tira / Erabiltzaileen hitzorduak + adminis-
trazioko plantilla

0,000335 0,000342 0,000343 0,44

Isuri horiek kalkulatzeko, gure kontsumoei isurtze-faktoreak aplikatzen zaizkie, 2014ko apirileko GEI 
1990-2012 inbentarioko erregaien isurtze faktorearen eta 2012ko abenduko IDAEko elektrizitatearen 
isurtze-faktorearen arabera.
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Jardueretan atmosferara egindako balizko isu-
riak, galdaren eremuan gas/gasolioa erretzea-
ren ondoriozko konbustio-gasek eragindakoak 
izan daitezke; edo, kontsumitutako elektrizitatea 
sortzearen ondoriozkoak eta automozioko gasolioa 
kontsumitzeak eragindakoak.

Nahiz eta adierazlea apur bat handituta dagoen, 
atmosferara CO2 gutxiago isuri da, zentroetako 
jarduera murriztu egin delako.

CO2 isuriak, galdaretako gasaren 
baliokideak (ESANGURATSUA)

Tn CO2 isuri baliokideak 2014 2015 2016

Aldaketaren 
% 2015-
2016an 

Tn CO2 isuri baliokideak 543,89 595,46 590,74 -0,79

Galdaretako gasolio-isuriak (t CO2  baliokidea) 45,85 79,24 80,4 1,46

Galdaretako isuriak guztira (t CO2  baliokidea) 589,74 674,7 671,14 -0,53
Galdaretako isuriak guztira / Erabiltzaileen 
hitzorduak + administrazioko plantilla 0,000131 0,000143 0,000145 1,31

CO2 isuri baliokideek lotura zuzena dute zentroe-
tako berokuntza-galdaren kontsumoarekin, eta, 
aurretik esan bezala, hori neguen klimatologia-ez-
augarri zehatzek baldintzatzen dute.
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2. Urteko aire-isuriak guztira:

Hurrengo taulan, urteko isurien gaineko datuak azaltzen dira; isuri horiek kalkulatzeko, ener-
gia-kontsumoak hartu dira kontuan, dagokien konbertsio-faktorea aplikatuta.

2014 2015 2016

Aldaketaren 
% 2015-
2016an 

Energia elektrikoaren isuriak (kg SO2) 1.064,75 1.055,80 1.017,93 -3,59

Galdaretako gas naturalaren isuriak (kg SO2) 2,106 2,34 2,28316 -2,41

Galdaretako gasolio isuriak (kg SO2) 93,679 161,894 164,262 1,46

Automozioko isuriak (kg SO2) 0,106 0,121 0,104 -13,43

Energia elektrikoaren isuriak (kg NOx) 736,756 730,847 712,55 -2,5

Galdaretako gas naturalaren isuriak (kg NOx) 330,153 366,6 357,771 -2,41

Galdaretako gasolio isuriak (kg NOx) 33,724 58,282 59,134 1,46

Automozioko isuriak (kg NOx) 11,957 13,513 11,698 -13,43

Erabiltzaileen hitzorduak + administrazioko 
plantilla 4.503.998 4.721.351 4.635.702 -1,18

Urteko aire-isuriak guztira (kg SO2) / Era-
biltzaileen Hitzorduak 0,000258 0,000258 0,000256 -1,11

Urteko aire-isuriak guztira (kg NOx) / Era-
biltzaileen Hitzorduak 0,000247 0,000248 0,000246 -0,60

Isurtze-faktoreak, hauen arabera: Observatorio de la Electricidad WWF España 2013 eta COMPILATION OF AIR POLLUTANT 
EMISSION FACTORS. STATIONARY POINT & AREA SOURCES 3.4 taula.

Zentroetako fokuetako aire-isuriak ere neurtzen dira. Datuak galdaren mantentze-lanen hornitzai-
leak ematen dizkigu. Aukera dago zentrokako datuak kontsultatzeko. Horretarako, eskaera egin 
behar zaio aurretik Erakundeari.

Isuri-foku guztiek legeak ezarritako mugak betetzen dituzte.

Biodibertsitatea

 ? Oinarrizko adierazlea. Jokabidea ingurumenaren eremuan: 
Biodibertsitatea

Lurzoruaren okupazioa da biodibertsitateari lotutako adierazlea.

Lurzoruaren okupazioa:
Lurzoruaren okupazioa eraikitako gainazaleko m2-tan adierazten da.

Erakundearen lur-okupazioa aldatu egin da 2015ekoari dagokionez, Saralegiko OZ itxi eta haren 
jarduera edukiera handiagoko zentro sanitario berri batera eraman baita (Miribillako OZ, zein orain 
sartuta baitago ingurumena kudeatzeko sistemaren irismenean).

4. orrialdean kontsulta daiteke zentro bakoitzak zenbat m2 dituen. Datu horiek zentroetako pla-
noetatik atera dira.
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2014 2015 2016

Aldaketaren 
% 2015-
2016an 

Lurzoruaren okupazioa (m2) 44.471 44.865 46.304 3,21

Plantilla 1.101 1.101 1.397 26,88
Lurzoruaren okupazioa / Plantilla 40,39 40,75 33,15 -18,65

Bestelako adierazleak:

Zarata  

Eragindako zarata (EZ-ESANGURATSUA)
Oro har, zentro sanitarioetako jarduerek ez dute zarata esanguratsurik eragiten.

Zarata-mailen jarraipenari eta kontrolari dagokienez, aplikatu beharreko legeriak ez du zehazten zein 
maiztasunekin egin behar diren azterketak edo neurketak. Hala ere, Bilbao Basurto ESIak, Inguru-
mena Kudeatzeko bere Sistemaren bidez eta Operazio Kontroleko prozeduran ezartzen denaren 
arabera, konpromisoa du zarata-neurketak hiru urterik behin egiteko. Halaber, neurketak egingo 
lirateke baldin eta instalazio edo prozesuren batean funtsezko handitze edo aldatzea izanez gero.

Azken neurketan (2015) detektatutako gehieneko balioak Udal Ordenantzak ezarritakoaren azpitik 
daude (65 dBA). (Osakidetzako Erakunde Zentraleko Prebentzio Zerbitzuko sonometro kalibratua). 
Orain arte ez da kexa edo erreklamaziorik izan inongo zentrotan, zarata kanpoaldera igortzeari 
dagokionez.

Aukera dago zentroetan egindako zarata-neurketak kontsultatzeko. Horretarako, eskaera egin 
behar zaio aurretik Erakundeari.

5.2 Arau-xedapenen araberako ingurumen-
jokabidea  

5.2.1 Ingurumenaren eremuan aplikagarri diren legezko baldintzak

Erakundeak, eskuduntza daukan erakundearen eskutik, aplikaziozko edo exentziozko ingurumen-bai-
menak dauzka, eta erregistro bat ezarri du horiek betetzen diren aldizka zehaztu eta ebaluatzeko.

Horrez gain, erakundeak legeria eguneratzeko zerbitzua azpikontratatu du, eta, zerbitzu horren 
bitartez, gure sektoreari lotutako legeriari buruzko (xedapen berriak, aldaketak, etab) jakinarazpe-
nak jasotzen ditugu. 

Bestetik, Ingurumen Batzordearen lau hilean behingo bileretan eta Zuzendaritzaren urteroko Be-
rrazterketan, behintzat, modu xehean aztertzen da behar bezala bete den. Horrela egiazta dezakegu, 
batetik, Bilbao Basurto ESIak ezagutu eta egin egin dituela gure erakundeari aplikagarri zaizkion 
indarreko legeek ezartzen dituzten arauzko ikuskapenak, eta, bestetik, bere jarduera garatzeko 
behar diren ingurumen-baimenak eskatu egin dituela.
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Legezko xedapenik garrantzitsuenak

Orokorra

3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko lege orokorra.
7/2012 Legea, apirilaren 23koa, barne-merkatuko zerbitzuei buruzkoa, hainbat lege 
aldatu eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren abenduaren 12ko 2006/123/
CE Zuzentarauari egokitzeko. VIII. kapitulua, otsailaren 27ko 3/1998 Legea aldatzekoa; 
Euskal Autonomia Erkidegoko ingurugiroa babesteko lege orokorra.
11/2014 Legea, Ingurumen Erantzukizunaren gaineko urriaren 23ko 26/2007 Legea 
aldatzen duena.
2090/2008 Errege Dekretua, 2008ko abenduaren 22koa, ingurumen-erantzukizunari 
buruzko 26/2007 Legearen garapen partzialerako araudia. (2008/12/23KO 308. BOE).
Abenduaren 22ko 2090/2008 Errege Dekretuaren akatsen zuzenketa. Inguru-
men-erantzukizunari buruzko urriaren 23ko 26/2007 Legearen garapen partzialerako 
Araudia onartzen da.
2/2011 Legea, martxoaren 4koa. Ekonomia Jasangarriaren Legea.
183/2012 Dekretua, irailaren 25ekoa, Ingurumeneko administrazio-prozeduretan 
zerbitzu elektronikoen erabilera arautzeko eta ingurumenean eragina duten jardueren 
Euskal Autonomia Erkidegoko erregistroa sortzeko eta arautzeko dena.

Atmosfera

34/2007 Legea, azaroaren 15ekoa, airearen kalitateari eta atmosferaren babesari 
buruzkoa.
100/2011 Errege Dekretua, urtarrilaren 28koa. Atmosfera kutsa dezaketen jardueren 
katalogoa eguneratzen da eta aplikatzeko oinarrizko xedapenak ezartzen dira.
1027/2007 Errege Dekretua, uztailaren 20koa, Eraikinetako Instalazio Termikoei 
buruzko araudia onartzen duena (2007ko abuztuaren 29ko BOE) (1751/1998 ED indar-
gabetzen du).
1826/2009 ED, azaroaren 17koa. Eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamendua 
aldatzekoa (1027/2007).
2008ko uztailaren 22ko Agindua, Eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamenduari 
lotutako arauak ematekoa.

Energia

178/2015 Dekretua, irailaren 22, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren 
jasangarritasun energetikoari buruzkoa.
56/2016 Errege Dekretua, otsailaren 12koa, efizientzia energetikoaren gainekoa den 
Europako Legebiltzarraren eta Kontseiluaren 2012ko abenduaren 25eko 2012/27/
UE Zuzentaraua jasotzeko, alderdi hauei dagokienez: auditoria energetikoak, zer-
bitzu-hornitzaileak eta auditore energetikoak akreditatzea, eta energia-hornikuntzaren 
efizientzia sustatzea.

Ura

1/2006 Legea, ekainaren 23koa, Urarena.
Hondakin-urak Behe Nerbioiko saneamendu sistema orokorrean isurtzea eta ur horiek 
araztea araupetzeko araudia (Bilbo Handiko Eskualdea) (BAO 63. zk., 1989/03/16koa).
181/2008 Dekretua, azaroaren 4koa, Uraren Kanonaren Araubide Ekonomiko-finantza-
rioaren Araudia onartzekoa.
Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren Saneamendu eta Arazketa Zerbitzuaren Ordenantza 
Arautzailea. (BAO 250. zkia. 2014ko abenduaren 31, asteazkena).



42

Declaración Ambiental enero - diciembre 2016 OSI Bilbao-Basurto 

Hondakinak

22/2011 Legea, uztailaren 28koa, hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzkoa.
833/1988 Errege Dekretua, uztailaren 20koa, hondakin toxikoei eta arriskutsuei 
buruzko maiatzaren 14ko 20/1996 Legea betearazteko Erregelamendua onartzen 
duena.
952/1997 Errege Dekretua, ekainaren 20koa, maiatzaren 14ko 20/1986 Legea (Hon-
dakin Toxiko eta Arriskutsuen Oinarrizkoa) betearazteko Erregelamendua aldarazten 
duena (erregelamendu hori, uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren bidez 
onetsi zen).
21/2015 Dekretua, martxoaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoan hondakin sanita-
rioak kudeatzeari buruzkoa. (2015eko martxoaren 9ko 46. EHAA).
MAM/304/2002 Agindua, otsailaren 8koa, Hondakinen europar zerrenda eta hondaki-
nak baloratu eta suntsitzeko operazioak argitara ematen dituena. (2002ko otsailaren 
19ko 43. BOE).
110/2015 Errege Dekretua, otsailaren 20koa, aparatu elektriko eta elektronikoen hon-
dakinen gainekoa.
PRE/222/2009/ Agindua, otsailaren 6koa, substantzia eta gai arriskutsu zenbait (mer-
kurioa daukaten neurgailuak) merkaturatzeko eta erabiltzeko mugak ezartzen dituen 
1406/1989 Errege Dekretuaren I. eranskina aldarazten duena.
49/2009 Dekretua, otsailaren 24koa, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta 
betelanak eginda desagerraraztea arautzen duena.
Bilboko Udal Ordenantzak ( 111.10/6/2000 BAO).
11/97 Legea, ontziei eta ontzien hondakinei buruzkoa.
106/2008 Errege Dekretua, 2008/02/01ekoa, pila eta metagailuei eta beroriekin lotu-
tako hondakinen ingurumen-kudeaketari buruzkoa. (2008/02/12ko 37. BOE).
710/2015 Errege Dekretua, uztailaren 24koa. Aldatu egiten du pila eta metagailuei eta 
beroriekin lotutako hondakinen ingurumen-kudeaketari buruzkoa den otsailaren 1eko 
106/2008 Errege-Dekretua.
105/2008 ED, otsailaren 1ekoa, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta 
kudeaketa arautzeko dena.
112/2012 Dekretua, ekainaren 26koa, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena 
eta kudeaketa arautzeko dena. (49/2009 Dekretua aldatzen du).

Lurzoruak 4/2015 Legea, ekainaren 25ekoa, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzekoa 
(123. EHAA; 2015/07/2).

Zarata Bilbon Ingurumena Babesteko Udal Ordenantza (111. BAO, 2000/06/10).

Legionella 865/2003 Errege Dekretua, uztailaren 4koa, legionelosia prebenitu eta kontrolatzeko 
higiene eta osasun alorreko irizpideak ezartzen dituena.

5.2.2 Legezko baldintzak eta ingurumen izaerako beste baldintza 
batzuk betetzea  

Ingurumenaren arloko legeria eta bestelako eginbeharrak aztertuta, horiek Erakundeko inguru-
men-alderdiei aplikatzea erabaki da.

Gainera, aldizka, ingurumenaren arloko betebeharren jarraipena egiten da, betetzen diren ala ez 
ebaluatzeko; horretarako, Administrazioak edo beste batzuek ezarritako baimenak, lizentziak eta 
beste edozein baldintza errebisatzen dira, betetzen diren ala ez ikusteko.

Erakundeak aplikatzekoa den legeria betetzen du. Eskatutako ingurumeneko baimenak dauzka; 
hauek, besteak beste: 
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Legezko baldintzak eta ingurumen izaerako beste baldintza batzuk 
betetzea.

Jarduera-lizentzia

2008ko maiatzaren 20an, Bilboko Udalak Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuari jakina-
razi zion Bilbo Eskualdeko zentroetan (gaur egun, Bilbo-Basurtu ESIan) garatzen den 
jarduera titulartasun publikoko ekipamendua egoera sanitarioan erabiltzea dela, eta, 
beraz, ez daukatela irekitze-lizentziaren derrigortasunik, honako araudian jasotzen 
denez: Hirigintza Antolamenduko Udal Plan Orokorraren 5.2.22. artikuluan, Hirigintza 
Lizentziei eta beroien izapidetzeari buruzko Ordenantzaren 105. artikuluan eta 2/2006 
Legearen, EAEko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 207. Artikuluan. 
2008ko uztailaren 3an, Alonsotegiko Udalak Jarduera-lizentzia eman zion Alonsotegiko 
Osasun Zentroari.
2010eko azaroaren 3an Bilboko Udalak Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuari jakina-
razi zion Indalecio Prieto kaleko 11. zenbakian dagoen Larreagaburu Osasun Zentroan 
garatzen den jarduera egoera sanitarioan titulartasun publikoko ekipamendua era-
biltzea dela, eta, beraz, ez daukala irekitze-lizentziaren derrigortasunik, honako arau-
dian jasotzen denez: Udal Plan Orokorraren 4.22.22 artikuluan, Hirigintza Lizentziei eta 
beroien izapidetzeari buruzko Ordenantzaren 105. artikuluan eta 2/2006 Legearen, 
Euskadiko lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 207. artikuluan. 
Bilboko Udaleko hirigintza arloan Sailkatutako Jardueren Aurretiazko Jakinarazpena 
egin zen, Saralegiko Osasun Zentroari zegokionez (2013ko apirilaren 30ean).
Bilboko Udaleko hirigintza arloan Sailkatutako Jardueren Aurretiazko Jakinarazpena 
egin zen, Txurdinagako Osasun Zentroari zegokionez (2014ko urtarrilaren 13an).
Alonsotegiko OZ irekitzearen gaineko aurretiazko jakinarazpena egin zitzaion Udalari 
2015eko martxoaren 17an.
Karmeloko OZ irekitzearen gaineko aurretiazko jakinarazpena egin zitzaion Udalari 
2016ko martxoaren 8an.
Miribillako OZ irekitzearen gaineko aurretiazko jakinarazpena egin zitzaion Udalari 
2016ko irailaren 30ean.

Hondakin sanitarioak

Osasun Publikoko zuzendariaren Ebazpen bidez, Bilbo Eskualdeko Osasun Zentroe-
tako (gaur egun, Bilbo-Basurtu ESIkoak) Hondakin Sanitarioak Kudeatzeko plana 
onartu zen.
Osasun Publikoko zuzendariak 2011ko otsailaren 2an emandako Ebazpen bidez, Larre-
agaburuko Osasun Zentroko hondakinak Kudeatzeko Plana onartu zen.
Saralegiko osasun zentro berriko Hondakinak Kudeatzeko Planaren gaineko txosten 
sanitarioa, 2013ko maiatzaren 3koa. 2013ko uztailaren 1eko Ebazpen bidez, Saralegiko 
Osasun Zentroko hondakinak Kudeatzeko Plana onartu zen.
Osasun Publikoko zuzendariak 2003ko maiatzaren 27an emandako Ebazpen bidez, 
Bilboko Txurdinagako Anbulatorioko hondakinak Kudeatzeko Plana onartu zen.
Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko Osasun Sailburuordetzan, hondakin sanitarioak 
eta bestelako hondakin arriskutsuak eragitearen gaineko komunikazioa aurkeztu zen 
(2015eko maiatzaren 8an, Alonsotegiko OZari buruz; eta, 2016ko urtarrilaren 21ean, 
Karmeloko OZari buruz).
Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko Osasun Sailburuordetzan, hondakin sanitarioak 
eta bestelako hondakin arriskutsuak eragitearen gaineko komunikazioa aurkeztu zen 
2016ko maiatzaren 6an, Miribillako OZari dagokionez.
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Hondakin arriskutsuak

2008ko urriaren 9an, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen sailburuordearen Ebazpen bidez, 
Bilbo Eskualdeko zentro guztiak (gaur egun, Bilbo-Basurtu ESIkoak) Euskal Autonomia 
Erkidegoko Hondakin Arriskutsuen Ekoizle Txikien Erregistroan inskribatu ziren.
2011ko urtarrilaren 21ean, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen sailburuordearen Ebazpen 
bidez, Larreagaburuko Osasun-Zentroa Euskadiko Autonomia Erkidegoko Hondakin 
Arriskutsuen Ekoizle Txikien Erregistroan inskribatu zen.
Ingurumen Administrazioko zuzendariaren 2013ko maiatzaren 27ko Ebazpen bidez, 
Saralegiko Osasun Zentroa Euskal Autonomia Erkidegoko Hondakin Arriskutsuen Ekoi-
zle Txikien Erregistroan inskribatu zen.
Ingurumen Administrazioko zuzendariaren 2014ko martxoaren 24ko Ebazpen bidez, 
Txurdinagako Anbulatorioa Euskal Autonomia Erkidegoko Hondakin Arriskutsuen 
Ekoizle Txikien Erregistroan inskribatu zen.
Ingurumen Administrazioko zuzendariaren 2015eko maiatzaren 29ko Ebazpen bidez, 
Alonsotegiko OZ Euskal Autonomia Erkidegoko Hondakin Arriskutsuen Ekoizle Txikien 
Erregistroan inskribatu da.
Ingurumen Administrazioko zuzendariaren 2016ko apirilaren 14ko Ebazpen bidez, 
berritu egin da Karmeloko OZ Euskal Autonomia Erkidegoko Hondakin Arriskutsuen 
Ekoizle Txikien Erregistroan inskribatzea.
Ingurumen Administrazioko zuzendariaren 2016ko ekainaren 21eko Ebazpen bidez, 
Osakidetzako Bilbao Basurto Erakunde Sanitario Integratuko Miribillako OZ Honda-
kin-ekoizle eta kudeatzaileen Erregistroan inskribatu da, EAEko Hondakin Arriskutsuen 
Ekoizle Txikien atalean, hain zuzen ere.

Hondakin ez-arris-
kutsuak

2008ko ekainaren 30ean, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren Ebazpen bi-
dez, Bilbo Eskualdeko zentroak (gaur egun, Bilbao Basurto ESIkoak) Industria Hondakin 
Geldoen Erregistroan inskribatu ziren.
2013ko otsailaren 14an, Txurdinagako Anbulatorioaren hondakin ez-arriskutsuen gai-
neko Adierazpena aurkeztu zitzaion Ingurumen Administrazioko Zuzendaritzari.
Alonsotegiko OZan garatzen den jardueraren ondorioz sorrarazitako hondakin 
ez-arriskutsuen gaineko adierazpena 2015eko ekainaren 16an ingurumen-organoari 
aurkeztu izanaren ziurtagiria, otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuaren arabera (honda-
kinak hondakindegietan biltegiratuta eta betelanak eginda desagerraraztea arautzen 
duena).
Karmeloko OZan sorrarazitako hondakin ez-arriskutsuen gaineko adierazpena 2016ko 
urtarrilaren 25ean ingurumen-organoari aurkeztu izanaren ziurtagiria, otsailaren 24ko 
49/2009 Dekretuaren arabera (hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta betela-
nak eginda desagerraraztea arautzen duena).
Miribillako OZan sorrarazitako hondakin ez-arriskutsuen gaineko adierazpena 2016ko 
ekainaren 2an ingurumen-organoari aurkeztu izanaren ziurtagiria, otsailaren 24ko 
49/2009 Dekretuaren arabera (hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta betela-
nak eginda desagerraraztea arautzen duena).
Bilbao Basurto ESIko ospitalez kanpoko zentro guztiak alta emanda daude IKS-eeM 
sisteman (EAEko Ingurumen Informazioaren Kudeaketa Integralerako Sistema).
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Isuriak

2008ko irailaren 25ean, Uren Partzuergoak erabaki zuen kolektorera isurtzeko baime-
na ematea eta B motako erabiltzaile gisa sailkatzea. 
2010eko ekainaren 2an, Bilbao Bizkaiko Uren Partzuergoko Isurketa Sailak adierazi 
zigun Larreagaburuko Osasun Zentroak kolektorera isurtzeko baimena zuela B motako 
erabiltzaile gisa.
2013ko apirilaren 16an, Bilbao Bizkaiko Uren Partzuergoko Isurketa Sailak adierazi 
zigun Saralegiko Osasun Zentroak kolektorera isurtzeko baimena zuela, B motako 
erabiltzaile gisa.
Bilboko Udalaren 2013ko martxoaren 7ko txostena, Txurdinagako Anbulatorioa era-
biltzaile gisa sailkatzeari buruz, Kolektorera Isurtzeko Erregelamenduaren arabera.
2015eko ekainaren 17an, Bilbao Bizkaiko Uren Partzuergoko Isurketa Sailak adierazi 
zigun Alonsotegiko Osasun Zentro berriak kolektorera isurtzeko baimena zuela, B 
motako erabiltzaile gisa.
2016ko martxoaren 22an, Bilbao Bizkaiko Uren Partzuergoko Isurketa Sailak adierazi 
zigun Karmeloko Osasun Zentroak kolektorera isurtzeko baimena zuela, B motako 
erabiltzaile gisa.
2016ko uztailaren 19an, Bilbao Bizkaiko Uren Partzuergoko Isurketa Sailak adierazi 
zigun Miribillako Osasun Zentroak kolektorera isurtzeko baimena zuela, B motako 
erabiltzaile gisa.

Erakundeak adierazten du ingurumenaren eremuan aplikagarri diren arauzko betebeharrak bete 
dituela, eta ez duela zigorrik jaso ingurumenari buruzko lege-urraketengatik.
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Ingurumenari buruzko 
bestelako informazio 
interesgarria

6.1  Kanpo-aintzatespenak
2016an, Bilbao Basurto ESIari EMAS erregistroko erakundeei eskaini-
tako Brontzezko Diploma eman zaio; horren bidez, aitortu egin nahi 
zaizkio bost urtetik gorako ziurtapen-aldian garatutako koordinazioa eta 
lidergoa, baita Bilboko ospitalez kanpoko eremuan egindako lana ere.

6.2  Interesdun alderdien 
ingurumen-jokabidea hobetzeko 
egindako ekarpena
Gure Erakundeak konpromiso irmoa dauka gizarte eta ingurumen arloko garapen iraunkorreko 
proiektuez kontzientziarazi eta horiek abiaraztearekin, erakundearen beste eremu batzuetan inte-
resdun alderdiekin la eginez. 

Horietako zenbait jarraian deskribatzen dira:

6.2.1  Barneko interesdun alderdiak  

2016an egindako proiektu eta zerbitzuen emaitzak

Proiektuak eta 
zerbitzuak

Zer interesdun 
talderi dagokion Emaitzak

Ingurumen Politika 
hedatzea, ezagutza 
eta sentsibilizazioa 
sortzea

Erakundea bera 
(Bilbao-Basurto 
ESI)

Prestakuntza IKS eeM Sistemaren gainean, hondakinak Eusko Jaur-
laritzaren aplikazioan erregistratzeko

ISO 14001:2015 arauari egokitzeko ikastaroetan parte hartzea.

Hondakin sanitarioak kudeatzearen gaineko prestakuntza-tailerrak.

 Merkantzia arriskutsuak kargatze eta deskargatzearen gaineko 
prestakuntza-tailerrak.

Diploma Bronce organizaciones 
EMAS

6
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6.2.2  Kanpoko interesdun alderdiak

Proiektuak eta 
zerbitzuak

Zer interesdun 
talderi dagokion Emaitzak

Ingurumen Politika 
hedatzea, ezagutza 
eta sentsibilizazioa 
sortzea

Beste erakunde 
batzuk

Erakarpen-lana egin diegu OSAKIDETZAko beste erakunde batzuei 
(Uribe, Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces...) erabiltzaileen autozainke-
taren ondoriozko hondakin sanitarioak “Jarri edukiontzian zure 
orratzak” programaren bidez kudeatzeari dagokionez.

Garbiketa-kontratako langileen prestakuntza Ingurumen Kudeake-
taz eta hondakinen kudeaketaz. 

Parte hartzen dugu ALBOAN Fundazioak eta Euskaltelek antola-
tutako “Gatazkarik gabeko teknologia” kanpainan, zeinaren bidez 
mugikorrak ematea sustatzen baita. Zentroetako Puntu Berdee-
tako edukiontzi espezifikoetan utzitako terminalak berrerabiliz eta 
birziklatuz bildutako dirua baliatuta, ingurumen-, hezkuntza- eta 
garapen-proiektuei lagundu nahi zaie.

Bilerak egin ditugu hainbat aliaturekin, ingurumen-kudeaketa 
partekatzeko (auditore-taldea eratzea): Galdakaoko Unibertsitate 
Ospitalea, Ezkerraldea - Cruces, Osasun Mentaleko Sarea, Transfu-
sioen Euskal Zentroa, Osatek eta Mutualia. 

Ingurumen Politika 
hedatzea, ezagutza 
eta sentsibilizazioa 
sortzea

Herritarrak / Era-
biltzaileak

Puntu berdeak edo hondakinak bereizteko puntuak jarri ditugu 
herritarren eskura zentro berrietan; eta, mantendu egin ditugu 
gainerakoetan bazeudenak.

Erabiltzaileen eskura jarri ditugu, bezeroak atenditzeko eremue-
tan, bai Ingurumen Adierazpena bai hondakinen kudeaketarekin 
lotutako informazio orokorreko triptikoak eta beste kartel batzuk 
(Puntu Berdeak). 

Kontsumo arduratsuaren inguruko etiketak banatu dira zentroe-
tako geletan.

Ingurumenaren egunean egindako jarduerak (Errekaldeko OZ, San 
Inazioko OZ): Ingurumenaren txokoan, kartelak jarri dira zentroko 
langileak kontzientziatzeko, baita informazio-orriak ere, udal-edu-
kiontzi bakoitzean bota beharrekoaren ingurukoak (edukiontzi 
horiak, urdinak edo berdeak). 

Ingurumen-hilabetekari informatiboak.

Herritarren aldetik, ez da ingurumenari lotutako kexarik jaso, ezta ere ingurumenaren arloko inte-
resdun beste ezein alderditatik ere.

6.2.3  Hornitzaileen ingurumen-jokabidea

Erakunde Zentraleko Kontratazio Zuzendariordetzan izapideak egin dira erakundeko kontrata-
zio-pleguetan ingurumenari buruzko baldintzak jaso daitezen.

Eskaintzak baloratzerakoan, ingurumenaren gaineko alderdi hauek hartzen dira kontuan:
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Kontratazioetan eskatutako ingurumen-betebeharrak

Baloratzen da:

• Hondakinen kudeaketa

• IHOBEren Erosketa eta Kontratazio Publikoko 
Gidaliburua

• Material biodegradagarriak erabiltzea

• Energia eraginkortasunez erabiltzea

• Ingurumena Kudeatzeko Sistemak ezartzea

6.3 Ingurumen-kudeaketarako inbertsioak
Hurrengo taulan erakusten dira gure ospitalez kanpoko zentroek 2016an ingurumenaren kudeake-
taren arloan egindako inbertsioak.

Ingurumenaren aldeko egintza Ingurumenarekiko inpaktua
Inbertsio-zen-

batekoa

Otxarkoagako OZko estalkiak iragazgaiztea
Energia-kontsumoak

41.900,03

Abusuko OZko fatxada isolatzea 6.624,29

Kanpoko ingurumen-auditoria (AENOR) Erakundearen ingurumen-kultura gehitzea 5.612,25

Emergentzietarako prestakuntza zentroetan 
(autobabes-planak, prestakuntza eta simu-
lakroak).

Emergentzietarako prestakuntza 34.144,99

Hasierako identifikazioa eta legezko inguru-
men-eskakizunak eguneratzea. Indarreko legeriari egokitzea 3.688,99

Zazpi Kaleetako OZko kondentsadore-bateria Energia aurreztea 680,08

Prestakuntza eman da merkantzia arris-
kutsuak manipulatu, kargatu eta deskar-
gatzeari buruz.

Merkantzia arriskutsuak oker maneiatzearen 
ondoriozko arriskuak prebenitzea 1.016,40

6.4  Ingurumenari lotutako gertaerak
2016an, bi gertarea izan ziren urari lotuta: bata, Zazpi Kaleetako zentroan (ura komunean sartzen 
den zorroa apurtzeagatik); eta, bestea, Otxarkoagako OZan (terrazatik ura iragazten zela eta, es-
tankotasun-froga egitean). Behar bezala tratatu ziren, euste eta zuzentze-neurriak hartuz.
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6.5  2017ko erronkak
Erakunde honetan sinetsita gaude berrikuntza etorkizunari begirako erronka bat dela, eta, gauzatze-
rakoan, irizpide argiak eduki behar direla jasangarritasunari eta ingurumen-errespetuari dagokienez, 
betiere aintzat hartuta bai oraingo gizartea bai etorkizunekoa. Ildo horretan, hobekuntza-proiektuei 
ekiten jarraitzen dugu. Jakin badakigu batzuk epe luzera planteatu behar direla, kontuan hartu be-
har baita zentro asko direla eta beraietako bakoitzean ezberdinak direla bai kontzientzia-maila bai 
gauzatzeko aukerak. Hona hemen 2017an zentroetan garatu nahi diren erronkak:

1.  Hondakin biosanitarioak % 1 murriztea. 

2.  Pilen kontsumoa % 0,2 murriztea. 

3.  Hondakinak hobeto bereiztea (“zabor orokor” gisa batzen diren hondakinak % 1 murriztea).

4.  Ur-kontsumoa % 1 murriztea.

5.  Paper-kontsumoa % 0,5 murriztea.

6.  Elektrizitate-kontsumoa % 0,2 murriztea

7.  Gas-kontsumoa % 0,2 murriztea

8.  RAEE hondakinak (aparatu elektrikoak eta elektronikoak) % 1 murriztea

9.  Erabiltzaileen ingurumenarekiko jokabidea hobetzea (entregatutako foileto-kopurua)

10.  Erabiltzaileek etxeko hondakin puntadunekin izandako gorabehera-kopurua, 4 baino gutxiago 
izatea. 

11.  Langileek ingurumenaren kudeaketaren arloan duten kontzientziazioa eta inplikazioa hobetzea 
(ingurumen-jardunbide egokiak betetzea, eta 2016an baino gorabehera gutxiago izatea).

Bestetik, Basurtuko Unibertsitate Ospitlaea EMAS Erregistroan inskribatzea eskatu da, Bilbao Ba-
surto ESIaren parte den aldetik. 

Erakundeko zuzendaritza-taldekoen konpromiso, interes eta laguntza aktiboari esker, IKS behar 
bezala hedatu ahal izan da. Eta, gainera, aitortu beharrekoa da langileen parte-hartze aktiboak 
bultzatu egiten dituela ingurumen-hobekuntza iraunkorrak, eta aurretiko baldintza eta funtsezko 
baliabidea dela ingurumen-emaitzak hobetzeko. 
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Egiaztatzea eta balioztatzea
Adierazpen honen ingurumen-egiaztatzailea AENOR Internacional S.A.U. izan da, Egiaztapenerako 
Estatuko Erakundeak (ENAC) ES-V-0001 zenbakiarekin akreditatutakoa .

Ingurumen Adierazpena herritarren eskura jarriko da inprimatutako formatuan Bilbao-Basurto 
Erakunde Sanitario Integratuko osasun-zentroetan, eta doan emango zaie eskatzen dutenei. 

Ingurumen-adierazpen hau 2018an ere eguneratu eta argitaratuko da.  
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