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1. AURKEZPENA 

 Erakundea EMAS erregistroan inskribatzea 

Ingurumen Adierazpen honen xedea da gure jarduerak ingurunean daukan inpaktua kontrolatzeko eta murrizteko, 

eta kutsadura prebenitzeko egiten dugun ingurumenaren kudeaketaren emaitzak jakinaraztea, pazienteei, 

erakundeko profesionalei, beste interes-talde batzuei, eta oro har, herritar guztiei. 

Adierazpen honetan emandako datuak 2019ko ekitaldikoak dira, eta Barrualde-Galdakaoko Erakunde Sanitario 

Integratua (aurrerantzean, Barrualde-Galdakao ESI) osatzen 

duten 76 osasun-zentroetako 3ri buruzko ingurumen-

informazioa deskribatzen du, 1221/2009 (EE) EMAS 

Erregelamenduaren arabera, zeina 2017/1505 (EE) 

Erregelamenduak aldatzen duen, I., II. eta III. eranskinetan.  

  

Erakundearen izena Barrualde-Galdakaoko Erakunde Sanitario Integratua 

Telefono zenbakia 94 400 70 00 

Irismena 

Osasun-zentroen zuzendaritza Langile kopurua Prozedurak 

Galdakao-Usansoloko Ospitalea 

Labeaga Auzoa, 46A 

48960 - GALDAKAO (Bizkaia) 

1541 (3 txanda) Pazienteentzako 

arreta, zerbitzu-

zorroaren arabera 

Gernika-Lumoko Ospitalea 

Aita Luis Villasante 1-8 

48300 – GERNIKA (Bizkaia) 

44 (3 txanda) 

Durangoko Anbulatorioa 

Herriko Gudarien kalea, 11, behea 

48200 – DURANGO (Bizkaia) 

19 (2 txanda) 

EMAS erregistroko zenbakia ES-EU-000062 
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  Erakundearen eta Osakidetzaren arteko harremana 

Barrualde-Galdakaoko ESIa Osakidetzaren sarekoa da, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren mendeko zuzenbide 

pribatuko erakunde publikoa. 

Osakidetzaren jarduera Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legeak eta Osakidetza-

Euskal Osasun Zerbitzua ente publikoaren estatutuak ezartzen dituen azaroaren 11ko 255/1997 Dekretuak 

arautzen dute. 

Osakidetzari atxikitako bitartekoen plangintza estrategikoa, bere jarduketak zuzentzea eta kudeaketaren 

goreneko kontrola Osakidetzako Administrazio Kontseiluak egiten du. Horrez gain, Zuzendaritza Nagusiarekin 

partekatuta, zerbitzu-erakundeen zerbitzu komunen aholkularitza-, kontrola- eta koordinazio- egitura ere 

badaukate. 

Osakidetzako zerbitzu-erakundeek osasun-zerbitzuak ematen dituzte, eta, horretarako, autonomia ekonomiko-

finantzarioaren eta kudeaketa-autonomiaren printzipioaren arabera dihardute. Erakunde horien artean dago 

Barrualde-Galdakaoko ESIa. Lehen mailako arretaren eta ospitale-arretaren arteko koordinazioa bultzatzeko 

sortutako egitura da, eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua erakunde publikoaren erakunde sanitario integratuei 

buruzko uztailaren 3ko 100/2018 Dekretuak arautzen du.  

 Erakundearen deskripzioa 

 

Barrualde-Galdakaoko ESIak 313.000 biztanle ingururi ematen die osasun-arreta. Kokapen geografikoa nagusiki 

Bizkaiko lurraldeari dagokio; kostaldean, Bermeotik Ondarroara arte hartzen du eta, barnealdean, berriz, 

Gipuzkoako mugarekin elkartzen da, Arabako lurraldera heldu arte, han baitaude Laudioko eta Aiarako unitateak.  

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/1997/07/9703850a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/1997/11/9705728a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/1997/11/9705728a.pdf
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/eli/es-pv/d/2018/07/03/100/dof/eus/html/
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/eli/es-pv/d/2018/07/03/100/dof/eus/html/
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Geografikoki oso sakabanatuta dagoenez gero, Barrualde-Galdakaoko ESIa eratu zenean, Durangoko, Galdakaoko, 

Aiarako, Gernikako eta Basauriko Kudeaketa Integratuko Unitateak abiarazi ziren, laguntzako prozesuak batera 

hedatzea sustatuz. Mikrosistema horien helburu nagusia da lehen mailako arretaren eta ospitalearen arreta 

integratua ematea, anbulatorioa erreferentzia nagusi duten herritarrei.  

Barrualde-Galdakaoko ESIak 76 osasun-zentro (horietako 35 kudeaketa propiokoak) eta 8 etengabeko arreta-gune 

(EAG) dauzka, honela banatuta: 

 2 ospitale: Galdakao-Usansoloko Ospitalea (GUO) eta Gernika-Lumoko Ospitalea (GLO). 

 4 Ospitalez kanpoko espezialitateetako anbulatorioak 

 13 osasun-zentro 

 57 kontsultategi 

Gaur egun, 3 instalazio hauek barne hartzen dituen EMAS III Ingurumenaren Kudeaketa Sistema dauka gure 

erakundeak: Galdakao-Usansoloko Ospitalea, arreta espezializatuko Durangoko Anbulatorioa eta Gernika-

Lumoko Ospitalea.  
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Izena Udalerria 
Kudeaketa Integratuko 

Unitatea 

Galdakao-Usansoloko Ospitalea Galdakao  

Gernika-Lumoko Ospitalea Gernika  

Durangoko Anbulatorioa Durango  

Amurrioko Osasun-zentroa Amurrio Aiara 

Artziniegako Kontsultategia Artziniega Aiara 

Urduñako Kontsultategia Urduña Aiara 

Arespalditzako Kontsultategia Arespalditza Aiara 

Laudioko Anbulatorioa Laudio Aiara 

Okondoko Kontsultategia Okondo Aiara 

Arrigorriagako Osasun-zentroa Arrigorriaga Basauri 

Ugaoko Kontsultategia Ugao Basauri 

Basauriko Anbulatorioa Basauri Basauri 

Kareaga Osasun-zentroa Basauri Basauri 

San Migel Kontsultategia Basauri Basauri 

Matienako Osasun-zentroa Abadiño Durango 

Atxondoko Kontsultategia Atxondo Durango 

Berrizko Kontsultategia Berriz Durango 

Elorrioko Kontsultategia Elorrio Durango 

Zaldibarko Kontsultategia Zaldibar Durango 

Zelaietako Kontsultategia Abadiño Durango 

Amorebietako Osasun-zentroa Amorebieta Durango 

Landako Osasun-zentroa Durango Durango 

Iurretako Kontsultategia Iurreta Durango 

Markinako Osasun-zentroa Markina-Xemein Durango 

Ondarroako Osasun-zentroa Ondarroa Durango 

Igorreko Osasun-zentroa Igorre Galdakao 

Lemoako Kontsultategia Lemoa Galdakao 

Etxebarriko Osasun-zentroa Etxebarri Galdakao 

Galdakaoko Anbulatorioa Galdakao Galdakao 

Aperribaiko Kontsultategia Galdakao Galdakao 

Usansoloko Kontsultategia Galdakao Galdakao 

Bermeoko Osasun-zentroa Bermeo Gernika 

Gernika-Lumoko Osasun-zentroa Gernika Gernika 

Elantxobeko Kontsultategia Elantxobe Gernika 

Lekeitioko Osasun-zentroa Lekeitio Gernika 

Kudeaketaren kontrola daukaten erakundeko osasun-zentroak 
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 Organigrama 

 

 

Organigrama honetan azalzen dira zerbitzu-erakundearen deskripzio funtzionala, batetik, eta bestetik, Barrualde-

Galdakaoko ESIaren aginte-lerroak. Bertan ikus daiteke zein zerbitzuren menpe dagoen ingurumenaren 

kudeaketa.  

 Jardueraren sailkapena, NACE kodeen arabera  

Ospitaleko jarduerak EJSN‐2009 kode berriaren 8610 multzoan daude; aurreko EJSN‐1993 kodearen 8511 

multzoaren baliokidea dena. 
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2. INGURUMEN KUDEAKETAKO SISTEMA 

 Testuingurua 

Erakundeak 2017-2020 aldirako Plan Estrategikoa zehaztuta dauka eta, bertan, testuingurua aztertu da. 

Xedean, ikuspegian eta balioetan jasangarritasunaren kontzeptua txertatu da, eta Erakundearen prozesu 

guztietan zabaltzen den zeharkako elementua da.  

«Xedea: gure herritarren osasuna hobetzeko lan egiten dugu, kalitatez, segurtasunez eta 

jasangarritasunez». 

Jasangarritasuna Erakundearen prozesu guztietara zabaltzeko, Barrualde-Galdakaoko ESIaren estrategiaren 

barruan, 4. ardatzean dago, hots, «jasangarritasunaren alde lan egitea osasun-sistemaren gizarte-, 

ingurumen- eta ekonomia-arloan», Gizarte Erantzukizun Korporatiboko politika baten bidez, zeinaren barruan 

ingurumen-kudeaketa ingurumen-arloaz arduratzen saiatzen baita.  

 

2017-2020 Plan Estrategikoaren 5 lan-ardatzak 

Erakundeak Euskaliten Kudeaketa Aurreratuko Ereduari jarraikiz egiten du kudeaketa. Ardatz horretan 

oinarritzen da BGko ESIaren kudeaketa asistentzialerako mapa eta mapa asistentzial integratua, 

pazienteekiko arreta ibilbide asistentzialetan oinarrituz.  

https://barrualdegaldakao.osakidetza.eus/es/Quienes_Somos/Est/PE/Paginas/default.aspx
https://barrualdegaldakao.osakidetza.eus/es/Quienes_Somos/Est/rse/pol/Paginas/default.aspx
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Barrualde-Galdakaoko ESIaren mapa asistentzial integratua 

Kudeaketa aurreratuko ereduak 6 elementu nagusi identifikatu ditu zerbitzu-erakundearen kudeaketa-

sistema garatzeko. Ingurumen-kudeaketa zerbitzu-erakundea kokatuta dagoen gizarte-ingurunean 

gauzatzen da eta bere baitara biltzen duen guztiarekiko zeharkakoa da, hau da, gure zerbitzu-erakundeko 

prozesu, zerbitzu eta pertsona guztiek kontuan hartu behar dute ingurumen-alderdia beren jarduketan, 

osasun-arloko helburuak betetzeko. 

Gainera, kudeaketa aurreratuko ereduak agintzen du zerbitzu-erakundeak hauexek egin behar dituela: 

 Identifikatzea zein ingurumen-ingurutan diharduen 

 ingurumen-arloko politikak eta helburuak zehaztea 

 pertsonak kontzientziatzea eta prestatzea 

 produktuen eta zerbitzuen bizi-zikloa kontuan hartzea 

 ingurumen-inpaktua ebaluatzea eta hobetzea 

 



 

 

 Ingurumen-politika 
 

 

Barrualde-Galdakaoko ESIak 2018ko ekainean onartu eta, egun, indarrean dagoen Ingurumen Politika da hauxe.  
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2.3. Ingurumen-kudeaketarako sistemaren deskripzioa 

Erakundeak zenbait kudeaketa-sistema dauzka ezarrita: kalitatearena, lan-arriskuen prebentzioarena eta 

ingurumenarena. Barrualde-Galdakaoko ESIaren ingurumen-kudeaketarako sistema UNE‐EN ISO 

14001:2015 Arauaren eta EMAS III Erregelamenduari 1221/2009 Europako Parlamentuarena eta 

Kontseiluarena, eta horren ondorengo aldaketakjarraikiz garatzen da, zeinak baimentzen duen 

erakundeek ingurumenaren auditoria eta kudeaketarako sistema komunitarioan (EMAS) borondatez parte-

hartzea.  

Barrualde-Galdakaoko ESIan ezarritako ingurumen-kudeaketako sistemak barne hartzen ditu medikuntzako 

eta osasuneko zerbitzuak emateko jarduera asistentzial eta ez asistentzial guztiak, bai eta Galdakao-

Usansoloko Ospitalean, Gernika-Lumoko Ospitalean eta Durangoko Anbulatorioan egiten diren jarduera 

osagarriak ere.  

Sistema hori etengabe hobetzen da, ISO 14001 Arauaren oinarrian dagoen PDCA/PEEE (planifikatu, egin, 

egiaztatu, ekin) zikloaren eredu kontzeptualari esker, eta gainera, ISO arau horrek ezartzen duen 

dokumentazio-sistemaren arabera egituratzen da. 

 

Kudeaketa-sistema horrek, bere helburuak ezartzean, kontuan hartzen ditu ingurumen-alderdiak eta bere 

produktu, jarduera eta zerbitzuen bizi-zikloaren ikuspegia. Erakundearen testuinguruaren azterketan 

oinarrituta ezarritako arriskuak eta aukerak, sistemaren irismena eta alderdi interesdunen itxaropenak eta 

premiak.  
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2.4 Ingurumen-kudeaketarako sistemaren erantzukizunak 

Kudeaketa-sistemaren barruan, horren funtzionamendu egokia bermatzeko erantzukizun zehatzak 

finkatzen dira, eta prozesuaren kudeatzailea Ekonomia eta Finantzako zuzendaria da.  

Gainera, ingurumena kudeatzeko gure eredua Ingurumena Hobekuntza-talde bati esker mantentzen 

eta garatzen da; talde horrek osasun-zentroaren ingurumen-proiektuak proposatzen eta garatzen 

ditu. 

Ingurumena hobetzeko taldea diziplina anitzekoa da, eta osasun-zentro eta zerbitzu askotariko 12 

profesionalek osatzen dute: 

 Hornikuntza 

 Mantentze-lanak 

 Ostalaritza 

 Erizaintza 

 Medikuntza prebentiboa 

 Kanpoko hornitzailea (GIROA) 

 Garbiketa 

 Zeladoreen Zerbitzua 

Beraz, prozesu horien kudeatzaileek eta ingurumen-teknikariak daukate kudeaketaren 

erantzukizuna. 

Bestalde, Ospitaleko profesionalen iritziak eta iradokizunak kontuan hartzeko eta erabakiak hartzean 

parte har dezaten, haien zalantzak eta iradokizunak komunika ditzakete, 1Ingurumeneko 

postontziaren bidez. Horrez gain, euren iritzia ezagutzeko, urtero online inkesta bat egiten da, 

Ingurumenaren Mundu Egunaren aitzakian. Hobekuntza-taldeak ebaluatzen ditu inkesta horren 

bitartez lortutako iradokizunak, eta lehentasuna daukatenak hautatu ondoren, martxan jartzen dira, 

zenbait ekintza zehatzen bidez (2018ko inkestaren emaitzak kontsultatu daitezke 63. orrialdean). 

 

  

                                                           

1 INGURUMENA.OSIBARRUALDE-GALDAKAO@osakidetza.eus 

mailto:INGURUMENA.OSIBARRUALDE-GALDAKAO@osakidetza.eus
mailto:INGURUMENA.OSIBARRUALDE-GALDAKAO@osakidetza.eus
mailto:INGURUMENA.OSIBARRUALDE-GALDAKAO@osakidetza.eus
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3. INGURUMEN-ARLOKO JOKABIDEA 

  Arriskuen eta aukeren azterketa 

Arriskuak eta aukerak aztertzeko, ingurumenean ondorio handienak dauzkaten erakundeko 

prozesuak eta instalazioak identifikatu dira; hauexek dira:  

Administrazioa eta kudeaketa Prozesu eta zerbitzu asistentzialak 

Ingurumen-kudeaketa Core, Mikrobiologia laborategiak 

Ingurumen arloko informazio-sistemak Anatomia patologikoa 

Mantentze- tekniko-legala Ebakuntza-gelak 

Materialen erosketa Ospitalizazioa 

Zerbitzuen kontratazioa Eguneko Ospitalea 

Sukaldea/garbitegia Larrialdiak 

Biltegia/garraioa Farmazia 

Garbiketa Anbulatorioak, osasun-zentroak eta kontsultategiak 

Energia kogenerazioa  

Instalazio eta prozesu nagusietan inplikatuta dauden liderrek urtero batzen dira. Bertan, 

erakundearen testuinguruko prozesu bakoitzean ingurumenerako egon daitezkeen arriskuak 

identifikatzen dira. Horrela, bi urtean behin, zerbitzu-erakunde osoa barne hartzen duen arriskuen 

ebaluazioa egiten dugu. 

Osasun zerbitzuetako ardunadurekin bilera 2020ko martxoaren lehen asterako programatuta 

zegoen, eta bertan behera geratu zen COVID-19aren pandemiaren hasieraren ondorioz, eta urte 

osoko lan-gainkargaren ondorioz, 2021era atzeratzea erabaki zen. Hutsegiteen eta hutsegiteen 

analisi modernoa metodologia erabiliz, aurreko urteetan identifikatutako arriskuak eta aukerak 

ebaluatu ziren, eta 2020rako, berriz, lehentasunezkotzat jotako arriskuak abiarazi ziren.  

Arriskuak edo aukerak 2020ko Kudeaketa Planerako ekintzak 

Hondakinen bereizketa desegokia 
Hondakinei buruzko online ikastaroa, prestakuntzako 
plataforma informatikoaren bidez 

Lurrun-ihesak galeria-hodian eta 
kondentsadore-ekarpen handiagoa 

Lurrun-lerroa aldatzea 

Garbitegiko xaboien lehiaketa berria 
aprobetxatzea 

Garbitegiko xaboien kontratazio-espediente berrian irizpideak 
txertatzea, arrisku-piktograma daukaten detergenteak 
biltegiratzeko modua egokitzeko 

Garbitegiko hirugarren garbigailua 
ordezkatuko dela aprobetxatzea (200 kg) 

Garbitegiko hirugarren garbigailua ordezkatu dela 
aprobetxatuz, aurregarbiketako ura garbiketan berrerabiltzea, 
depositua baliatuz (10eko murrizketa).  
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 Ingurumen alderdiak 

Ingurumen-arloko jarduketan hobetzeko, ezinbestean, bizi-zikloaren ikuspegitik identifikatu eta 

ebaluatu behar dira jarduerekin lotutako zuzeneko eta zeharkako ingurumen-alderdi guztiak, eta 

horiek sortzen dituzten ingurumen-inpaktuak. 

Barrualde-Galdakaoko ESIak bere jardueraren ondorioz (hala funtzionamendu normalerako 

egoeretan nola ezohiko edo emergentziako egoeretan) ingurumenean inpaktu esanguratsuak izan 

ditzaketen ingurumen-alderdiak identifikatzen eta ebaluatzen ditu, erakundeak hobetzeko 

ahaleginak horietara bideratu ahal izan ditzan. Hau da, ingurumen-alderdiak ebaluatzeari esker, gure 

erakundearen ingurumen-inpaktua murriztu dezaketen lan-arlo nagusiak identifikatzen ditugu, hala 

Galdakao-Usansoloko Ospitalean bertan nola Gernika-Lumoko Ospitalean eta Durangoko 

Anbulatorioan. 

ESIaren eta ingurumen-alderdien arteko elkarrekintzak koadro honetan jaso ditugu: 

Gehitu dira legionella-agerraldia, hondakinak galtzea edo desagertzea (ingurumen-larrialdietarako 

planean jasotako larrialdi-egoerak baitira, eta ez zeuden ingurumen-alderdi gisa sartuta), gehitu dira, 

halaber, metalezko obrak, hormigoizko obrak, eta berrizendatu dira Pladur obrak, igeltsuzko 

obrengatik. 

 Ingurumen-alderdia Jatorria* Egoera 
Lotutako 

inpaktuak Alderdia 

Ur-kontsumoa Sareko ura LJ Normala 
Baliabide 
naturalak 
agortzea 

Zuzenekoa 

Energiaren 
kontsumoa 

Elektrizitatea LJ, ADM, ZO Normala 

Baliabide 
naturalak 
agortzea  

Zuzenekoa 

Hotzerako energia LJ, ADM, ZO Normala Zuzenekoa 

Energia termikoa LJ, ADM, ZO Normala Zuzenekoa 

Gas naturala LJ, ADM, ZO Normala Zuzenekoa 

Propanoa LJ, ADM, ZO Normala Zuzenekoa 

C gasolioa LJ, ADM, ZO Normala Zuzenekoa 

Material-kontsumoa 

Informatikako kontsumigarriak LJ, ADM, ZO Normala Zuzenekoa 

Mantentze-lanetako kontsumigarriak ZO Normala Zeharkakoa 

Paperezko kontsumigarriak LJ, ADM, ZO Normala Zuzenekoa 

Detergenteak eta garbiketa-produktuak ZO Normala Zeharkakoa 

Laguntzako eta sendaketako materiala LJ Normala Zuzenekoa 

Produktu kimikoak LJ, ZO Normala Zeharkakoa 

Emisio 
atmosferikoak 

Gasezko berokuntzaren emisioak LJ, ADM, ZO Normala 

Kutsadura 
atmosferikoa  

Zeharkakoa 

Kogenerazioko zentralaren emisioak LJ, ADM, ZO Normala Zeharkakoa 

Sukaldeko emisioak ZO Normala Zeharkakoa 

Elektrizitate emisioak LJ, ADM, ZO Normala Zeharkakoa 

Hozgarriaren ihesen emisioak ZO Emergentzia Zeharkakoa 

Sendagasen emisioak LJ Normala Zuzenekoa 

Multzo elektrogenoaren emisioak ZO Normala Zeharkakoa 

Ibilgailuaren emisioak LJ, ZO Normala Zuzenekoa 

Berokuntzaren gasezko ihesa ZO Emergentzia Zeharkakoa 

Gas sendagaien ihesa LI, ZG Emergentzia Zeharkakoa 

Hondakin ez-
arriskutsuak 

Elikadurako olioak ZO Normala 
Ingurunea 
kutsatzea eta 

Zeharkakoa 

Txatarra ZO Anormala Zeharkakoa 

Higienekoak eta sanitarioak LJ, ADM, ZO Normala Zeharkakoa 
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Sendagaiak LJ Normala lurzorua 
okupatzea 

Zuzenekoa 

Obretako kristala ZO Anormala Zeharkakoa 

Obretako egurra ZO Anormala Zeharkakoa 

Obretako material-nahasketa ZO Anormala Zeharkakoa 

Obretako igeltsua ZO Anormala Zeharkakoa 

Obretako plastikoa ZO Anormala Zeharkakoa 

Obretako metalak ZO Anormala Zeharkakoa 

Obretako hormigoia ZO Anormala Zeharkakoa 

Paletak ZO Normala Zeharkakoa 

Hiri-hondakinekin bateragarriak - 
papera/kartoia LJ, ADM, ZO Normala Zuzenekoa 

Hiri-hondakinekin bateragarriak- 
plastikoak LJ, ADM, ZO Normala Zuzenekoa 

Hiri-hondakinekin bateragarriak - errefusa LJ, ADM, ZO Normala Zuzenekoa 

Hiri-hondakinekin bateragarriak - beira LJ Normala Zuzenekoa 

Ehunak LJ, ADM, ZO Normala Zuzenekoa 

Tamaina handikoak ZO Normala Zeharkakoa 

Hondakin 
arriskutsuak 

Olio industrialak ZO Anormala 

Ingurunea 
kutsatzea eta 
lurzorua 
okupatzea 

Zeharkakoa 

Amiantoa ZO Anormala Zeharkakoa 

Bateriak, metagailuak, pilak LJ, ZO Normala Zuzenekoa 

Zitostatikoak eta zitotoxikoak LJ Normala Zuzenekoa 

Disolbatzaile ez-halogenatuak LJ Normala Zuzenekoa 

Kutsatuta dauden ontziak LJ, ZO Normala Zeharkakoa 

Ekipamendu elektronikoak LJ, ADM, ZO Normala Zuzenekoa 

Kutsatutako iragazkiak LJ Normala Zuzenekoa 

Fluoreszenteak (hondakina) ZO Normala Zeharkakoa 

Pinturak ZO Anormala Zeharkakoa 

Erradiografiak LJ Normala Zuzenekoa 

Hondakin biosanitarioak LJ Normala Zuzenekoa 

Core laborategiaren hondakinak LJ Normala Zuzenekoa 

Hondakin kimikoak LJ Normala Zuzenekoa 

Hondakin anatomikoak LJ Normala Zuzenekoa 

Honakinen nahasketa LI Emergentzia Zuzenekoa 

Hondakinak galtzea edo desagertzea AA, SG Emergencias  

Isuriak 

Isuriaren karga kutsatzailea LJ, ZO Normala 

Uren kutsadura 

Zuzenekoa 

Saneamendu-sarera isurketa LJ, ZO Emergentzia Zuzenekoa 

Zorura isurketa LJ, ZO Emergentzia Zuzenekoa 

Osasun publikoa 
 

Legionela-agerraldia LJ, ADM, ZO Emergentzia Pazienteen 
gaixotasuna 

Zuzenekoa 

Jatorria 
LJ  Laguntzako jarduera 

 

ADM  Administrazioa  
ZO  Zerbitzu orokorrak  

 Ebaluatzeko metodologia  

Hiru osasun-zentroen ingurumen-alderdien ebaluazioa urtero eta automatikoki egiten da («business 

intelligence» motako tresna bati esker), Ingurumeneko aginte-taulan dauden ekitaldiko ingurumen-

adierazleen emaitzen bidez. 

Alderdiak ebaluatzeko metodologia formula honetan oinarritzen da: 

 

 

 

Baldin eta E 10 baino handiagoa bada, alderdia esanguratsua izango da. 

Baldin eta E 10 edo txikiagoa bada, ez da esanguratsua. 

E = Larritasuna + Maiztasuna + Joera + Arriskugarritasuna 
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Larritasun, Joera, Maiztasun eta Arriskugarritasun bakoitzari zenbakizko balio bat esleitzen zaio, 

irizpide hauei jarraikiz:  

Magnitudea – Adierazleak aurreko ekitaldiarekiko daukan aldearen ehunekoan oinarrituta esleitutako balioa.  

Emandako balioa Ehunekoa 

0 Negatiboa edo «zero» 

1 % 10 edo gutxiago 

2 % 20 edo gutxiago 

3 % 30 edo gutxiago 

4 % 40 edo gutxiago 

5 % 50 edo gutxiago 

6 % 60 edo gutxiago 

7 % 70 edo gutxiago 

8 % 80 edo gutxiago 

9 % 90 edo gutxiago 

10 % 100 edo gutxiago 

Joera – Adierazleak aurreko urteekiko daukan joeran oinarrituta esleitutako balioa. 

Emandako balioa Joera 

0 Adierazlearen balio absolutua aurreko urtearekiko beherakorra izatea.  

1 Adierazlearen balio absolutua aurreko urtearekiko gorakorra izatea.  

Maiztasuna – Jarraian azaltzen den balioa ematen zaio, isuriaren edo hondakina kontsumitu edo sortzeko 
maiztasunean oinarrituta.  

Emandako balioa Maiztasuna 

5 Jarraitua (egunean 3 aldiz baino gehiago) 

4 Egunerokoa (egunean 1-3 aldiz) 

3 Asterokoa (astean 1-3 aldiz) 

2 Hamabosterokoa edo hilerokoa 

1 Aldizkakoa (urtean 10 aldiz baino gutxiago) 

Izaera/Arriskugarritasuna - Kontsumitutako substantzien edo sortutako hondakin, igorpen, isuri edo emisio 
izaeraren edo arriskugarritasunaren arabera esleitutako balioa.  

Emandako 
balioa 

Arriskugarritasuna  

5 

Hondakin arriskutsuak - III. multzoa, horien tratamendua erraustea edo zabortegira botatzea 
denean.  
III. multzoko hondakin arriskutsuak sortzen dituzten produktu kimikoen kontsumoa. 
Berokuntza gasen ihesa 
Gas medizinalaren ihesa 
Gas hozgarriaren ihesa 
Saneamendu-sarera isurketa 

4 
Hondakin sanitarioak - II. multzoa. 
Baliabide naturalen eta energia-baliabideen kontsumoa (ura, gas naturala, energia). 
Materialen kontsumoa. 

3 

CO2 emisioak 
Isuriaren karga kutsatzailea (fekalak). 
Hondakin arriskutsuak - III. multzoa, horien tratamenduak materialak eta osagaiak berreskuratzen 
dituenean. 
Hiri-hondakinen antzekoak, horien tratamendua errausketa denean.  

2 
Hiri-hondakinen antzekoak, horien tratamendua zabortegira botatzea denean. 
Hiri-hondakinen antzekoak, tratamendu berezia behar dutenean (elikadurako olioak, tamaina 
handikoak) 

1 Hiri-hondakinen antzekoak - I. multzoa, horien tratamendua birziklatzea denean.  
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Ingurumen-larrialdiek sortutako ingurumen-alderdiak adierazgarritzat hartuko dira beti.  
 

 Galdakao-Usansoloko Ospitalea. 

3.4.1 Galdakao-Usansoloko Ospitalearen ingurumen-alderdi esanguratsuak 

Galdakao-Usansoloko Ospitalearen 2020ko ebaluazioan, 16 ingurumen alderdi balio esanguratsua 

lortu zuten 

Ingurumen alderdien ebaluazioa 

Ekoskan taldea Ekoskan adierazlea Zuzeneko/zeharkako 
alderdia 

 

Ur-kontsumoa Sareko ura Zuzenekoa  

Energiaren 
kontsumoa 

Elektrizitatea Zuzenekoa  
Hotzerako energia Zuzenekoa  
Energia termikoa Zuzenekoa  
Gas naturala Zuzenekoa  
Propanoa Zuzenekoa  
C gasolioa Zuzenekoa  

Material-kontsumoa 

Informatikako kontsumigarriak Zuzenekoa  
Mantentze-lanetako kontsumigarriak Zeharkakoa  
Paperezko kontsumigarriak Zuzenekoa  
Detergenteak eta garbiketa-produktuak Zeharkakoa  
Laguntzako eta sendaketako materiala Zuzenekoa  
Produktu kimikoak Zeharkakoa  

Isuri atmosferikoak 

Gasezko berokuntzaren emisioak Zeharkakoa  
Kogenerazioko zentralaren emisioak Zeharkakoa  
Sukaldeko emisioak Zeharkakoa  
Elektrizitate emisioak Zeharkakoa  
Hozgarriaren ihesen emisioak Zeharkakoa  
Sendagasen emisioak Zuzenekoa  
Multzo elektrogenoaren emisioak Zeharkakoa  
Ibilgailuaren emisioak Zuzenekoa  
Berokuntzaren gasezko ihesa Zeharkakoa  
Gas sendagaien ihesa Zeharkakoa  

Hondakin ez-
arriskutsuak 

Elikadurako olioak Zeharkakoa  
Txatarra Zeharkakoa  
Higienekoak eta sanitarioak Zeharkakoa  
Sendagaiak Zuzenekoa  
Obretako kristala Zeharkakoa  
Obretako egurra Zeharkakoa  
Obretako material-nahasketa Zeharkakoa  
Obretako igeltsua Zeharkakoa  
Obretako plastikoa Zeharkakoa  
Obretako metalak Zeharkakoa  
Obretako hormigoia Zeharkakoa  
Paletak Zeharkakoa  
Hiri-hondakinekin bateragarriak - 
papera/kartoia Zuzenekoa 

 

Hiri-hondakinekin bateragarriak- 
plastikoak Zuzenekoa 

 

Hiri-hondakinekin bateragarriak - errefusa Zuzenekoa  
Hiri-hondakinekin bateragarriak - beira Zuzenekoa  
Ehunak Zuzenekoa  
Tamaina handikoak Zeharkakoa  
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Hondakin 
arriskutsuak 

Olio industrialak Zeharkakoa  
Amiantoa Zeharkakoa  
Bateriak, metagailuak, pilak Zuzenekoa  
Zitostatikoak eta zitotoxikoak Zuzenekoa  
Disolbatzaile ez-halogenatuak Zuzenekoa  
Kutsatuta dauden ontziak Zeharkakoa  
Ekipamendu elektronikoak Zuzenekoa  
Kutsatutako iragazkiak Zuzenekoa  
Fluoreszenteak (hondakina) Zeharkakoa  
Pinturak Zeharkakoa  
Erradiografiak Zuzenekoa  
Hondakin biosanitarioak Zuzenekoa  
Core laborategiaren hondakinak Zuzenekoa  
Hondakin kimikoak Zuzenekoa  
Hondakin anatomikoak Zuzenekoa  
Honakinen nahasketa Zuzenekoa  
Hondakinak galtzea edo desagertzea   

Isuriak 

Isuriaren karga kutsatzailea Zuzenekoa  
Saneamendu-sarera isurketa Zuzenekoa  
Zorura isurketa Zuzenekoa  

Osasun publikoa 
 

Legionela-agerraldia Zuzenekoa  
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Ingurumen-alderdi esanguratsuen eta horiekin lotutako inpaktuen arteko erlazioa 

ALDERDIAK INPAKTUA OHARRAK 

2021eko 
kudeaketa-planera 

eramatea 

Energia-kontsumoa 

 

Hozteko energia Baliabide 
naturalak 
agortzea 

 

Justifikatuta: urte beroagoa, 2019an baino gradu gehiagorekin, 
orduan hotz handiagoa kontsumitu baita apiriletik ekainera eta 
abuztura, irailean. 

Ez da aplikatzen 

Energia termikoa Justifikatuta: ur bero sanitarioaren kontsumo handiagoa ospitale 
osoan, eta lurrun gehiago garbitegian. Pandemia dela eta, nahiz eta 
berogailu-gradu gutxiago egon diren egunean. 

Ez da aplikatzen 

 Mantenimenduko 
kontsumigarriak 

Baliabide 
naturalak 
agortzea eta 
hondakinak 
sortzea 

 

Justifikatua: kable-kontsumo handiagoa, pintura- eta papereztatze-
materialak eta glukometrorako pilak. 

Ez da aplikatzen 

Materialen 
kontsumoa 

 

Detergenteak eta 
garbiketa-
produktuak 

Justifikatua: lixiba, gel hidroalkoholiko eta gainazalen 
desinfektatzaile kontsumo handiagoa pandemiari aurre egiteko. 

Ez da aplikatzen 

Laguntza- eta 
sendaketa-materiala 

Justifikatua: eskularru ez-esterilaren kontsumo handiagoa Ez da aplikatzen 

 
E. elektrizitatea Atmosferaren 

kutsadura 

Justifikatuta: kontsumo elektrikoagatik emisioak sortzen dituen 
zentro bakarra Galdakaoko Ospitalea da, aurreko urteetan baino 
energia gehiago kontsumitu baitu, aireztapenaren gorakadak 
klimatizazio-eskaera handiagoa eragin duelako. 

Ez da aplikatzen 

Isuri atmosferikoak 

Hondakin ez-
arriskutsuak 

 

Higieniko-sanitarioak Atmosferaren 
kutsadura 

Justifikatuta: edukiontzien kopurua handitu egin da, ez baitzegoen 
komun guztietan. 

Ez da aplikatzen 

Sendagaiak Atmosferaren 
kutsadura 

Justifikatuta: mota horretako hondakinen tona erdiko igoera 
ikusten da, ageriko motibaziorik gabe; beraz, 2021erako 
hobekuntza-ekintza planteatzen da. 

2021erako 
hobekuntza-

ekintzak sartu dira 

Hormigoizko obrak Ingurunearen 
kutsadura eta 

Justifikatuta: aurreko ekitaldietan baino obra gehiago egin dira, 93 
obra, 2019an 71 eta 2018an 53 izan ziren bitartean. 
 

Ez da aplikatzen 

Obra metalak Ez da aplikatzen 
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Nahasketak egiteko 
obrak 

lurraren 
okupazioa 

 

 Ez da aplikatzen 

Igeltsuzko obrak  Ez da aplikatzen 
 

Zitostatikoak 
 

Justifikatua: 2,2 tona gehiago (2020: 18,4 Ton 2019: 16,25 Ton 
2020an 2019an baino 378 tratamendu onkologiko gehiago egin 
ziren) 

Ez da aplikatzen 

Ontzi kutsatuak Atmosferaren 
kutsadura 

Justifikatua: garbiketa-produktuen ontziak ugaritu egin dira COVID 
baino higienizazio-prozesu gehiago daudelako. 

Ez da aplikatzen 

Hondakin 
biosanitarioak 

Justifikatuta: hondakin biosanitarioak ugaritu egin dira 
pandemiaren ondorioz. 

Ez da aplikatzen 
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3.4.1 Jarraipena eta neurketa. Galdakao-Usansoloko Ospitalearen 

ingurumen-alderdiak 

Barrualde-Galdakaoko ESIak zenbait ingurumen-alderdi zehaztu ditu, bere ingurumen-

jokabidearen bilakaeraren jarraipena egin ahal izateko, horiekin lotutako ingurumen-alderdi 

esanguratsuei eta lege-eskakizunei dagokienez.  

Bilakaera hori neurtzeko eta monitorizatzeko, eta erakundeko osasun-zentroen ingurumen-

arloko informazioa zentralizatuta izateko, guk geuk diseinatutako ingurumeneko aginte-taula 

daukagu, Business Intelligence motako tresnan oinarritua, zeinak hilero informazioa ematen 

duen online, baita jarduera asistentzialari buruzko ratioekin lotzen ere. 

ADIERAZLE OROKORRAK UNITATEAK 

Energiaren zuzeneko kontsumoa guztira 

MWh 
MWh/bisitak 
MWh/plantilla 
Energia berriztagarriaren kontsumoaren ehunekoa, 
guztizko energia-kontsumoari dagokionez. 

Materialen kontsumoa 
T  
T / mila bisita 
T/plantilla 

Ur-kontsumoa guztira 
m3 
m3/bisitak 
m3/plantilla 

Isuriaren karga kutsatzailea Ekitox/m3ko 

Hondakinak sortzea 
T  
T/bisitak 
T/plantilla 

Gainazal zigilatua guztira 
Naturara orientatutako gainazala 

m2 
m2/plantilla 
m2/bisitak 

Berotegi-efektuko gasen emisioak guztira 
T  
T/plantilla 
Kg/bisitak 

Ondorengo ataletako tauletan Galdakao-Usansoloko Ospitalearen ingurumen-jokabidea 

islatzen da. Hauek dira kontuan hartu diren balioak, langile kopuruari (plantilla) eta gure osasun-

zentroetara datozen pertsonei dagokienez (bisitak): kontsultara, errehabilitaziora, proba 

diagnostikoa edo ebakuntza egitera  

URTEA PLANTILLA BISITAK 

2020 1633 1.223.872 

2019 1541 1.452.933 

2018 1539 1.318.883 
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Eraginkortasun energetikoa 

Galdakao-Usansoloko Ospitaleak energia guztia kogenerazioko planta batetik hartzen du (planta hori 

arduratzen da energiaren, berogailuetarako beroaren eta klimatizaziorako hotzaren horniketaz), eta 

ur beroa eta lurruna ematen duten galdara osagarrietatik (berogailuetarako, etxeko ur beroa eta 

barneko prozesuak, esaterako, garbitegia). 

Ospitaleak elektrizitatea eta gasa ez dauka kontratatuta konpainia hornitzaileetatik, kogenerazio 

planta ustiatzen duen enpresari zuzenean ordaintzen dio erabiltzen duen elektrizitate, bero eta 

hotza. 

Energia ekoizteko aldi bereko modu horrek zenbait abantaila dauzka, ohiko hornitzaileak 

kontratatzearekin alderatuta: 

 Zenbait energia mota aprobetxatzen dira eta, horregatik, ohiko zentral batek baino 

errendimendu-ahalmen handiagoa dauka. Aldi berean, horrek hiru abantaila nagusi dakartza: 

erregai gutxiago kontsumitzea, ekoizpen-kostu txikiagoa izatea, eta ingurumen-inpaktua 

murriztea. 

 Energia kontsumitzen den tokian bertan ekoizten da; hala, garraioak eragindako galera gutxiago 

daude, eta ospitalearen autonomia areagotu egiten da.  

Prozesu asistentzialez gain, ospitaleak zerbitzu orokorretako bi prozesu dauzka; horiek osasun-

zentroaren eskari energetikoa baldintzatzen dute: garbitegia eta sukaldea.  

Jarraian, dauden energia-iturrien kontsumoak adierazi dira: 

 

  2020 2019 2018 
2020/2019 
Aldakuntza 

Elektrizitatea (MWh) 11.048 10.893 10.996 1% 

Hozte-energia (MWh) 1.911 1.547 1.684 24% 

Berotze-energia (MWh) 12.875 12.361 12.246 4% 

Gas naturala (MWh) 151 191 190 -21% 

Zuzeneko energia-kontsumoa guztira (MWh) 25.985 24.992 25.116 4% 

Zuzeneko energia-kontsumoa guztira (MWh/bisitak) 0,021 0,017 0,019 23% 

Zuzeneko energia-kontsumoa guztira (MWh/plantilla) 16 16 16 -2% 

 

Zentroaren energia-kontsumoa handitu egin da 2020an. Energia termikoaren eta hozkailuaren 

eskariak gora egin du, baina ez dago lotuta 2Berokuntzako Eguneko Graduen igoerarekin; izan ere, 

2020a 2019a baino urte epelagoa izan da (2020:1254 EG 2019:1470 EG;). Energia-eskaria handitu da, 

batez ere, aireztapenean etengabe klimatizatu behar direlako guneak (pandemiaren ondorioz). 

                                                           
2 Berokuntzako gradu/eguneko: herri bateko neguaren laztasun mailaren adierazlea da; izan ere, batezbesteko 

tenperatura eta berokuntzarako nolabaiteko konfort-tenperaturarekin lotzen ditu. 
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Energia berriztagarriaren kontsumoa 

Horrez gain, 2008tik planta fotoboltaikoa dago, eta 100 kW-ko potentzia instalatua dauka; halaber, 

2018ko urtarrilean, 500 kW-ko biomasako galdara bat jarri zen martxan. 

Jarraian, azken 3 urteotan ekoitzitako energia berriztagarriaren datuak azaltzen dira, baita energia 

berriztagarriaren kontsumoaren ehunekoak ere, guztizko energia-kontsumoarekiko:  

 2020 2019 2018 

Biomasatik lortutako energia (MWh) 386 856 90 

Ekoitzitako eguzki-energia (MWh) 94 97 83 

Energia berriztagarria / guztizko energia (%) 1,85% 3,82% 0,69% 

2020an ospitaleak kontsumitutako energiaren % 2a berriztagarria izan zen. 

Materialen kontsumoarekin lotutako eraginkortasuna 

Gure jardueraren konplexutasuna dela-eta, zerbitzu-erakundearen materialen katalogoan 15.000 

material mota ezberdin baino gehiago daude, eta askotarikoak dira.  

Eraginkorragoa izateko, materialak 6 multzotan sailkatzen ditugu, halako moldez non informazioa 

laburrago eman baitaiteke; hala ere, gure aginte-taulan material bakoitza zehatz-mehatz azter 

dezakegu. 

Jarraian, material multzoaren araberako kontsumoa adieraziko da, tonatan: 

 

Materiala Unitateak 2020 2019 2018 
2020/2019 
Aldakuntza 

Informatikako 
kontsumigarriak 

T 0,014 0,039 0,102 -64% 

T / mila 
bisita 

0,00001 0,00003 0,00008 -57% 

T/Plantilla 0,00001 0,00002 0,00007 -66% 

Paperezko 
kontsumigarriak 

T 53 56 61 -5% 

T / mila 
bisita 

0,043 0,038 0,047 12% 

T/Plantilla 0,03 0,04 0,04 -11% 

Detergenteak eta 
garbiketa-
produktuak 

T 105 94 98 12% 

T / mila 
bisita 

0,086 0,065 0,074 33% 

T/Plantilla 0,065 0,061 0,064 5% 

Laguntzako eta 
sendaketako 
materiala 

T 179 198 199 -10% 

T / mila 
bisita 

0,15 0,14 0,15 7% 

T/Plantilla 0,11 0,13 0,13 -15% 

Produktu kimikoak 

T 661 783 827 -16% 

T / mila 
bisita 

0,54 0,54 0,63 0% 

T/Plantilla 0,40 0,51 0,54 -20% 

Mantentze-
lanetako 
kontsumigarriak 

T 1,02 0,82 0,52 24% 

T / mila 
bisita 

0,0008 0,0006 0,0004 47% 

T/Plantilla 0,0006 0,0005 0,0003 17% 
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Sendagasak 

T 22,21 21,28 20,10 4% 

T / mila 
bisita 

0,0181 0,0146 0,0152 24% 

T/Plantilla 0,01 0,01 0,01 -2% 

Guztizko orokorra 

T 1.022 1.154 1.206 -11% 

T / mila 
bisita 

0,83 0,79 0,91 5% 

T/Plantilla 0,63 0,75 0,78 -16% 

 
Mantentze-lanetako kontsumigarriei dagokienez, gehiago kontsumitu dira kableak, pintura- eta 

papereztatze-materialak eta glukometrorako pilak. Garbiketa-produktuak gehiago kontsumitu dira 

lixiba, gel hidroalkoholikoa eta gainazalen desinfektatzailea, pandemiari aurre egiteko. Material 

sanitarioari dagokionez, eskularru ez-esterilen, maskaren eta gainerako babes-gailuen kontsumo 

handiagoa nabarmentzen da. 

Ur kontsumoa 

  2020 2019 2018 
2020/2019 
Aldakuntza 

Guztizko ur-kontsumoa (m3)            102.528               114.135               116.510    -10% 

Ur-kontsumoa (m3/bisitak) 0,08 0,09                   0,09    -3% 

Ur-kontsumoa (m3/plantilla)                       63                          74                          76    -15% 

 

 

2020an, 11.607 m3 ur gutxiago kontsumitu da, hau da, 2020an baino % 10 gutxiago. Batez ere, 

programatutako jarduera kirurgikoa bertan behera geratu delako gertatu da hori. 
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Isuariaren karga kutsatzailea 

 

Galdakao-Usansoloko Ospitaleak azterketak egin behar ditu hiruhilebetero, konplexutasun 

handiagoko osasun-zentroa izan eta laborategia bezalako zerbitzuak dauzkalako. 2019ko 

azterketetako emaitza guztiak legeak ezarritako mugen barruan egon ziren. Jarraian, hiru hilean 

behingo azterketen emaitzak jasotzen dira, bai eta Galdakao-Usansoloko Ospitalearen isurien karga 

kutsatzailearen laburpena ere, azken hiru urteotako kontsumoaren arabera. Too 

  2020 2019 2018 
2020/2019 
Aldakuntza 

Isuriaren karga kutsatzailea (ekitox) 727.570 830.382 904.668 -12,38% 

Ur kontsumoa m3 102.528 113.216 115.991 -9,44% 

karga/m3 7,1 7,3 8,3 -3,25% 
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Hondakinak 

Ospitalean sortutako hondakinak behar bezala kudeatzeko, kontuan hartu behar da gaur egun EAEn 

indarrean dagoen hondakin sanitarioen sailkapena, martxoaren 3ko 21/2015 Dekretuak (Euskal 

Autonomia Erkidegoan hondakin sanitarioak kudeatzeari buruzkoa) onartua. Sailkapen horren 

laburpena kontsulta daiteke eranskinean (ikus 68. or.). 

Erkidegoko sailkapen eta araudi horrez gain, araudi horrek arautzen ez dituen beste hondakin batzuk 

sortzen ditugu; arriskutsuak eta ez-arriskutsuak dira eta Hondakin eta Lurzoru Kutsatuei buruzko 

Legeak (uztailaren 28ko 22/2011 Legea) arautzen ditu. Estatuko sailkapen horren laburpena eta 

horren azken helmuga kontsulta daiteke eranskinean (ikus 68. or.) 

Taula honetan, Galdakao-Usansoloko Ospitalean sortzen diren hondakin mota guztien urteko 

guztizko ekoizpenaren emaitzak jaso dira, Estatuko sailkapenaren arabera (22/2011 Legea); baita 

honakoen araberako datu haztatuak ere: langile kopurua (plantilla) eta kontsultan, errehabilitazioan, 

proba diagnostikoetan eta ebakuntzetan artatutako pazienteen kopurua (bisitak). 

  Unitateak 2020 2019 2018 
2020/2019 
Aldakuntza 

  T               1.078                 1.020                     953    6% 

Hondakin ez-
arriskutsuak 

Kg / bisitak                0,88                   0,70                   0,72    
26% 

  T  / plantilla                0,66                   0,66                   0,62    0% 

  T                   217                     205                     207    6% 

Hondakin arriskutsuak Kg / bisitak                0,18                   0,14                   0,16    26% 

  T  / plantilla                0,13                   0,13                   0,13    0% 

  T               1.295                 1.224                 1.161    6% 

Hond. guztira Kg / bisitak                1,06                   0,84                   0,88    26% 

  T  / plantilla                0,79                   0,79                   0,75    0% 

Hondakin ez-arriskutsuen sorrerak gora egin du, batez ere eraikuntzako hondakinen zatikiak, ekitaldi 

honetan izan diren obra kopuru esanguratsuagatik. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13046
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13046
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Hondakin arriskutsuei dagokienez, hondakin biosanitarioek nabarmen egin dute gora, eta 33 tona 

gehiago sortu dira; gainera, horien hazkundea pandemiaren olatuen gorakadei lotuta dago erabat.

 

Halaber, 100 kg ontzi kutsatu gehiago sortu dira produktu desinfektatzaile eta laborategiko 

erreaktibo gehiago erabiltzeagatik. 

Biokimikako laborategiko hondakinei dagokienez, 18 tona gutxitu dira, hondakin horiek % 80 

murrizten dituen ekipo berri baten instalazioari esker. 

Biodibertsitatea 

Galdakao-Usansoloko Ospitalea inguruko biodibertsitatearekin harreman handiena daukan Bizkaiko 

osasun-zentroetako bat da, ez baitago hiri-eremu batean. Landa zabalak, landa-guneak eta Ibaizabal 

ibaiaren hurbiltasuna definitzen dituen ingurune horretan, ohikoak dira sega-belardiak, sastrakadi 

eta hostozabalen (hala nola, haritz arrunta edo europarra (Quercus Robur), urkia (Betuna celtiberica), 

sahatsa (Salix atrocinerea) edo lizarra (Fraxinus excelsior)) baso txikien mesedetan txikitzen ari 

direnak. 
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Biodibertsitatearen gaineko inpaktua ahalik eta txikiena izan dadin, Ospitalearen ingurua lorategiz 

beteta dago, eta horrek aldaketa eko-sistemiko graduala ahalbidetzen du, osasun-zentroaren 

instalazioen eta landa eta baso-ingurunearen artean. 

Koadro honetan, ospitalea dagoen partzelaren lurzoruaren erabilera ageri da 

  2020 2019 2018 
2020/2019 
Aldakuntza 

Lurzoruaren guztizko erabilera (m2) 100.818 100.818 100.818 0% 

Lurzoruaren guztizko erabilera (m2) / Plantilla 62 65 66 -6% 

Lurzoruaren guztizko erabilera (m2) / Bisitak 0,082 0,069 0,076 19% 

Zigilatutako azalera, guztira (m2) 57.269 57.269 57.269 0% 

Zigilatutako azalera, guztira (m2) / Plantilla 35 37 37 -6% 

Zigilatutako azalera, guztira (m2) / Bisitak 0,047 0,039 0,043 19% 

Naturara bideratutako azalera, guztira (m2)  43.549 43.549 43.549 0% 

Naturara bideratutako azalera, guztira (m2/ Plantilla 27 28 28 -6% 

Naturara bideratutako azalera, guztira (m2) / Bisitak 0,036 0,030 0,033 19% 

 

Erakundearen jarduera-eremuan ez dago IUCN kategorietako edo zerrenda nazionaletako espezierik. 

Naturara bideratutako azalera mantendu egiten da lorategi eta baso-eremuak mantentzeko eta 

kontserbatzeko zerbitzu-kontratu bati esker. Kontratu horretan, besteak beste irizpide hauek sartzen 

dira:  

- Hondatuta dagoen landarea inguruko klima-baldintzetara hobeto egokitutako beste 

batzuekin ordeztea, ahal dela bertako espezieekin edo nekazaritza ekologikotik datozen 

espezieekin, indarrean dagoen erregulazioaren arabera. 

- Izurriteak kontrolatzeko plan integrala 

Eraikinaren azalera osoari dagokionez, jarraian erakusten dira metro karratu erabilgarriak:  

  2020 2019 2018 
2020/2019 
Aldakuntza 

Eraikinaren azalera (m2) 86.511 86.511 86.511 0% 

Eraikinaren azalera (m2)/ Plantilla 53 56 56 -6% 

Eraikinaren azalera (m2)/bisitak 0,071 0,060 0,052 19% 
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Berotegi-efektuko gasen urteko emisioak, guztira 
Ospitaleko berotegi-efektuko gasen inbentarioa ISO 14064 arauren arabera kalkulatu eta ziurtatu da.  

Datuak ez datoz bat aurreko memoriekin; izan ere, kalkulu-metodologia aldatu da, ISO 14064 

arauaren 2019ko bertsioaren eskakizunetara egokitzeko. 

Galdakao-Usansoloko Ospitalearen isurien iturri nagusiak, batetik, energia-kontsumoak egindako 

zeharkako emisioak dira (kogenerazio-zentraletik eta sare elektrikotik). Bestetik, pazienteei ematen 

zaizkien sendagasek egindako zuzeneko emisioak daude, esaterako, N2O eta CO2 gasak.  

2020rako, lehen aintzat hartzen ez ziren emisio-iturriak sartu dira inbentarioan, hala nola 

bileretarako langileen bidaietatik eratorritakoak eta anbulantzietatik eratorritako emisioak. 

    2020 2019 2018 
2020/2019 
Aldakuntza 

2020/2018 
Aldakuntza 

Zuzeneko 
emisioak 

Sukaldeko emisioak               27                  35                  35    -22% -21% 

Hozgarriaren ihesen 
emisioak 

                 4                     4                471    -66% -90% 

Sendagasen emisioak             605                835                656    -28% -5% 

Multzo 
elektrogenoaren 
isgorpenak 

                 7                     7                     7    0% 0% 

Ibilgailuaren emisioak                  5                     5                  10    11% -31% 

Guztira             647                885            1.178    -27% -45% 

Zeharkako 
emisioak 

Kogenerazioko 
zentralaren emisioak 

              64                  47                  47    34% 34% 

Elektrizitate emisioak         7.850            7.864            7.672    0% 2% 

Pazienteen garraio 
emisioak 
(anbulantziak) 

            220                119                147    86% 50% 

Negozio bidaietarako 
garraio emisioak 

            103                101                  95    2% 8% 

Guztira          8.237             8.130             7.961    1% 3% 

Emisioak guztira           8.884             9.015             9.139    0% 2% 

Emisioak guztira (T/plantilla)              5,4                 5,9                 5,9    -6% -3% 

Emisioak guztira  (Kg/bisita)              7,3                 5,6                 6,0    30% 27% 

 

255 tona gutxiago sortu dira, hau da, % 2 gutxiago oinarri-urtearekin alderatuta. 

Gure karbono-aztarnari buruzko xehetasun gehiago ikus daitezke gure web orrian.  

 

 

 

https://www.osakidetza.euskadi.eus/calidad-asistencial-y-sostenibilidad-ambiental/ab84-tbgcon/es/
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Airera doazen beste emisio batzuk 
Jarraian, gas naturalaren kontsumoaren ondorioz airera egindako beste emisio batzuei buruzko taula 

ikus daiteke, kopurua gramo eta kilogramotan adierazita. 

    2020 2019 2018 
2020/2019 
Aldakuntza 

Bestelako emisioak  PM (gr)                   646                     821                     819    -27% 

   SO2 (Kg)                   129                     164                     164    -27% 

   Nox (Kg)            54.239              68.977              68.775    -27% 

 

Ez daukagu 2020rako konbertsio-faktorearen balioa; horregatik, ez dira kalkulatu kontsumo 

elektrikoaren ondorioz airera egindako beste emisio batzuk. 
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 Gernika-Lumo Ospitalea 

3.2.1 Gerrnika-Lumoko Ospitalearen ingurumen-alderdi 

esanguratsuak 

Gernika-Lumoko Ospitalearen 2020ko ebaluazioan, ingurumen-alderdietatik 9k balio esanguratsua lortu 

zuten.  

Ingurumen-alderdien ebaluazioa                                                                                                                                                 

Ekoskan taldea Ekoskan adierazlea  Zuzeneko/zeharkako alderdia… ebaluazioa 

Ur kontsumoa                      Sareko ura  zuzenekoa  

 

Argindar kontsumoa           

Argindarra  zuzenekoa  

Gas naturala  zuzenekoa  

 

 

 

Materialen kontsumoa      

Kontsumigarri informatikoa  zurenekoa  

Mantentzeko kontsumigarria  zeharkakoa  

Paperezko kontsumigarria  zuzenekoa  

Detergenteak eta produktuak  zeharkakoa  

Sendagasak   zuzenekoa  

Material asistentziala eta…  zuzenekoa  

Produktu kimikoa  zeharkakoa  

 

Isurketak atmosferara        

Gas berogailuaren isurketa  zeharkakoa  

Argindarraren isurketa  zeharkakoa  

Gas hozgarrien isurketa  zeharkakoa  

Sendagasen isurketa  zuzenekoa  

Talde elektrogenoaren isurketa  zeharkakoa  

Autoen isurketa  zuzenekoa  

 

Hondakin ez arriskutsuak   

Higieniko-sanitarioak  zeharkakoa  

Medikamentuak  zuzenekoa  

Hiri-hondakin asimilagarria-papera/kartoia  zuzenekoa  

Hiri-hondakin asimilagarria- plastikoa  zuzenekoa  

Hiri-hondakin asimilagarria-errefusa  zuzenekoa  

Tamaina handikoak  zeharkakoak  

 

Hondakin arriskutsuak      

Radipgrafiak  Zuzenekoak  

Hondakin biosanitarioak  zuzenekoa  

Hondakin anatomikoak  zuzenekoa  
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Ingurumen-alderdi esanguratsuen eta horiekin lotutako inpaktuen arteko erlazioa 

ALDERDIAK INPAKTUA OHARRAK 
2021eko kudeaketa-planera 
eramatea 

Materialen 
kontsumoa      

Paperezko kontsumigarria Baliabide naturalak 
agortzea eta 
hondakinak sortzea 
 

Justifikatua: hitzorduak eta errezitazioak 
ezeztatzeko frankeoa ordainduta duten gutun-
azalen kontsumoa handitu egiten da. 

Ez da aplikatzen 

Detergenteak eta produktuak Justifikatua: lixiba, gel hidro alkoholiko eta 
gainazalen desinfektatzaile gehiago 
kontsumitzea pandemiari aurre egiteko. 

 

Produktu kímikoak 
Justifikatua: laborategiko biltegian stockak 
birjartzea 

 

Hondakin ez 
arriskutsuak   

Medikamentuak 
Atmosferaren 
kutsadura, berotegi-
efektua eta klima-
aldaketa 
 

Justifikatuta: 10 kg sendagai gehiago sortu dira, 
ez da garrantzitsutzat jotzen. 

 

Hiri-hondakin asimilagarria-
papera/kartoia 

Ia 3 tona paper gehiago sortu dira. 2021ean hondakin horren sorrera 
zaindu beharko da 

Tamaina handikoak Ingurunearen 
kutsadura eta lurraren 
okupazioa 

Justifikatuta: urteetan ez zen hondakin hori 
monitorizatzen. 

 

Hondakin 
arriskutsuak      

Radipgrafiak Atmosferaren 
kutsadura 

Justifikatua: fitxategia garbitzeagatik 110 kg 
plaka kudeatu dira 

 

Hondakin biosanitarioak Atmosferaren 
kutsadura, berotegi-
efektua eta klima-
aldaketa 

Justifikatuta: hondakin biosanitarioak ugaritu 
egin dira pandemiaren ondorioz. 

 

Hondakin anatomikoak Justifikatuta: zentro honetan ez da horrelako 
hondakinik sortzen, kudeaketa puntuala izan 
da. 
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3.2.2 Jarraipena eta neurketa: Gernika-Lumoko Ospitalearen 

ingurumen-adierazleak  

Ondorengo taulan jaso ditugu Gernika-Lumoko Ospitalearen ingurumen-jokabidearen bilakaeraren 

jarraipena egiteko zehaztutako adierazleak, horien ingurumen-alderdi esanguratsuen eta horiekin 

lotutako lege-eskakizunen arabera: 

ADIERAZLE OROKORRAK UNITATEAK 

Energiaren guztizko zuzeneko kontsumoa 
MWh 
MWh/bisitak 
MWh/plantilla 

Material-kontsumoa 
T  
T / mila bisita 
T/plantilla 

Ur-kontsumoa guztira 
m3 
m3/bisitak 
m3/plantilla 

Hondakinak sortzea 
T  
T /bisitak 
T /plantilla 

Okupatutako azalera (biodibertsitatea) 
m2 
m2/plantilla 
m2/bisitak 

Berotegi-efektuko gasen guztizko igorpenak 
T  
T /plantilla 
Kg/bisitak 

Gernika-Lumoko Ospitaleak kontsumoak monitorizatzeko plataforma dauka, uraren, energiaren 

eta konfort-parametroen kontsumoa neurtzen duena. Horri esker, osasun-zentroa jarraitutasunez 

eta denbora errealean monitorizatu dezakegu, baita denbora-tarte laburretan aztertu ere, hobetzeko 

ekintzen aurrean osasun-zentroak daukan erantzuna.  

Ondorengo ataletako tauletan, Gernika-Lumoko Ospitalearen ingurumen-jokabidea islatzen da. 

Hauek dira kontuan hartu diren balioak honakoak kontuan hartzen badituzu: langile kopurua 

(plantilla) eta gure osasun-zentroetara datozen pertsonak kontsulta batera, errehabilitaziora, proba 

diagnostikoa edo ebakuntza egitera (bisitak): 

URTEA PLANTILLA BISITAK 

2020 50 151.536 

2019 44 190.217 

2018 46 170.688 
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Eraginkortasun energetikoa  

Jarraian, dauzkagun energia-iturrien kontsumoak adieraziko dira: 

  2020 2019 2018 
2020/2019 
Aldakuntza 

Elektrizitatea (MWh)         1.128            1.246            1.476    -9% 

Gas naturala (MWh)         1.596            1.733            1.733    -24% 

Zuzeneko energia-kontsumoa guztira (MWh)         2.724            2.979            3.209    -18% 

Zuzeneko energia-kontsumoa guztira 
(MWh/bisitak) 

        0,018            0,016            0,019    3% 

Zuzeneko energia-kontsumoa guztira 
(MWh/plantilla) 

              54                  68                  70    -28% 

 

Martxoan eta apirilean energiareno kontsumoa igo zen, baina monitorizazio-tresnari esker, 

eraikinaren klimatizazio-kontsignak hobetu ziren, eta horrek gasaren eta elektrizitatearen kontsumoa 

murriztea ekarri zuen. 

Gernika-Lumoko Ospitalean kontsumitutako energia elektrikoa berriztagarria da; beraz, 

kontsumitutako energia guztiaren % 41.14 jatorri berriztagarrikoa da. 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

En
er

gí
a 

(M
W

h
)

2020 2019 2018



 

36 
 

Materialen kontsumoarekin lotutako eraginkortasuna 

Jarraian, material-taldearen araberako kontsumoa adieraziko da:  

Materiala Unitateak 2020 2019 2018 
2020/2019 
Aldakuntza 

Informatikako kontsumigarriak 

T 0,0001 0,0035 0,0058 -97% 

T/Plantilla 0,002 0,08 0,13 -97% 

T / mila bisita 0,001 0,02 0,03 -96% 

Paperezko kontsumigarriak 

T 3,34 1,82 1,73 83% 

T/Plantilla 66,73 41,47 37,56 61% 

T / mila bisita 22,02 9,59 10,12 130% 

Detergenteak eta garbiketa-
produktuak 

T 12,84 5,48 6,92 134% 

T/Plantilla 256,80 124,55 150,33 106% 

T / mila bisita 84,73 28,81 40,51 194% 

Laguntzako eta sendaketako 
materiala 

T 296 249 233 19% 

T/Plantilla 5,92 5,65 5,07 5% 

T / mila bisita 1,95 1,31 1,37 49% 

Produktu kimikoak 

T 0,67 0,16 0,54 334% 

T/Plantilla 13,46 3,52 11,65 282% 

T / mila bisita 4,44 0,81 3,14 445% 

Mantentze-lanetako 
kontsumigarriak 

T 0,06 0,04 0,06 35% 

T/Plantilla 1,16 0,98 1,38 19% 

T / mila bisita 0,38 0,23 0,37 70% 

Sendagasak 

T 313 256 243 22% 

T/Plantilla 6,26 5,83 5,28 7% 

T / mila bisita 0,0021 0,0013 0,0014 53% 

Gorakada handiena paper-kontsumoan gertatu da, hitzorduak eta errezitazioak bertan behera 

geratu direlako, eta garbiketa-produktuetan ere bai, pandemian garbiketa eta desinfekzioa 

areagotu egin direlako. 
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Ur kontsumoa 

  2020 2019 2018 
2020/2019 
Aldakuntza 

Guztizko ur-kontsumoa (m3)           1.128              1.483              2.140    -24% 

Ur-kontsumoa (m3/bisitak)              0,01                 0,01                 0,01    -5% 

Ur-kontsumoa (m3/plantilla)           22,56              33,70              46,52    -33% 

 

 

Aurrez aurreko bisiten kopuruak behera egin duenez, ur-kontsumoa nabarmen murriztu da. 

Hondakinak 

Estatuko legeriaren sailkapenaren arabera, zeina eranskinean kontsulta daitekeen (ikus 68. or.). 

Azken hiru urteotan Gernika-Lumoko Ospitalean sortutako hondakinen kopurua (T) hau izan da: 

Sailkapena Mota 2020 2019 2018 
2020/2019 
Aldakuntza 

Hondakin 
ez-

arriskutsuak 

T  29,70 28,39 30,54 5% 

Kg / bisitak 0,196 0,149 0,179 32% 

T  / plantilla 0,594 0,645 0,664 -8% 

Hondakin 
arriskutsuak 

T 4,940 2,180 2,080 127% 

Kg / bisitak 0,0260 0,0128 0,0122 103% 

T  / plantilla 0,1123 0,0474 0,0452 137% 

Guztira 

T  34,64 30,57 32,62 13% 

Kg / bisitak 0,203 0,190 0,190 7% 

T  / plantilla 0,753 0,660 0,710 14% 

 

 3.000 kg paper hondakin sortu dira, 2600 kg hondakin biosanitario gehiago, 2.000 kg errefus gutxiago 

eta 1600 kg plastiko gutxiago. 
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Biodiversidad 

Gernika-Lumoko Ospitalea erabat urbanizatuta dagoen leku batean dago; beraz, okupatzen duen 

lurzoruaren % 100 zigilatuta dago.  

  

Eraikinaren azalera osoari dagokionez, jarraian erakusten dira metro koadro erabilgarriak: 

  2020 2019 2018 
2020/2019 
Aldakuntza 

Eraikinaren azalera (m2) 14.500 14.500 14.500 0% 

Eraikinaren azalera (m2)/ Plantilla 290 330 315 5% 

Eraikinaren azalera (m2)/bisitak 0,10 0,08 0,08 -10% 

 

  

  2020 2019 2018 
2020/2019 
Aldakuntza 

Lurzoruaren guztizko erabilera (m2) 5.800 5.800 5.800 0% 

Lurzoruaren guztizko erabilera (m2) / Plantilla 116 132 126 -12% 

Lurzoruaren guztizko erabilera (m2) / Bisitak 0,038 0,030 0,034 26% 

Zigilatutako azalera, guztira (m2) 5.800 5.800 5.800 0% 

Zigilatutako azalera, guztira (m2) / Plantilla 116 132 126 -12% 

Zigilatutako azalera, guztira (m2) / Bisitak 0,038 0,030 0,034 26% 

Naturara bideratutako azalera, guztira (m2)  0 0 0   

Naturara bideratutako azalera, guztira (m2/ Plantilla 0 0 0   

Naturara bideratutako azalera, guztira (m2) / Bisitak 0,000 0,000 0,000   



 

39 
 

 

Berotegi-efektuko gasen urteko igorpenak, guztira 

Ospitaleko berotegi-efektuko gasen inbentarioa bezala, Gernika-Lumoko Ospitaleko inbentarioa ere 

ISO 14064 arauaren bidez kalkulatzen da.  

Gernika-Lumoko Ospitaleko isuri iturri nagusiak, berokuntzarako gas naturalaren galdarak 

igorritakoak dira, sarearen energia elektrikoaren kontsumoak zeharka isuritakoak ez dira ematen, 

erosten den argindarraren %100 berriztagarria baita. 

   2020 2019 2018 
 2020/2019 
Aldakuntza 

2020/2018 
Aldakuntza 

Zuzeneko igorpena 

Gasezko berogailuaren 
igorpenakk 

290 315 315 -8% -8% 

Hozgarriaren ihesak 95 288 556 -67% -83% 

Sendagasen igorpenak 19 37 0 -49% 9214% 

Multzo elektrogenoaren 
igorpenak 

3 3 3 0% 0% 

Ibilgailuaren igorpenak 3 3 3 0% 0% 

Guztira 410 646 877 -37% -53% 

Zeharkako igorpenak 
Argindar igorpenak 0 0 413 - -100% 

Guztira 0 0 413 - -100% 

Igorpenak guztira  410 646 1291 -37% -68% 

Igorpenak guztira (T/plantilla) 8 10 20 -18% -59% 

Igorpenak guztira (Kg/bisita) 2,7 2,4 5,4 13% -50% 

Horri esker, igorpenak %37 murriztu dira 2018. urtearekin alderatuta. Gas naturalaren eta gas 

sendagarrien emisioak murriztu egin dira, pandemiaren hilabeteetan aurrez aurreko jarduerak 

behera egin duelako. Gure karbono-aztarnari buruzko xehetasun gehiago ikus daitezke gure web 

orrian.  

 

Bestelako emisioak 

Jarraian, gas naturalaren kontsumoaren ondorioz airera egindako beste igorpen batzuei buruzko 

datuak ikus daitezke, kopurua gramo eta kilogramotan adierazita. 

   2020 2019 2018 
2020/2019 
Aldakuntza 

Bestelako emisioak 

SO2 (kg)                1.373                   1.311                   1.490    5% 

Nox (kg)           576.544              550.731              625.847    5% 

PM (gr)                6.864                   6.556                   7.451    5% 

 

 

https://www.osakidetza.euskadi.eus/calidad-asistencial-y-sostenibilidad-ambiental/ab84-tbgcon/es/
https://www.osakidetza.euskadi.eus/calidad-asistencial-y-sostenibilidad-ambiental/ab84-tbgcon/es/
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 Durangoko Anbulatorioa 

3.3.1 Durango Anbulatorioko ingurumen-alderdi esanguratsuak 
 

Durangoko Anbulatorioko 2020ko ebaluazioan, ingurumen-alderdietatik 8k balio esanguratsua lortu 

zuten.  

Ingurumen-alderdien ebaluazioa                                                                                                                                                 

Ekoskan taldea Ekoskan adierazlea  Zuzeneko/zeharkako alderdia… ebaluazioa 

Ur kontsumoa                      Sareko ura  zuzenekoa  
 

Energia kontsumoa           

Elektrizitatea  zuzenekoa  
Gas naturala  zuzenekoa  

 
 

Materialen kontsumoa      

Kontsumigarri informatikoa  zurenekoa  
Mantentzeko kontsumigarria  zeharkakoa  
Paperezko kontsumigarria  zuzenekoa  
Detergenteak eta produktuak  zeharkakoa  
Material asistentziala eta…  zuzenekoa  
Produktu kimikoak  Zeharkako  

 

Igorpenak atmosferara        

Gas berogailuaren igorpenak  zeharkakoa  
Argindarraren igorpenak  zeharkakoa  
Autoen igorpenak  zuzenekoa  

 

Hondakin ez arriskutsuak   

Medikamentuak  zuzenekoa  
Hiri-hondakin asimilagarria-papera/kartoia  zuzenekoa  
Tonerrak (hondakina)  zuzenekoa  

 

Hondakin arriskutsuak      

Bateriak  Zeharkako  
Zitostatikoak eta zitotoxikoak  Zuzenekoa  
Erradiografiak  zuzenekoa  
Hondakin biosanitarioak  zuzenekoa  
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Ingurumen-alderdi esanguratsuen eta horiekin lotutako inpaktuen arteko 

erlazioa 

 

 

 

 

 

 

ALDERDIAK INPAKTUA OHARRAK 

2021eko 
kudeaketa-

planera 
eramatea 

Energi kontsumoa Elektrizitatea 

Baliabide naturalak 
agortzea 

Justifikatuta: energia-
kontsumoa 2 MWh baino ez da 
handitzen, eta instalatu diren 
aire girotuko ekipoen ondorio 
da. 

Ez da aplikatzen 

MAterialen 
kontsumoa 

Mantentzeko 
kontsumigarria 

Baliabide naturalak 
agortzea eta 
hondakinak sortzea 

Justifikatua: 25 lanpara 
fluoreszente aldatzen dira LED 
bidez, eta glukometrorako 
pilen erabilera handitzen da 

Ez da aplikatzen 

Papera 

Baliabide naturalak 
agortzea eta 
hondakinak sortzea 
 

Justifikatua: hitzorduak eta 
errezitazioak ezeztatzeko 
frankeoa ordainduta duten 
gutun-azalen kontsumoa 
handitu egiten da. 

Ez da aplikatzen 

Detergenteak 
eta garbizteko 
produktuak 

Justifikatua: gainazalen 
desinfektatzaile kontsumo 
handiagoa pandemiari aurre 
egiteko 

Ez da aplikatzen 

Material 
asistencial y de 
curas 

Justifikatuta: eskularru ez-
esteril asistentzialaren 
kontsumo handiagoa 
pandemiari aurre egiteko. 

Ez da aplikatzen 

Produktu 
kimikoak 

Ur destilatuaren kontsumoa 
handitu egiten da, eta hori ez 
da adierazgarritzat jotzen, 
produktua kaltegarria ez 
delako. 

Ez da aplikatzen 

Hondakin 
arriskutsuak  

Bateriak 
Ingurunearen 
kutsadura 

Justifikatuta: pila-hondakinen 
18 kg sortu dira, eta 2019an ez 
zen kendu. 

Ez da aplikatzen 

Hondakin 
biosanitarioak  

Ingurunearen 
kutsadura eta lurraren 
okupazioa 

Justifikatuta: hondakin 
biosanitarioak ugaritu egin dira 
pandemiaren ondorioz. 

Ez da aplikatzen 
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3.3.1 Jarraipena eta neurketa. Durangoko Anbulatorioko ingurumen-

adierazleak 

Ondorengo taulan jaso ditugu Durangoko Anbulatorioaren ingurumen-jokabidearen bilakaeraren 

jarraipena egiteko zehaztutako adierazleak, horien ingurumen-alderdi esanguratsuen eta horiekin 

lotutako lege-eskakizunen arabera: 

ADIERAZLE OROKORRAK UNITATEAK 

Energiaren guztizko zuzeneko kontsumoa 
MWh 
MWh/bisitak 
MWh/plantilla 

Material-kontsumoa 
T  
T / mila bisita 
T/plantilla 

Ur-kontsumoa guztira 
m3 
m3/bisitak 
m3/plantilla 

Hondakinen sorkuntza 
T  
T /bisitak 
T /plantilla 

Okupatutako azalera (biodibertsitatea) 
m2 
m2/plantilla 
m2/bisitak 

Berotegi-efektuko gasen guztizko igorpenak 
T  
T /plantilla 
Kg/bisitak 

Ondoko atal hauetako tauletan, Durangoko Anbulatorioaren ingurumen-jokabidea islatzen da. Hauek 

dira kontuan hartu diren balioak honakoak kontuan hartzen badituzu: langile kopurua (plantilla) eta 

gure osasun-zentroetara datozen pertsonak kontsulta batera, errehabilitaziora, proba diagnostikoa 

edo ebakuntza egitera (bisitak): 

URTEAK PLANTILLA BISITAK 

2020 19 101.961 

2019 19 138.238 

2018 19 129.292 
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Iraunkortasun energetikoa  

Jarraian, dauzkagun energia-iturrien kontsumoak adierazten dira: 

  2020 2019 2018 
2020/2019 
Aldakuntza 

Elektrizitatea (MWh)                   86                      84                      93    3% 

Gas naturala (MWh)                211                   249                   287    -15% 

Zuzeneko energia-kontsumoa guztira (MWh)                297                   333                   380    -11% 

Zuzeneko energia-kontsumoa guztira 
(MWh/bisitak)          0,0029    

         0,0024             0,0029    21% 

Zuzeneko energia-kontsumoa guztira 
(MWh/plantilla)                   16    

                  18                      20    -11% 

Energia elektrikoaren kontsumoak gora egin du udako hilabeteetan erabiltzen diren aire girotuko 

hainbat ekipo instalatu direlako. 

Gas naturalaren kontsumoak behera egin du pandemiaren lehen hilabeteetan zentroa itxi delako. 

Durangoko Anbulatorioan kontsumitutako energia guztiaren % 28.95 jatorri berriztagarrikoa da. 

Materialen kontsumoarekin lotutako eraginkortasuna 

Jarraian, material-taldearen araberako kontsumoa adierazi da, tonatan:  

Materiala Unitateak 2020 2019 2018 
2020/2019 
Aldakuntza 

Informatikako 
kontsumigarriak 

T        0,0003             0,002                0,01    -85% 

T/Plantilla             0,02                0,09                0,32    -82% 

T / mila bisita          0,003                0,01                0,05    -75% 

Paperezko 
kontsumigarriak 

T             5,45                1,93                1,58    183% 

T/Plantilla        287,06           101,81             83,17    182% 

T / mila bisita             0,05                0,01                0,01    282% 

Laguntzako eta 
sendaketako materiala 

T             2,05                3,42                3,48    -40% 

T/Plantilla        107,73           180,05           182,90    -40% 

T / mila bisita             0,02                0,03                0,03    -20% 

Mantentze-lanetako 
kontsumigarriak 

T             0,02                0,00                0,01    331% 

T/Plantilla             0,91                0,19                0,37    367% 

T / mila bisita             0,17                0,03                0,06    526% 

Guztizko orokorra 

T             0,21                     -                       -        

T/Plantilla          10,79                     -                       -        

T / mila bisita             2,01                     -                       -        

Total general 

             7,72                5,36                5,07    44% 

             0,41                0,28                0,27    44% 

             0,08             0,002             0,002    3687% 
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Ur kontsumoa 

  2020 2019 2018 
2020/2019 
Aldakuntza 

Guztizko ur-kontsumoa (m3)                427                   481                   447    -11% 

Ur-kontsumoa (m3/bisitak)          0,0042             0,0035             0,0035    20% 

Ur-kontsumoa (m3/plantilla)                   22                      25                      24    -11% 

 

 

 

Hondakinak 

Estatuko legeriaren sailkapenaren arabera (ikus sailkapena 62. orrialdeko eranskinean), Durangoko 

Anbulatorioan azken hiru urteotan hondakin kopuru (T) hau sortu da:  

Sailkapena Mota 
2020 2019 2018 

2020/2019 
Aldakuntza 

Hondakin ez-
arriskutsuak 

T  0,98 2,09 9,01 -53% 

Kg / bisitak 0,01 0,02 0,07 -36% 

T  / plantilla 0,05 0,11 0,47 -53% 

Hondakin arriskutsuak 

T  0,37 0,06 0,03 512% 

Kg / bisitak 0,00 0,00 0,00 730% 

T  / plantilla 0,02 0,00 0,00 512% 

Guztira 

T  1,35 2,15 9,04 -37% 

Kg / bisitak 0,01 0,02 0,07 -15% 

T  / plantilla 0,07 0,11 0,48 -37% 

 

Hondakin ez-arriskutsu gutxiago sortu dira eta hondakin arriskutsu gehiago sortu da; zehazki, 

hondakin biosanitario gehiago, pandemiaren ondorioz. 

Biodibertsitatea 

Durangoko Anbulatorioa erabat urbanizatuta dago, eta, beraz, okupatzen duen lurzoruaren % 100 

zigilatuta dago 

0,00

50,00

100,00

150,00

1 2 3 4

2020 2019 2018
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  2020 2019 2018 
2020/2019 
Aldakuntza 

Lurzoruaren guztizko erabilera (m2) 1.358 1.358 1.358 0% 

Lurzoruaren guztizko erabilera (m2) / Plantilla 71 71 71 0% 

Lurzoruaren guztizko erabilera (m2) / Bisitak 0,013 0,010 0,011 36% 

Zigilatutako azalera, guztira (m2) 1.358 1.358 1.358 0% 

Zigilatutako azalera, guztira (m2) / Plantilla               89                   81                   81    11% 

Zigilatutako azalera, guztira (m2) / Bisitak        0,017            0,012             0,013    36% 

Naturara bideratutako azalera, guztira (m2)  0 0 0   

Naturara bideratutako azalera, guztira (m2/ Plantilla 0 0 0   

Naturara bideratutako azalera, guztira (m2) / Bisitak 0,000 0,000 0,000   

 

  2020 2019 2018 
2020/2019 
Aldakuntza 

Eraikinaren azalera (m2)             1.700                1.700                1.700    0% 

Eraikinaren azalera (m2)/ Plantilla                   89                      81                      81    11% 

Eraikinaren azalera (m2)/bisitak             0,017                0,012                0,013    36% 

 

Berotegi-efektuko gasen urteko igorpenak, guztira 

Ospitaleko berotegi-efektuko gasen inbentarioa legez, Durangoko Anbulatorioko inbentarioa ere ISO 

14064 arauaren bidez kalkulatzen da.  

Durangoko Anbulatorioaren igorpen-iturri nagusiak berokuntzarako gas naturalaren galdarak 

igorritakoak dira; sarearen energia elektrikoaren kontsumoak zeharka igorritakoak ez dira ematen % 

100 energia beriztagarria erosten baita, eta horri esker, 2018an baino CO2  40 tona gutxiago igorri 

dira atmosferara.  

 
 

  2020 2019 2018 
2020/2019 
Aldakuntza 

  
2020/2018 
Aldakuntza 

Zuzeneko igorpenak 

Gas berogailuaren igorpenak 38 45 52 -15% -26% 

Ibilgailuen igorpenak 1,5 1,4 1,5 4% 3% 

Guztira 40 47 54 -15% -26% 

Zeharkako igorpenak Elektrizitate igorpenak - - 26 - -100% 

Urteko igorpenak guztira  40 47 80 -15% -50% 

Urteko igorpenak guztira (Tn/plantilla) 2,1 2,5 4,2 -15% -50% 

Urteko igorpenak guztira (Kg/bisitak) 0,4 0,3 0,6 16% -37% 

Gure karbono-aztarnari buruzko xehetasun gehiago ikus daitezke gure web orrian.  

https://www.osakidetza.euskadi.eus/calidad-asistencial-y-sostenibilidad-ambiental/ab84-tbgcon/es/
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Bestelako aireratzeak 

Jarraian, gas naturalaren kontsumoaren ondorioz airera egindako beste igorpen batzuei buruzko 

datuak ikus daitezke, kopurua gramo eta kilogramotan adierazita.  

   2020 2019 2018 
2020/2019 
Aldakuntza 

Bestelako igorpenak 

SO2 (kg)                 181                       214                       247    -15% 

Nox (kg)           76.199                89.917              103.653    -15% 

PM (gr)                 907                   1.070                   1.234    -15% 

  

Ez daukagu 2020rako konbertsio-faktorearen balioa; horregatik, ez dira kalkulatu kontsumo 

elektrikoaren ondorioz airera egindako beste igorpen batzuk. 
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4. Sektoreko erakundeekin alderaketa 

Jarraian, gure bi ospitaleen datuak agertzen dira, Osakidetzaren sarekoak izanik ISO 14001 arauan 

ziurtagiria daukaten beste ospitale batzuen datuekin alderatuta. 

Adierazle energetikoak 

KWh/m2/lan egun  

 

Energia-kontsumoari dagokionez, Galdakao Usansoloko Ospitaleak eta Gernika Lumoko Ospitaleak 

gainerako ospitaleek baino energia-kontsumo txikiagoa dute, eta egunean 0,6 kwh/m2 inguru 

kontsumitzen dituzte. 

Adierazi behar da alderaketa egiteko garbitegiaren energia-kontsumoa kendu dela, gainerako 

ospitaleetan ez baitute industria-prozesu hori.  

Uraren adierazlea  

Litro/m2/lan egun 
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Uraren kontsumoari dagokionez, Galdakao-Usansolo Ospitaleak 3,6 litro inguru kontsumitzen ditu 

m2-ko eguneko. Gernika Lumoko Ospitaleak du kontsumo txikiena, 0,21 litro/m2 egunean. 

Hondakin adierazlea 

Biosanitario kg/ konplexutasuna 

 

Konplexutasunaren balioa ospitale bakoitzerako kalkulatzen da, paziente erabiltzaileen 

ezaugarriekiko oso bestelakoa izan eta elkarri eragiten dioten ezaugarri-multzoan oinarrituta (barne 

hartzen du gaixotasunaren larritasuna, pronostikoa, tratamenduaren zailtasuna, jarduketa 

medikoaren premia eta baliabide-kontsumoaren intentsitatea).  

Hondakinei dagokienez, alde handia dago osasun-zentroen artean: Galdakao-Usansoloko Ospitaleak 

4 kg hondakin sortzen ditu konplexutasunagatik, eta Gernika-Lumoko Ospitaleak, berriz, 3,5 kg; 

azken kopuru hori handia da, kontuan hartuta Gernika-Lumoko Ospitaleak gainerako osasun-zentro 

guztiek baino konplexutasun txikiagoa daukala. 
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5. Hornitzaile eta azpikontratisten ingurumen-kudeaketa 

Gure erakundea erosketa eta kontratazio publiko berdea lantzen ari da, 2012tik, bere 

espedienteetan. Erosketa mota horrek eraginkortasun handiagoa lortzen laguntzen du, produktuen 

eta zerbitzuen ingurumen-inpaktuak murriztea ahalbidetuz, eta, gainera, sektore pribatuan trakzio-

efektua lortuz. 

2019an izapidetutako kontratazio-espedienteen % 85ek ingurumen-irizpideak dituzte. 

2020an, gure erakundeak 19 erosketa- eta kontratazio-espediente formalizatu zituen; horietatik 34k 

ingurumen-irizpideak zituzten, kontratatu beharreko materialen edo zerbitzuen ezaugarrien arabera. 

Espediente horiek barne hartzen zituzten, besteak beste, ekodiseinu-irizpideak edo ekoetiketa 

ekologikoren bat, ontziratze-irizpideak, energia-kontsumoa, bizi-zikloaren analisia edo kontsumo-

aprobetxamendu handiagorako gailuak sartzea. 

 

 

 

Gure espedienteetan barne hartutako ekoetiketa batzuen adibideak 

6. INGURUMEN KUDEAKETA PROGRAMA 

ESI Jasangarria Proiektua 2017-2020 Plan Estrategikoaren laugarren ardatz estrategikoaren barruan 

kokatzen da eta funtsezko 5 arlotan oinarritzen da; horietako bakoitzaren barruan, zenbait helburu 

proposatzen dira eta, horiek gauzatzeko, ekintzak programatzen dira 

 

 

 

 

 

Energía Agua

Huella 
Carbono

Residuos
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 Ingurumen-arloko 2020ko helburuak eta xedeak 
 

  2020 urteko kuedeaketa planaren helburua Jatorria Arduraduna Epea Egoera Jarraipena Helburua Ebaluazioa 

Proiektua ingurumena   
Ekonomi eta 
finantza 
zuzendaria 

          

Alorra Lidergoa Gardentasuna eta ingurumen-hedapena sustatzea 

  
Gardentasuna eta ingurumenari buruzko 
informazioa ematea (memoria ziurtatuak 
argitaratzea eta zabaltzea) 

Kudeaketa 
sistema 

Ingurumen 
Teknikaria 

2020 Egin da 
Memoriak web orrian eta intraneten jarri dira, 
eta EMAS Adierazpena zigilatuta bidali da 
IHOBEra.  

Ingurumen-
ziurtagirien 
lorpena.  

Ziurtagiri berrituak( 
ISO 14001+ EMAS + 
Karbono Aztarna) 

  Langileak kontzientziatzea  
Kudeaketa 
sistema 

Ingurumen 
Teknikaria 

2020         

  Ingurumenaren Mundu Eguna ospatzea  

Parte-hartze 
eta 
komunikazio 
plana 

Ingurumen 
Teknikaria 

2020 Egin da 
Pazienteei menu bat ematen zaie, eta egun hori 
langileei gogorarazteko ekimen sinboliko bat 
jartzen da abian 

   

  
Ingurumen-informazioa hedatzea aldizkarian eta 
Zuzenean buletinean 

Parte-hartze 
eta 
komunikazio 
plana 

Ingurumen 
Teknikaria 

2020 Egin da 
Komunikazioen erregistroan ikus daitezkeen 
argitalpenak egiten dira. 

   

  
Intranetean  jarri 2019ko ingurumen-emaitzen 
bideoa  

Kudeaketa 
sistema 

Ingurumen 
Teknikaria 

2020 Egin da Bideoa Intranetean egoteat     

  
Ingurumen-larrialdietarako planaren fitxak 
euskarara itzultzea 

Kudeaketa 
sistema 

Euskera 
zerbituza 

2020 Egin da Fitxak intranetean egotea     

  
Gernikako Ospitaleko salgai arriskutsuekin 
egindako eragiketei buruzko araudia betetzea 
(97/2014 ED) 

Lege-
betekizunak 

Ingurumen 
Teknikaria 

2020 Egin da Segurtasuneko sailburuaren txostenak egin dira     

  
Erakundeen arteko Bizkaiko Ingurumen 
Batzordearen koordinazioa 

Aliantzak 
Ingurumen 
Teknikaria 

2020 Egin da 
2021erako egin da, eta funtzioak aldatzea 
eskatuko da 

    

  
UPV/EHUko Ingurumen eta Iraunkortasunari 
buruzko Masterreko praktiketako ikasle bat 
sartzea 

Pertson 
baliabideak 

Ingurumen 
Teknikaria 

2020 
Egiteke, 
2021ko 
planera  

Eskatu da, baina pandemiaren ondorioz 
praktiketako jarduera guztiak eten ziren. 

    

  
Europako Ospitale Berdeen Sarearekin 
lankidetzan aritzea eta esparru horretan 
aliantza berriak ezartzea 

Aliantzak 
Ingurumen 
Teknikaria 

2020 Egin da 

Pandemia garaian komunikazio handia egon 
zen Sareko kideen artean esperientziak 
partekatuz, hizkuntza dela-eta parte hartzeko 
mugak daude (ingelesa) 

    

file:///C:/Users/14263740Z/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/COMUNICACIONES/05-RG-SGA%20Comunicaciones%20internas%20y%20externas%20partes%20interesadas_2020.xls
file:///C:/Users/14263740Z/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/COMUNICACIONES/05-RG-SGA%20Comunicaciones%20internas%20y%20externas%20partes%20interesadas_2020.xls
https://barrualdegaldakao.osakidetza.eus/eu/Ba/mea/pea/Orriak/default.aspx
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Renascence "elikadura-sistema osasungarrien 
hobekuntzan osasun-sistemek duten zeregina" 
proiektuan talde fokal gisa laguntzea 

Aliantzak 
Ingurumen 
Teknikaria 

2020 Egin da 

Gaztelaniaz egindako bileretan parte hartzen 
da, baina ez ingelesez egindakoetan. 

    

  
Hondakinen kudeatzaileen parte-hartzea 
(interes-talde gisa identifikatuak) sartzea 
komunikazio- eta partaidetza-planean 

Interes taldeak 
Ingurumen 
Teknikaria 

2020 
Egiteke, 
2021ko 
planera 

Pandemia dela eta, ez da bilera presentzialik 
egin, eta 2021era lekualdatu da, arriskuaren 
kudeaketan lagun dezaten 

    

Alorra Ingurumen-alderdiak hobetzea   
Ingurumen 
Teknikaria 

2020         

  Energia-kontsumoa murriztea   
Mantentze 
lanetako 
arduradunburua 

2020     

Energia-
kontsumoa % 3 
murriztea % 
10eko energia 
berriztagarriaren 
ehunekoa 

Energia-
kontsumoaren 
murrizketa: % 0,12 
Energia 
berriztagarriaren 
ehunekoa % 9,52 

  
Energia-zerbitzuen kontratu bat abian jartzea, 
eraginkortasun-ekintzak garatzeko. 

Lege-
betekizunak 

Zuzendaritza 
nagusia 

2020 
Egiteke eta 
behin betiko 
ezabatzen da 

Ez da etorkizuneko kudeaketa-planetara 
aldatuko, ez baitago erakunde horren esku 
ekintza hori gauzatzea.  

  2 Ospitaleetako auditoria energetikoak egitea 
Lege-
betekizunak 

Mantentze 
lanetako 
arduradunburua 

2020 
Egiteke, 
2021ko 
planera 

Zuzendaritza nagusiak 2020ko abenduaren 
amaieran abian jarri ahal izan zuen auditoria 
horiek egiteko lizitazioa, eta, beraz, 2021ean 
egingo dira. 

  

Eraikinen egoera energetikoaren analisia egitea, 
Jasangarritasunari buruzko 4/2019 Legearen 
aldean (Energia mota, etiketa energetikoa, 
potentzia elektrikoa, potentzia termikoa >70kw) 

Lege-
betekizunak 

Mantentze 
lanetako 
teknikaria 

2020 Egin da 

Mantentze-lanetako buruak ekintzen azterketa 
eta bi egoera betetzeak ekarriko lukeen kostua 
bidali ditu: iraunkortasun-dekretua eta 
iraunkortasun-legea betetzea. 

  

Berokuntza elektrikoa ez duten 0,25 
kWh/m2/lanegun baino gehiagoko kontsumoa 
duten zentroetako energia elektrikoaren 
kontsumoa aztertzea (Kareaga OZ) 

Ingurumen-
adierazleak 

Ingurumen 
Teknikaria 

2020 Egin da 

CS Kareagaren elektrizitate-kontsumoa, 
2020rako, lanegun bakoitzeko 0.25kwh/m2 
baino txikiagoa da, eta ez dakigu zergatik 
gertatu zen 2019an kontsumitu zen gailur txikia 
(0.27kwh). 

  

Eguneko 0,40 kWh/m2 baino gehiagoko 
kontsumoa duten zentroetako gas naturalaren 
kontsumoa aztertzea (Atxondo, Berriz, Zaldibar, 
Usansolo, San Miguel, Arrigorriaga, Etxebarri eta 
Durangoko espezialitateetako Amb) 

Ingurumen-
adierazleak 

Ingurumen 
Teknikaria 

2020 Egin da 

2020an, zentro berak dira gas naturalaren 
kontsumo-zerrendako buru, eta ikusten da 
azken 3 urteetako portaera antzekoa dela 
guztientzat; kontsumo-mozketa 
0,60kWh/m2/egunera igo behar da. 

  Lurrun-hodiak ordeztea ihesak murrizteko 
Arriskuen eta 
aukeren 
analisia 

Mantentze 
lanetako 
arduradunburua 

2020 Egin da 2020aren amaieran gauzatua 

  Hondakinen bereizketa hobetzea   
Ostalaritzako 
arduradunburua 

2020     
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Paper kartoizko hondakinen, disolbatzaile ez-
halogenatuen eta kimikoen sorrera aztertzea, 
2019an handitu egin baitziren 

Ingurumen-
alderdi 
esanguratsuak 

Ingurumen 
Teknikaria 

2020 Egin da 

Papera eta kartoia sortzea normala izan da 
2020an, disolbatzaile ez-halogenatuen antzera, 
2018an eta aurrekoetan bezala 

Birziklatutako 
hondakinen 
ehunekoa % 25 
 

Birziklatutako 
hondakinen 
ehunekoa % 19 
 

  
Hondakinak kudeatzeko online ikastaroa 
prestatzea 

Adostasun 
ezak  

Ingurumen 
Teknikaria 

2020 
Egiteke, 
2021ko 
planera 

Urrian ikastaroa abiarazteko dokumentazioa 
prest geratu zen, eta prestakuntza-arduradunek 
2021eko urtarrilean abiaraztea aurreikusi 
zuten. 

  Kontsultategietan birziklatzea ezartzea 
Ingurumen-
hobekuntza 

Ingurumen 
Teknikaria 

2020 
Egiteke, 
2021ko 
planera 

2021ean garbiketa kontratatzeko espedientean 
sartuko da 

  
Laborategiko likidoak lurruntzeko tresneria abian 
jartzea 

Ingurumen-
hobekuntza 

Ingurumen 
Teknikaria 

2020 Egin da 
2020ko irailetik errendimendu betean 
funtzionatzen. 

  Palet europarren kudeatzailea aldatzea 
Ingurumen-
hobekuntza 

Jefa de 
hostelería 

2020 Egin da 

 

  Elikaduran zero hondakinerantz Aliantzak 
Jefa de 
hostelería 

2020 

Egiteke eta ez 
da hurrengo 
kudeaketa 
planean 
jarriko 

Erakundearen Kudeaketa Planaren 15. lerrora 
lekualdatu da gizarte-proiektu berritzaileak 

  Ur-kontsumoa murriztea   
Jefe de 
mantenimiento 

2020     
Ur-kontsumoa % 
3 murriztea 
 

Ur-kontsumoa 
murriztea % 9,42 
 

  Ihesak detektatzeko kontrola eta monitorizazioa. 
Evaluación de 
aspectos 

Jefe de 
mantenimiento 

2020 Egin da 
Ur partzuergoaren informazioa oso berandu 
iristen da. 

  
2 litro/m2/laneguneko baino gehiagoko 
kontsumoa duten zentroen kontsumoa aztertzea 
(Okondo eta Atxondo zentroak) 

Ingurumen-
adierazleak 

Ingurumen 
Teknikaria 

2020 Egin da 

Okondo: 2020an uraren kontsumoa 
normalizatu egin da, hiruhileko bakoitzean 2 
eta 3 m3 izanik. Atxondo: 2019an zenbatespen 
bidez fakturatzen zen, kontagailua instalatu 
zen. 

  Karbono-aztarna murriztea   
Ingurumen 
Teknikaria 

2020     
Karbono-aztarna 
% 3 murriztea 

Karbono-
aztarnaren 
murrizketa % 3,32 

  
ISO 14064:2018 arauaren bertsio berrira 
egokitzea 

Lege-
betekizunak 

Ingurumen 
Teknikaria 

2020 
Egiteke, 
2021ko 
planera 

2021era aldatu da, hori baita arau berriak 
egokitzapenerako ematen duen epea. 

Alorra 

Bizi-zikloaren analisiaren eta erosketa publiko 
berdearen garapenaren ikuspegia txertatzea 
horniduren erosketan eta zerbitzuen 
kontratazioan 

    2020         
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2020ko erosketa eta kontratazio publiko 
berdearen programako proposamenekin 
jarraitzea 

Aliantzak 
Ingurumen 
Teknikaria 

2020 Egin da 
Erosketa eta kontratazio zerbitzuen 
eginkizunetako bat erosketa berdea da. 

Ingurumen-
klausulak dituzten 
espedienteen 
ehunekoa % 85  

Ingurumen-
klausulak dituzten 
espedienteen 
ehunekoa % 100 
(19 espediente)  

  
Egikaritzeko ingurumen-irizpideak dituzten 
enpresa kontratatuei auditoriak egitea 

Ingurumen-
hobekuntza 

Ingurumen 
Teknikaria 

2020 Egin da 
Ontziratzeko eta enbalatzeko irizpideen 
jarraipena egiten da 

Alorra Eraikuntza jasangarrirantz aurrera egitea     2020         

  
Iraunkortasuneko ingurumen-baldintzak dituen 
obra bat egitea, Ihoberen ikuskaritzapean, eta 
jardunbide egoki gisa argitaratzea. 

Ingurumen-
hobekuntza 

Ostalaritzako 
arduradunburua 

2020 Egin da 
Obra bat egin da, baina IHOBEk gainbegiratu 
gabe, eta 2021ean beste bat egiteke dago. 
Txostena osatu eta zabaldu egingo da. 

    

Alorra 
Ingurumena neurtzeko eta kudeatzeko tresnak 
garatzea 

    2020         

  
ESI osoko energia berriztagarriaren % aren 
kalkulu automatikoa 

Ingurumen-
hobekuntza 

Kontabilitate 
analitikoko 
teknikaria 

2020 Egin da       
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 Ingurumen-arloko 2021ko helburu eta xedeen programazioaren aurrerapena 

2020an bezala, kudeaketa-plana 5 arlotan banatzen da, eta horietako bakoitzaren barruan zenbait helburu eta ekintza proposatzen dira, zeinetan kontuan 

hartu diren ingurumen-arriskuen azterketaren ondoriozko ekintzak. Jarraian, 2021ko kudeaketa-plana: 

  2020RAKO KUDEAKETA-PLANAREN HELBURUA Jatorria Arduraduna Plazo Estatua 

Proiektua Ingurumena  Ekonomia eta Finantzako zuzendaria   

Alorra Legea betetzea, gardentasuna eta ingurumen-hedapena     

  
Gardentasuna eta ingurumenari buruzko informazioa ematea (memoria ziurtatuak 
argitaratzea eta zabaltzea) 

Kudeaketa-sistema Ingurumeneko teknikaria 2021  

  Langileak kontzientziatzea Kudeaketa-sistema Ingurumeneko teknikaria 2021  

  Ingurumenaren Munduko Eguna ospatzea ekintza erraz batekin Parte-hartze eta komunikazio plana Ingurumeneko teknikaria 2021 Eginda 

  Ingurumenari buruzko informazioa zabaltzea Zuzenean zerbitzuan Parte-hartze eta komunikazio plana Ingurumeneko teknikaria 2021  

  Antolakuntzak 2020an izango duen ingurumen-portaeraren laburpen-bideoa egitea Kudeaketa-sistema Ingurumeneko teknikaria 2021 Eginda 

  Arriskua online kudeatzea eta erregistroa eta prozedura eguneratzea Sailaren barne-hausnarketa Ingurumeneko teknikaria 2021 Eginda 

  Bizkaiko Erakundeen arteko Ingurumen Batzordearen lehendakaritza eskualdatzea Aliantzak Ingurumeneko teknikaria 2021  

  
UPV/EHUko Ingurumen eta iraunkortasunari buruzko Masterreko praktiketako ikaslea 
eskatzea 

HH baliabideak Ingurumeneko teknikaria 2021  

  
Europako Ospitale Berdeen Sarearekin lankidetzan aritzea eta esparru horretan 
aliantza berriak ezartzea 

Aliantzak Ingurumeneko teknikaria 2021 Eginda 

  
Hondakinen kudeatzaileek ingurumen-arriskuaren kudeaketan duten parte-hartzea 
sartzea 

Interes-taldeak Ingurumeneko teknikaria 2021 Eginda 

  Atmosfera leherkorren ebaluazio-txostena egitea 
Segurtasun eta Kanpo 
Auditoretzako sailburuaren 
txostena 2020 

Ingurumeneko teknikaria 2021 Eginda 

  
Izapideak hastea INGURUNET ingurumen-komunikazioko plataforma berrian, 4/2020 
Dekretuaren arabera 

Lege-betekizunak Ingurumeneko teknikaria 2021  

  254/2020 Dekretuaren araberako mugikortasun-plana egitea Lege-betekizunak Ingurumeneko teknikaria 2022  

 Ingurumen-zarataren mailak ebaluatzeko txostenak egitea 2020ko kanpo-auditoria Ingurumeneko teknikaria 2021 % 50 eginda 

Alorra Ingurumen-alderdiak hobetzea     

  Energia-kontsumoa murriztea     

  2 Ospitaleetako auditoria energetikoak egitea Lege-betekizunak 
Zuzendaritza nagusia eta mantentze-
lanetako burua 

2021  

  
Berokuntza elektrikoa ez duten zentroetako energia elektrikoaren kontsumoa 
aztertzea, baldin eta zentro horiek 0,25 kWh/m2/lanegun baino gehiago 
kontsumitzen badute. 

Ingurumen-adierazleak Ingurumeneko teknikaria 2021  

  
Egunean 0,65kWh/m2 baino gehiago kontsumitzen duten zentroetako gas 
naturalaren kontsumoa aztertzea 

Ingurumen-adierazleak Ingurumeneko teknikaria 2021  
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  EAEko jasangarritasun energetikoari buruzko 254/2020 Dekretua betetzea Lege-betekizunak Zuzendaritza nagusia 2030  

  Hondakinen bereizketa hobetzea eta birziklatze-tasa handitzea     

  Hondakinak kudeatzeko online ikastaroaren 3 deialdi egitea (1.000 pertsona) Desadostasunak Ingurumeneko teknikaria 2021 Eginda 

  Kontsultategietan birziklatzea ezartzea Ingurumen-hobekuntza Ingurumeneko teknikaria 2021  

  
Hondakinen triptikoa banatzea eta garbiketako langile berriak prestatzeko kartela 
jartzea 

Ezadostasuna NC 01-2021 Ingurumeneko teknikaria 2021 Eginda 

  
Galdakaoko Ospitaleko hondakin sanitarioak kudeatzeko plana eta kontzientziatzeko 
gainerako materiala (online ikastaroa) eguneratzea, 48/0005349/20 errekerimendu-
proposamena barne 

Lan-ikuskaritzaren errekerimendu-
proposamena 48/0005349/20 

Ingurumeneko teknikaria 2021 Eginda 

  
Hondakin likido biosanitarioak biltzeari buruzko jarraibidea prestatzea, 
48/0005349/20 errekerimendu-proposamena barne 

Lan-ikuskaritzaren errekerimendu-
proposamena 48/0005349/21 

Ingurumeneko teknikaria 2021 Eginda 

  Ospitalean zitostatikoak maneiatzeko prozedura berrikustea 2020ko kanpo-auditoria Ingurumeneko teknikaria 2021 Eginda 

  Ur-kontsumoa murriztea     

  
2 litro/m2/laneguneko baino gehiagoko kontsumoa duten zentroen kontsumoa 
aztertzea 

Ingurumen-adierazleak Ingurumeneko teknikaria 2021  

  Karbono-aztarna murriztea  Ingurumeneko teknikaria   

  ISO 14064:2018 arauaren bertsio berrira egokitzea Lege-betekizunak Ingurumeneko teknikaria 2021 Eginda 

Alorra 
Bizi-zikloaren analisiaren eta erosketa publiko berdearen garapenaren ikuspegia 
txertatzea horniduren erosketan eta zerbitzuen kontratazioan 

    

  
Erosketa- eta kontratazio-zerbitzuari laguntza ematea ingurumen-klausulak 
txertatzeko orduan. 

Aliantzak Ingurumeneko teknikaria 2021  

  
Espedienteetan sartutako ingurumen-klausulak azaltzeko bideo bat egitea, 
lizitatzaileei emandako informazioa argitzeko 

Ingurumen-hobekuntza    

Alorra Eraikuntza jasangarrirantz aurrera egitea   2021  

  
Iraunkortasuneko ingurumen-baldintzak betetzen dituen bigarren obra egitea eta 
jardunbide egoki gisa argitaratzea. 

Ingurumen-hobekuntza Mantentze-lanetako burua 2021  

Alorra Ingurumena neurtzeko eta kudeatzeko tresnak garatzea  Arduraduna 2021  

  
Amorebietako Osasun Zentroaren eta Amurrioko Osasun Zentroaren kontsumoak 
monitorizatzeko zerbitzua abian jartzea 

Ingurumen-hobekuntza Técnico medio ambiente 2021  

  GUOko hondakinak pisatzeko sistema eguneratzea Ingurumen-hobekuntza Técnico medio ambiente 2021 Eginda 

Alorra Ingurumen-intereseko beste ekimen batzuk      

  Interes bereziko espezieen kontserbazioa Langilearen iradokizuna Jefa de hostelería 2021 Eginda 
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7. LANGILEAK, ERABILTZAILEAK ETA INGURUNEA PRESTATZEA 

ETA KONTZIENTZIATZEA 

 Parte hartzeko eta komunikatzeko plana 

Langileen inplikazioari dagokionez, Ospitaleak, ingurumen-kudeaketako sistemaren hasieratik, 

ingurumeneko prozesuaren arrakasta lortzeko funtsezko baliabidetzat hartu du profesionalen 

partaidetza, eta halaxe jaso du partaidetzako planean. 

 Nori 
zuzendua: 

Helburua Tresna Lankidetza 
Lankidetzaren 

arduraduna 
Epea 

Hobekuntza-
taldea 

Langile 
guztiak 

Diziplina anitzeko lantalde batek 
zuzeneko partaidetza izatea 

ingurumen-kudeaketan. 
Bilerak 

Partaidetza aktiboa ingurumen-
kudeaketan (hobekuntzako 

lantaldean parte hartzeko aukera 
ematen da, hala langile guztientzako 
komunikazioetan nola saio, ikastaro 

eta ikuskaritzetan) 

Ingurumeneko 
teknikaria 

Gutxienez 
3 bilera 
urtean 

Ingurumenaren 
Mundu Eguna 

Langile 
guztiak 

Galdakao-Usansoloko Ospitaleko 
profesionalek azken urtean egin den 

ingurumen-kudeaketari buruz 
daukaten iritzia ezagutzea 

Online 
inkesta 

Ingurumenaren Mundu Egunari eta 
ingurumen-kudeaketari buruzko 

iritzia eta iradokizunak biltzea 

Ingurumeneko 
teknikaria 

Ekaina 

Ingurumen-
arloko postontzia 

Langile 
guztiak 

Zuzeneko komunikazioa lortzea 
profesionalen eta ingurumen-

kudeaketako arduradunen artean. 

Posta 
elektronikoa 

Iradokizunen eta kexen postontzia 
Ingurumeneko 

teknikaria 
Urte osoan 

zabalik 

Prestakuntza-
ikastaroak 

Langile 
guztiak 

Ikastaroaren amaieran, langile 
guztien iradokizunak jasotzen dira 

eta ingurumeneko lantaldean 
sartzeko aukera ematen zaie 

Aurrez 
aurrekoa, 
ikastaroan 

Iradokizunak jasotzea eta langileei 
ingurumeneko lantaldean sartzeko 

aukera ematea 

Ikastaroa 
ematen duten 

langileak 

Ikastaroa 
amaitzean 

Alderdi interesdunekin ingurumen-arloko komunikazioa izatea, Erakundearen barnean eta kanpoan 

(langileak, hornitzaileak, bezeroak, publiko orokorra, eta abar), oso garrantzitsua da ingurumen-

jokabidea etengabe hobetzeko; izan ere, emandako informazioaren balioaz gain, tartean dauden 

guztientzako onuragarria den atzeraelikadura-prozesua sortzen da. 

Jarraian dagoen taulan, Barrualde-Galdakaoko ESIan gauzatutako komunikazio- eta partaidetza-

ekintzak laburbiltzen dira, eta horien helburu nagusiak, hartzaileak, komunikazio-tresnak, epeak eta 

arduradunak adierazten dira. 

 Hartzaileak Helburua Tresna 
Komunikazio 

mota 
Arduraduna Epea 

Urteko 
ingurumen-
adierazpena 

Interes-taldeak 

Ingurumen-arloko funtzionamendua eta arlo 
horretan egindako aurrerapenak jasotzen dituen 

urteroko adierazpena hedatzea 

Posta elektronikoa 

Txosten 
ziurtatua 

Zuzendaritza 

Maiatza Profesionalak Intraneta 
Ingurumeneko 

teknikaria 

Gizartea Webgunea 
Ingurumeneko 

teknikaria 

 Hartzaileak Helburua Tresna 
Komunikazio 

mota 
Arduraduna Epea 

CO2 isurien 
inbentarioa 

Interes-taldeak 

Jendaurrean adieraztea berotegi-efektuko gasen 
inbentarioa, ISO 14064 arauaren arabera. 

Posta elektronikoa 

Txosten 
ziurtatua 

Ospitaleko 
zuzendaritza 

Ekaina Profesionalak Intraneta 
Ingurumeneko 

teknikaria 

Gizartea Webgunea 
Ingurumeneko 

teknikaria 

Ingurumenaren 
Mundu Eguna 

Interes-taldeak  Posta elektronikoa Albistea 
Ingurumeneko 

teknikaria 
Ekaina 
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Profesionalak 
Ingurumenaren astearen ospakizuna eta 

gauzatuko diren ekintzak hedatzea 
 

Posta elektronikoa, 
Zuzenean buletina 

Albistea 
Ingurumeneko 

teknikaria 

Pertsonak Kartelak, Aldizkaria 
Kartelak eta 

albisteak 
Ingurumeneko 

teknikaria 

Kontzientziazioa Profesionalak 
Profesionalak kontzientziatzeko eta 

sentsibilizatzeko bidaltzen diren mezuak 
Posta elektronikoa 

Jarraibideak, 
kartelak, 
albistea 

Ingurumeneko 
teknikaria 

Eperik 
gabe 

Ingurumen Adierazpenak eta berotegi-efektuko gasen igorpenen txostenak Erakundearen web-

orrian argitaratzen dira. (web-orriko esteka) 

 

Horrez gain, urtero Ingurumenaren Mundu Egunaren kanpaina egiten dugu, Nazio Batuen Programari 

jarraikiz. 

Urtero bezala, egun horretan menu ekologiko bat zerbitzatu zitzaien ospitaleratutako gure pazienteei, 

eta egunerokotasuna jasangarriagoa izateko ideiak bildu ziren. Parte-hartzaileen artean saski ekologiko 

bat zozkatu zen uztailaren 3an.   

 

8. INGURUMEN JOKABIDEARI BURUZKO BESTE FAKTORE BATZUK  

 Ingurumen arloko adostasun ezak eta gorabeherak  

Jarraian, 2020an hautemandako adostasun-ezak eta horien egoera adieraziko ditugu. 

Adostasunik eza izendapena-ingurumen-
emergentzia  

kodea egoera 
Irekiera-

data 
Itxiera-data 

Gernika-Lumoko Ospitaleko potentzia 
elektrikoaren eskaria handitzea NC-18-006 ITXITA 2018/10/10 2019/07/05 

Paper edukiontzian kultibatzeko Petri plakak NC-19-001 ITXITA 2019/01/25 2019/01/07 

Traumatologiako ebakuntza-geletan hondakin 
biologikoak isurtzen dituztenpoltsak  NC-19-002 ITXITA 2019/04/03 2019/10/15 

Laborategiko hondakinaren GRG isuria , -2 
solairuan  NC-19-003 ITXITA 2019/10/02 2020/03/06 

25 litroko garrafa-isuria anatomia patologikoko 
zerbitzuan NC-20-001 ITXITA 2020/02/07 2020/02/28 

. 

25 litroko garrafa-isuria anatomia 
patologikoko zerbitzuan ITXITA 07/02/2020 28/02/2020 RG-20-001  

Edukiontzi zorrotzak irekita, hondakinak 
kudeatzeko enpresako langilearen 
istripua (Lemoa) ITXITA 14/05/2020 02/02/2021 RG-20-002  

Gaizki ontziratutako hondakin zorrotzak 
(Gernikako OZ) ITXITA 20/05/2020 02/02/2021 RG-20-003  

https://barrualdegaldakao.osakidetza.eus/es/Recursos/mea/pub/Paginas/default.aspx
https://barrualdegaldakao.osakidetza.eus/es/Recursos/mea/dmu/d18/Paginas/default.aspx
file://///Ficheros6301/ficheros/AREAS/ECONOMICO-FINANCIERA/MEDIOAMBIENTE/00_ISO%2014001-%20EMAS/02_DOCUMENTACION%20DEL%20SGMA/SISTEMA%20DE%20GESTION_vigor/22-RG-SGA%20No%20conformidades/NC%20cerradas/NC-20-001/RG-20-001_%20Vertido%20jerrican%20en%20anatomía.docx
file://///Ficheros6301/ficheros/AREAS/ECONOMICO-FINANCIERA/MEDIOAMBIENTE/00_ISO%2014001-%20EMAS/02_DOCUMENTACION%20DEL%20SGMA/SISTEMA%20DE%20GESTION_vigor/22-RG-SGA%20No%20conformidades/NC%20cerradas/NC-20-002
file://///Ficheros6301/ficheros/AREAS/ECONOMICO-FINANCIERA/MEDIOAMBIENTE/00_ISO%2014001-%20EMAS/02_DOCUMENTACION%20DEL%20SGMA/SISTEMA%20DE%20GESTION_vigor/22-RG-SGA%20No%20conformidades/NC%20cerradas/NC-20-003
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Hiri-hondakin solidoen trinkogailuan 
uzten diren poltsa gorriak (hondar-
frakzioa) ITXITA 13/01/2021 24/02/2021 RG-21-001  

  

Anatomia patologikoko zerbitzuan dagoen 25 litroko bidafa-isuria: diagnostiko-aparatu bateko 

kimikoak biltzen dituen bidoia kaltetuta dago, eta laborategiko langileek oharkabean pasatzen dute, 

kubetaren gainean dagoenez, isuria edukita geratzen baita; beraz, ez da lurrera isurtzen. Garbitzaileak 

garbitzera joaten dira, baina kubeta ontzi batera aldatu behar dute, zipriztintzeko eta isurtzeko 

arriskuarekin. Horregatik, ontziz aldatzeko ponpa bat eskuratzen da laborategiko likidoetarako, 

etorkizunean maniobra hori baldintza seguruagoetan egin dadin. 

Gaizki itxitako hondakin ziztatzaileen edukiontzia, kanpoko enpresako langileari lan-istripua 

eragiten diona: Sterile Service enpresaren jakinarazpena jaso da, esanez Lemoako Osasun Zentroan 

edukiontzi ebakitzaile eta zorrotzak bildu ondoren, langileetako batek orratz batekin gorputza zulatu 

duela. Zentrora deitzen da gertatutakoa jakinarazteko, eta mezu elektroniko bat bidaltzen zaie 

Arduradunari eta zentruako idazkaritzari, horren berri izan dezaten eta langileei horren berri eman 

diezaieten. Barne-postaz bidaltzen da hondakinak kudeatzeko informazio-triptikoa, langileei 

banatzeko. Eta hondakinei buruzko online ikastaro bat prestatzen ari dira, arlo horrekin zerikusia duen 

guztia zuzentzeko eta indartzeko. Ikastaroa 2021eko otsailean jarri zen abian, eta data horretan itxi 

zen desadostasuna. 

Gaizki ontziratutako hondakin zorrotzak (Gernikako OZ): Sterile Services enpresaren komunikazioa 

jaso da, eta Gernikako Osasun Zentroan poltsa zuri bat kendu da, non argi eta garbi ikusten diren 

objektu zorrotzak. Zentrora deitzen da gertatutakoa jakinarazteko, eta mezu elektroniko bat bidaltzen 

zaie Ari eta zentruako idazkaritzari, horren berri izan dezaten eta langileei horren berri eman 

diezaieten. Barne-postaz bidaltzen da hondakinak kudeatzeko informazio-triptikoa, langileei 

banatzeko. Eta hondakinei buruzko online ikastaro bat prestatzen ari dira, arlo horrekin zerikusia duen 

guztia zuzentzeko eta indartzeko. Ikastaroa 2021eko otsailean jarri zen abian, eta data horretan itxi 

zen desadostasuna. 

Hiri-hondakin solidoen trinkogailuan uzten diren poltsa gorriak (gainerakoen frakzioa): Galdakao 

Usansoloko Ospitaleko hondakinen biltegitik gertu zegoen ospitaleko langile batek ikusi zuen 

garbitzaile bik poltsa gorriak botatzen zizkiotela hiri-hondakin solidoen trinkotzaileari. Langileak 

jakinarazten die poltsa gorriak ez direla inolaz ere bertara botatzen, etxola dutela helmuga, eta, 

gainera, lehenago pisatu behar dituztela. Langileek esan zioten langile berriak zirela eta inork ez ziela 

azaldu nola jokatu behar zuten poltsa gorriekin. Garbiketako langileen harrera eta prestakuntza 

eskasa. Bilera bat egin da hondakinak kudeatzeko triptikoaren 100 unitate garbitzeko 

file://///Ficheros6301/ficheros/AREAS/ECONOMICO-FINANCIERA/MEDIOAMBIENTE/00_ISO%2014001-%20EMAS/02_DOCUMENTACION%20DEL%20SGMA/SISTEMA%20DE%20GESTION_vigor/22-RG-SGA%20No%20conformidades/NC%20cerradas/NC-21-001
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arduradunarekin, sortutako hondakin mota bakoitzaren helmuga laburbiltzen duen kartel bat, 

garbiketa-gelan jartzeko, garbiketako langile berriak hartzeko eta azaltzeko, online ikastaroaren 

edukien kopia koadernatu bat, Barrualde ESIko hondakinak kudeatzeko planak, ingurumen-

larrialdietako planaren fitxak.  

 Ingurumen-arloan aplikatu beharreko lege-eskakizunak 

eta bestelako eskakizunak betetzea 

Europako, Estatuko, Autonomia-erkidegoko eta tokiko esparruetan aplikatu beharreko legeria eta 

araudia betetzen dela identifikatzeko eta ebaluatzeko prozedurak zehaztuta dauzka Barrualde-

Galdakao ESIak, baita partaide den beste hitzarmen edo erakundeetakoak ere.  

Jarraian, gure jarduerari aplikatu beharreko legedia zerrendatzen da, esanguratsuena, eta Barrualde-

Galdakao ESIan haiek eskatutako ikuskapen eta eragiketa guztiak egiten dira. Zehatzago aipatzen dira 

ingurumenaren aldetik garrantzitsuenak diren alderdiak/ikuskapenak. Industria Segurtasunari 

dagokionez, eta ikuskapen- eta mantentze-txostenen, baimenen eta -baimenen zerrendaren hedadura 

eta konplexutasuna kontuan hartuta, ez dira banan-banan zerrendatzen, eta egiaztapen-erakundearen 

eta erakunde eskudunaren esku geratzen dira ESIan, haren eremuko arloetan egiazta ditzaten. 
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Betetzearen deskribapena 

URAK 

ERABILERA 
KOLEKTIBOKO 
IGERILEKUAK 

EUSKADI 
32/2003 Dekretua, EAEko erabilera kolektiboko igerilekuen araudi sanitarioa 
onartzeari buruzkoa. 

x     % 100 

Mantentze-zerbitzuak eskatzen den autokontroleko programa gauzatzen du. EUSKADI 
208/2004 Dekretua, azaroaren 2koa, erabilera kolektiboko igerilekuen araudi 
sanitarioa aldatzen duena. 

x     % 100 

ESTATUKOA 
742/2013 Errege Dekretua, irailaren 27koa, igerilekuen irizpide tekniko-
sanitarioak ezartzen dituena. 

x     % 100 

SANEAMENDUA 
ETA ISURKETAK 

TOKIKOA 

1989ko martxoaren 15eko Iragarkia, Behe Nerbioi-Ibaizabal (Bilbo Handia 
eskualdea) saneamendu-sistema orokorrean hondakin-urak isuri eta arazteko 
Araudia onartzeari buruzkoa. Eta ondorengo xedapenak. 

x   x % 100 

GUOren (C motako erabiltzailea) isurketa-baimena (2009/01/19) eta Durangoko 
Anbulatorioaren (B motako erabiltzailea) isurketa-baimena (20.2.1 artikuluaren 
arabera, B motako erabiltzaileentzako isurketa-baimena udal jarduera-lizentzian 
inplizituki doala ulertuko da). Zentroen saneamendu-tasa ordaintzen da. Galdakaoko 
Ospitalean ezarritako zaintzarako eta kontrolerako plana betetzen da (analitikak hiru 
hilean behin). 

TOKIKOA Busturialdeko Ur Partzuergoaren uraren kudeaketa arautzen duen Ordenantza.   x   % 100 GLOren isurketa-baimena (B motako erabiltzailea) (2015/07/10).  

ATMOSFERA OROKORRA 

ESTATUKOA 

Agindua, 1976ko urriaren 18koa, industriak atmosferan eragiten duen 
kutsadurari aurrea hartu eta hori zuzentzeari buruzkoa (1976ko abenduaren 3ko 
BOEa, 290. zk.). 

x     % 100 GUOk baimena du atmosferarako kutsagarriak izan daitezkeen jarduerak –kogenerazio-
zentralaren fokuei buruzkoak– egiteko. Mantentze-zerbitzuak honako hauek 
bermatzen ditu: kogenerazio-zentralaren ustiapenaren adjudikaziodunak araudia 
betetzen duela; atmosfera babesteko barne-arduradun bat izendatu duela; erregistro 
eguneratu bat duela, gutxienez datu hauek biltzen dituena: jarduera bakoitza 
identifikatzeari buruzko datuak, foku igorle bakoitzarenak, eta haren 
funtzionamenduari, emisioei, gorabeherei, kontrolei eta ikuskapenei buruzkoak. 

ESTATUKOA 
Uztailaren 1eko 16/2002 Legea, Poluzioaren Prebentzioari eta Kontrol 
Integratuari buruzkoa. 

x     % 100 

ESTATUKOA 

100/2011 Errege Dekretua, urtarrilaren 28koa, atmosfera kutsa dezaketen 
jardueren katalogoa eguneratzen duena eta bera ezartzeko oinarrizko 
xedapenak finkatzen dituena. 

x     % 100 

BAIMENAK ETA 
LIZENTZIAK 

JARDUERA-
LIZENTZIA 

EUSKADI 

Martxoaren 9ko 7/2012 Legeak (165/1999 Dekretua indargabetzen duena) 
otsailaren 27ko 3/1998 Legean (Euskal Autonomia Erkidegoko ingurugiroa 
babesten duena) aurreikusitako jarduera-baimena lortzetik salbuetsitako 
jardueren zerrenda ezartzen du. 

x x x % 100 

Galdakao-Usansolo Ospitalearen jarduera-lizentzia, 2012/10/11koa, Durangoko 
Anbulatorioaren jarduera-lizentzia, 2010/09/07koa, Gernika-Lumo Ospitalearen 
jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpena, 2013/06/03koa 

SANITARIOA 

ESTATUKOA 
1277/2003 Dekretua, urriaren 10ekoa, zentro, zerbitzu eta establezimendu 
sanitarioak baimentzeari buruzkoa. 

x x x % 100 Zentro guztiek dute lanena jarduteko baimen sanitarioa: Galdakao-Usansolo Ospitalea, 
2019/02/22koa, Durangoko Anbulatorioa, 2018/06/28koa, Gernika-Lumo Ospitalea, 
2018/01/31koa EUSKADI 

31/2006 Dekretua, otsailaren 21ekoa, zentro, zerbitzu eta establezimendu 
sanitarioak baimentzeari buruzkoa. 

x x x % 100 

ERAIKUNTZA ERAIKUNTZA 

ESTATUKOA  38/1999 Legea, Eraikuntzaren Antolamenduari buruzkoa. x x x % 100 Mantentze-zerbitzuak bermatzen du EKTa betetzen dela, bai eraikuntza berriko 
obretan, bai lehendik dauden eraikinak handitzeko, aldatzeko, berritzeko edo 
birgaitzeko obretan. 
 
 
 
 

ESTATUKOA 
314/2006 Errege Dekretua, martxoaren 17koa, Eraikuntzaren Kode Teknikoa 
onartzen duena.     

x x x % 100 

  

file:///C:/Users/14263740Z/AppData/Local/Microsoft/Windows/01_CERTIFICADOS/Documentacion%20centros/H%20GALDAKAO%20USANSOLO/AUTORIZACION%20VERTIDOS/Consorcio%20Aguas%20(Solicitud%20Permiso%20vertido)(Enero%202009).pdf
file:///C:/Users/14263740Z/AppData/Local/Microsoft/Windows/01_CERTIFICADOS/Documentacion%20centros/H%20GERNIKA%20LUMO/Permiso%20de%20Vertido%20HGL.pdf
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Betetzearen deskribapena 

ENERGIA 
EFIZIENTZIA 

ENERGETIKOA 

EUSKADI 
AGINDUA, 2012ko abenduaren 12koa, Energia-efizientziaren ziurtagiriaren 
kanpo-kontrola arautzen duena. 

x x x % 100 Efizientzia-ziurtagiriak enpresa akreditatuekin egiten dira. 

ESTATUKOA 
235/2013 ERREGE DEKRETUA, apirilaren 5ekoa, Eraikuntzen eraginkortasun 
energetikoa ziurtatzeko oinarrizko prozedura onartzen duena. 

x x x % 100 Efizientzia-ziurtagiriak horretarako ezarritako prozedura betez egiten dira.  

EUSKADI 
178/2015 Dekretua, irailaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore 
publikoaren jasangarritasun energetikoari buruzkoa.  

x x x % 100 
Mantentze-zerbitzuak bermatzen du arauz energia-efizientziaren ziurtagiria behar 
duten ESIko zentroek ziurtagiri horiek lortzen dituztela.  

EUSKADI 
4/2019 Legea, otsailaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Jasangarritasun 
Energetikoari buruzkoa. 

x x x % 40 
Abian da 2030eko helburuei heltzeko efizientzia-plana, eta helburu horiek 10 urtean 
lortzeko funtsezko inbertsioak zehaztuta daude. 

EUSKADI 

25/2019 Dekretua, otsailaren 26koa, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen 
eraginkortasun energetikoaren ziurtapenari eta ziurtapenaren kontrol-
prozedurari eta erregistroari buruzkoa. 

x x x % 100 Efizientzia-ziurtagiriak horretarako ezarritako prozedura betez egiten dira.  

INGURUMENA 

ETIKETA 
EKOLOGIKOA 

EUROPAKOA 

2017/1941 ERREGELAMENDUA, 2017ko urriaren 24koa, Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 66/2010 Erregelamenduaren (EE) II. 
eranskina –EBko etiketa ekologikoari buruzkoa– aldatzen duena. 

x x x % 100 
Araudi hori kontuan hartzen da erosteko eta kontratatzeko espedienteetan 
ingurumen-irizpideak eskatzeko garaian. (Borondatezkoa da).    

OROKORRA EUSKADI 
3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena 
babesteari buruzkoa. 

x x x % 100 
IIB Eranskinean jasotako jardueretarako, aurretiazko jakinarazpena aurkeztu da (ikus 
lizentzien apartatua). 

ADMINISTRAZIO-
PROZEDURA 

EUSKADI 

4/2020 Dekretua, zeinaren bidez indargabetu egiten baita 183/2012 Dekretua, 
Ingurumeneko administrazio-prozeduretan zerbitzu elektronikoen erabilera 
arautzekoa eta ingurumenean eragina duten jardueren Euskal Autonomia 
Erkidegoko erregistroa sortzeko eta arautzekoa.  

x x x % 100 
Ingurumen-arloko administrazio-prozeduren izapidetze elektronikoa egiten da (zentro 
bakoitzak ingurumen-identifikazioko bere kodea du).                                      

MERKANTZIA 
ARRISKUTSUAK 

ADR 

ESTATUKOA 
1566/1999 Errege Dekretua, urriaren 8koa, merkantzia arriskutsuak errepidez, 
trenbidez edo bide nabigagarriz garraiatzeko segurtasun-kontseilariei buruzkoa. 

x x   % 50 

Merkantzia arriskutsuen zamalanak egiten diren bi ospitaleetan segurtasun-kontseilari 
bat dago, eta hark, urteko ikuskapenak egin, eta urteko txostena entregatzen du. 

Atmosfera leherkorren ebaluazio-txostena egiteke dago. 

ESTATUKOA 

FOM/605/2004 Agindua, otsailaren 27koa, merkantzia arriskutsuak errepidez, 
trenbidez edo bide nabigagarriz garraiatzeko segurtasun-kontseilarien lanbide-
gaikuntzari buruzkoa. 

x x   % 50 

ESTATUKOA 

FOM/2924/2006 Agindua, irailaren 19koa, merkantzia arriskutsuak errepidez, 
trenbidez edo bide nabigagarriz garraiatzeko urteko txostenaren gutxieneko 
edukia arautzen duena. 

x x   % 100 

EUROPAKOA 
2008/68/EE Zuzentaraua, 2008ko irailaren 24koa, Europako Parlamentuarena 
eta Kontseiluarena, merkantzia arriskutsuen lurreko garraioari buruzkoa. 

x x   % 100 

ESTATUKOA 
97/2014 Errege Dekretua, otsailaren 14koa, Espainiako lurraldean zehar 
merkantzia arriskutsuak errepidez garraiatzeko operazioak arautzen dituena.  

x x   % 90 

EUROPAKOA 

Zuzenketak, Merkantzia arriskutsuen nazioarteko errepide-garraioari buruzko 
Europako Akordioaren (ADR 2019) A eta B Eranskinei eginak, Genevan, 2014ko 
uztailaren 1ean.  

x x   % 90 

  

https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2014/02/27/pdfs/BOE-A-2014-2109-E.pdf
https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2014/02/27/pdfs/BOE-A-2014-2109-E.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/04/16/pdfs/BOE-A-2015-4093.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/04/16/pdfs/BOE-A-2015-4093.pdf
http://boe.es/boe/dias/2015/04/16/pdfs/BOE-A-2015-4093.pdf
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Betetzearen deskribapena 

HONDAKINAK AMIANTOA 

ESTATUKOA 
108/1991 Errege Dekretua, otsailaren 1ekoa, amiantoak ingurumenean eragiten 
duen kutsadurari aurrea hartu, eta hori gutxitzeari buruzkoa. 

      % 100 
Amiantoa duten hondakinak kendu behar badira une jakin batean, legeriaren arabera 
kentzen dira. 

ESTATUKOA 
396/2006 Errege Dekretua, amiantoaren eraginpean egoteko arriskua duten 
lanei aplikatu beharreko segurtasuneko gutxieneko xedapenak ezartzen dituena. 

      % 100 

HONDAKINAK ONTZIAK 

ESTATUKOA 
11/97 Legea, apirilaren 24koa, ontziei eta ontzi-hondakinei buruzkoa. (1997ko 
apirilaren 25eko BOEa, 99. zk.). 

x     % 100 

Urtero entregatzen da ontzien adierazpena. 

ESTATUKOA 

782/98 Errege Dekretua, apirilaren 30ekoa, 11/97 Legea, ontziei eta ontzi-
hondakinei buruzkoa, garatzeko eta betearazteko (1998ko maiatzaren 1eko 
BOEa, 104. zk.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

x     % 100 

ESTATUKOA 

252/2006 Errege Dekretua, martxoaren 3koa, ontziei eta ontzi-hondakinei 
buruzko apirilaren 24ko 11/ 1997 Legeak jasotako birziklatze- eta balorizazio-
helburuak berraztertu, eta apirilaren 30eko 782/1998 Errege Dekretuak hura 
gauzatzeko onartutako Erregelamendua aldatzen duena. (2006ko martxoaren 
4ko BOEa, 54. zk.). 

x     % 100 

HONDAKINAK 
HONDAKINEN 
KUDEAKETA 

ESTATUKOA 
553/2020 Errege Dekretua, ekainaren 2koa, Estatuaren lurraldearen barruko 
hondakinen lekualdaketa arautzen duena. 

x x x % 100 
Hondakinen kudeatzaileen bitartez eskatutako dokumentazio guztia Eusko 
Jaurlaritzaren IKS aplikazio informatikoan izapidetzen da. 

HONDAKINAK 
ERAIKUNTZA ETA 
ERAISPENETAKO 

HONDAKINAK 

ESTATUKOA 
105/2008 Errege Dekretua, otsailaren 1ekoa, eraikuntza eta eraispenetako 
hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen duena. 

x x x % 100 Mantentze-zerbitzuak bermatzen du obren espedientearen adjudikaziodunak zuzen 
kudeatzen dituela mota horretako hondakinak, kontratazio-espedientearen klausulen 
orrian adierazten denaren arabera. EUSKADI 

112/2012 Dekretua, ekainaren 26koa, eraikuntza eta eraispenetako hondakinen 
ekoizpena eta kudeaketa arautzeko dena. 

x x x % 100 

HONDAKINAK 
HONDAKIN 
INERTEAK 

EUSKADI 
423/1994 Dekretua, azaroaren 2koa, hondakin inerteak eta inertizazioaren gai 
direnak kudeatzeari buruzkoa (1994ko abenduaren 19ko EHAA, 239. zk.). 

x x x % 100 
Gure ESIko zentroek indarrean dagoen araudia betez bildu eta kudeatzen dituzte 
hondakinak; horretarako, zentro bakoitzera egokitutako hondakinen kudeaketa-planak 
dituzte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTATUKOA 
1481/2001 Errege Dekretua, abenduaren 27koa, hondakinak hondakindegietan 
biltegiratuta ezabatzea arautzen duena.  

x x x % 100 

EUSKADI 
49/2009 Dekretua, otsailaren 24koa, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta 
eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duena. 

x x x % 100 

ESTATUKOA 

1304/2009 Errege Dekretua, uztailaren 31koa, hondakinak zabortegietan utzi eta 
ezabatzeko era arautzen duen abenduaren 27ko 1481/2001 Errege Dekretua 
aldatzen duena.  

x x x % 100 
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Betetzearen deskribapena 

HONDAKINAK 
HONDAKIN 

ARRISKUTSUAK 

ESTATUKOA 
833/1988 Dekretua, uztailaren 20koa, ekainaren 20ko 952/1997 Dekretuak 
aldatua. (1988ko uztailaren 30eko BOEa, 182. zk.). 

x x x % 100 Gure ESIko zentroek indarrean dagoen araudia betez bildu eta kudeatzen dituzte 
hondakinak, baita biltegiratzeko baldintzak eta epeak betez ere; NIMA ingurumen-
identifikazio kode bat dute, hondakinen ekoizle izateko baimena (Galdakaoko 
Ospitalea, adibidez, hondakin arriskutsuen ekoizle handia da, eta minimizazio-plana 
ere egiten du). Zentro guztiek dute gorago adierazitakoa deskribatzen duen 
hondakinak kudeatzeko plana.  

EUSKADI 
259/1998 Dekretua, irailaren 29koa, EAEn erabilitako olioaren kudeaketa 
arautzen duena (1998ko urriaren 20ko EHAA, 199. zk.).   

x     % 100 

ESTATUKOA 
MAM/304/2002 AGINDUA, otsailaren 8koa, hondakinen Europako zerrenda eta 
hondakinen balorizazio- eta deuseztatze-operazioak argitara ematen dituena. 

x x x % 100 

ESTATUKOA 
679/2006 Errege Dekretua, ekainaren 2koa, industriako koipe erabilien 
kudeaketa arautzen duena. 

x     % 100 
Mantentze-zerbitzuak bermatzen du gure ESIko (kogenerazio-zentralaren ustiapenaren 
adjudikazioduna) koipe erabilien ekoizleek zuzen kudeatzen dituztela hondakinak. 

EUROPAKOA 

Europako Batzordearen 1357/2014 Erregelamendua, 2014ko abenduaren 18koa, 
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2008/98/EE Zuzentarauaren III. 
eranskina ordezten duena, hondakinei buruzkoa, eta zuzentarau jakin batzuk 
indargabetzen dituena. 

x x x % 100 Hondakinei araudi horren arabera jartzen zaie etiketa.  

EUROPAKOA 

Europako Batzordearen 2014ko abenduaren 18ko Erabakia, Hondakinen 
Zerrendari buruzko 2000/532/EE Erabakia aldatzen duena, Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2008/98/EE Zuzentarauaren arabera 
(2014/955/EB). 

      % 100 Gure ESIko hondakinak Europako sailkapen horren arabera kudeatzen dira.  

ESTATUKOA 
110/2015 Errege Dekretua, otsailaren 20koa, gailu elektriko eta elektronikoen 
hondakinei buruzkoa. 

x x x % 100 
Hondakin elektrikoak eta elektronikoak indarrean dagoen legeriaren arabera 
kudeatzen dira. 

ESTATUKOA 
710/2015 Errege Dekretua, uztailaren 24koa, pilei eta metagailuei buruzko 
otsailaren 1eko 106/2008 Errege Dekretua aldatzen duena.  

x x x % 100 Pilak eta metagailuak indarrean dagoen legeriaren arabera kudeatzen dira. 

HONDAKINAK 
HONDAKIN 

SANITARIOAK 
EUSKADI 

21/2015 Dekretua, martxoaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoan hondakin 
sanitarioak kudeatzeari buruzkoa. 

x x x % 100 

Gure ESIko zentroek indarrean dagoen araudia betez eta biltegiratzeko baldintzak eta 
epeak betez bildu eta kudeatzen dituzte hondakin sanitarioak. Zentro guztiek dute 
gorago adierazitakoa deskribatzen duen hondakinak kudeatzeko plana.  

ZARATA ZARATA 

ESTATUKOA 

212/2002 Errege Dekretua, otsailaren 22koa, aire zabaleko makina jakin batzuen 
erabileraren inguruko zarata-emisioak arautzen dituena. Zeina otsailaren 
28ko 524/2006 Errege Dekretuak aldatu zuen. 

x     % 100 
Klausula gisa gehitu da lorezaintzako kontratazioaren espedientean, eta ostalaritza-
zerbitzuak bete egingo duela bermatzen da.  

EUSKADI 
2016ko ekainaren 15eko Agindua, Enpleguko eta Gizarte Politiketako 
sailburuarena, eraikingintzaren kontrol akustikoari buruzkoa. 

    x % 100 
Araudi horretako irizpideak betetzen dira eraikin berrietan, proiektuaren arabera 
(Eraikuntzaren Kode Teknikoa). 

ZARATA ZARATA EUSKADI 
213/2012 Dekretua, urriaren 16koa, hots-kutsadurari buruzkoa, Zaratari buruzko 
Estatuko Legearen egokitzapena. 

x x x Egiteko 

GUOn eta Durangon egiteko daude kalitate akustikoaren helburuak betetzeari buruzko 
txostenak. 
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 Emergentzia kasuetarako prestakuntza eta erantzuna 

Barrualde-Galdakaoko ESIak badaki zer emergentzia-egoera egon daitezkeen bere instalazioetan eta 

bere bezeroen instalazioetan eta horien aurrean erreakzionatu behar duela; horregatik, Ingurumeneko 

Emergentzietarako Plana dauka.  

Prozedura horren helburua da zehaztea zer neurri hartu behar diren ingurumen-arloko istripu edo 

jazoera bat gertatzen bada, edo ingurumenean eragina izan dezakeen eta emergentziakoa izan 

daitekeen egoera, esaterako, substantzia arriskutsu bat lurrera edo saneamendu-sarera isurtzea, gas 

naturalaren edo sendagasen eta hozte-gailuetako gas hozgarrien ihesa egotea, hondakin arriskutsuak 

galtzea edo desagertzea, eta abar. Hala, erantzun egokia eman ahalko da, eta pertsonen osasunean 

eta ingurumenean kalteak eragitea saihestuko. Gainera, aldian-aldian ingurumen-arloko simulakroak 

egitea barne hartzen du. Emergentzia kasuetarako prestatzea eta erantzutea etengabeko doikuntzako 

eta hobekuntzako prozesuan dago, aldaketetara, erakundearen premietara eta ingurunera egokitzeko. 

2019ko apirilean, sukaldean gas naturaleko ihesa egotekotan egin beharreko jarduketaren simulakroa 

egin zen, horrelako gertakari baten aurrean egon daitezkeen hutsuneak hautemateko eta hobekuntza-

neurriak ezartzeko. Instalazioak prestatuta daude giroan ezohiko gasa hautemateko eta alarma 

sortzeko, eta horrek ixteko giltza automatikoki ixten du. Hobetzeko proposamen bat gehitu da, hots, 

alarmaren zentraletik hurbil gas-ihesen kasuan jarduteko fitxa kokatzea, horretan inplikatutako 

langileak informazioa eskura izan dezaten. 

2020. urtean, produktu kimikoaren isuriaren simulakroa egingo da garbitegian eta 2021ean hondakin 

biosanitarioen isuri baten simulakroa egin da hondakin sanitarioen biltegira eraman bitartean. 
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9. ERREFERENTZIAZKO DOKUMENTU SEKTORIALAK ETA 

ADIERAZLE SEKTORIALAK  

Oraingoz ez dago aurreikusita sektore sanitariorako Erreferentzia Sektorialeko Dokumenturik (ESD) 

argitaratzea, baina 2018ko abenduan administrazio publikoari dagokiona onartu zen (2019/61 

Erabakia (EB)), eta ingurumen-kudeaketako jardunbide onenei eta Erabaki horren adierazle sektorialei 

buruzko azterketa egin zen, gure erakundea euskal sistema publikokoa delako, eta horren emaitza 

ondoren aipatuko diren adierazle espezifikoak erabiltzea izan da. Kontuan izan behar da aipatutako 

Erabakiak NACE zatiketetarako adierazleak proposatzen dituela, baina gure sektorea ez dago hor 

sartuta; beraz, orientazio gisa balio izan digute, baina ezin dira bulegoen funtzionamendu-

adierazleekin konparatu.  

Adierazle horiek ESI osoko kontsumoei buruzkoak dira, eta udal-zentroen kontsumoei buruzko datuak 

kanpo geratu dira, horien kudeaketa dagokion udalari baitagokio.  

Adierazleak lortzeko, datuak azalera-unitatearen (m2) eta lanaldi osoko langile baliokidearen (LOB) 

arabera erlatibizatu behar dira. 

m2 LOB 

       140.374             3.600  

 

Urteko guztizko energia-kontsumoa azalera-unitate bakoitzeko, azken energia gisa (MWh/m2/urte) 

adierazita, eta urteko guztizko energia-kontsumo osoa lanaldi osoko langile baliokide bakoitzeko (LOB), 

azken energia gisa adierazita (MWh/LOE/urte). 

2020 MWh MWh/ m2/ urte  MWh/LOB/urte 

 Elektrizitatea  13.840                      0,099                   3,84  

 Hotz-energia  1.911                      0,014                   0,53  

 Energia termikoa  12.874                      0,092                   3,58  

 Gas naturala  4.050                      0,029                   1,13  

Zuzeneko energia-kontsumoa, guztira 32.675                      0,233                   9,08  

 

Erakundean egin diren ingurumen-kudeaketako jardunbide onenei dagokienez (IKJH), hauexek daude: 

osasun-zentro guztietako energia-kontsumoak energía-motaren arabera (energia elektrikoa, 

berokuntza eta ibilgailuak) biltzea eta haien aldizkako jarraipena egitea (hilero), datuak aztertzea, eta 

kontsumoa jaisteko ekintzak ezartzea, arreta berezia jarrita kontsumo arduratsuko jardunbide 

egokietan. Gure osasun- zentro bakoitzak bere energia-sailkapena erakusten dio jende guztiari oro har, 

energia-efizientziarekin daukagun konpromisoaren erakusgarri. 
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Urteko guztizko ur-kontsumoa barne-azaleraren arabera (m3/m2/urte) eta Sare Publikoaren urteko 

guztizko ur-kontsumoa lanaldi osoko langile baliokide bakoitzeko (m3/LOB/urte). 

2020 m3 m3/m2/ urte  m3/LOB/urte 

Sare Publikoko Ur Kontsumoa        115.725                       0,824                32,15  

Osasun-zentro bakar batean ere ez da euri-ura biltzen, ezta ur grisak birziklatzen ere. 

Erakundean egin diren ingurumen-kudeaketako jardunbide hoberenei dagokienez (IKJH), honako 

hauek daude: zentro guztietako ur-kontsumoak biltzea eta haien aldizkako jarraipena egitea, datuak 

aztertzea eta kontsumoa jaisteko ekintzak ezartzea, arreta berezia jarrita kontsumo arduratsuko 

jardunbide egokietan. 

Urtean sortutako hondakinen guztizkoa lanaldi osoko langile baliokide bakoitzeko (Tn/LOB/urte). 

2020 kg kg/m2/urte  kg/LOB/urtea 

 Hondakin arriskutsuak (Tn)        241.790                       1,722                67,16  

 Arriskutsuak ez diren hondakinak (Tn)      1.114.930                       7,943              309,70  

 Sortutako hondakinak, guztira (Tn)     1.355.710                       9,658              376,59  

 

Birziklatzera bidalitako hondakinak, hondakin guztien pisuaren ehunekotan 

 

Adierazle horri dagokionez, ingurumen-kudeaketako gure jardunbide onenak hondakinak sortzea 

eragoztera bideratzen dira. Horretarako, prozedura eta artxibo digitalak ezarri ditugu ahal izan dugun 

neurrian; erabilera bakarreko plastikozko edalontzien ordez, edalontzi berrerabilgarriak erabiltzearen 

inguruko kontzientziazioa egin dugu; ekipamendu informatikoak laga dizkiegu beste erakunde batzuei, 

berrerabil ditzaten; hondakinak bereizten ditugu, edukiontzi espezifikoetarako sarbidea erraztuz; 
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puntu berdeak jarri ditugu osasun-zentro guztietako bezeroentzako/erabiltzaileentzako arreta-

eremuetan, eta sortutako hondakin-zatiki bakoitzaren kuantifikazioa, jarraipena eta azterketa egin 

dugu. Ahal den guztietan, hondakinak birziklatzea sustatzen dugu, baina kontuan izan behar da gure 

kontsumoaren zati esanguratsua erabilera bakarreko materialei dagokiola, asistentzia sanitarioa 

bermatzeko, eta material horiek ezin direla birziklatu. 

 

Adierazle espezifikoak: Gaur egun, gure sektorean ez da bikaintasuna konparatzeko parametrorik 

zehaztu, baina gure osasun-zentro guztietako datuak dauzkagu. 
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10.  EGIAZTATZEA ETA BALIOZTATZEA  

Barrualde-Galdakaoko ESIaren Ingurumen Adierazpena prestatu da Europako Parlamentuaren eta 

Kontseiluaren 2009ko azaroaren 25eko 1221/2009/EE Erregelamenduaren (ingurumen-kudeaketako 

eta -auditoretzako erkidegoko sistema batean erakundeek borondatez parte hartzeari buruzkoa. 

EMAS) eta horren ondorengo aldaketen arabera. 

Erakundea 2011ko abenduaren 31n erregistratu zen EMASen, eta ES-EU-000062 erregistro-kodea 

dauka. 

Ingurumen Adierazpen hori Barrualde-Galdakaoko ESIak egin du eta jendearentzat eskuragarri dago; 

gainera, DNV GL BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA SLU enpresak baliozkotu zuen, eta hau da bere 

egiaztatze-zenbaki ziurtatua 2021rako: ES-V-0005. 

 

Dokumentu honetako argazkiak 2020ko Ingurumenaren Mundu Egunaren harira ospitalean egindako argazki-lehiaketakoak 

dira  

Hurrengo adierazpena, 2021koa, 2022an argitaratuko da, ziurtapena egin ondoren.  

Adierazpen hau, berriz, Barrualde-Galdakaoko web-orrian dago eskuragarri. 

    https://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ghobag00/es 

Informazio zabalagorako: 

 INGURUMENA.OSIBARRUALDE-GALDAKAO@osakidetza.eus  

  

https://www.osakidetza.euskadi.eus/calidad-asistencial-y-sostenibilidad-ambiental/ab84-tbgcon/es/
mailto:MEDIOAMBIENTE.OSIBARRUALDEGALDAKAO@osakidetza.eus
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ERANSKINA 

HONDAKINEN SAILKAPENA 
21/2015 Dekretua, martxoaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoan hondakin sanitarioak 

kudeatzeari buruzkoa 

I. multzoa. 
Hondakin sanitario 
ez-espezifikoak. 

Erabilera bakarreko materialei dagozkien hondakinak dira: osasun-langileek erabilitako arropak, 

eskularruak eta maskarak; sendaketetan odolez, sekrezioz edo eskrezioz zikindutako materiala; 

gernua daukaten edo eduki duten ontziak; drainatze-ontzi hutsak; odol-poltsa hutsak eta 

bestelako likido biologikoak; dialisirako iragazkiak, tubuladurak, igeltsuak; eta oro har 

zikindutako likido biologikoa xurgatutako beste edozein hondakin, betiere II. eta III. taldeetan ez 

dauden hondakinak badira. 

II. MULTZOA. 
Hondakin sanitario 
espezifikoak. 

Infekzioak eragiteko arriskua dakartelako edota arrisku-susmoa edo arrisku psikoemozionala 

eragiten dutelako, kudeaketaren etapa guztietan bereiz kudeatu beharreko hondakinak dira 

multzo honetakoak. 

Hiru mota sartzen dira talde honetan: 

a) Hondakin sanitario infekziosoak: gaixotasun infekziosoak dituzten pazienteetatik datoz 

(Dekretu honen I. eranskinean jasota daude gaixotasun horiek). 

b) Gizakiak eta animaliak gaixotu ditzaketen agente infekziosoen hazkuntzak eta erreserbak, 

baita horrelakoekin kontaktuan egondako hondakin-materialak ere. 

c) Txertoak, eragile bizi ahulduekin eta horien bialekin. 

d)  Hondakin anatomikoak 

e)  Orratzak eta material ziztatzailea eta ebakitzailea. 

f)  Odola eta hemoderibatu likidoak, barne hartuta horiek dauzkaten ontziak. 

g) Esperimentazio- eta ikerketa-zentroetako animalien hondakinak. 

III. MULTZOA 
Jatorri ez-
biologikoa 
daukaten hondakin 
sanitarioak eta 
horien nahasketak. 

Multzo honen barruan hondakin mota hauek sartzen dira: 

h) Botiken hondakin zitostatikoak eta zitotoxikoak, baita horiek prestatzeko erabili den 

material guztia eta/edo horiekin kontaktuan izan den guztia ere. 

i) Epigrafe honetako beste atal batzuetan zehazten ez diren baztertutako medikamentuak. 

j) Formolean edo beste produktu kimikoren batean kontserbatutako arrasto anatomikoen 

nahasketazko hondakin sanitarioak. 

k) Beste edozein hondakin, jardunbide profesional sanitarioen ondorioz artikulu honetan 

definitutako II. eta III. multzoetako hondakinen nahasketaz osatutakoa. 
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22/2011 Legea, uztailaren 28koa, hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzkoa.  

 

Sailkapena Mota 
SAILKAPENA 
(21/2015 ED) 

Azken helmuga 

Hondakin ez-arriskutsuak:  Hondakin ez-
arriskutsuak dira arriskugarritasun-ezaugarri 

jakin batzuk ez dauzkatenak eta, beraz, 
osasunari eta ingurumenari kalte larririk eragin 

ezin dietenak. 

Elikadurako olioak Ez-sanitarioa Birziklatzea 

Txatarra Ez-sanitarioa Birziklatzea 

Higienekoak eta sanitarioak Ez-sanitarioa Isurketa 

Sendagaiak Sanitarioa Energia-balorizazioa 

Obretako beira Ez-sanitarioa Birziklatzea 

Obretako egurra Ez-sanitarioa Birziklatzea 

Obretako material-nahasketa Ez-sanitarioa Zabortegia 

Obretako pladurra Ez-sanitarioa Birziklatzea 

Obretako plastikoa Ez-sanitarioa Birziklatzea 

Paletak Ez-sanitarioa Birziklatzea 

Hiri-hondakinekin 
bateragarriak - 
papera/kartoia 

Ez-sanitarioa Birziklatzea 

Hiri-hondakinekin 
bateragarriak- plastikoak 

Ez-sanitarioa Birziklatzea 

Hiri-hondakinekin 
bateragarriak - errefusa 

Ez-sanitarioa Energia-balorizazioa 

Hiri-hondakinekin 
bateragarriak - beira 

Ez-sanitarioa Birziklatzea 

Ehunak Ez-sanitarioa Birziklatzea 

Tonerra (hondakina) Ez-sanitarioa Birziklatzea 

Tamaina handikoak Ez-sanitarioa Zabortegia 

Hondakin arriskutsuak: Arriskugarritasun-
ezaugarri jakin batzuk dauzkaten hondakinak 

dira eta, beraz, kontroleko eskakizun 
gehigarriak bete behar dituzte, osasunari eta 

ingurumenari kalterik ez diezaieten egin, 
ekoizten eta kudeatzen diren bitartean. 

Bateriak, metagailuak, pilak Ez-sanitarioa Birziklatzea 

Zitostatikoak eta zitotoxikoak Sanitarioa Energia-balorizazioa 

Disolbatzaile ez-halogenatuak Ez-sanitarioa Fluidifikazioa 

Kutsatuta dauden ontziak Ez-sanitarioa Energia-balorizazioa 

Ekipamendu elektronikoak Ez-sanitarioa Birziklatzea 

Kutsatutako iragazkiak Sanitarioa Energia-balorizazioa 

Fluoreszenteak (hondakina) Ez-sanitarioa Birziklatzea 

Pinturak Ez-sanitarioa Segurtasun-gordailua 

Erradiografiak Ez-sanitarioa Birziklatzea 

Hondakin biosanitarioak Sanitarioa Energia-balorizazioa 

Core laborategiaren 
hondakinak 

Ez-sanitarioa 
Tratamendu fisikoa 
eta kimikoa 

Hondakin kimikoak Ez-sanitarioa Fluidifikazioa 

Hondakin anatomikoak Sanitarioa Energia-balorizazioa 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13046

