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 Sarrera 

Ingurumen-etika berez lotuta dago Euskal Osasun 

Sistema Publikoan osasunari buruz dagoen 

kontzepzioarekin, eta horregatik ulertzen da 

beharrezkoa dela etika horrek Sisteman hartzen diren 

erabaki guztien parte izan behar duela, eta pixkanaka 

aurrera egin behar dela ingurumena gehiago 

babesteko, kutsadurari aurrea hartzeko, baliabide 

naturalak era jasangarrian erabiltzeko, batez ere 

baliabide urriak direnean, aldaketa klimatikoa gutxitu 

eta berari egokitzeko ekintzak bultzatzeko, bai eta 

biodibertsitatea eta ekosistemak babesteko ere, eta 

hori guztia orekari eutsiz premia asistentzial eta 

sozioekonomikoei ere erantzun dakien. 

Testuinguru horretan, Bilbo-Basurtuko Erakunde 

Sanitario Integratuak (Osakidetza-Euskal osasun-

sistema publikoaren mendekoa) Ingurumena 

Kudeatzeko Sistema ezarri eta eutsi dio; horrela, 

tresna eraginkorra du ingurumenaren 

autoebaluaziorako eta, horrela, prozesuen 

etengabeko hobekuntza bermatzeko, nola-eta ESIko 

pertsona guztien konpromisoz, inplikazioz eta 

motibazioz, bai erabiltzaile eta bezeroen aldetik, bai 

hornitzaile eta langileen aldetik ere. 

 2020ko ingurumen-adierazpena dagokio EMAS 

erregistroa hornitzeko urtero egiten den 

eguneratzeari. Haren helburua da biztanleak eta 

interesdun beste alderdi batzuk informatzea 

ingurumen-inpaktuari eta jokabideari buruz, betiere 

gardenak izan daitezen Bilbo-Basurtuko Erakunde 

Sanitario Integratuak egiten duen komunikazioa eta 

kudeaketa. 

 

 

 

 

Jesús Larrañaga Garitano 

Zuzendari Gerentea 

Bilbo-Basurtuko Erakunde Sanitario 

Integratua 

LEGEZKO ERANTZULEA:  
Jesús Larrañaga 

NACE: rev 2: 86.2 

INGURUMEN-ARDURADUNA: 
 Marian Mateos 

E-POSTA: 
mangeles.mateosvaras@osakidetza.eus 

BILBO-BASURTUK ESIA IDENTIFIKATZEN 
DUTEN DATUAK  
 

IFZ: S5100023J 

TELEFONOA: 94 400 6000 

SOZIETATE-IZENA: Bilbo-Basurtuko 
Erakunde Sanitario Integratua 
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 Erakundearen aurkezpena 

Euskal Osasun Sistema Publikoa erakunde handi bik osatzen dute: Osasun Sailak eta Osakidetza – Euskal osasun 

zerbitzuak. 

Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren Legearen arabera, Osakidetza–Euskal osasun zerbitzua zuzenbide 

pribatuko ente publikoa da, Osasun Sailari atxikia. Berezko izaera juridikoa eta gaitasun osoa du bere xedea 

betetzeko, alegia, zerbitzu sanitarioak emateko, haren mende dauden zerbitzu-erakunde publikoen bidez. 
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Euskal Autonomia Erkidegoa, egoera sozio-

sanitarioarekin bat etorriz, osasun-barruti 

deritzen hiru eremu geografiko hauetan dago 

banatuta: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa. Eremu 

bakoitzean, bermatzen dira lehen mailako arretaren 

antolaketa egokia eta berorren arreta 

espezializatuarekiko koordinazioa.  

Bilbo-Basurtuko ESIa Bizkaiko Osasun Barrutiko 

zerbitzu sanitario integratuen erakundeetatik bat 

da. 

Erakunde Sanitario Integratu honek barruan 

hartzen ditu Basurtuko Unibertsitate Ospitalea eta 

lehengo Bilboko Eskualdea (BiE) erakundeko 

zentroak. 2013ra arte, Ingurumen Adierazpena 

Bilboko Eskualdeari baino ez zegokion. Data 

horretatik aurrera eremua zabaldu zen lehengo 

Bilboko Eskualdeko zentroetan dauden zerbitzu edo 

unitate guztietara eta Txurdinagako Anbulatoriora. 

 

Bilboko Eskualdea (BiE) 1989an lehenengoz lotu zitzaion bere ibilbideari. Hasiera batean, lehen mailako arretako 

zerbitzuak eta arreta espezializatu anbulatoriokoak batzen zituen. 

Arreta Espezializatua ez zen 1997. urtera arte integratu bere erreferentzia-ospitalean, hau da, Basurtuko 

Ospitalean. Bilboko Eskualdea, momentu hartan, lehen mailako arretako zerbitzuak baino ematen ez zituen 

erakunde bihurtu zen. 

Sistemaren eremua zabaltzearen ondorioz ingurumen-kudeaketa integratzen zebilen bezala, erakunde bakar 

batean integratu ziren lehen mailako arreta eta arreta espezializatu anbulatorioa eta ospitalekoa ere. 2014.aren 

hasieran, berrio elkartu ziren lehen mailako arreta eta arreta espezializatua, eta horrela Bilbo-Basurtuko 

Erakunde Sanitario Integratua sortu zen (Bilbo-Basurtuko ESIa).

  

E 
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Guztira, 29 lantoki ditugu, Bilbo Handian eta Alonsotegin, honela egituratuta: lehen mailako arretako (LMAU) 22 

unitate eta arreta espezializatuko anbulatorio bat 27 osasun-zentrotan daude banatua.  

Ingurumen Kudeaketarako gure Sistemaren aplikazio-eremua dagokien ospitalez kanpoko zentro sanitarioak 

hurrengo taulan daude jasota. Horietako batzuetan, Bilbo-Basurtuko ESIko osasun-arretako unitateez gain, 

badaude beste osasun-unitate batzuk ere: Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarekoak (Begoña, Alde Zaharra, 

Otxarkoaga eta Etxaniz Suhiltzailea), Transfusio eta Ehunen Euskal Zentrokoak (Etxaniz Suhiltzailea), 

OSATEKekoak (Indautxu eta Deustu), eta Irakaskuntza eta Ikerkuntza Unitatekoak (Deustuko zentroan). 

 

 

  

Bilbo-Basurtuko ESIko ospitalez kanpoko zentroak 
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* Zerbitzu-erakunde bat baino gehiago dituzten zentro sanitarioak 

** Erabiltzaileen hitzordu-kop. + Kale Nagusiko administrazioko plantilla: adierazleak kalkulatzeko 

erabilitako datua 

2011tik, Urbi-Basauriko zentroa atxiki zaio Erakundeari, eta bertan dagoeneko ezartzen dago Ingurumena 

Kudeatzeko Sistema. Gainera, 2021eko lehen lauhilekoan Iralan osasun-zentro berri bat hasi da, eta zentroko 

langile asko Erakundeko beste batzuetatik datozenez, ezagutzen dute Bilbo-Basurtuko ESIn ingurumen-

kudeaketako sistema, eta, beraz, zentro berria ere sistemaren irismenean dago. 

Erakundeak aurreikusita dauka hurrengo urteetan EMAS erregistroa Basurtuko Unibertsitate Ospitalera 

hedatzea.   

Zentroak M2 Helbidea Erabiltzaileen hitzordu-kop** 

31.12.2019 31.12.2020 

BASURTUKO O.Z. 1.500 Iparralde lorategia ,1 - 48013 154.611 172.312 

ALTAMIRAKO OZ 319 Barrio Altamira, 19 A - 48002 27.088 22.145 

*BEGOÑAKO OZ 2.717 Begoñako Andra Mari k., 32 - 48006 211.213 188.431 

SAGARMINAGAKO OZ 410 Sagarminaga k. 56 - 48004 96.771 97.808 

*ZAZPI KALEETAKO OZ 1205,5 Erronda, 6 - 48006 114.920 124.775 

*DEUSTUKO OZ 4.450 Luis Power 18 - 48014 390.073 383.582 

ARANGOITIKO OZ 450 Berriz bidea 50 - 48014 42.315 41.499 

KARMELOKO OZ 905,56 Aita Esteban Pernet 6 - 48004 117.694 114.253 

*ETXANIZ S. OZ 3.545 Etxaniz Suhiltzailearen Plaza 1 - 48010 422.827 384.582 

GAZTELEKUKO OZ 1.250 Bianako Printzea 5 - 48007 199.497 205.077 

*INDAUTXUKO OZ 6.017 Dk. Areilza, 12 - 48011 530.809 416.115 

J.S. BURUAGA OZ 2.074 Henao 7-9 - 48009 157.796 126.044 

MESEDEETAKO OZ 464 Luís Iruarrizaga 1 - 48003 61.225 37.976 

ABUSUKO OZ 600 Ibaialde z/g - 48003 108.651 115.096 

LARREAGABURUKO OZ 700 Indalecio Prieto 11 - 48004 119.195 132.133 

*OTXARKOAGAKO OZ 2.100 Zizeruene 1 - 48004 141.370 142.320 

ERREKALDEKO OZ. 3.567 Larraskitu errep. 2 - 48002 447.792 425.577 

SAN ADRIANGO OZ 450 Juan de Garay 51-53 - 48003 94.265 101.414 

SAN INAZIOKO OZ 1.923 Larrako torrea 9 - 48015 219.783 238.875 

SANTUTXUKO OZ 2.496 Sorkunde k. 3 - 48006 242.234 227.063 

TXURDINAGAKO OZ 1.986 Txomin Garat 16 - 48004 150.633 153.425 

ZORROTZAKO OZ 1080 

Zorrotza-Kastrexaa 20-22 Atzealdea - 

48013 120.989 120.190 

ALONSOTEGIKO OZ 370 Erroteta bidea z/g - 48810 31.372 31.866 

ZURBARANGO OZ 550 Zumalakarregi etorbidea,99 - 48007 98.934 89.212 

TXURDINAGAKO ANB. 1940 Gabriel Aresti 11 - 48004 165.294 111.536 

MIRIBILLAKO OZ 1735,35 San Luis Meategia 14-16 - 48003 107.305 143.890 

ESKUALDEKO ZUZENDARITZA 1.500 Kale Nagusia 62 - 48011 38 50 

IRALAKO OZ 1226,5 Ugalde 7- 480112   

Zentro kopurua: 28 46.304   4.574.694 4.347.246 
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Zuzendaritza-egitura eta egitura tekniko bat ditugu Bilbo-Basurtuko ESI osoarentzat.  

Zuzendari Gerentea da Erakundeko arduradun gorena, eta, ondorioz, gizarte-, ekonomia- eta ingurumen 

eremuekin loturiko alderdi guztien liderra da, eta gainerako liderren edota unitateburuen esku uzten ditu 

jardueren plangintza eta zehaztapena. 

 

 

Organigrama honetan islatzen dira Bilbo-Basurtuko ESIaren deskribapen funtzionala eta aginte-lerroak. 

Erakundeko Ingurumen Kudeaketa KIKBIUri dagokio (Kalitatea, Berrikuntza, Komunikazioa, Ikerkuntza eta 

Ingurumena). 

Erakundeko Zuzendaritzak baliabideak bermatzen ditu 

kudeaketa-sistemari modu eraginkorrez eusteko, eta 

ardurak ezarri ditu zentroen inguruabarrak kontuan 

harturik: Guztietan dago ingurumen-kudeaketako 

kudeatzailearen edo erreferentearen figura. 

  

ANTOLAMENDU-EGITURA 
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Bilbo-Basurtuko ESIak giza talde hau du: 

Colectivo Profesional 2020

A1. Facultativos 1135,2

B1. Enfermería 1939,3

C1. Técnico Especialista Sanitario 256

D1. Auxiliar de Enfermería 954,8

Profesionales no sanitarios 1382,3

Mires 193,2

Pensionistas 72,7

Total OSI Bilbao Basurto 5.939,40

A1. Facultativos

B1. Enfermería

C1. Técnico

Especialista Sanitario
D1. Auxiliar de

Enfermería
Profesionales no

sanitarios
Mires

Pensionistas

 
Giza Baliabideetako Sailak emandako datuak 

Gure bezeroei ematen dizkiegun osasun-zerbitzuak Bilbo-Basurtuko ESIko zerbitzu-zorroan daude jasota. Zorro 

hori aldizka berrikusi, berretsi eta, hala badagokio, hobetu egiten da, Osasun Sailarekin programa-kontratuak 

sinatzen diren unean. Bertan zehazten da zer konpromiso hartzen duen ESIak bere arretapeko herritarrei 

zerbitzuak emateari buruz eta zerbitzu horiek izan beharreko kalitate-mailari buruz. Horren ordainean, Osasun 

Sailak behar duen finantzazioa ematen dio. Horren ostean, ebaluazio-prozesu baten bidez, aurretik itundutako 

konpromisoen betetze-maila aztertu eta egiaztatzen da, eta aurrekontua doitu egiten da, beharrezkoa bada. 

Hauxe da ESIak eskaintzen duen zerbitzuen zorroa (modu laburrean azalduta):  

 

Zerbitzu sanitarioen zorroa 

1 - Lehen Mailako Arretako unitateek (LMAU) osasun-zentroen sarearen bidez ematen dituzten zerbitzu 

sanitarioak 

2 - Etengabeko Arreta Guneek (EAG) ematen dituzten zerbitzu sanitarioak 

3 - Arreta Espezializatuko egituraren bidez ematen diren zerbitzu sanitarioak 

4 - Bezeroentzako arreta eremuko zerbitzuak 

5 - Gizarte laguntza 

6 - Gradu aurreko eta gradu osteko irakaskuntza hainbat espezialitate sanitariotan 

7 - Profesionalen prestakuntza hainbat espezialitatetan. 

8 - Ikerkuntza kliniko-epidemiologikoa 

 

Gure jarduera prozesuen mapan identifikaturiko prozesuen bidez mamitzen da.  

Ematen dugun zerbitzuaren deskripzioa 
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Ingurumenaren kudeaketa Bilbo-Basurtuko ESIaren ekarpen aktiboa eta borondatezkoa da, bere lehia-egoera 

eta balio erantsia hobetzeko. 

udeaketa-kontzeptu horren barruan hainbat praktika, estrategia eta kudeaketa-sistema sartzen dira, 

zeinek bilatzen baitute gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-alderdien arteko oreka berri bat. Alderdi 

horiek gure 2018-2021 Plan Estrategikoan daude jasota, 5. erronkan - Kudeaketa aurreratu iraunkorra 

eta modernizazioa -, eta 5.6. lerroan  - Jasangarritasuna eta Eraginkortasun Energetikoa -. Bilbo-Basurtuko ESIak 

baikor egiten dio aurre erronka horri, eta orekatu nahi du zerbitzu bikainen eskaintza baliabide guztien erabilera 

eraginkorrarekin, hori guztia modu etiko, garden eta sozialki arduratsuan gauzatuz. Horretarako, kudeaketako 

estandar aurreratuenak ditu lanabes. 

 

  

K 
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 Ingurumena Kudeatzeko Sistema 

Ingurumenarekiko jokabidea etengabe hobetzeko asmoz, Bilbo-Basurtuko ESIa osatzen duten erakundeek 

kudeaketa-sistema bat diseinatu eta ezarri zuten, zeinen bidez bermatu ahal baita Ingurumenaren arloko politika 

eta helburu orokorrak erreferente izango direla zerbitzuak ematerakoan. 

Bilbo-Basurtuko ESIko Ingurumena Kudeatzeko Sistema talde baten eguneroko lanean oinarritzen da, zeinek 

sistemaren etengabeko hobekuntza bermatzen baitu. Sistemaren goi-arduradunak Zuzendaritza eta Ingurumen 

Batzordea dira. Eurek zehazten dituzte ingurumenaren arloko kudeaketa-politika eta helburuak, betiere 

Erakundearen estrategiarekin eta egoerarekin bat eginik, eta interesdun alderdi guztiei helarazten dizkiete. 

Baliabide egokiak jartzen dituzte, sistemak behar bezala funtzionatzeko, aurreikusitako helburuak lortzeari 

begira, eta planifikatutako jarduerak berrikusten dituzte arriskuak eta aukerak azaleratzeko. Kudeaketa-sistema 

ere aldizka berrikusi eta kudeaketa eraginkorra eta etengabeko hobekuntza sustatzen dute ingurumenaren 

arloan, bai eta horren gaineko informazioa interesdun alderdiei helarazi ere.  

Zuzendaritzarekin batera, Ingurumen Arduradunak sistema dinamizatzen du, horrela bermatzeko helburuak 

lortu, indarrean segitu eta egunez egun hobetzen direla. Gainera, Zuzendaritzari sistemaren 

funtzionamenduaren berri ematen dio, berrikusia izan dadin eta  eraginkortasuna handitu dadin.  

Oraingo Bilbo-Basurtuko ESIa osatzen duten erakundeek hamarkada bat baino gehiago daroate aitortutako 

kudeaketa-sistemak maila guztietan ezartzen, bere funtzionamenduaren osagai integral direnez. Ingurumena 

Kudeatzeko Sistema Europako Batasunaren 1221/2009 erregelamenduren arabera ezarri da, 2017/1505 eta 

2018/2026 erregelamenduek aldatuta, zeinek arautzen baitu erakundeek ingurumen-kudeaketa eta ingurumen–

auditorietako sistema komunitarioan (EMAS) borondatez parte hartzea.  
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Bilbo-Basurtuko ESIa ES-EU-000046 zenbakiarekin inskribaturik dago EMAS erregistroan 2009ko urtarrilaren 

26tik, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailburuordetzaren eskutik, hau egiteko: 

 

Bilbo-Basurtuko ESIko Zuzendaritza Gerentziak modu hauetan erakusten ditu, besteak beste, ingurumenaren 

arloko lidergoa eta Ingurumena Kudeatzeko Sistemarekiko konpromisoa:  

•Lehen mailako arretako zerbitzuak ematea (kudeaketa administratiboa eta asistentzia 
sanitarioa).

•Arreta Espezializatuko zerbitzuak ematea.

•Osasun mentaleko komunitateko arretako zerbitzuak ematea.

•Irudi-diagnostiko bidezko osasun-arretako zerbitzuak ematea.

•Transfusiorako erabiliko den odola ateratzeko zerbitzuak ematea.

•Irakaskuntza eta ikerkuntzako zerbitzuak ematea.

EMAS erregistroa eta Ingurumena Kudeatzeko 
Sistemaren (IKS) irismena 

Ingurumena Kudeatzeko Sistemaren oinarriak  

•Erantzukizuna bere gain hartu eta kontuak eman behar ditu ingurumena kudeatzeko 
sistemaren eraginkortasuna lortzeko.

•Ziurtatu behar du ingurumen-politika eta ingurumen-helburuak ezartzen direla eta 
Erakundearen zuzendaritza estrategikoarekiko eta testuinguruarekiko bateragarriak 
direla.

•Ziurtatu behar du ingurumena kudeatzeko sistemaren baldintzak Erakundearen 
prozesuetan integratzen direla.

•Ziurtatu behar du ingurumena kudeatzeko sistemarentzat beharrezkoak diren 
baliabideak eskueran daudela.

•Komunikatu behar du nolako garrantzia duen ingurumena kudeatzeko sistemaren 
baldintzekin bat datorren ingurumen-kudeaketa eraginkorra egiteak.

•Ziurtatu behar du Ingurumena kudeatzeko sistemak aurreikusitako helburuak lortzen 
dituela.

•Pertsonak zuzendu eta laguntza eskaini behar die ingurumena kudeatzeko sistemaren 
eraginkortasuna sustatzeko.

•Etengabeko hobekuntza bultzatu behar du.

•Zuzendaritzaren eginkizunak garatzen lagundu behar du, bere lidergoa ardura-arloetan 
aplikaturik erakustearren.
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Bilbo-Basurtuko ESIaren Ingurumena Kudeatzeko Sistema (IKS) da Erakundeak bere ingurumen-jokabidea 

kudeatzeko duen borondatezko tresna, eta helburu hauek ditu: 

 Legezko eta arauzko baldintzak betetzen laguntzea eta betetzen direla frogatzea. 

 Ingurumen-jokabidearen etengabeko hobekuntza sustatzea. 

 Bilbo-Basurtuko ESIaren ingurumen-kudeaketaren arloko jarduerak ebaluatzea. 

 Informazio sinesgarri eta egiaztagarria zabaltzea Erakundearen ingurumen-jokabideaz, eta 

elkarrizketa irekia ezartzea jendearekin eta interesdun alderdiekin. 

 

ngurumena kudeatzeko ezarritako sistemaren oinarrizko helburua da ingurumen-babesa sustatzea, 

kutsadura prebenituz ez ezik, baita baliabideak modu jasangarrian erabiliz, klima-aldaketa txikiagotzeko eta 

horretara egokitzeko eta, ahal dugun neurrian, biodibertsitatea eta ekosistemak babesten laguntzeko ere, 

hori guztia, Bilbo-Basurtuko ESIaren jarraibide sozioekonomikoekiko oreka zainduta. 

Etengabeko hobekuntza gauzatzeko helburuak planifikatu behar dira −ESIaren Ingurumen Politikarekin bat, eta 

OSAKIDETZAren Ingurumenaren Jasangarritasunerako Politikaren ildoan−, abiarazi eta garatu behar dira  

jarduerak, proiektuak eta zerbitzu beharrezkoak, eta, azkenik, jarduerak neurtu eta egiaztatu behar dira.  

 

 Bilbo-Basurtuko ESIaren Ingurumen Politikak, sistemaren funtsezko dokumentua izanik, erreferentzia-esparrua 

eskaintzen du Erakundearen ingurumen-helburuak ezartzeko.  

 

  

I 

Bilbo-Basurtuko ESIaren Ingurumen Politika 

Konpromiso horren eta ingurumen-adierazpenaren 

hedapena bermatzeko, zentro guztietan kartelak daude, 

langileek, herritarrek eta kontratek eskuratzeko moduan, 

bai eta euskarri informatikoan ere, erakundearen 

intranetean eta Osakidetzaren webgunean bertan. 
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Bilbo-Basurtuko ESIak bere Ingurumena Kudeatzeko Sistema ezarri du, UNE-EN ISO 14001:2015 arauan eta 

Europako 1221/2009 (EMAS) Erregelamenduan oinarrituta, ingurumen-politika betetzen dela bermatzeko. 

Sistema etengabeko hobekuntzako PDCA zikloan oinarrituta dago (planifikatu, egin, egiaztatu, jardun - PEEJ), eta 

laburki honela deskriba daiteke: 

Planifikatu:  

Behar diren ingurumen-helburuak eta ingurumen-prozesuak ezartzea emaitzak Erakundearen ingurumen-

politikaren araberakoak sortu eta eskaini daitezen. 

egin:  

Prozesuak planifikatutakoaren arabera aplikatzea. 

egiaztatu: 

Ingurumen-politikaren arloko prozesuen jarraipena egin eta neurtzea, betiere kontuan hartuta bai 

konpromisoak, bai ingurumen-helburuak eta bai jarduketa-irizpideak, eta emaitzen berri ematea. 

Jardun: 

Etengabe hobetzeko jardunak bultzatzea.  

 

 

Ingurumena Kudeatzeko Sistemaren aurkezpena 

P 

E 
E 

J 
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Baita maila handiko egitura berrian ere, kudeaketa-sistema guztiei esparru komuna eskaintzen diena.  

Zuzendari Gerenteak behar besteko ardura eta autoritatea esleitzen dio rol bakoitzari, Ingurumena Kudeatzeko 

Sistemaren betekizunak bete daitezen eta sistema horren jardunari buruz informaturik egoteko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Ingurumena kudeatzeko sistemaren eskuliburua eta irismena.  

 Ingurumen-politika.  

 Erakundean jorratu beharreko arriskuak eta aukerak.  

 Ingurumen-alderdiak, eta haiei lotutako ingurumen-inpaktuak. 

 Ingurumen-alderdi esanguratsuak, eta horiek zehazteko erabilitako irizpideak. 

 Legezko betebeharrak eta bestelako betebeharrak.  

 Planifikazioa eta jardute-kontrola.  

 Izan daitezkeen emergentziei aurre egiteko prestakuntza.  

 Erregistroak, jarduera dokumentuetan azaldutakoaren arabera egin dela erakusten duen ebidentzia objektiboa izan daitezen. 

 

Dokumentazioa behar den guztietan aldatzen da, sistema aplikatzetik ondorioztatzen 

diren zuzenketa eta hobekuntza guztiak sartzeko.  

Dokumentazioa behar den guztietan aldatzen da, sistema aplikatzetik ondorioztatzen 

diren zuzenketa eta hobekuntza guztiak sartzeko. 

Ondoren, gure ingurumen-kudeaketako sistemari buruzko informazio dokumentatua 

zerrendatzen dugu: 

 

Plangintza egiterakoan, Bilbo-Basurtuko ESIak hauek hartzen ditu kontuan:: 

 Bere asmoa betetzeari lotuta dauden barneko eta kanpoko gaiak, IKSan aurreikusitako emaitzak lortzeko 

gaitasunari eragin diezaioketenak. 

 Zehaztu egin behar du zein diren IKSari lotutako alderdi interesdunak, zer behar eta espektatiba dituzten alderdi 

horiek, eta, behar eta espektatiba horietatik, zeintzuk bihurtzen diren legezko betekizun edo bestelakoak. 

 Bere IKSaren irismena zehaztu behar du, eta 

 Zehaztu behar ditu ingurumen-alderdiekin, lege-betebeharrekin eta aurreko ataletan identifikatutako bestelako 

behar edo gaiekin lotutako arriskuak eta aukerak, zeintzuei heldu behar baitzaie IKSak aurreikusitako helburuak 

lortu ahal izateko, nahi ez diren eraginak prebenitu edo gutxitzeko (kanpoko ingurumen-baldintzek Erakundeari 

eragiteko posibilitatea ere barne), eta etengabeko hobekuntza lortzeko. 
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Ingurumen Arduradunak kontrolatzen du dokumentazio hori, eta berari dagokio dokumentazioa eskuratzeko 

moduan ipintzea, eguneratuta, behar den unean eta tokian. 

Kudeaketa sistemak bermatzen du ingurumen-inpaktu handia sorrarazi ahal duten jarduerak kontrolatzen direla, 

eta horren bidez jarraibideak ezartzen dira egoera normal, anormal eta emergentziakoen ondoriozko eraginak 

prebenitzeko. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Bilbo-Basurtuko ESIaren etengabeko hobekuntzarako zikloak kontuan hartzen ditu ISO 14001:2015 
arauaren eta EMAS erregelamenduaren betekizunak, eta integratzen ditu alderdi interesdunen beharrizan 
eta espektatibak eta bestelako gaiak, barnekoak zein kanpokoak.  
 
Gainera, bizi-zikloaren ikuspegia hartzen du kontuan: gure proiektu eta zerbitzuen elkarren segidako eta 
elkarren arteko lotura duten etapak identifikatzea, hasi materialak edo baliabide naturalak eskuratzetik eta 
azken xedapenera arte. 
 
Gure jardueraren bizi-zikloa aztertzeak, beraz, berekin dakar ebaluatzea gure jardueraren ingurunearen 
gaineko eragin potentziala, kuantifikatuz baliabideen erabilera eta sortutako ingurumen, isuri eta 
hondakinen emisioak. 
 

 

INGURUMENA KUDEATZEKO SISTEMA ESI 
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 Ingurumen-alderdiak 

1221/2009 (CE) Erregelamenduaren arabera, “ingurumen-alderdia” ingurumenari eragin diezaiokeen 

erakundearen jarduera, produktu edo zerbitzuetako elementu bat da. Zentzu horretan, Bilbo-Basurtuko ESIak 

identifikatzen ditu bere jarduera, proiektu eta zerbitzu zuzeneko zein zeharkakoei lotutako alderdiak, baita 

ingurumenari eragiten dion inpaktua ere, batez ere intzidentzia-arlo hauek aztertuz: igorpenak, isuriak, 

hondakinak eta baliabide naturalen eta materialen kontsumoa, bai baldintza normaletan, anomaloetan zein 

emergentziakoetan. 

Horretarako badu SGA-PC-12 prozeduran zehaztutako metodologia, ingurumen-alderdiak identifikatu eta 

ebaluatzeko, halako moduan non urtero ebaluatzen baitira, bai eta ingurumen-alderdi esanguratsuak zehaztu 

ere. 

Erakundeak metodologia hau erabiltzen du ingurumen-inpaktuei dagokienez: 

Ingurumen-inpakturen bat eragin dezaketen jarduerak identifikatzea 

Ingurumen-inpaktuak ebaluatzeko irizpideak zehaztea Erakundearen testuingurua zehaztea 

Ebaluazio-

irizpideak 

Zuzeneko alderdiak baldintza normaletan Barneko / kanpoko gaiak 

Zeharkako alderdiak baldintza normaletan Interesdunak identifikatzea 

Alderdiak baldintza anormaletan Interesdunen beharrizanak eta 

espektatibak zehaztea 

Alderdiak larrialdiko egoeretan Arriskuak / aukerak identifikatzea 

Ingurumen-alderdien pisua ebaluatzea  Arriskuak/aukerak aztertzea 

Jarduerak ezartzea alderdi esanguratsuak desagerrarazi edo 

minimizatzeko 

Jarduerak ezartzea arriskuak eta aukerak 

lantzeko 

Bilbo-Basurtuko ESIak egiten dituen jarduera guztiek eragin positiboa edo negatiboa dute ingurumenean, eta 

guztiak hartzen dira kontuan Erakundearen ingurumen-kudeaketa planifikatzerakoan.  

Bilbo-Basurtuko ESIak bere ingurumen-alderdiak identifikatzen ditu bizi-zikloaren perspektiba kontuan hartuta, 

interesdunekin duen erlazioa aztertuta eta horiei eragiteko duen gaitasuna kontuan hartuta.  

Ingurumen-alderdiak 

Ingurumen-alderdiak identifikatzea 
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Bizi-zikloaren kontzeptuak berekin dakar sistema baten (produktua edo zerbitzua) elkarren segidako eta elkarri 

lotutako etapak identifikatzea, hasi lehengaiak eskuratzen direnetik nahiz lehengaiak baliabide naturaletatik 

sortzen direnetik, harik eta azken erabilerara arte. Gure jardueraren bizi-zikloa aztertzeak, beraz, jarduerak 

ingurumenean izan dezakeen eragina ebaluatzea dakar, kuantifikatuz baliabideen erabilera (energia-kontsumoa, 

lehengaiak, ura, etab.) eta etapa horietako bakoitzean sortutako ingurumen-isuriak (airea, ura eta lurzorua). 

Gure proiektu eta zerbitzuak kudeatzeko, elkarren segidako hiru etapa garatu behar dira, zeinetan sartzen baitira 

gure jardueraren bizi-zikloaren bost faseak:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Plangintza egiteko etapa: Bere baitan 

hartzen ditu proiektuaren edo zerbitzuaren 

diseinua egiteko faseak (interesdunen 

beharrak eta itxaropenak identifikatzea, 

helburuak, itxaroten diren emaitzak, 

beharrezko baliabideak, epeak) eta horiek 

garatzeko beharrezkoak diren ondasun eta 

zerbitzuak eskuratzea (normalean, 

hornidurak erostea eta laguntza-zerbitzuak 

kontratatzea...).  

Garapen-etapa: Proiektua edo zerbitzua 

gauzatzen da (adierazleen jarraipena, 

emaitzen ebaluazioa, gogobetetasunaren 

gaineko azterketa, …). Eta garraioa.  

 

Itxiera-etapa: Bere baitan hartzen ditu 

bizitza-amaiera eta proiektua edo zerbitzua 

entregatzea (proiektuaren edo zerbitzuaren 

amaiera, hobekuntzak aztertzea…).  
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Ingurumena kudeatzeko sistemaren arduradunak zuzeneko eta zeharkako ingurumen-alderdiak identifikatzen 

ditu bizi-zikloaren etapa guztietan. Identifikazio horren oinarria Bilbo-Basurtuko ESIko zentroetan egiten diren 

jardueren eta zerbitzuen azterketa da.  

Taula honetan azaltzen dira gure jardueren bizi-zikloko etapa bakoitzean identifikatutako ingurumen-alderdi eta 

-inpaktu garrantzitsuenak: 

 

 

Erakundearen jardueretatik abiatuta ingurumen-alderdiak identifikatzeko, kontuan hartu dira egoera normalak, 

aldian behin izan daitezkeenak, funtzionamendu-egoera anomaloak eta izan daitezkeen emergentzia-egoerak, 

bai eta lotutako ingurumen-inpaktuak ere. 

  

Diseño proyecto / 

Servicio 

Adquisición de 

bienes y Servicios 

Realización del 

proyecto / Servicio 

/Transporte  

Fin de vida 
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Taula honetan, Bilbo-Basurtuko ESIan identifikatutako ingurumen-alderdiak azaltzen dira: 

Aspectos Impactos Aspectos Impactos

• Energía  eléctrica

• Gas  natura l

• Gasoi l  ca ldera

• Gasoi l  automoción

• Agua

• Materia l  Actividad 

Sanitaria

• Fol ios

• Tóner impresora

• Pi las  y baterías

Agotamiento de recursos  

natura les . Contribución a  la  

producción de res iduos , 

emis iones  y vertidos  de 

aguas  res iduales  de los  

procesos  de fabricación de 

estos  productos

• Res iduos  construcción y 

demol ición

• Res iduos  voluminosos  

(mobi l iario...)
Disminución de la  ca l idad 

paisa jís tica  debido a  la  

acumulación de res iduos , 

consumo de energía  en su 

gestión. Introducción en el  

medio de sustancias  

pel igrosas  activas .

• Pel igrosos

• Urbanos  Separados

• Urbanos  No Separados

Disminución de la  ca l idad 

paisa jís tica  debido a  la  

acumulación de res iduos , 

consumo de energía  en su 

gestión. Introducción en el  

medio de sustancias  

pel igrosas  activas .

• Emis iones , vertidos  y 

res iduos  de incendio,

•  Emis iones  y res iduos  

derivados  de explos ión,

•  Res iduos  y vertidos  de 

inundación,

• Contaminación legionela ,

•  Emis iones  fuga de gas  

refrigerante, 

• Res iduos  y derrames  de 

sustancias  pel igrosas  o 

combustibles  

Destrucción de la  capa de 

ozono, emis iones  a  la  

atmósfera, contaminación de 

aguas , y acumulación de 

res iduos  e introducción en el  

medio de sustancias  

pel igrosas

• Sanitarios

Contaminación de aguas  

subterráneas  y superficia les

• Gases  de efecto 

invernadero

Emis iones  a  la  atmósfera  

(efecto invernadero, 

ca lentamiento global ).

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS INDIRECTOS 

                   EMISIONES

• Comportamiento ambienta l  

proveedores

• Comportamiento ambienta l  

usuarios

• Comportamiento ambienta l   

de otras  partes  interesadas

Agotamiento de recursos  

natura les , contaminación del  

suelo y aguas , destrucción de 

la  capa de ozono

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS DIRECTOS EN 

SITUACIONES NORMALES

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS DIRECTOS EN 

SITUACIONES ANÓMALAS

                  CONSUMOS                   RESIDUOS

                    RESIDUOS
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS DIRECTOS EN 

SITUACIONES  DE EMERGENCIA

                   VERTIDOS
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Ingurumen-alderdi guztiak identifikatu ostean, sistemaren arduradunak ingurumen-alderdiak ebaluatzen ditu 

ingurumen-alderdien ebaluazio-taulen arabera (IKS-KP-12 prozedurari erantsitako agiria), horietatik zeinek 

daukan eragin garrantzitsua zehaztu eta berorren kontrola hobetzeko. 

Ebaluazioa irizpide hauen arabera egiten da: 

Zuzeneko eta zeharkako alderdietarako, funtzionamendu-egoera normal eta anormaletan, irizpide hauek 

baloratzen dira:  

   TAMAINA 

IZAERA  

 

 

 

Hala ere, irizpide hauek erabiliko dira Bilbo-Basurtuko ESIko ingurumen-emergentzietarako planean 

oinarrituta zehaztu eta aurreikusten diren balizko istripu- edo emergentzia-egoeretan: 

 GERTATZEKO PROBABILITATEA 

 ONDORIOEN LARRITASUNA 

MAGNITUD

NATURALEZA

CONDICIONES  DE EMERGENCIA

PROBABILIDAD

GRAVEDAD

Mide la magnitud del aspecto que incide sobre el medio (incidencias...).

Mide el impacto que su grupo de actividad tiene sobre el Medio.

Mide la probabilidad de que una situación de emergencia o accidente 

ocurra.

Mide la gravedad de las consecuencias que una situación de emergencia o 

accidente puede dejar.

El resultado obtenido de 

multiplicar la Magnitud 

por la Naturaleza 

determina la 

Significancia del aspecto.

El resultado obtenido de 

multiplicar la 

Probabilidad por la 

Gravedad del impacto 

potencia sobre el Medio 

determina la 

Significancia del aspecto.

MAGNITUD

NATURALEZA

ASPECTOS INDIRECTOS: DESEMPEÑO AMBIENTAL PROVEEDORES, USUARIOS...

CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO

ASPECTOS DIRECTOS

El resultado obtenido de 

multiplicar la Magnitud 

por la Naturaleza 

determina la 

Significancia del aspecto.

Mide, en función del aspecto, la cantidad o volumen generado, emitido o 

consumido, o bien la frecuencia (repetición o duración en relación al tiempo 

de funcionamiento). 

Mide la repercusión que puede tener cada aspecto en relación a las 

características de su naturaleza, peligrosidad, etc.

 
Tamaina eta izaera, Probabilitate eta Larritasun irizpideen arabera ebaluatzeko, balorazio-eskala bat ezarri da 

(gutxienez 1, eta gehienez 3).   

Ebaluazio-irizpideak 

T 
 II 

GP 
L 

 

= 

= 

= 

= 



Ingurumen-adierazpena. 2020ko urtarril-abendua 

77tik  28. orrialdea  

Balio bien biderketak Esangura (E) maila emango du: 

 

 

 

 
 Ebaluazioaren balioa, gehieneko kalifikazioaren % 40 edo handiagoa bada (hots, 4 puntu edo gehiago), alderdia 

ESANGURATSUtzat joko da, eta lehenetsi egingo da hobekuntza-helburuak atxikitzerakoan. 

  

 

 

 

Aurretik azaldutako irizpideak aplikatzeak dakarren azken ondorioa da Bilbo-Basurtuko ESIak ezagutu ahal duela, 

batetik, bere jarduerak nola eragiten dion ingurumenari (ingurumen-alderdien identifikazioa), eta, bestetik, zer 

mailatan eragiten duen (ingurumen-alderdi esanguratsuak eta ez-esanguratsuak); eta, hori oinarria izango da 

ingurumen-programak ezartzeko (ingurumen-helburu eta –xedeak).  

 

2019ko datuetan oinarriturik, eta ingurumen-alderdien ebaluazioa aurretik deskribatutako prozeduraren 

arabera eginda, hona hemen alderdi esanguratsuak, Bilbo-Basurtuko ESIko zentro guztiak kontuan hartuta: 

 

 Pila- eta bateria-kontsumoa 

 RAEE (aparatu elektronikoak) 

 Hondakin zorrotzak eta puntadunak 

 Kutsatutako ontzien hondakinak 

 Eraikuntzako eta eraispeneko 
hondakinak 

 Hondar bolumentsuak (altzariak) 
  

EGOERA NORMALAK ETA ANOMALOAK 

E = T x I 

EMERGENTZIA-EGOERETAN 

E = GP x L 

Esangura-maila 

E = 1 Txikia 

1 < E  3 Ertaina 

E  4 Handia 

Ingurumen-alderdi esanguratsuak 
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Ondoko taulan azaltzen dira 2020an Erakundeko ospitalez kanpoko zentroetan identifikatutako ingurumen-

alderdi esanguratsuak, 2019 datuetatik abiatuta, baita horiekin lotutako inpaktuak ere. 

*Izaeragatik edota Erakundearen baliabide murritzek eraginda Ekintza Planari lotuta ez dauden zenbait 

zentroren ingurumen-alderdi esanguratsuen kasuan, operazio-kontrolaren bitartez eragiten zaie eta 

Erakundearen ingurumen-alderdi guztietarako ezarritako jarraipena egiten zaie. 

Ingurumen-adierazpenaren eranskinean aukera dago zentrokako ebaluazio-datuak kontsultatzeko, bertan daude 

zentro bakoitzaren hobekuntza-helburuak ezartzerakoan kontuan hartu diren alderdi elkartu esanguratsuak.   

 

Ingurumen-alderdi esanguratsua Ingurumen-inpaktua Elkartutako helburua 

Pila- eta bateria-kontsumoa 

 

Baliabide naturalak gutxitzea 

Produktu horien fabrikazio-  

prozesuetako hondakinak, isuriak 

eta hondakin-uren isurketak sortzen 

laguntzea 

Pila-kontsumoa % 0,2 gutxitzea  

Indautxu, Urbi-Basauri 

RAEE (aparatu elektronikoak) 

Paisaia-kalitatea txikiagotzea, 

hondakinak metatzeagatik; energia-

kontsumoa beroriek kudeatzean. 

Ingurunean substantzia arriskutsu 

aktiboak sartzea 

                      * 

Hondakin zorrotzak eta 

puntadunak 

Hondakin biosanitarioak % 1 

gutxitzea. Alonsotegi, Altamira, 

Basurtu, Buruaga,  Begoña, Etxaniz 

Suhiltzailea, Miribilla,  Otxarkoaga, 

Santutxu, San Adrian, Ambulatorio 

Txurdinagako anbulatorioa,  

Zorrotza eta Zurbaran 

Kutsatutako ontzien hondakinak 

Kutsatutako ontzien hondakinak % 

0,5 gutxitzea Zazpi Kaleak, 

Larreagaburu eta Errekalde 

Eraikuntzako eta eraispeneko 

hondakinak 
* 

Hondar bolumentsuak (altzariak) * 
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 Helburuak eta xedeak Ingurumena 

Kudeatzeko Programak (ekintza 

planak) 

Bilbo-Basurtuko ESIa osatzen duten zentroen artean aldeak eta berezitasunak egon daitezkeen arren, are gehiago 

zentro batzuetan erakunde batzuen topagunea badira, oro har, zentroan zein orokorrean landu daitezkeen 

helburuak, xedeak eta ekintzak proposatzen dira, baina horrek ez du kentzen ingurumen-alderdien 

identifikazioak eta alderdien ebaluazioak zentroz zentro egitea. 

Hobekuntza-helburuak ezartzerakoan, kontuan hartu diren ingurumen-alderdiak, une honetan maila orokorrean 

esanguratsuak izan ez badira ere, beste une batean esanguratsuak izan daitezke, eta/edo baliteke izatea 

ingurumen-adierazpen honen xede diren erakundeak osatzen dituzten zentroetako batean, eta, gainera 

interesgarritzat jotzen dira jasangarritasunerantz aurrera egiteko. 

Ondoren erakusten da, ebaluazioaren arabera, 2020rako proposatutako ingurumen-hobekuntzako helburuek, 

jomugak eta ekintzen betetze-mailak zentroetan izan duten emaitza orokorra. Gainera, helburu bakoitzerako 

adierazten da ea jomugak eta helburua erlazionaturik dauden ingurumen-alderdi esanguratsu batekin, 

erakundearen ingurumen-jardunaren hobekuntzarekin, arrisku edo aukerarekin, eta/edo hobekuntzarik 

dakarten lege-eskakizunak betetzeko. 

Adierazleetarako, erabiltzaileen hitzordu kopurua + administrazioko plantilla erabili da, 10.orrialdeko taularen 

arabera . 



Ingurumen-adierazpena. 2020ko urtarril-abendua 

77tik  32. orrialdea  

Aplikazio zentroak:

Lotutako Ingurumen Hobekuntza: Hondakin arriskutsuen murrizketa

Ingurumen Alderdi Esanguratsua Aplikazio-zentroetan

Hobekuntza ingurumen-jokabidean: BAI

Arriskua / Aukera EZ

Hobekuntza lege-baldintzak betetzeari 

dagokionez:
EZ

Definizioa BALIO Jarduerak Helburua

Jarduera egokiak zabaltzea erabiltzaileen 

artean edukiontziak erabiltzeaz (eduki egokia, 

% 2/3, tximeleta-sistemaz egokiro ixtea, ….)

BAI 

Jokabide-ikustapenak, hondakin espezifiko 

biosanitarioak bereizteaz, horelako gehien 

sortzen diren aldeetan (sendaketa-gelak, 

ateratze-gelak), baita hondakin-gelan ere, 

bertan uzten direnean.

BAI 

Edukiontzi-errotazioa gutxien bereizten den 

zonetatik gehien egiten den zonetara, kontuan 

hartuta hondakinen metatze-aldizkakotasuna.

BAI 

ADIERAZLEA
JARDUERAK

Lortuta

BAI/EZ

kg  hondakin 

biosanitario / 

zitak 

(erabiltzailea)

0,00464 EZ

Nondik dator?

Alonsotegi, Altamira, Basurto, Buruaga, Begoña, Bombero Etxaniz, Miribilla, 

Otxarkoaga, Santutxu, San Adrián, Ambulatorio Txurdinaga, Zorroza y Zurbaran

1. INGURUMEN-HELBURUA Hondakin biosanitarioak % 1 murriztea   

132,61%

Emaitza

 

Helburuaren betetze-maila: Erdiestea itxaroten zen adierazlearen balioa 0,00197 kg biosanitario/ 

erabiltzaileen hitzorduak. Lortutako adierazlearen balioa: 0,00464; horrek % 132,61eko gehikuntza dakar..  

Zentro bakoitzaren datua kontsulta daiteke, aurretik eskatuta. 

Ekintzen betetze-maila: planifikatutako ekintzak zentroetan gauzatu dira. Adierazle hori nabarmen handitu da 

zentro guztietan, bai helburua planifikatu zen zentroetan, bai gainerakoetan, eta hori 2020an COVID pandemia-

egoeraren ondorio izan da. Poltsa gorria ezarri behar izan da bereizteko nahiz hondakin biologiko ez-

ebakitzaile/zorrotz erabili eta botatzekoak,  nahiz batak eta maskarak...  

Nolako ekarpena egin zaion ingurumen-eragina gutxitzeari: Ezin izan da. 



Bilbo-Basurtuko ESIa / OSI Bilbao-Basurto 

 

77tik 33. orrialdea  

Aplikazio-zentroak:

Lotutako Ingurumen Hobekuntza: Hondakin arriskutsuen sorkuntza murriztea

Nondik dator? Ingurumen Alderdi Esanguratsua aplikazio-zentroetan

Hobekuntza ingurumen-jokabidean: BAI

Arriskua / Aukera EZ

Hobekuntza lege-baldintzak betetzeari 

dagokionez:
EZ

Lortuta

BAI/EZ

Definioa BALIOA Jarduerak Helburua

Pila birkargagarriak zein ekipotan ez diren 

bideragarriak aztertea
BAI EZ

Langileak informatzea pilak entregatu eta 

biltzeko zirkuituaz 
BAI

Bide egokira eramatea pila-zirkuitua oker 

egiten ari diren profesionalak. 
BAI

2. INGURUMEN-HELBURUA Pila-kontsumoa % 0,2 murriztea 

Indautxu, 

ADIERAZLEA
JARDUERAK Emaitza

kg pila-

kontsumo / zitak 

(erabiltzailea)

0,000039 18,66%

  

Helburuaren betetze-maila: Lortu nahi zen adierazlearen balioa 0,0004789 kg pila / erabailtzaileen hitzorduko. 

Lortutako adierazlearen balioa 0,0000039 kg pila / erabiltzaileen hitzorduk.l horrek kontsumoaren % 18,66ko 

gutxitzea ekarri du. 

Planifikatutako zentroaren emaitzak: 

 Indautxuko OZ – adierazle gutxitua: % 24,83. 

Kontuan izan behar da zentroetako jarduna ez dela aurreko urteetako bera izan. 

 

Ekintzen betetze-maila: Burutu egin dira. Elektromedikuntzako ekipo batzuetan irakurketa fidagarria izango ez 

den beldurrez, kargatu ezinezko pilak ere erosten dira. 

Nolako ekarpena egin zaion ingurumen-eragina gutxitzeari: Produktu horien fabrikazio-prozesuetako hondakin 

arriskutsuen, isurien eta hondakin-uren sorrera gutxitu da.  



Ingurumen-adierazpena. 2020ko urtarril-abendua 

77tik  34. orrialdea  

Aplikazio-zentroak:

Lotutako Ingurumen Hobekuntza: Hondakin-metaketa eta kudeatzeko energia-kontsumoa murriztea

¿De donde procede? Ingurumen Alderdi Esanguratsua Aplikazio-zentroetan

Hobekuntza ingurumen-jokabidean: BAI

Arriskua / Aukera EZ

Hobekuntza lege-baldintzak betetzeari 

dagokionez:
EZ

Lortuta

BAI/EZ

Definizioa BALIOA Jarduerak Helburua

Langileak informatzea zentroetan bereizten 

diren hondakinez.
BAI

Hondakinen gaineko kartelak egitea, betiere 

hondakin sanitarioen dekretu berriaren 

arabera.
BAI

Hondakin-kartel berriak zentroan banatu eta 

jartzea. BAI

Hondakinak kudeatzeko triptikoa zentroko 

langile berriei ematea.
BAI

Aldizkako ikuskapenak, hondakin-bereizketa 

egiaztatzeko (xedea: 3 ikuskapen).
BAI

3. INGURUMEN-HELBURUA
Hondakinen bereizketa hobetzea ("zabor orokor" gisa bildutako hondakin-

kantitatea % 1 murriztea) 

Guztiak

ADIERAZLEA
JARDUERAK Emaitza

kg zabor-

hondakin / zitak 

(erabiltzailea)

0,0208 EZ 1,80%

 

Helburuaren betetze-maila: Lortzea itxaroten zen adierazlearen balioa 0,0202 kg hondakin / erabiltzaileen 

hitzorduko. Lortutako adierazlearen balioa 0,0208 kg hondakin / erabiltzailearen hitzorduko; horrek % 1,8ko 

gehikuntza ekarri du. 

Zentro bakoitzaren datua kontsulta daiteke, aurretik eskatuta. 

Ekintzen betetze-maila: Oro har, ekintzak gauzatu dira. Hondakin ez-arriskutsuak bereizten dabiltza, zabortegira 

albait gutxien bidaltzeko. Egiaztapenak egiten dira (ikuskapen bisualak) hondakinak behar bezala bereizten direla 

egiaztatzeko, bereziki langileek bakarrik erabiltzen dituzten barruko edukiontziak behatuz. 

 Ingurumen-kudeaketaren gaineko ikastaroak egin dira, non hondakinak ondo kudeatzen irakasten baita.   

Nolako ekarpena egin zaion ingurumen-eragina gutxitzeari: Ezin izan da. 



Bilbo-Basurtuko ESIa / OSI Bilbao-Basurto 

 

77tik 35. orrialdea  

Aplikazio-zentroak:

Lotutako Ingurumen Hobekuntza: Baliabide naturalen kontsumoa murriztea

Nondik dator? Ingurumen Alderdi Esanguratsua 

Hobekuntza ingurumen-jokabidean: BAI

Arriskua / Aukera EZ

Hobekuntza lege-baldintzak betetzeari dagokionez: EZ

Lortuta

BAI/EZ

Definizioa BALIOA Jarduerak Helburua

Zenbait tokitan presentzia-detektagailuak / argi-

bereizgailuak jartzea bideragarria den aztertzea 

(pasilloak, komunak…).

BAI

Zentroko profesionalen artean ingurumen-jardunbide 

egokiak zabaltzea: amaieran, argiak eta ekipoak 

itzaltzea... 

BAI

Garbiketako profesionalei jakinaraztea zentroa 

ixterakoan ziurtatu behar dutela itzalita daudela 

argiak, berogailuak eta aire girotua.

BAI

ADIERAZLEA
JARDUERAK Emaitza

kwh/ zitak 

(erabiltzailea)
0,5489 EZ 0,85%

4. INGURUMEN-HELBURUA Kontsumo elektrikoa % 0,2 murriztea

Karmelo

Aplikazio-zentroetan

 

Helburuaren betetze-maila: Lortzea itxaroten zen adierazlearen balioa 0,5432 kwh / erabiltzaileen hitzorduko.  
 
Lortutako adierazlearen balioa 0,5489 kwh / erabiltzaileen hitzorduko; horrek % 0,85eko gehikuntza ekarri du. 
 
Planifikatutako zentroan: 
 

 Karmeloko OZ: Adieraztea %15,24 gutxitu da. 
 
Ekintzen betetze-maila: Informazioa zabaltzen segitzen dugu, bai zentroetako profesionalei bai erabiltzaileei, 

ingurumen-jardunbide egokien gaineko dokumentuaren bidez, eta. besteak beste, kontsumo energetikoa 

gutxitzeko premia azpimarratzen dugu. Pegatinak ipini dira kontsumo arduratsua gomendatzeko. Programatu da 

ekipo informatikoak zentro guztietan sistematikoki 22:30ean itzaliko direla.  Ingurumen-jardunbide egokien 

bideo bat egin eta langileen eskura jarri da. 

 

Nolako ekarpena egin zaion ingurumen-eragina gutxitzeari:  Ezin izan da.    

 



Ingurumen-adierazpena. 2020ko urtarril-abendua 

77tik  36. orrialdea  

Aplikazio-zentroak:

Lotutako Ingurumen Hobekuntza: Baliabide naturalen kontsumoa murriztea

Nondik dator? Ingurumen Alderdi Esanguratsua Aplikazio-zentroetan

Hobekuntza ingurumen-jokabidean: BAI

Arriskua / Aukera EZ

Hobekuntza lege-baldintzak betetzeari dagokionez: EZ

Lortuta

BAI/EZ

Definizioa BALIOA Jarduerak Helburua

Folio-kontsumoaren hiruhilekako azterketa egitea BAI

Inprimatutako folioak berriz erabiltzea barne-

kontsumoko oharretarako
BAI

Informazio-kartel bidez, aurrezte-planaren berri 

ematea zentroko langileei
BAI

Kartelak fax eta fotokopiagailuetan, papera modu 

arduratsuan kontsumitu behar dela gogorarazteko.
BAI

Informazioa ematea zentroko langileei paper-

kontsumoan zaindu beharreko jardunbide egokiei 

buruz.

BAI

5. INGURUMEN-HELBURUA Folio-kontsumoa % 0,5 murriztea 

Administracion Gran Via, Arangoiti,  Deusto, La Merced, Txurdinaga, 

ADIERAZLEA
JARDUERAK Emaitza

kg consumo 

folios / citas 

(usuario)

0,0068 EZ 18,12%

 

Helburuaren betetze-maila: Lortzea itxaroten zen adierazlearen balioa 0,00825 kg folio / erabiltzaileen 

hitzorduko. Lortutako adierazlearen balioa 0, 0068 kwh/ erabiltzaileen hitzorduko; horrek % 18,12ko gutxitzea 

ekarri du. 

Planifikatutako datuen eboluzioa: 

 Adminstrazioko OZ: Adierazlea %52,64 gutxitu da. 

 Arangoitiko OZ: Adierazlea %35,67 gutxitu da. 

 Deustuko OZ: Adierazlea %34,06 gutxitu da. 

 Mesedeetako OZ: Adierazlea 3,27 gutxitu da. 

 Txurdinagako OZ: Adierazlea 53,98 gutxitu da. 

 

Ekintzen betetze-maila: Planifikatutako ekintzak gauzatu dira helburua jarritako zentroetan. Ez da ahaztu behar 

2020an zentroetako jarduera pandemiaren ondorioz aldatu dela. 

Nolako ekarpena egin zaion ingurumen-eragina gutxitzeari: Helburu horren bidez, baliabide naturalak gutxitzea 

saihestu da, eta atmosferara egiten diren isurketak eta hondakinak gutxitu dira. 



Bilbo-Basurtuko ESIa / OSI Bilbao-Basurto 

 

77tik 37. orrialdea  

Aplikazio-zentroak:

Lotutako Ingurumen Hobekuntza: Baliabide naturalen kontsumoa murriztea

Nondik dator? Ingurumen Alderdi Esanguratsua Aplikazio-zentroan

Hobekuntza ingurumen-jokabidean: BAI

Arriskua / Aukera EZ

Hobekuntza lege-baldintzak betetzeari dagokionez: EZ

Definizioa BALIOA Jarduerak Helburua

Galdara eta erregailuen eraginkortasuna errebisatzea BAI

Osabideko ohar bidez, jardunbide egokiak zabaltzea 

profesionalen artean: bero direnean, erradiadorea 

ixtea, leihoa zabaldu ordez; erradiadoreetako giltzen 

matxurez informatzea...

BAI

ADIERAZLEA

JARDUERAK

Lortuta

Emaitza
BAI/EZ

kwh/ zitak 

(erabiltzailea)
0,5939 BAI 0,25%

6. INGURUMEN-HELBURUA Berokuntzako gas-kontsumoa % 0,2 murriztea

Bolueta-Sagarminaga, y Gazteleku

 

Lortzea itxaroten zen adierazlearen balioa 0,5942 m3 / erabiltzaileen hitzorduko. Lortutako balioa 0,5939 kwh 

/ erabiltzaileen hitzorduko. Beraz, berokuntza-gasaren kontsumoa % 0,25 gutxitu da.  

Planifikatutako zentroen eboluzioa: 

 Bolueta-Sagarminagako OZ: Adierazlea %8,18 gehitu da. 

 Gaztelekuko OZ: Adierazlea 6,76 gutxitu da. 

 

Ekintzen betetze-maila: Ekintzak gauzatu egin dira. 

Nolako ekarpena egin zaion ingurumen-eragina gutxitzeari: Helburu horren bidez baliabide naturalak gutxitzea 

saihestu da, eta atmosferako isurketak gutxitu dira. 



Ingurumen-adierazpena. 2020ko urtarril-abendua 

77tik  38. orrialdea  

Aplikazio-zentroak:

Lotutako Ingurumen Hobekuntza: Hondakin arriskutsuak murriztea

Nondik dator? Ingurumen Alderdi Esanguratsua Aplikazio-zentroetan

Hobekuntza ingurumen-jokabidean: BAI

Arriskua / Aukera EZ

Hobekuntza lege-baldintzak betetzeari 

dagokionez:
EZ

Lortuta

Definizioa BALIOA Jarduerak Helburua

Informazioa langileei, kutsatutako ontziak 

behar bezala kudeatzeari buruz
BAI

Uretan hiru aldiz eragitearen teknika zabaldu 

eta aplikatzea, hala egin daitekeen ontziekin
BAI

Garbiketako profesionalei laguntza eskatzea 

ontziak kudeatzeari dagokionez 
BAI

kg / zitak 

(erabiltzailea)

0,000038

EZ

182,33%

ADIERAZLEA
JARDUERAK EmaitzaBAI/EZ

7. INGURUMEN-HELBURUA Kutsatutako ontzien hondakinak % 0,5 murriztea

  Casco Viejo, Mina Morro y Rekalde

 

Lortzea itxaroten zen adierazlearen balioa 0,00001337 kg pila / erabiltzaileen hitzorduko. Lortutako balioa: 

0,0000379 Kg / erabiltzaileen hitzorduko.  Beraz, %182,33ko gehikuntza izan da.  

Ekintzen betetze-maila: Ekintzak gauzatu egin dira. Pandemian zehar, eskuen higieneko desinfektatzaileen, gel 

hidroalkoholikoen... kontsumoak, ontzien hondakinak gehitu ditu.  

Nolako ekarpena egin zaion ingurumen-eragina gutxitzeari: Ezin izan da. 



Bilbo-Basurtuko ESIa / OSI Bilbao-Basurto 

 

77tik 39. orrialdea  

Aplikazio-zentroak:

Lotutako Ingurumen Hobekuntza: Gure erabiltzaileek ingurumen-kudeaketaz duten kontzientziazioa aprobetxatzea.

Nondik dator? Ingurumen Alderdi Esanguratsua EZ

Hobekuntza ingurumen-jokabidean: BAI

Arriskua / Aukera Aukera- kanpoko gai positiboa

Hobekuntza lege-baldintzak betetzeari dagokionez: EZ

Definizioa BALIOA Jarduerak Helburua

Erabiltzaileekiko feedbacka sustatzea:  Puntu Berdeak 

mantentzea, informazio-buletinak...
BAI

Etxeko hondakin puntadunak zentroetan entregatu 

eta jasotzearen gaineko jarraibideak gogoraraztea. 

Batez ere, ordezko edo behin-behineko profesionalen 

kasuan, eta espezializatukoenean.

BAI

"Jarri zure orratzak edukiontzian" zirkuituan sartutako 

pazienteen etxeko edukiontzien irteera eta sarrerak 

kontrolatzea.

BAI

8.  INGURUMEN-HELBURUA
Etxeko hondakin puntadunei lotuta erabiltzaileek izandako intzidentzia-kopurua iazkoa

baino txikiagoa ospitalez kanpoko guztirakoan, eta 4tik beherakoa zentroetan.  

Guztiak

ADIERAZLEA

JARDUERAK

Lortuta 

Emaitza
BAI/EZ

< iazkoa guztira 

eta < 4 zentro 

bakoitzean 

5

y 

<4/zentroko

BAI
5

y <4/zentroko

 

Helburuaren betetze-maila: Lortzea itxaroten zen adierazlearen balioa <4 zentro bakoitzeko, eta guztira, iazkoa 

baino gutxiago izan dadila (<8 intzidentzia).  Lortutako adierazlearen balioa 5 da. 5 gorabehera erregistratu dira 

erabilitako orratzak behar bezala itxi gabeko edukiontzian gordetzeagatik, eta leku edo edukiontzi desegokietan 

botatzeagatik. Zentro bakoitzean 4 gorabehera baino gutxiago izan dira.  Zentro bakoitzean 4 intzidentzia baino 

gutxiago izan dira. 

Ekintzen betetze-maila: Jarduera guztiak gauzatu dira. Goiburu hau duen programarekin segitzen dugu:  “Utzi 

zure orratzak edukiontzian", funtsean injektagarrien (intsulina, heparina…) tratamendupeko erabiltzaileei 

edukiontziak eman eta jasotzeko; programa hori 2012an hasi zen Errekalde, Alde Zahar eta Zurbarango osasun-

zentroetan, eta, gainerako zentroetara ere hedatu da. 

3436 edukiontzi entregatu dira eta 2768 jaso, 2020an entregatutakoen % 80,56. 

Egokitzat jotzen da programari jarraipena egiten segitzea, ez bakarrik hondakinen kudeaketa egokiagatik eta 

herritarren kontzientziazioagatik, ezpada, horrez gain, hondakin horiek txarto kudeatuz gero zentroetako 

profesionalei eta herritarrei, oro har, letorkiekeen arriskuagatik. Gainera, programa horrek trakzio-eragina du 

Osakidetzako beste erakunde batzuetan, hala nola Uriben, Gurutzeta-Ezkerraldean. 

Nolako ekarpena egin zaion ingurumen-eragina gutxitzeari: “Utzi zure orratzak edukiontzian" programaren 

bidez saihesten da ingurunean substantzia arriskutsu aktiboak sartzea, eta herritarren ingurumen-

kontzientziazioa sustatzen da. 



Ingurumen-adierazpena. 2020ko urtarril-abendua 

77tik  40. orrialdea  

Edukiontziak hondakin biosanitarioekiko duen 

pisuaren %1 gutxitzea.

Aplikazio-zentroak:

Lotutako Ingurumen Hobekuntza: 

Ingurumen Alderdi Esanguratsua 

Hobekuntza ingurumen-jokabidean: 

Arriskua / Aukera

Hobekuntza lege-baldintzak betetzeari dagokionez:

BAI/EZ

Definizioa BALIOA Jarduerak Helburua

Jarduera egokiak zabaltzea erabiltzaileen artean 

edukiontziak erabiltzeaz (eduki egokia, % 2/3, 

tximeleta-sistemaz egokiro ixtea, ….)

Jokabide-ikustapenak, hondakin espezifiko 

BAI

Jokabide-ikustapenak, hondakin espezifiko 

biosanitarioak bereizteaz, horelako gehien sortzen 

diren aldeetan (sendaketa-gelak, ateratze-gelak), 

baita hondakin-gelan ere, bertan uzten direnean.

BAI

Edukiontzi bakoitzeko hondakinen pisua 

kuantifikatzea
BAI

BAI

Arriskua: Cuestión interna 

EZ

ADIERAZLEA

JARDUERAK

Lortuta

Emaitza

Edukiontziak 

hondakin 

biosanitariokiko 

duen pisuaren 

ehunekoa

 <35% BAI 19,90%

9. INGURUMEN-HELBURUA

Guztiak

Hondakin biosanitarioak bereizteko erabilitako edukiontzien kontsumoa murriztea.

Edukiontzien erabilera optimizatzea.

Nondik dator?

EZ

 

Helburuaren betetze-maila: Lortzea itxaroten zen adierazlearen balioa edukiontziaren pisuaren < % 35eko 

hondakin biosanitarioekiko. 

Adierazlea kalkulatzeko formula: edukiontziaren pisua/hondakinen kg-ko 

Lortutako balioa: 19,9%.  

Ekintzen betetze-maila: Jarduera guztiak gauzatu dira. Jardunbide egokiak zabaltzen dira hondakin 

biosanitarioen edukiontziak egokiro erabiltzeko, hala nola erabileraren tamaina egokia, edukieraren ¾   baino ez 

betetzea, egokiro ixteko modua. 

Segitu dugu zentroetan azpimarratzen nolako garrantzia duen hondakin sanitarioen edukiontzien edukiera 

betetze-amortizatzeak, batez ere kontuan hartuta Estatuan ez dagoela hondakin sanitarioetarako edukiontzi 

zurrunik. 

Kanpoko hondakin sanitarioen kudeatzaileak emandako informazioaren arabera, hondakin biosanitarioen pisua 

bere kopuru gordinaren % 80,1 da. 

Ingurumen-inpaktua gutxitzen laguntzea: ingurumen-kontzientziazioa hobetu da, eta beraz, inpaktu txikiagoa 

egiten zaio ingurugiroari. 
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 Ingurumen-jokabidea 

Ingurumenaren oinarrizko adierazleak eta beste batzuk 

Bilbo-Basurtuko ESIak aldizka kontrolatzen ditu bere jarduerari lotutako ingurumen-alderdirik garrantzitsuenak. 

Adierazleak erabiltzen dira alderdi horien eboluzioa kontrolatzeko:  

 Horien bidez, erakundearen tamainari, motari, beharrei eta lehentasunei egokitutako informazioa 

lortzen da.  

 Adierazle horiek Erakundearen ingurumen-jokabidearen balorazio albait zehatzena eskaintzen 

dute.  

  Horiek …. ulertzea (?) eta zalantzarik gabeak dira. 

  Haien bidez, urtekako alderaketa egin daiteke, erakundearen ingurumen-jokabidearen eboluzioa 

ebaluatzeko.  

  Aukera ematen dute erregelamenduek ezarritako betekizunekin konparazio egokia egiteko.. 

 

Ezarritako adierazleek erlazioan jartzen dituzte urteko guztizko eragin eta/edo kontsumoak gure zentroetan 

arreta emandako erabiltzaileen hitzordu kopuruarekin eta Kale Nagusiko administrazio-zentroko plantillako 

profesional kopuruarekin, uste baitugu horrela hobeto islatzen dela Erakundearen ingurumen-jokabidea.  

Adierazleak kalkulatzeko euskarria eta oinarria, barneko aplikazio informatikoetatik egiten da, baita Business 

Intelligenceko tresnen bidez ere. 

* Adierazleak eskuratzeko baliatu diren zentroen hitzordu-kopurua Bilbo-Basurtuko ESIko Kudeaketa Sanitarioko 

Unitateak eman du. 

Oinarrizko adierazleen %eta agertzen diren “-“ zeinuek adierazten dute jokabidea hobetu dela, eta, alderantziz, 

zeinurik ez egoteak esan nahi du gure jokabidea hobetu egin behar dela ingurumen-alderdi horri dagokionez, 

salbu eta erabiltzaileen hitzorduekin erlazionaturiko datuen kasuan. 

Bilbo-Basurtuko ESIko ospitalez kanpoko zentroei dagokien zenbateko globala erakusten da, eta zentrokako 

analisia, berriz, kontsulta daiteke aurretik Erakundeari eskera eginda. 
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 Oinarrizko adierazlea. Ingurumenaren arloan izandako 
jokabidea: Ura 

Urteko guztirako ur-kontsumoa (m3)  

Ur-kontsumoa: (EZ DA ESANGURATSUA)  

 Ur-hornidura Bizkaiko Ur Partzuergoko sare primariotik datorkigu; eta, erabiltzen da, batez ere, eskuak 

garbitzeko eta zentroetako garbiketa- eta mantentze-zereginetarako. 

    
2019-2020 % 

aldaketa  2018 2019 2020 

Ur kontsumoa ( m3) 16.020 15.840 14.609 -7,77 

Erabiltzaileen hitzorduak + 
Administrazioko plantilla 

4.635.904 4.574.694 4.347.246 -4,97 

Ur kontsumoa  (M3) / 
Erabiltzaileen hitzorduak + 
Administrazioko plantilla * 

1000 

3,456 3,463 3,361 -2,95 

 

Datuak Bizkaiko Ur Partzuergoak emandako fakturetatik atera dira. 

Zentroetako ur-kontsumoa gutxitu egin da, jardueraren zati bat ez-presentziala izatera igaro baita COVID 

pandemiaren ondorioz. 
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 Oinarrizko adierazlea. Ingurumenaren arloan izandako 
jokabidea: Eragingarritasun energetikoa 

Bilbo-Basurtuko ESIaren ikuspuntutik, energia-eragingarritasuna datza energia-kontsumoa prozesu guztietan 

optimizatzean. 

Energia-eragingarritasuna neurtzeko adierazleek arlo hauek hartzen dituzte bere baitan: 

 Elektrizitate kontsumoa 

 Gas kontsumoa 

 Gasolio kontsumoa 

Columna1 2018 2019 2020 % Aldaketa 2019-2020

Energia elektrikoaraen kontsumoa 

(Mwh)
             2.597,33                2.490,02                    2.386,39   -4,16

Berokuntzako gas  kontsumoa 

(Mwh)
             2.862,88                2.723,64                    2.581,76   -5,21

Berokuntzako gasolio kontsumoa 

(Mwh)
                323,68                   307,81                       322,98   4,93

Automozioko gasol io kontsumoa 

(Mwh)
                  50,34                     48,28                         51,42   6,51

Zuzeneko energia kontsumoa  guztira 

(Mwh)
             5.834,24                5.569,75                    5.342,54   -4,08

Erabi l tza i leen hi tzorduak - 

adminis trazioko planti l la
      4.635.904,00         4.574.694,00             4.347.246,00   -4,97

Energiaren zuzeneko kontsumoa 

guztira (Mwh) /Erabiltzaileen 

hitzorduak + adm. Plantilla

1,2585 1,2175 1,2289 0,94

 

 

 

Hornitzaileak emandako fakturetatik atera dira datuak 

Zentroetako energiaren zuzeneko kontsumoaren guztizkoa gutxitu da, jardueraren zati bat COVID 

pandemiaren ondorioz ez-presentziala izatera igaro da eta. 
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. 

Energiaren zuzeneko kontsumoa guztira. (Mwh)  

Elektrizitatearen kontsumoa (EZ DA ESANGURATSUA) 

Energia elektrikoaren kontsumoa gehienbat eragiten dute zentroetako ekipo ofimatikoek, aire-girotzeak eta 

argiztapenak.  

Langileria ingurumen-jardunbide egokien gainean 

kontzientziatzen segitzen dugu, argiak eta ekipo 

ofimatikoak itzali behar direla… bai eta zentroetan 

etiketak banatzen ere kontsumo arduratsua 

gogoratzeko.  

Programatu da ekipo informatikoak zentro guztietan 

sistematikoki 22:30ean itzaltzea. Gainera, lanparen 

ordez kontsumo txikiko beste batzuk ipini dira, erre 

ahala, eta halaber mantentze-lan egokia egin da 

instalazioek errendimendu hobea izan dezaten.  

Horrek kontsumoa gutxitzen lagundu du. 

 

Hornitzaileak emandako fakturetatik lortu dira datuak. 

Berokuntzako gas-kontsumoa (EZ DA ESANGURATSUA) 

Gure zentro gehienetan gas naturala berotzeko 

erabiltzen da.  Negu batetik bestera dagoen alde 

klimatologikoaren mende dago, funtsean, 

kontsumo hori. Hala ere, berrikusi egin dira 

zentroetako berokuntza-aginteak, galdarak, hodien 

isolamendu termikoa eta abar, eta horri esker, 

kontsumoa % 0,25 gutxitu da 2020an. 

 

Hornitzaileak emandako fakturetatik lortu dira datuak. 
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Berokuntzako gasolio kontsumoa (EZ DA ESANGURATSUA) 

Aurreko kasuan bezala, kontsumoa negu batetik 

bestera dagoen klimatologia-aldearen eta gordailuak 

kargatzen diren dataren araberakoa da; izan ere, urte 

batzuetan karga 1 egiten da, eta hurrengoan 2, eta 

hortik dator grafikoko zerra efektua. 

 
 

Hornitzaileak emandako fakturetatik lortu dira datuak. 

 

Automozioko gasolio-kontsumoa (EZ-ESANGURATSUA) 

Adierazle honen bidez islatzen da arrazoiak 

asistentzialengatik ibilgailuek etxeetarako joan-

etorrietan kontsumitzen duten erregai-kantitatea 

(renting-ibilgailuak).  

2020an ibilgailu batzuk elektrikoek ordezkatu dituzte, 

kontratuak amaitu ahal Guztiagatik ere, automozioko 

gasolio-kontsumoa %12,08 gehitu da, pazienteen 

etxeetara egindako bisitengatik.  

 

 
 

Hornitzaileak emandako fakturetatik lortu dira datuak. 
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Energia berriztagarriaren guztizko kontsumoa: 

2018az geroztik, Osakidetzako zentro guztien energia elektrikoa osorik dator energia berriztagarrietatik (%100), 

eta erakunde eskudunak emandako agiri ofizial batez egiaztatzen da. Bilbo-Basurtuko ESIko zentro guztiak 

Osakidetzakoak dira.  

EXPTE: G/128/20/1/0995/OSC1/0000/042017  

Honekin batera doa CNMCek (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) Osakidetzako erakunde 

guztientzat emandako 2020. urteko ziurtagiria.  92.102 GWh/urte horietatik, 2.784 GWh dagokie Bilbo-

Basurtuko ESIko zentroei. 

 

  

Energia berriztagarriaren sorrera guztira: 

Erakundeko ospitalez kanpoko zentroek ez daukate instalatuta energia berriztagarrien iturririk. 
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 Oinarrizko adierazlea. Ingurumenaren arloan izandako 
jokabidea: Eragingarritasun materialen kontsumoan 

Gehien erabilitako materialen urteko masa-fluxua. 

Ospitalez kanpokoen materialen 
kontsumoa 

2018 2019 2020 
2019-2020 
aldaketa 

Jarduera sanitarioko materialen 
kontsumoa (Tn) 

133,934 135,962 133,034 -2,15 

Folioen kontsumoa (Tn) 36,157 37,933 29,516 -22,19 

Inprimagailu/fotokopiagailuetako 
toner/drum-en kontsumoa (Tn) 

1,516 1,236 0,137 -88,93 

Pila eta baterien kontsumoa (Tn) 0,176 0,220 0,170 -22,71 

Erabilitako material batzuen urteko 
masa-gastua (Tn)   

225,124 175,350 163,539 -6,74 

Erabiltzaileen hitzorduak + 
administrazioko plantilla 

4.635.904 4.574.694 4.347.246 -4,97 

Erabilitako material nagusien urteko 
masa-fluxua/erabiltzaileen hitzorduak + 
administrazioko plantilla* 1000 

0,0486 0,0383 0,0376 -1,86 

 

Jarduera sanitarioko materialaren kontsumoan hauek daude: aposituak, zerrendak, orratzak, xiringak, hodiak, 

bendak, gasak, eta noizbait kontsumo handiagoko gaitzat jotako beste material batzuk ere.  

Administrazioko material eta sanitarioen gure kontsumoei buruzko datuen iturria zentroek Hornikuntza-atalari 

egindako eskaera-orriak da. 

Materialen kontsumoak lotura zuzena du 

erabiltzaileen osasun-beharrekin; beraz, nahiz eta 

kontsumo horren kontrol zorrotza egin, erakundeak 

zail du hori gutxitzea, beti lehenetsi behar baitu 

jarduera sanitarioa behar bezala gauzatzea. Hala eta 

guztiz ere, horien kontrol zorrotza egiten da. 2020an, 

aurrez aurreko jarduerak behera egin zuen 

zentroetan, eta, ondorioz, gutxitu egin zen 

materialen kontsumoa. 
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Pila- eta baterien kontsumoa (ESANGURATSUA) 

Pilen kontsumoa funtsezkoa da eguneroko jardueran; izan ere, pilak erabiltzen dituzten gailu asko ditugu, hala 

nola tentsiometroak, oftalmoskopioak, termometroak eta abar.  Eskuratzen diren pilak, ahal den neurrian, 

birziklagarriak dira, zeren ekipo elektromediko batzuek ez baitute bermatzen pila birkargatuez optimoki 

funtzionatzea, eta, gainera, segitzen dugu jardunbide egokiak eta kontsumo arduratsuak azpimarratzen.  

Folioen kontsumoa / erabiltzaileen hitzorduak adierazlea, oro har, % 18,66 gutxitu da iazkoaren aldean. 

SAPeko datuak, Bilbo-Basurtuko ESIko Hornikuntza-atalak emandakoak. 

 Oinarrizko adierazlea. Ingurumenaren arloan izandako 
jokabidea: Hondakinak 

Ondoren aurkezten diren datuak erregistratuta daude DCS edo kontrol eta jarraipeneko dokumentuetan 

(RPetan, hondakin arriskutsuak) eta DSC edo jarraipen eta kontroleko dokumentuetan (RNPetan, hondakin ez-

arriskutsuak). Datu horiek Eusko Jaurlaritzako IKS aplikazioan kargatzen dituzte gure hondakinak kudeatzen 

dituzten enpresek. 

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

Urtean sortutako hondakinak guztira 

Aurreko urteetako datuekin alderatzen segitu ahal izateko, hurrengo taulan bakarrik hartu dira kontuan egoera 

normaletan sortutako hondakinak, eta ez beste batzuk, adibidez, eraikuntza-hondakinak, zeren eta hondakin 

horiek ezohiko egoeretan sortuak baitira, eta horrela, ez bailukete aukerarik emango egoera normalean sortu 

ohi diren hondakinen alderaketa egokirik egiteko (hondakin arriskutsuak, bereizitako hondakin ez-arriskutsuak 

eta bereizi gabeko hondakin ez-arriskutsuak) 

Hondakinen 
urteko 
guztizkoa 

2018 2019 2020 
Aldaketa 

% 

Hondakin 
arriskutsuak 
(Tn) 

15,60 16,90 27,51 62,78 

Hiri-hondakin 
berezituak (Tn) 

48,49 53,38 47,72 -10,61 

Hiri-hondakin 
bereizi gabeak 
(Tn) 

97,45 93,26 90,22 -3,26 

Hondakin 
sortuen urteko 
guztizkoa (Tn) 

161,55 163,55 165,45 1,16 

 

 

Datuok hondakinak kudeatzen dituzten agenteek eman dituzte 

  

Hondakin
arriskutsuak (Tn)

Hiri-hondakin
berezituak (Tn)

Hiri-hondakin
bereizi gabeak

(Tn)

Hondakinen urteko guztizkoa
2018

2019

2020



Ingurumen-adierazpena. 2020ko urtarril-abendua 

77tik  50. orrialdea  

% 1,16 hondakin gehiago sortu dira. Batez ere, pandemiaren ondoriozko hondakin sanitarioak gehitu dira, hala 

nola hondakin biosanitarioak edo ontzi kutsatuak (desinfektatzaileak, gel hidroalkoholikoak...).  

Hondakin ebakitzaileak/zorrotzak (ESANGURATSUA)  
 

Hondakin arriskutsua 2018 2019 2020 Aldaketa % 

Ebakitzaileak / zorrontzak. Biosanitarioak 8.866,94 9.123,43 20.167,23 121,05 

Erabiltzaileen hitzorduak + Administrazioko 
plantilla 

4.635.904 4.574.694 4.347.246 -4,97 

Ebakitzaileak / zorrontzak / Erabiltzaileen 
hitzorduak + Administrazioko plantilla 
*1.000 

1,91 1,99 4,64 132,61 

Datuok hondakinak kudeatzen dituzten agenteek eman dituzte 

Horiek guztiak baimendutako kudeatzaileek kudeatzen dituzte. 

Tresna elektriko edo elektronikoen hondakinak. TEEHak 
(ESANGURATSUA)  

 

Hondakin arriskutsua 2018 2019 2020 Aldaketa % 

TEEHak (tresna elektronikoak...) 431,50 1.404,30 2.521,80 79,58 

Erabiltzaileen hitzorduak + Administrazioko 
plantilla 

4.635.904 4.574.694 4.347.246 -4,97 

TEEHak/Erabiltzaile hitzorduak + 
administrazioko plantilla* 1.000 

0,09 0,31 0,58 88,97 

Datuok hondakinak kudeatzen dituzten agenteek eman dituzte 

Horiek guztiak baimendutako kudeatzaileek kudeatzen dituzte. 

Ontzi kutsatuen hondakinak (ESANGURATSUA)   
 

Hondakin arriskutsuak 2018 2019 2020 Aldaketa % 

Ontzi kutsatuak 37,80 61,50 165,00 168,29 

Erabiltzaileen hitzorduak + Administrazioko 
plantilla 

4.635.904 4.574.694 4.347.246 -4,97 

TEEHak/Erabiltzaile hitzorduak + 
administrazioko plantilla* 1.000 

0,01 0,01 0,04 182,33 

Datuok hondakinak kudeatzen dituzten agenteek eman dituzte 

Horiek guztiak baimendutako kudeatzaileek kudeatzen dituzte.  
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ISURIAK (EZ DA ESANGURATSUA)) 

 Oinarrizko adierazlea. Ingurumenaren arloan izandako 
jokabidea: Isuriak 

Berotegi-efektuko urteko gas-isuriak guztira 

Isurketen CO2 Tn baliokideak 2018 2019 2020 
2019-2020 
aldaketa % 

Galdaretako gas-isuriak (CO2 Tn 
baliokideak) 

523,63 498,16 472,21 -5,21 

Galdaretako gasolio-isuriak (CO2 Tn 
baliokideak) 

88,13 83,81 87,93 4,93 

Automozioko gasolio-isuriak (CO2 Tn 
baliokideak) 

11,91 11,42 12,17 6,51 

Berotegi-efektuko gasen urteko isuriak 
guztira (CO2 Tn baliokideak) 

623,67 593,39 572,31 -3,55 

Berotegi-efektuko gasen urteko isuriak 
guztira / erabiltzaileen hitzorduak + 
Administrazioko plantilla*1.000 

0,1345 0,1297 0,1316 1,50 

Isurtze horiek kalkulatzeko, 2020ko apirilean argitaratutako Trantsizio Ekologikoko Ministerioaren araberako isurtze-

faktoreak aplikatzen zaizkie gure kontsumoei. REGISTRO DE HUELLA DE CARBONO, COMPENSACIÓN Y PROYECTOS DE 

ABSORCIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO. 

*    Gasolioari dagozkion BEG (berotegi-efektuko gas) metano eta oxido nitrosoaren ekarpena kontuan hartu bada 

ere, baztertu egin da, ez delako esanguratsua gas hoztaileen ihesekin (HFC hidrofluorokarburoak, PFC 

perfluorokarbonoa) lotutakoa. 

Jardueretan atmosferara egindako isuriak izan daitezke zein galdaren eremuan gas/gasolioa erretzearen 

ondoriozko konbustio-gasek eragindakoak, zein automozioko gasolioa kontsumitzeak eragindakoak. 

Atmosferara egindako CO2 isurketak gutxitu egin dira, energia-kontsumoa ere gutxitu da eta 
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Urteko aire-isuriak guztira: 

Hurrengo taulan, urteko isurien gaineko datuak azaltzen dira; isuri horiek kalkulatzeko, energia-kontsumoak 

hartu dira kontuan, dagokien konbertsio-faktorea aplikatuta. 

2018 2019 2020
% aldaketa 

2019-2020

Isuriak kg SO2 (galdarako gas naturala) despr. despr. desp.

Isuriak kg SO2 (galdarako gasolioa) 107,565 102,292 107,330 4,93

Isuriak kg SO2 (automozioa) 16,729 16,043 17,087 6,51

Urteko aire isuriak guztira (kg SO2) / 

Erabiltzaileen hitzorduak + admin. plantilla 
0,0268 0,0259 0,0286 10,64

Isuriak kg NOx (galdarako gas naturala) 436,444 415,217 393,587 -5,21

Isuriak kg NOx (galdarako gas gasolioa) 93,221 88,651 93,017 4,93

Isuriak kg NOx (automozioa) 217,468 208,549 222,121 6,51

Urteko aire isuriak guztira  (Kg NOx) / 

Erabiltzaileen hitzorduak + admin. plantilla *1.000
0,1612 0,1557 0,1630 4,69

Isuriak kg PM10 ( galdarako gas naturala) 1,857 1,767 1,675 -5,21

Isuriak kg PM10 (galdarako gasolioa) 5,826 5,541 5,814 4,93

Isuriak kg PM10 (automozioa) 25,426 24,383 25,970 6,51

Urteko aire isuriak guztira  (Kg PM10) / 

Erabiltzaileen hitzorduak + admin. plantilla *1.000
0,007 0,007 0,008 11,10

Erabiltzaileen hitzorduak +  administrazioko 

plantilla
4.635.904 4.574.694 4.347.246 -4,97

 

Emisio-faktoreak, airera egindako isuriak neurtzeko, zenbatesteko eta kalkulatzeko gida teknikoaren arabera (508/2007 

Errege Dekretua, apirilaren 20koa, eta EPRTR Erregelamendua, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Antolamendu 

Saila, 35 orr.) 

Zentroetako fokuetako aire-isuriak ere neurtzen dira. Datuak galdaren mantentze-lanen hornitzaileak ematen 

dizkigu.   Zentroz zentro dauden datuak daude, eta erakundeari eskatu ondoren kontsulta daitezke. 

Isuri-foku guztiek legeak ezarritako mugak betetzen dituzte. 
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 Oinarrizko adierazlea. Ingurumenaren arloan izandako 
jokabidea: Biodibertsitatea 

42/2007 Legearen arabera, biodibertsitatea da edozein iturritako organismo bizien aldakortasuna, hala nola, 

besteak beste, lehorreko eta itsasoko ekosistemak, eta beste ekosistema urtar batzuk eta haiek osatzen dituzten 

gune ekologikoak; bere baita biltzen du espezie bakoitzaren barruko, espezieen arteko eta ekosistemen 

dibertsitatea. 

 Lurraren erabilera biodibertsitateari dagokionez: 

Lurzoruaren okupazioa eraikitako gainazaleko m2-tan adierazten da. 

Erakundearen lurzoru-okupazioa ez da aldatu 2019an. 

Zentro bakoitzaren m2-en datuak 10. orrialdeko taulan kontsulta daitezke. Datu horiek zentroen planoetatik 

atera dira.  

  2018 2019 2020 Aldaketa %  

Lurzoruaren okupazioa (m2) 46.304 46.304 46.304 0,0 

Plantilla 1.263 1.384 1.555 12,3 

Lurzoruaren okupazioa / Plantilla 36,66 33,45 29,8 -11,0 

 

Erakundeko Giza Baliabideetako Zuzendaritzak eman ditu pertsonen plantillaren gaineko datuak. 

Bilbo-Basurtuko ESIko zentroak ez daude RED Natura 2000ko inongo espaziotan, ezta haietatik hurbil ere. 

Zentroak gehienbat Bilboko metropoli-aldean daude, eta ez dute berdegunerik, ezta natura kontserbatzeko edo 

lehengoratzeko eremurik ere. 
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 Beste adierazle batzuk: 

Egindako zarata (EZ DA ESANGURATSUA) 

Zentro sanitarioetako jarduerak ez dira zarata-egiletzat hartzen. 

Zarata-mailaren jarraipenari eta kontrolari dagokienez, indarreko legeria aplikagarriak ez du ezartzen 

aldizkakotasunik azterketak edo neurketak egiteko, baina, hala ere, Bilbo-Basurtuko ESIak konpromisoa hartzen 

du zarata aldizka neurtzeko, Ingurumena Kudeatzeko Sistemaren bidez eta Jardute Kontrolerako prozeduran 

zehazten denaren arabera.  Halaber, neurketak egingo lirateke instalazio edo prozesuak hein handi batean 

handitu edo aldatuz gero.  

Azken neurketak 2021ean egin dira, eta egiaztatu da neurtutako soinu-mailek Bilboko zaraten udal-ordenantzan 

aurreikusitako kanpoko soinu-mugak betetzen dituztela.  

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

zaio Erakundeari. 

 

 

  

Zarata 
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 Ingurumenaren eremuan aplikagarri diren legezko baldintzak 

Erakundeak, eskuduntza daukan erakundearen eskutik, aplikaziozko edo exentziozko ingurumen-baimenak 

dauzka, eta erregistro bat ezarri du horiek betetzen diren aldizka zehaztu eta ebaluatzeko. 

Erakundeak azpikontratatuta dauka legeria eguneratzeko zerbitzu bat, eta horren bidez jasotzen ditugu gure 

arloko legeriaren gaineko ohartarazpenak (xedapen berriak, aldaketak, eta abar). 

Bestalde, betetze-maila xeheki aztertzen da Ingurumen Batzordearen lau hileroko bileretan edo, gutxienez, 

Zuzendaritzaren urteko Berrikuspenean, eta horrela ziurtatu egiten dugu Bilbo-Basurtuko ESIak ezagutu eta 

egin dituela indarreko legeriak eskatu eta gure Erakundean aplikagarriak diren arauzko ikuskapen guztiak eta, 

horrez gain, eskatu egin dituela bere jarduera garatzeko beharrezkoak diren ingurumen-baimenak. 

OROKORRA

♻        3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko lege orokorra

♻ 7/2012 Legea, apirilaren 23koa, barne-merkatuko zerbitzuei buruzkoa, hainbat lege aldatu

eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren abenduaren 12ko 2006/123/CE Zuzentarauari

egokitzeko. VIII. kapitulua, otsailaren 27ko 3/1998 Legea aldatzekoa; Euskal Autonomia Erkidegoko

ingurugiroa babesteko lege orokorra.

♻ 26/2007 Legeak, urriaren 23koak, Ingurumen Erantzukizunari buruzkoak, Espainiako

Zuzenbidera ekarri du Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2004/35/EE Zuzentaraua,

ingurumen-kalteak prebenitzeari eta konpontzeari buruzko ingurumen-erantzukizunari buruzkoa.

♻ 11/2014 Legea, urriaren 23ko 26/2007 Legea aldatzen duena, Ingurumen Erantzukizunaren

gainekoa.

♻         2090/2008 Errege Dekretua, 2008ko abenduaren 22koa, ingurumen-erantzukizunari

buruzko 26/2007 Legearen garapen partzialerako araudia. (2008/12/23ko 308. BOE)

♻         Abenduaren 22ko 2090/2008 Errege Dekretuaren akatsen zuzenketa. Ingurumen-

erantzukizunari buruzko urriaren 23ko 26/2007 Legearen garapen partzialerako Araudia onartzen

da.

♻          2/2011 Legea, martxoaren 4koa. Ekonomia Jasangarriaren Legea

♻         4/2020 DEKRETUA, urtarrilaren 21ekoa, zeinaren bidez indargabetzen baita Ingurumeneko

administrazio-prozeduretan zerbitzu elektronikoen erabilera arautzea eta ingurumenean eragina

duten jardueren EAEko erregistroa sortzea eta arautzea xede dituen irailaren 25eko 183/2012

Dekretua.
 

Arau-xedapenen araberako ingurumen-jokabidea 
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ATMOSFERA

♻          34/2007 Legea, azaroaren 15ekoa, airearen kalitateari eta atmosferaren  babesari buruzkoa

♻        100/2011 Errege Dekretua, urtarrilaren 28koa. Atmosfera kutsa dezaketen jardueren katalogoa

eguneratzea eta hura aplikatzeko oinarrizko xedapenak ezartzea.  

♻         1027/2007 Errege Dekretua, uztailaren 20koa, Eraikinetako Instalazio Termikoei buruzko araudia 

onartzen duena (2007ko abuztuaren 29ko BOE) (1751/1998 ED indargabetzen du).

♻         1826/2009 ED, azaroaren 17koa. Eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamendua aldatzekoa

(1027/2007 ED).

♻        2008ko uztailaren 22ko Agindua, Eraikinetako Instalazio Termikoen Erregelamenduari lotutako

arauak ematekoa. 

♻        178/2021 Errege Dekretua, martxoaren 23koa, Eraikinetako Instalazio Termikoen

Erregelamendua onartzen duen uztailaren 20ko 1027/2007 Errege Dekretua aldatzen duena.
 

 

ENERGIA

♻       56/2016 Errege Dekretua, otsailaren 12koa, efizientzia energetikoaren gainekoa den Europako

Legebiltzarraren eta Kontseiluaren 2012ko urriaren 25eko 2012/27/UE Zuzentaraua jasotzeko, alderdi hauei

dagokienez: auditoria energetikoak, zerbitzu-hornitzaileak eta auditore energetikoak akreditatzea, eta energia-

hornikuntzaren efizientzia sustatzea.

♻         235/2013 Errege Dekretua, apirilaren 5ekoa, eraikinen eraginkortasun energetikoa ziurtatzeko oinarrizko

prozedura onartzen duena eta ekainaren 2ko 564/2017 Errege Dekretuak aldatzen duena (2017ko ekainaren 6ko

BOE, 134. zk.).

♻         4/2019 Legea, otsailaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoaren Jasangarritasun Energetikoaren gainekoa.

♻         254/2020 Dekretua, azaroaren 10ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko jasangarritasun energetikoari

buruzkoa.  

URA

♻        1/2006 Legea, ekainaren 23koa, Urarena.

♻         Behe Nerbioiko (Bilbo Handia) saneamendu-sisteman ur zikinak isuri eta araztea arautzeko

Erregelamendua (63. BAO, 1989/03/16koa).

♻        181/2008 Dekretua, azaroaren 4koa, Uraren Kanonaren Araubide Ekonomiko-finantzarioaren

Araudia onartzekoa.

♻         Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren Saneamendu eta Arazketa Zerbitzuaren Ordenantza

Arautzailea. (250. BAO. 2014ko abenduaren 31, asteazkena)
 

 

LURZORUAK

♻         4/2015 Legea, ekainaren 25ekoa, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatutakoa garbitzekoa (123.

EHAA, 2015/07/2koa).
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HONDAKINAK

♻        22/2011 Legea, uztailaren 28koa, hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzkoa.

♻         833/1988 Errege Dekretua, uztailaren 20koa, zeinen bidez onartzen baita Hondakin Toxiko eta

Arriskutsuen gaineko maiatzaren 14ko 20/1986 Oinarrizko Legea egikaritzeko Erregelamendua.

♻         952/1997 Errege Dekretua, ekainaren 20koa, zeinen bidez aldatzen baita Hondakin Toxiko eta

Arriskutsuen gaineko maiatzaren 14ko 20/1986 Oinarrizko Legea egikaritzeko Erregelamendua,

uztailaren 20ko 833/1988 Errege Dekretuaren bidez onartutakoa.

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

kudeatzeari buruzkoa. (2015eko martxoaren 9ko 46. EHAA)

♻         MAM/304/2002 Agindua, otsailaren 8koa, Hondakinen europar zerrenda eta hondakinak

baloratu eta suntsitzeko operazioak argitara ematen dituena. (2002ko otsailaren 19ko 43. BOE)

♻        110/2015 Errege Dekretua, otsailaren 20koa, aparatu elektriko eta elektronikoei buruzkoa. 

♻        PRE/222/2009/ Agindua, otsailaren 6koa, substantzia eta gai arriskutsu zenbait (merkurioa

daukaten neurgailuak) merkaturatzeko eta erabiltzeko mugak ezartzen dituen 1406/1989 Errege

Dekretuaren I. eranskina aldarazten duena.

♻        49/2009 Dekretua, otsailaren 24koa, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta betelanak

eginda desagerraraztea arautzen duena.

♻       Bilboko Udal-Ordenantzak ( 111.10/6/2000 BAO)

♻           11/97 Legea, ontziei eta ontzien hondakinei buruzkoa.

♻         106/2008 Errege-Dekretua, 2008/02/01ekoa, pila eta metagailuei eta beroriekin lotutako

hondakinen ingurumen-kudeaketari buruzkoa. (2008/02/12ko 37. BOE) 

♻         27/2021 Errege Dekretua, urtarrilaren 19koa, honako hauek aldatzen dituena: 106/2008 Errege

Dekretua, otsailaren 1ekoa, pila eta metagailuei eta horien hondakinen ingurumen-kudeaketari

buruzkoa, eta 110/2015 Errege Dekretua, otsailaren 20koa, tresna elektriko eta elektronikoen

hondakinei buruzkoa.

♻         105/2008 ED, otsailaren 1ekoa, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa

arautzeko dena.

♻        112/2012 Dekretua, ekainaren 26koa, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta

kudeaketa arautzeko dena. (49/2009 Dekretua aldatzen du)c

♻         553/2020 Errege Dekretua, ekainaren 2koa, Estatuaren lurraldearen barruko hondakinen

lekualdaketa arautzen duena
 

 

ZARATA

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

 

LEGIONELA

♻       865/2003 Errege Dekretua, uztailaren 4koa, legionelosia prebenitu eta kontrolatzeko higiene eta

osasun alorreko irizpideak ezartzen dituena.

 

Legeria betetzeko hasitako ekintzen artean daude galdarei lotutako eragiketen kontrola edo hondakinen 

kudeaketari buruzko langileen prestakuntza/sentsibilizazioa.  
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 Ingurumenaren arloko legezko baldintzak eta beste baldintza 
batzuk betetzea 

Ingurumenaren arloko legeria eta bestelako eginbeharrak aztertuta, horiek Erakundeko ingurumen-alderdiei 

aplikatzea erabaki da. 

Gainera, aldian-aldian ingurumen-baldintza aplikagarrien jarraipena egiten da, eta baldintza betetzen den ala ez 

ebaluatzen da. Horretarako, baimenak, lizentziak eta Administrazioak edo beste alderdi batzuek ezarritako beste 

edozein baldintza berrikusten da, baldintzak betetzen diren egiaztatzeko. 

Erakundeak aplikatzekoa den legeria betetzen du. Eskatutako ingurumeneko baimenak dauzka; hauek, besteak 

beste: 

 

  2008ko maiatzaren 20an, Bilboko Udalak Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuari

jakinarazi zion Bilbo Eskualdeko zentroetan (gaur egun, Bilbo-Basurtu ESIan)

garatzen den jarduera titulartasun publikoko ekipamendua egoera sanitarioan

erabiltzea dela, eta, beraz, ez daukatela irekitze-lizentziaren derrigortasunik,

honako araudian jasotzen denez: Hirigintza Antolamenduko Udal Plan Orokorraren

5.2.22. artikuluan, Hirigintza Lizentziei eta beroien izapidetzeari buruzko

Ordenantzaren 105. artikuluan eta 2/2006 Legearen, EAEko lurzoruari eta

hirigintzari buruzkoaren, 207. Artikuluan. 

 2008ko uztailaren 3an, Alonsotegiko Udalak Jarduera-lizentzia eman zion

Alonsotegiko Osasun Zentroari.

  2010eko azaroaren 3an Bilboko Udalak Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuari

jakinarazi zion Indalecio Prieto kaleko 11. zenbakian dagoen Larreagaburu Osasun

Zentroan garatzen den jarduera egoera sanitarioan titulartasun publikoko

ekipamendua erabiltzea dela, eta, beraz, ez daukala irekitze-lizentziaren

derrigortasunik, honako araudian jasotzen denez: Udal Plan Orokorraren 4.22.22

artikuluan, Hirigintza Lizentziei eta beroien izapidetzeari buruzko Ordenantzaren

105. artikuluan eta 2/2006 Legearen, Euskadiko lurzoruari eta hirigintzari

buruzkoaren, 207. artikuluan. 

 Bilboko Udaleko hirigintza arloan Sailkatutako Jardueren Aurretiazko

Jakinarazpena egin zen, Saralegiko Osasun Zentroari zegokionez (2013ko

apirilaren 30ean).

  Bilboko Udaleko hirigintza arloan Sailkatutako Jardueren Aurretiazko

Jakinarazpena egin zen, Txurdinagako Osasun Zentroari zegokionez (2014ko 

  Alonsotegiko OZ irekitzearen gaineko aurretiazko jakinarazpena egin zitzaion

Udalari 2015eko martxoaren 17an.

 Karmeloko OZ irekitzearen gaineko aurretiazko jakinarazpena egin zitzaion

Udalari 2016ko martxoaren 8an.

  Miribillako OZ irekitzearen gaineko aurretiazko jakinarazpena egin zitzaion

Udalari 2016ko irailaren 30ean.

LEGEZKO BALDINTZAK ETA INGURUMEN IZAERAKO BESTE BALDINTZA BATZUK BETETZEA

JARDUERA LIZENTZIA
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  Ebazpena, Osasun Publikoko zuzendariarena, Bilboko Eskualdeko Osasun

Zentroetako Hondakin Sanitarioak Kudeatzeko Plana onartzen duena (une

honetan, Bilboko Basurtu ESIko kideak dira). Osasun Publikoko zuzendariaren

Ebazpena, Larreagaburuko Osasun Zentroko Hondakinak Kudeatzeko Plana

onartzen duena, 2011ko otsailaren 2an eman da.

 Osasun Publikoko zuzendariak 2011ko otsailaren 2an emandako Ebazpen bidez,

Larreagaburuko Osasun Zentroko hondakinak Kudeatzeko Plana onartu zen.

  Saralegiko osasun zentro berriko Hondakinak Kudeatzeko Planaren gaineko

txosten sanitarioa, 2013ko maiatzaren 3koa. 2013ko uztailaren 1eko Ebazpen

bidez, Saralegiko Osasun Zentroko hondakinak Kudeatzeko Plana onartu zen.

  Osasun Publikoko zuzendariak 2003ko maiatzaren 27an emandako Ebazpen

bidez, Bilboko Txurdinagako Anbulatorioko hondakinak Kudeatzeko Plana onartu

zen.

 Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko Osasun Sailburuordetzan, hondakin

sanitarioak eta bestelako hondakin arriskutsuak eragitearen gaineko

komunikazioa aurkeztu zen (2015eko maiatzaren 8an, Alonsotegiko OZari buruz;

eta, 2016ko urtarrilaren 21ean, Karmeloko OZari buruz).

 Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko Osasun Sailburuordetzan, hondakin

sanitarioak eta bestelako hondakin arriskutsuak eragitearen gaineko

komunikazioa aurkeztu zen 2016ko maiatzaren 6an, Miribillako OZari dagokionez.

HONDAKIN 

SANITARIOAK

  2008ko urriaren 9an, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen sailburuordearen Ebazpen

bidez, Bilbo Eskualdeko zentro guztiak (gaur egun, Bilbo-Basurtu ESIkoak) Euskal

Autonomia Erkidegoko Hondakin Arriskutsuen Ekoizle Txikien Erregistroan

inskribatu ziren.

  2011ko urtarrilaren 21ean, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen sailburuordearen

Ebazpen bidez, Larreagaburuko Osasun-Zentroa Euskadiko Autonomia Erkidegoko

Hondakin Arriskutsuen Ekoizle Txikien Erregistroan inskribatu zen.

  Ingurumen Administrazioko zuzendariaren 2013ko maiatzaren 27ko Ebazpen

bidez, Saralegiko Osasun Zentroa Euskal Autonomia Erkidegoko Hondakin

Arriskutsuen Ekoizle Txikien Erregistroan inskribatu zen.

  Ingurumen Administrazioko zuzendariaren 2014ko martxoaren 24ko Ebazpen

bidez, Txurdinagako Anbulatorioa Euskal Autonomia Erkidegoko Hondakin

Arriskutsuen Ekoizle Txikien Erregistroan inskribatu zen.

  Ingurumen Administrazioko zuzendariaren 2015eko maiatzaren 29ko Ebazpen

bidez, Alonsotegiko OZ Euskal Autonomia Erkidegoko Hondakin Arriskutsuen

Ekoizle Txikien Erregistroan inskribatu da.

  Ingurumen Administrazioko zuzendariaren 2016ko apirilaren 14ko Ebazpen

bidez, berritu egin da Karmeloko OZ Euskal Autonomia Erkidegoko Hondakin

Arriskutsuen Ekoizle Txikien Erregistroan inskribatzea.

 Ingurumen Administrazioko zuzendariaren 2016ko ekainaren 21eko Ebazpen

bidez, Osakidetzako Bilbao Basurto Erakunde Sanitario Integratuko Miribillako OZ

Hondakin-ekoizle eta kudeatzaileen Erregistroan inskribatu da, EAEko Hondakin

Arriskutsuen Ekoizle Txikien atalean, hain zuzen ere.

HONDAKIN 

ARRISKUTSUAK
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 2008ko ekainaren 30ean, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailaren

Ebazpen bidez, Bilbo Eskualdeko zentroak (gaur egun, Bilbao Basurto ESIkoak)

Industria Hondakin Geldoen Erregistroan inskribatu ziren.

  2013ko otsailaren 14an, Txurdinagako Anbulatorioaren hondakin ez-

arriskutsuen gaineko Adierazpena aurkeztu zitzaion Ingurumen Administrazioko

Zuzendaritzari.

  2013ko otsailaren 14an, Txurdinagako Anbulatorioaren hondakin ez-

arriskutsuen gaineko Adierazpena aurkeztu zitzaion Ingurumen Administrazioko

Zuzendaritzari.

  Karmeloko OZan sorrarazitako hondakin ez-arriskutsuen gaineko adierazpena

2016ko urtarrilaren 25ean ingurumen-organoari aurkeztu izanaren ziurtagiria,

otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuaren arabera (hondakinak hondakindegietan

biltegiratuta eta betelanak eginda desagerraraztea arautzen duena).

  Miribillako OZan sorrarazitako hondakin ez-arriskutsuen gaineko adierazpena

2016ko ekainaren 2an ingurumen-organoari aurkeztu izanaren ziurtagiria,

otsailaren 24ko 49/2009 Dekretuaren arabera (hondakinak hondakindegietan

biltegiratuta eta betelanak eginda desagerraraztea arautzen duena).

  Bilbao Basurto ESIko ospitalez kanpoko zentro guztiak alta emanda daude IKS-

eeM sisteman (EAEko Ingurumen Informazioaren Kudeaketa Integralerako

Sistema).

HONDAKIN EZ 

ARRISKUTSUAK

  2008ko irailaren 25ean, Uren Partzuergoak erabaki zuen kolektorera isurtzeko

baimena ematea eta B motako erabiltzaile gisa sailkatzea.

  2010eko ekainaren 2an, Bilbao Bizkaiko Uren Partzuergoko Isurketa Sailak

adierazi zigun Larreagaburuko Osasun Zentroak kolektorera isurtzeko baimena

zuela B motako erabiltzaile gisa.

  2013ko apirilaren 16an, Bilbao Bizkaiko Uren Partzuergoko Isurketa Sailak

adierazi zigun Saralegiko Osasun Zentroak kolektorera isurtzeko baimena zuela, B

motako erabiltzaile gisa.

  Bilboko Udalaren 2013ko martxoaren 7ko txostena, Txurdinagako Anbulatorioa

erabiltzaile gisa sailkatzeari buruz, Kolektorera Isurtzeko Erregelamenduaren

arabera.

  2015eko ekainaren 17an, Bilbao Bizkaiko Uren Partzuergoko Isurketa Sailak

adierazi zigun Alonsotegiko Osasun Zentro berriak kolektorera isurtzeko baimena

zuela, B motako erabiltzaile gisa.

 2016ko martxoaren 22an, Bilbao Bizkaiko Uren Partzuergoko Isurketa Sailak

adierazi zigun Karmeloko Osasun Zentroak kolektorera isurtzeko baimena zuela, B

motako erabiltzaile gisa.

  2016ko uztailaren 19an, Bilbao Bizkaiko Uren Partzuergoko Isurketa Sailak

adierazi zigun Miribillako Osasun Zentroak kolektorera isurtzeko baimena zuela, B

motako erabiltzaile gisa.

ISURIAK

Erakundeak adierazten du betetzen dituela ingurumenaren arloan aplikagarriak diren legezko betebeharrak, 

europarrak, nazionalak, autonomikoak eta tokikoak, bai eta borondatez izenpetutako baldintzak ere. Halaber, 

adierazten du ez zaiola inolako zehapenik ezarri ingurumen-arloko arau-hausteagatik. 
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 Ingurumen-informazio interesgarri 

batzuk 

Ingurumen-jokabidea erakundearen beste eremu 
batzuetan 
Gure Erakundeak konpromiso irmoa dauka kontzientziazioarekin eta gizarte eta ingurumeneko garapen 

iraunkorreko proiektuak abiaraztearekin, eta Erakundearen beste eremu batzuetan lan egiten du bere langileekin 

zein herritarrekin.   

Hona hemen horietako batzuk: 

PROIEKTUAK ETA 

ZERBITZUAK

LOTUTAKO INTERES-

TALDEA
EMAITZAK

♻   IKSaren erregistroei lotutako aplikazio informatikoari buruz

prestatzea

♻    Ingurumen-jardunbide egokiei buruzko informazio-bideoa

♻   Prestakuntza-tailerrak: hondakin sanitarioen kudeaketa

2020an EGINDAKO PROIEKTU ETA ZERBITZUEN EMAITZAK

Ingurumen politika 

hedatzea, eta ezagutza eta 

sentsibilizazioa sortzea

Erakundea bera 

(Bilbao Basurto ESI)
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Beste erakunde batzuen eta herritarren ingurumen-
jokabidea 

♻  Erakarpen-lana egin diegu OSAKIDETZAko beste erakunde batzuei (Uribe,

Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces...) erabiltzaileen autozainketaren ondoriozko hondakin

sanitarioak “Jarri edukiontzian zure orratzak” programaren bidez kudeatzeari

dagokionez.

♻  Hondakinak kudeatzeko online prestakuntza ematea beste erakunde batzuetako

langileei.

♻  Bizkaiko Osakidetzako erakunde arteko ingurumen-batzordea, ingurumen-

jardunbide egokiak adosteko (erosketa berdea garatzea, eraginkortasun energetikoa…).

♻  Saharako herriaren lagunen elkartearekin (AMAL) lankidetzan gabiltza material edo

produktuen dohaintza egiteko.

♻  Langileei boligrafo –euskarriak eman zaie laneko uniforme eta mantalen sakelak

babesteko. Informazio-buletina.

♻  ELKARTENET Hezkuntza Elkartearekin lankidetzan gabiltza ekipamendu

informatikoak Hezkuntzan berrerabiltzeko, KimuDigitalak proposamen pedagogikoaren

esparruan, IKTak Haur Hezkuntzako 2. zikloko eta Lehen Hezkuntzako 1. zikloko

irakaskuntza-praktiketan integratzearren, software librez garatutako aplikazioak erabiliz 

eta ekonomia zirkularraren kontzeptuan oinarritutako gizarte-balioak zabalduz

(berrerabiltzea, ingurumenarekiko errespetua...).

 Politika hedatzea, 

eta ezagutza eta 

sentsibilizazioa 

sortzea

Beste erakundeekin

 

 

♻   Puntu berdeak edo hondakinak bereizteko puntuak jarri ditugu herritarren eskura

zentro berrietan; eta, mantendu egin ditugu gainerakoetan bazeudenak. 

♻  Erabiltzaileen eskura bezeroen arretarako guneetan: Ingurumenari buruzko

adierazpena, eguneratuta, eta hondakinen kudeaketarekin zerikusia daukaten

triptikoak, taulak eta informazio orokorreko beste kartel batzuk (Puntu Berdeak). 

♻   Kontsumo arduratsuaren inguruko etiketak banatu dira zentroetako espazioetan.

♻   Ingurumenaren egunean egindako ekintzak, besteak beste, sentsibilizazio-kartela,

ingurumen-buletin espezifikoa, jardunbide egokien bideoaren hedapena, 0 km-ko

menua.

♻   Ingurumen-hilabetekari informatiboak 

Politika hedatzea, eta 

ezagutza eta 

sentsibilizazioa 

sortzea

Herritarrak / 

Erabiltzaileak

 

Ez da herritarren ingurumen-gaiei buruzko kexarik jaso. 
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Hornitzaileen ingurumen-jokabidea  

Zuzendaritza Nagusiko Kontratazio Zuzendariordetzan izapideak egin dira Erakundeko kontratazio-pleguetan 

ingurumenari buruzko baldintzak jaso daitezen. 

Eskaintzak baloratzerakoan ingurumen-alderdi hauek hartzen dira kontuan: 

 Hondakinen kudeaketa 

 IHOBEren erosketa eta kontratazio publikoko gidaliburua 

 Material biodegradagarriak erabiltze 

 Energia eraginkortasunez erabiltzea 

 Ingurumena kudeatzeko sistemak ezarrita izatea 

2020an 9 zerbitzu-espediente lizitatu ziren, eta horietako 2k (Garbiketa eta Garbitegia) ingurumen-irizpideak 

jasotzen zituzten, hau da, zerbitzuak kontratatzeko espedienteen % 22,22an.Kontuan izan behar da 2020. 

urtearen zatirik handienean lehiaketa publikoak etenda egon zirela. 

Kontratazio-sailak emandako datuak. 
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 Erreferentzia sektorialeko 

dokumentuak eta sektore-adierazleak 

Oraingoz ez dago aurreikusita erreferentzia sektorialeko dokumentu (ESD) bat argitaratzea arlo 

sanitarioarentzat. Hala ere, 2018ko abenduan administrazio publikoaren arlokoa onartu zen (UE 2019/61 

erabakia), eta horrela aztertu ziren ingurumen-kudeaketarako jardunbiderik egokienak eta sektore-adierazleak, 

eta horren emaitza izan da ondoren azalduko diren adierazle sektorialak onartzea: 

Ingurumen-jokabidearen adierazlea: 

ENERGIA: 

 Urteko energia-kontsumoaren guztizkoa azalera-unitateko, azkenburuko energiatzat adierazita 

(MWh/m2 /urte). 

2019 urtea Mwh m2* Mwh/m2/urte 

Energia elektrikoaren kontsumoa (MwH) 2.490,02 46.304 0,054 

Berogailuetako gas-kontsumoa (Mwh) 2.723,64 46.304 0,059 

Berogailuetako gasolio-kontsumoa (Mwh) 307,815 46.304 0,007 

Automozioko gasolio-kontsumoa (Mwh) 48,275 46.304 0,001 

Energia-kontsumo zuzena guztira (Mwh) 5.569,76 46.304 0,120 

  

2020 urtea Mwh m2* Mwh/m2/urte 

Energia elektrikoaren kontsumoa (MwH) 2.386,39 46.304 0,051 

Berogailuetako gas-kontsumoa (Mwh) 2.581,76 46.304 0,056 

Berogailuetako gasolio-kontsumoa (Mwh) 322,98 46.304 0,007 

Automozioko gasolio-kontsumoa (Mwh) 51,416 46.304 0,001 

Energia-kontsumo zuzena guztira (Mwh) 5.342,54 46.304 0,115 

 

* m2-en zentrokako  xehetasuna  10.orr  
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 Urteko energia-kontsumoaren guztizkoa lanaldi osoko langile (LOL) baliokide bakoitzeko, azkenburuko 

energiatzat adierazita (MWh/LOL /urte). 

 

2019 urtea Mwh Plantilla* Mwh/plantilla/urte 

Energia elektrikoaren kontsumoa (MwH) 2.490,02 1.384 1,80 

Berogailuetako gas-kontsumoa (Mwh) 2.723,64 1.384 1,97 

Berogailuetako gasolio-kontsumoa (Mwh) 307,815 1.384 0,22 

Automozioko gasolio-kontsumoa (Mwh) 48,275 1.384 0,03 

Energia-kontsumo zuzena guztira (Mwh) 5.569,76 1.384 4,02 

 

2020 urtea Mwh Plantilla* Mwh/plantilla/urte 

Energia elektrikoaren kontsumoa (MwH) 2.386,39 1.555 1,53 

Berogailuetako gas-kontsumoa (Mwh) 2.581,76 1.555 1,66 

Berogailuetako gasolio-kontsumoa (Mwh) 322,98 1.555 0,21 

Automozioko gasolio-kontsumoa (Mwh) 51,416 1.555 0,03 

Energia-kontsumo zuzena guztira (Mwh) 5.342,54 1.555 3,44 

 

* *Plantilla = lanaldi osoko langile baliokideak 

Erakundean egindako ingurumen-kudeaketako jardunbide hobeei (IKJH) dagokienez, aipatu beharrekoak dira 

zentro guztietako energia-kontsumoen (energia elektrikoa, berokuntza eta automozioa) aldizkako (hileko) bilketa 

eta jarraipena, datuen analisia, kontsumoak gutxitzeko ekintzak ezartzea, bereziki kontsumo arduratsuko 

jardunbide egokiak.  Auditoria energetikoak egitea zentro guztietan. Gure zentroetako bakoitzak bere kalifikazio 

energetikoa jende aurrean jartzen du, eraginkortasun energetikoarekin dugun konpromisoaren erakusgarri.  
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URA: 

 Urteko guztizko ur-kontsumoa, barruko azaleraren arabera (m3/m2/urte) 

2019 urtea M3 m2 M3/m2/urte 

Sare publikoko uraren kontsumoa (m3) 15.840 46.304 0,34 

 

2020 urtea M3 m2 M3/m2/urte 

Sare publikoko uraren kontsumoa (m3) 14.609 46.304 0,32 

* m2-en zentrokako xehetasuna  10.orr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sare publikoko uraren urteko guztizko kontsumoa, lanaldi osoko baliokide den langile bakoitzeko 

(m3/LOL/urte) 

2019 urte M3 Plantilla* M3/plantilla/urte 

Sare publikoko uraren kontsumoa (m3) 15.840 1.384 11,44 

 

2020 urte M3 Plantilla* M3/plantilla/urte 

Sare publikoko uraren kontsumoa (m3) 14.609 1.555 9,39 

* Plantilla = lanaldi osoko langile baliokideak 
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Erakundean egindako ingurumen-kudeaketako jardunbide hobeei (IKJH) dagokienez, aipatu beharrekoak dira 

zentro guztietako ur-kontsumoen aldizkako (hileko) bilketa eta jarraipena, datuen analisia, kontsumoak 

gutxitzeko ekintzak ezartzea, bereziki kontsumo arduratsuko jardunbide egokiak. 

HONDAKINAK: 

 Lanaldi osoko langile baliokide bakoitzeko hondakinen urteko sorkuntza guztira (Tn/LOL/urte) 

2019 urtea 2019 Plantilla* Tn/plantilla/urtea 

Hondakin arriskutsuak (Tn) 16,90137 1.384 0,012 

Hiri-hondakin bereiziak  (Tn) 51,718943 1.384 0,037 

Hiri-hondakin bereizi gabeak 93,261744 1.384 0,067 

Hondakinen urteko guztizkoa (Tn) 161,882057 1.384 0,117 

 

2020 urtea 2020 Plantilla* Tn/plantilla/urte 

Hondakin arriskutsuak (Tn) 27,512 1.555 0,018 

Hiri-hondakin bereiziak  (Tn) 47,717 1.555 0,031 

Hiri-hondakin bereizi gabeak  (Tn) 90,219 1.555 0,058 

Hondakinen urteko guztizkoa (Tn) 165,449 1.555 0,108 

* Plantilla = lanaldi osoko langile baliokideak 
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 Birziklatzera bidalitako hondakinak, hondakin guztien pisuaren portzentajetzat (%) 

2019 urtea 

A B C B/A % 

2019 
Hondakin 

birziklatuak 

Hondakin 
baliozkotu 

gabeak 
  

Hondakin arriskutsuak (Tn) 16,901 0 16,901 %0,00 

Hiri-hondakin bereiziak  (Tn) 51,719 51,719 0,000 %100,00 

Hiri-hondakin bereizi gabeak  (Tn) 93,262 0 93,262 %0,00 

Hondakinen urteko guztizkoa (Tn) 161,882 48,492 113,056 %29,96 

 

2020 urtea 

A B C B/A % 

2020 Hondakin 
birziklatuak 

Hondakin 
baliozkotu 

gabeak 

  

Hondakin arriskutsuak (Tn) 27,512 0 27,512 %0,00 

Hiri-hondakin bereiziak  (Tn) 47,717 47,717 0 %100,00 

Hiri-hondakin bereizi gabeak  (Tn) 90,219 0 90,219 %0,00 

Hondakinen urteko guztizkoa (Tn) 165,449 47,717 117,731 %28,84 

Adierazle honi dagokionez, ingurumen-kudeaketako gure jardunbide onenak hauetara bideratuta daude: 

hondakinen sorrera prebenitzera, ahal dugun neurrian prozedura eta artxibo digitalak ezarriz; berrerabil 

daitezkeen edalontzi plastikoen erabileraz kontzientziatzera, erabilera bakarreko edalontzi plastikoen ordez; 

ekipo informatikoak beste erakunde batzuei lagatzera, berrerabil ditzaten; hondakinak bereiztera, edukiontzi 

espezifikoetarako sarbidea erraztuz; bezeroarentzako/erabiltzailearentzako arreta-eremuetan puntu berdeak 

zentro guztietan edukitzera; sortutako hondakin-frakzio bakoitzaren kuantifikaziora, jarraipenera eta analisira. 

Ahal den guztietan hondakinen birziklapena bultzatzen dugu, baina kontuan izan behar da gure kontsumo asko 

erabilera bakarreko materialei dagozkiela, osasun-laguntza bermatzeko eta, horrela, birziklatzeko aukerarik 

gabe.  

Adierazle espezifikoak: Gaur egun, gure sektorean ez da bikaintasun-parametro konparatiborik zehaztu, 

baina gure zentro bakoitzaren datuak ditugu. 
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2020an ez da ingurumen-intzidente nabarmenik izan. 

Erakunde honetan uste dugu berrikuntza etorkizuneko erronka dela, eta, ildo horretan, irizpide argiak eduki 

behar direla iraunkortasunaren eta ingurumenarekiko errespetuaren gainean, egungo eta hurrengo gizarteari 

begira. Bide horretan, hobekuntzarako proiektuak planteatzen segitzen dugu. Jakin badakigu batzuk epe luzera 

gauzatu behar direla, kontuan hartu behar baita zentro asko direla eta beraietako bakoitzean ezberdinak direla 

bai kontzientzia-maila bai gauzatzeko aukerak. 2020ko emaitzak eta COVID pandemiaren ondoriozko osasun-

egoerak dirauela kontuan hartuta, beharrezkotzat jotzen da uneoro osasun-hondakinen kudeaketa egokia 

bermatzeko lan egitea. Ondoren, 2021erako erronka batzuk eskaintzen dira zentroetan garatuak izan daitezen: 

 Hondakin biosanitarioak % 1 gutxitzea. 

 Hondakinen bereizketa hobetzea: “zabor orokortzat" bildutako hondakinen kantitatea % 1 gutxitzea). 

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

 Garraio-etapako hondakin biosanitarioen kudeaketaren eragina gutxitzea. Adierazlea: edukiontziak 

hondakin biosanitarioekiko duen pisuaren ehunekoa. 

Erakundeak aztertuko du Bilbo-Basurtuko ESIko kide den Basurtuko Unibertsitate Ospitalea EMAS Erregistroan 

sartzeko aukera.  

Erakundeko zuzendaritza-taldekoen konpromiso, interes eta laguntza aktiboari esker, IKS behar bezala hedatu 

ahal izan da, eta, gainera, aitortu beharrekoa da langileen parte-hartze aktiboak bultzatu egiten dituela 

ingurumen-hobekuntza iraunkorrak, eta aurretiko baldintza eta funtsezko baliabidea dela ingurumen-emaitzak 

hobetzeko.  

  

Ingurumen-intzidenteak 

2021eko erronkak 
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 Egiaztatzea eta balioztatzea 

dierazpen honen egiaztatzailea AENOR izan da (Asociación Española de Normalización y Certificación), 

zeinek ENAC-en akreditazioa baitauka (Entidad Nacional de Acreditación) ES-V-0001 zenbakiarekin 

Ingurumen Adierazpena herritarren eskura jarriko da inprimatutako formatuan Bilbo-Basurtuko Erakunde 

Sanitario Integratuko osasun-zentroetan, eta doanik emango zaie eskatzen dutenei.  

Ingurumen-adierazpen hau 2022an eguneratu eta argitaratuko da. 

 

 

 

  

A 
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Declaración ambiental enero-diciembre 2020 

Eranskina: Ingurumen-alderdi esanguratsuak, zentroen arabera 

 

Aspecto Ambiental ALONSOTEGI ALTAMIRA ARANGOITI BASURTO BEGOÑA B.ETXANIZ C.VIEJO DEUSTO DIRECCION GAZTELEKU INDAUTXU JS BURUAGA KARMELO LA MERCED LA PEÑAMINA DEL MORROOTXARKOAGA REKALDE SAGARMINAGASAN ADRIAN SAN INAZIO SANTUTXU TXURDINAGA ZORROZA ZURBARANAMB.TXURDINAGAMIRIBILLA

Folios 1 3 6 2 1 2 1 6 6 1 2 1 2 6 2 1 2 1 1 1 2 1 6 6 1 6 2
Tóner impresora / fotocopiadora / 

drum 2 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 3 1 3 1

Pilas y baterías 2 2 6 6 6 2 6 6 2 6 6 2 6 6 6 6 6 6 2 4 6 2 2 6 6 6 2

Cartuchos impresora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEDICAMENTOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

APOSITOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

TIRAS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

AGUJAS, JERINGAS Y TUBOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

VENDAS Y GASAS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

OTRO MATERIAL SANITARIO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

OTRO MATERIAL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Productos desinfección (instrunet) 3 3 1 2 2 1 1 1 0 3 1 1 1 3 1 3 1 1 3 3 1 3 1 1 3 1 3

Agua de la red 2 3 2 1 1 2 2 2 3 2 1 6 2 2 1 2 2 1 1 1 2 3 3 1 3 2 3

Energía eléctrica 6 6 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2

Gas caldera 9 9 3 3 3 6 3 9 3 0 0 3 3 6 6 9 3 3 6 3 3 0 3 3

Gasoil Caldera 6 9 3

Combustible vehiculos 3
RAEEs (Impresoras, ordenadores, 

etc...) 3 3 3 9 9 9 3 3 9 3 9 3 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 3 9 0 9

Pilas y baterías 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Radiografías 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cortantes y punzantes 9 6 3 6 9 6 9 6 9 3 6 9 6 6 3 3 6 3 3 6 6 6 6 6 6 9 9

Lámparas fluorescentes 0 9 0 0 3 0 3 6 0 3 3 3 0 9 9 9 9 3 3 0 9 3 3 0 3 3 0

Citostáticos 3 1 3 3 1 3 1 1 3 3 3 1 1 3 3 3 3 1 3 3 1 1 1 3 0 1

Medicamentos caducados 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Envases plásticos contaminados 3 9 3 0 9 0 9 0 0 0 9 9 0 9 0 9 9 9 0 3 9 0 0 9 9 9 3

Cartuchos tinta y tóner 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Papel y cartón 1 2 1 3 3 3 3 1 3 2 1 3 2 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 1 3 3 3

Residuos higiénicos (servicios) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Residuos Urbanos no separados 6 6 6 4 6 2 4 4 6 2 4 4 4 2 4 2 4 2 2 4 4 2 6 2 2 2 2

Aguas sanitarias 2 3 2 1 1 2 2 2 3 2 1 3 2 2 1 2 2 1 1 1 2 3 3 1 3 1 3

Ruido generado al exterior 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Emisiones caldera 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 6 6
Emisiones  por la generación de la 

electridad consumida 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Residuos de Obras S.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0

Residuos voluminosos (mobiliario) S.D. 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4 0 0 0 S.D. 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0

Comportamiento ambiental usuarios 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Comportamiento ambiental de 

proveedores 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Comportamiento ambiental de 

proveedores de laboratorio de 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Comportamiento ambiental de 

personal ajeno a atención primaria 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2


