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1.- SARRERA 

Ingurumen-adierazpen hau egin da Batasunaren ingurumen kudeaketako eta ikuskaritzako sisteman 

(EMAS) era boluntarioan parte hartzeari buruzko 2009ko azaroaren 25eko 1221/2009 araudian (EE), 

Europako Batzordearen 1505/2017 araudiak (EB) aldatua, xedatutakoa betez, eta erabiltzaileei zein 

interesdunei Zumarragako Ospitalearen ingurumen-inpaktuari eta -jokabideari buruzko informazioa 

emateko, bai eta gure erakundearen ingurumen-jokabidearen etengabeko hobekuntzaren berri emateko 

ere. 

Hortaz, dokumentua egitearen helburua da interesdun guztiei ingurumenari buruzko informazioa 

ezagutaraztea zenbait alderdiri dagokienez. Hona hemen alderdi horiek: 

 Eragindako ingurumen-inpaktua. 

 Erakundearen ingurumen-jokabidea. 

 Ingurumen-jokabidearen etengabeko hobekuntza. 

2.- ERAKUNDEAREN AURKEZPENA 

 

2.1 Erakundearen identifikazio-datuak 

 

Zumarragako 

Ospitalea 

Zuzendaritza Argixao Z/G 20700- Zumarraga. Gipuzkoa 

Telefonoa 943 035000 

Faxa 943 035063 

Web orria www.osakidetza.eus 

IIZ-NIMA 2000018659 

Harremanetarako 

pertsona 
Ingurumen-arloko arduraduna 

Helbide elektronikoa ingurumena.osigoierrialtourola@osakidetza.eus 

Langile kopurua 

EJSN kodea 

EMAS erregistro-

zenbakia 

565 

8610 

ES-EU-000065 

 

Zumarragako Ospitaleak, Azpeitiko, Azkoitiko, Legazpiko, Zumarragako, Lazkaoko, Ordiziako eta Beasaingo 

Lehen Mailako Arretako unitateekin batera (7 osasun-zentro eta 13 kontsultategi), Goierri-Urola Garaiko 

Erakunde Sanitario Integratua (aurrerantzean, Goierri-Urola Garaiko ESIa) osatzen du. 

Goierri-Urola Garaiko ESIa EAEko zerbitzu sanitario publikoko 11 erakunde integratuetako bat dugu, eta 

Gipuzkoako Osasun Barrutian dago. 

Hau da Zumarragako Ospitalearen helbidea: Argixao z/g, 20700 Zumarraga (Gipuzkoa), eta asistentzia 

sanitario espezializatua eskaintzen du. 
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2.2 Jarduerak eta zerbitzuak 

Goierri-Urola Garaia ESIak Zumarragako Ospitalea osatzen duten eraikinen ingurumen-kudeaketa egiten 

du, eta, solairuka, honela banatuta daude bertako zerbitzuak eta ekipamendua: 

-1. solairua 

- Artxiboa 

- Biltegi orokorra 

- Anatomia patologikoa 

- Farmazia 

- Sukaldea 

- Aldagelak 

0 solairua 

- Zuzendaritza 

- Administrazioa 

- Kafetegia 

- PEAZ (Pazienteak  eta Erabiltzaileak 
Atenditzeko Zerbitzua) 

- OKU (Osasun Kudeaketaren Unitatea) 

- Informatika 

- Etxeko Ospitalizazioa 

1. solairua 

- Kanpo-kontsultak 

- Laborategia 

- Erradiologia 

- Barne-medikuntza 

- Eguneko ospitalea 

2. solairua 

- Kanpo-kontsultak 

- Ebakuntza-gelak 

- ABU (Anestesia ondoko Bizkorketarako 
Unitatea) 

- Traumatologia 

- Kirurgia 

3. solairua 

- AMI 

- Hemodialisia 

- Pneumologiako proba bereziak 

- Digestio arloko proba bereziak 

 

Tokoginekologiako eraikina 

- Mantentze-lanetarako biltegia 

- Lan-osasuna 

- Prebentzioa 

- Erditzeak 

- Kanpo-kontsultak. 

- OSATEK (2015ean abiarazi zen) 

Goizalde eraikina 

- Kanpo-kontsultak 

- Aldagelak 

 

Gaur egun, Zumarragako Ospitalea erreferentziazko ospitalea da Goierri eta Urola Garaia eskualdeetako 

100.000 biztanlerentzat baino gehiagorentzat. Biztanle horien % 80 hiru hiri-eremutan biltzen da: 

Zumarraga-Urretxu-Legazpin, Beasain-Ordizian eta Azpeiti-Azkoitian. Gainerako biztanleak landa-eremuko 

17 udalerritan eta baserri-inguruetan bizi dira. 

Eskualde horietan bizi diren pertsona guztiak dira gure bezeroak, eta ez dago inolako bereizkuntza edo 

lehentasunik gure zerbitzuak erabiltzeko, hala adierazten baitute Osakidetza eta Osakidetza osatzen dugun 

erakundeok definitzen eta gure izateko arrazoia egituratzen duten hiru printzipioek: elkartasunak, 

unibertsaltasunak eta ekitateak. Gainera, edozein pertsonak, bere bizitokia eta jatorria edozein dela ere, 

jaso ditzake gure arreta-zerbitzuak une oro (bidaiariek, pertsona desplazatuek, etorkinek etab.). Horrela, 
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zorrotz eta modu iraunkorrean betetzen dugu gure sistema-sanitarioan garrantzitsuena den unibertsaltasun 

printzipioa. 

Honako hau da Zumarragako Ospitaleko asistentzia-jarduera: 

Asistentzia Jarduera 2017 2016 2015 2014 

Ospitalizazio kopurua 8.285 8.370 8.672 8.499 

Alta kopurua 8.277 8.344 8.686 8.494 

Larrialdi kopurua  33.760 34.737 33.899 33.640 

Egonaldi kopurua 32.362 33.183 32.837 32.617 

Etxeko ospitalizazioen bisitak 11.149 12.626 13.784 9.710 
Ospitaleko kanpo-kontsulten 
kopurua 91.570 100.972 97.473 83.026 

Jarduera sanitarioa behar bezala betetzeko, 565 profesionalez osatutako lan-taldea daukagu, eta 

zerbitzuen zerrendan adierazten diren zerbitzuak ematen dituzte. Zerrenda hori urtero berrikusten, 

berresten eta, dagokionean, hobetzen da. 2017. urteari dagokion zerbitzuen zerrenda honako hau da: 

ARRETA-MODALITATEAK ZERBITZU KLINIKOAK BESTE ZERBITZU 
BATZUK 

Ospitalizazioa 

Bai 1 Alergologia 14 Nefrologia 1 Harrera 
Eguneko ospitalea 

2 Analisi klinikoak 15 Neumologia 
2 Dokumentazio 
klinikoa 

Etxeko ospitalizazioa 3 Anatomia 
patologikoa 

16 Neurologia 3 Pazienteen arreta 

Kontsultak 

Ospitaleko kanpoko 
kontsultak 

4 Anestesiologia 
eta bizkortzea 

17 Obstetrizia 
 

Ospitaleaz kanpoko 
atentzio 
espezializatuko 
kanpoko kontsultak 

5 Kardiologia 18 Oftalmologia 

 

Ospitaleko larrialdiak 6 Kirurgia orokorra 19 ORL  
  7 Dermatologia 20 Pediatria  
  8 Digestio-arloa 21 Erradiologia  
  

9 Endokrinologia 
22 
Erreumatologia 

 

  
10 Ginekologia 

23 
Errehabilitazioa 

 

  11 Hematologia 24 Traumatologia  
  12 Etxeko 

ospitalizazioa 
25 Larrialdiak 

 

  13 Barne-
medikuntza 

26 Urologia 
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ZERBITZUEN ARABERAKO ARRETA 

ZERBITZUAK Ospitalizazioa 
Ospitale barneko 
kanpo-kontsultak 

Ospitaleaz 
kanpoko kanpo-

kontsultak 

Ebakuntza-
gelak 

Diagnosi-
prozedurak eta 

prozedura 
terapeutikoak 

Larrialdiak  
Larrialdi 

lokalizatuak 

Barne-medikuntza  X X       X   

Kardiologia    X X   X     

Dermatologia   X X   X     

Digestiboa    X     X     

Endokrinologia   X     X     

Nefrologia X X     X     

Pneumologia   X     X     

Neurologia    X     X     

Alergologia   X     X     

Hematologia (1)   X     X   X 

Medikuntza 
Prebentiboa 

  X           

Anestesia eta 
bizkortzea 

  X   X X X   

Kirurgia orokorra X X X X X X   

Oftalmologia   X X X X     

Otorrinolaringologi
a 

X X X X X X(*)   

Traumatologia X X X X X X   

Urologia X X X X X X(*)   

Ginekologia X X X X X X   

Obstetrizia X X X X X X   

Pediatria X X LMA   X X   

Erreumatologia   X X   X     

Errehabilitazioa   X X   X     

Etxeko 
ospitalizazioa 

X X           

Larrialdiak           X   

Analisi klinikoak 
(2) 

        X   X 

Erradiologia         X   X 

Anatomia 
patologikoa (3) 

        X     

Farmazia (3)         X     

Harrera (3)               

Dokumentazio 
klinikoa 

              

Pazientearen 
arreta (3) 

              

(1). Hematologia/Odol-bankua barne 

(2). Hematologia, biokimika eta mikrobiologiako laborategia barne 

(3). Ordutegia: 08:00-15:00, lanegunetan 
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2.3 Antolamendu-egitura 

Erakundeko zuzendaritzak baieztatzen du beharrezko baliabideak daudela kudeaketa-sistemaren 

mantentze-lanak era eraginkorrean egiteko, eta erantzukizunak zehaztu ditu, organigrama honetan ageri 

den moduan. 

 
 

2.4 INGURUMEN-KUDEAKETA SISTEMAREN IRISMENA 

Zumarragako Ospitalea erakundeak Ingurumen Kudeaketarako Sistema ezarri du, 1221/2009 (EMAS) 

Europako araudiak ezarritako eskakizunekin bat eginez, eta hau da aurreikusitako irismena: 

«Osasun-arreta espezializatuko zerbitzuak, ospitaleko zerbitzuen zerrendaren arabera» 
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3.- KUDEAKETA-SISTEMAREN ARDURADUNA 

Zumarragako Ospitaleko Zuzendaritzak kudeaketa-sistema bat zehaztu du ingurumen-politika eta 

ingurumen-arloko helburu orokorrak erreferentzia izan daitezen zerbitzuak ematerakoan. 

Ezarritako ingurumen-kudeaketarako sistemak honako hauek definitzen ditu: antolaketaren egitura, 

jardueren planifikazioa, erantzukizunak, praktikak, prozedurak, prozesuak eta ingurumen-politika 

garatzeko, ezartzeko, berrikusteko eta eguneratuta edukitzeko baliabideak. 

Ingurumen-kudeaketarako ezarri den sistemaren helburua da ingurumenaren arloan indarrean dagoen 

legeria eta Ingurumen Politika betetzea, baita etengabeko hobekuntzarako konpromisoa hartzea ere. 

Horrela, Zumarragako Ospitaleak bere ingurunean ahalik eta inpaktu txikiena eragiten duela bermatzen du, 

betiere bere gidalerro sozioekonomikoekin bat etorrita. 

Ingurumen kudeaketa sistemak honako hauek ahalbidetzen ditu: 

 Prozesu eta prozedura egokiak eta haien arteko loturak identifikatzea eta erakundearen bitartez 

ezartzea. 

 Eraginkortasuna bermatuko duen irizpideak, metodoak eta baliabideak ezartzea. 

 Emaitzei buruzko informazioa lortzea eta aztertzea. 

 Emaitzak bermatuko dituzten eta prozesuak etengabe hobetuko dituzten ekintzak ezartzea. 

Kudeaketa-sistemak bermatzen du ingurumen-inpaktu nabarmena eragin dezaketen operazioak 

kontrolatzen direla, eta jarraibideak zehazten ditu larrialdi-egoerek sor ditzaketen inpaktuak saihesteko. 

Urtero egiten ditu zuzendaritzak barne- zein kanpo-auditoriak, ikuskapen teknikoak eta dagozkion 

berrikuspenak, urteroko ebaluazioa eta etengabeko hobekuntza bermatzeko.  

 

3.1- Antolamenduaren testuingurua 

Zumarragako Ospitaleak bere antolamenduaren testuinguruaren azterketa egin ohi du, eta, hala, gure 

helburuak planifikatzeko eta lortzeko eta ingurumen-arloan etengabe hobetzeko konpromisorako kontuan 

hartu beharreko barneko eta kanpoko gaiak zein diren zehazten ditu. Azterketa hori Goierri-Urola Garaia 

ESIaren beraren Plan Estrategikoaren barruan egiten du. 

Hau da, etengabeko hobekuntzarako konpromisoak bilakaera egokia izan dezan, Zumarragako Ospitaleak, 

Ingurumen Kudeaketarako Sistemaren bilakabidea zehazteko orduan, oso kontuan izan ohi ditu 

erakundearen barneko zein kanpoko inguruabarrak, ondo baitaki batzuek zein besteek eragina izan 

dezaketela horretan. Kanpoko gaiei dagokienez, Zumarragako Ospitaleak gogoeta egin ohi du bere 

jarduerari zuzenean ez dagozkion baina erakundearentzat aukera bat edota, kontrara, mehatxu bat izan 

daitezkeen inguruabar eta gertaeren inguruan. Halaber, barneko gaiei buruzko gogoeta egiten duenean, 

badaki bere baliabideek potentzial handia dutela, eta alderdi indartsuak eta ahulak identifikatzen ditu.  

Urtero, Zuzendaritzak egiten duen ikuskapenaren barruan, Zumarragako Ospitaleak gogoeta egiten du 

erakundearen barruan izandako aldaketei buruz. 
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3.2- Alderdi interesdunak 

Goierri-Urola Garaiko ESIak erakundearentzat interes-taldeak zein izan daitezkeen identifikatu ditu Plan 

Estrategikoaren barruan. Hala, bada, Zumarragako Ospitaleak bere Ingurumen Kudeaketarako Sisteman 

erabakigarriak diren alderdi interesdunak zein diren zehaztu ditu, baita bere beharrak eta espektatibak ere. 

Informazio hori guztia komunikazio-mapa batean jasotzen da, eta, gero, urtero Zuzendaritzak berrikusi 

egiten du. 

3.3- Arriskuak eta aukerak 

Zumarragako Ospitaleak zehaztu eta ebaluatu ditu, ingurumenari dagokionez, zein arrisku eta aukeraren 

mende dagoen, horiek zenbateraino kontrolatu eta minimiza ditzakeen jakiteko. 

AMIA matrize batetik abiatuta (ahuleziak, mehatxuak, indarrak eta aukerak), arriskuak zein aukerak 

identifikatu dira, eta, gero, ebaluazio-irizpide batzuk aplikatu zaizkie, aldez aurretik zehaztuak, ebaluazioa 

errazteko eta zein arrisku eta aukerari heldu behar zaien identifikatzeko, erakundeko Ingurumen 

Kudeaketarako Sistemak esperotako emaitzak izaten jarrai dezan.  

Atzemandako arriskuak zein aukerak, baita egindako jarduerak ere, Ingurumena Hobetzeko Planean 

jasoko dira, zeina Zumarragako Ospitaleak urtero onartzen duen. 

3.4- Kudeaketa Sistemaren egitura 

Politika eta helburuak argi eta garbi definitzeko eta zabaltzeko beharrak zein jokabide-prozedura 

normalizatuak izatekoak behartzen du Ingurumen Kudeaketarako Sistema dokumentuetan biltzera. 

Zumarragako Ospitaleko Ingurumen Kudeaketarako Sistema dokumentu hauen bidez dago definituta: 

Zumarragako Ospitaleko Ingurumen Kudeaketa Sistema dokumentu hauen bidez dago definituta: 

 

 

 

Ingurumen-politika 

IKS eskuliburua 

Prozedura 

Jarraibide teknikoak 

Erregistroak 

Dokumentazio lagungarria 

Nor gara? 

Zer egiten dugu? 

Nola egiten 

dugu? Nola egin behar 

da? 

Ebidentziak 
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 Ingurumen-politika. Erakundeko zuzendaritzak ingurumen-hobekuntzaren kudeaketarekin lotuta 

zer asmo eta printzipio dituen adierazten duen dokumentua da. Erakunde osoaren jokabidea eta 

ingurumenarekiko helburuak zehazteko esparrua eskaintzen du. 

 Ingurumenaren eskuliburua. Ingurumen Kudeaketarako Sistemaren oinarrizko dokumentua da, 

eta ingurumen-politika eta sistemaren egitura zehazten dira bertan.  

 Prozedura orokorrak. Ingurumenaren eskuliburuaren dokumentu osagarriak dira, eta bertan 

deskribatzen da, kasu bakoitzean behar den zehaztasunarekin, nola egin behar den eskuliburuan 

ageri den prozedura jakin bat. 

 Jarraibide teknikoak. Jarduera espezifikoak deskribatzen diren dokumentuak dira, eta, horrela, 

jarraibideen prozedura orokorrak modu zehatzagoan ageri dira. 

 Erregistroak. Dokumentu hauek aplikatu ostean lortzen diren emaitzak dokumentu hauetan biltzen 

dira.  

 Sistemaren dokumentaziorako dokumentazio lagungarria. Aurrez aipatu dugun sistemaren 

dokumentazioan adierazten da zer beste informazio osagarri den beharrezkoa gure kudeaketa-

sisteman (baimenak, auditoria-txostenak, zuzendaritzaren berrikuspen-txostenak, etab.). 

Ingurumen Kudeaketarako Sistemaren dokumentazioa behar den guztietan aldatzen da, bertan Sistema 

aplikatzetik ondorioztatzen diren zuzenketa eta hobekuntza guztiak sartzeko. 

Ingurumeneko arduradunak kontrolatzen du dokumentazioa; eta berari dagokio dokumentazio hori 

eskuragarri jartzea, eguneratuta eta behar den unean eta tokian. 

 

 

 

4.- LIDERGOA ETA KONPROMISOA 

Zumarragako Ospitaleko Zuzendaritzak Ingurumen Politika bat zehaztu eta onartu du, non ingurumena 

babesteko eta bere erakundeko ingurumen-kudeaketa sustatzeko konpromisoa hartzen duen, bai eta, 

ingurumenaren etengabeko hobekuntzan erakundeak aurrera egiten jarrai dezan, erakundeko langile 

guztiek hartu duten konpromisoaren garrantzia azpimarratzen duen. 
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5.- INGURUMEN-ALDERDIAK IDENTIFIKATZEA ETA EBALUATZEA 

 

5.1- Ingurumen-alderdiak 

2009ko azaroaren 25eko 1221/2009 (EE) araudiak, abuztuaren 28ko batzordearen 2017/1505 araudiak 

(EB) aldatuak, hauxe dio: «Erakunde batean, ingurumenari buruzko alderdia ingurumenari eragin 

diezaioketen jarduera, produktu edo zerbitzuetako elementu bat da». Horren harira eta Zumarragako 

Ospitaleak ohiko, ezohiko eta larrialdi-egoeretan egiten dituen zuzeneko nahiz zeharkako jarduerek 

ingurumenean zer ondorio dituzten jakiteko, ospitaleak bere jarduerak eta zerbitzuak identifikatu eta 

ebaluatu ditu. 

Horretarako, metodologia zehatza du, ingurumen-alderdiak identifikatzeko eta ebaluatzeko balio duena; 

horrela, urtero ebaluatzen eta zehazten dira ingurumen-alderdi nabarmenak. 

Metodologia horren bidez, honako hauek egiten dira: 

 Ingurumenarekin lotutako alderdiak honako arlo hauetan sailkatu: materialen kontsumoan, 

energia-kontsumoan, emisio atmosferikoetan, isurietan, soinu-presioan eta ingurumenarekin 

zeharkako alderdietan. 

 Zehaztutako irizpideen arabera identifikatutako ingurumen-alderdiak ebaluatu. Izan ere, 

ingurumen-alderdi guztiek ez dute garrantzi bera; hortaz, ezinbestekoa da horiek ebaluatzeko 

moduko metodologia definitzea. 

 Lehentasunak ezarri; izan ere, alderdiak ebaluatu ondoren, ingurumen-irizpide nabarmenak 

ezartzen dira; hau da, ingurumenean inpaktua sortzen dutela irizten direnak lehenesten dira.  

 Alderdi bakoitzak ingurumenean eragiten duen inpaktuaren garrantzia neurtzeko irizpideak 

zehaztu. Hauek dira irizpideak: 

Ingurumen-alderdi zuzenak: 

Ingurumen-alderi zuzenak direla diogu erakundeak alderdi horien kudeaketaren kontrola badu. Ohiko edo 

ezohiko funtzionamendu-egoeretan bereiz ditzakegu alderdi horiek: 

• Ohiko egoera: jardueraren ohiko eta planifikatutako funtzionamendu-egoera da, eta horren 

kudeaketaren kontrola mantentzen da.  

• Ezohiko egoera: ohiz kanpoko egoera da, egoera berezia. Testuinguru honetan, ezohiko egoeratzat 

jo daiteke maiztasun handiz gertatzen ez den edozein egoera; esaterako: 

 Normalean denboraldi luze batez etenik gabe funtzionatzen duten instalazioak martxan 

jartzea eta geratzea. 

 Aldizkako mantentze-lanen jarduerak. 

 Instalazioren batek behar den bezala ez funtzionatzea. 

 Ospitaleko instalazioen garbiketa programatuak. 

 Osasun larrialdi-egoerak edo osasun-jarduera ohi ez bezala hazten den egoerak. 

Ingurumen-alderdien identifikazioa eta ebaluazioa urtean behin egiten da, gutxienez. Hala ere, aldaketak 

egiten diren bakoitzean, edo ospitalean jarduera, produktu edo zerbitzu berriak martxan jartzen diren 

bakoitzean, beste identifikazio bat egin behar da. Ingurumen Batzordea arduratzen da identifikatutako 

alderdi eta inpaktuak ebaluatzeaz, ebaluazio-irizpide hauek aplikatuz: garrantzia, toxikotasuna eta arriskua. 
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Zeharkako ingurumen-alderdiak: 

Ingurumen-alderdi zeharkakoak dira Zumarragako Ospitaleari beren zerbitzuak eskaintzen dizkioten 

kontraten eta hornitzaileen jarduerarekin zerikusia duten alderdiak, zeinen kudeaketan kontrolik ez duen, 

baina bai, ordea, nolabaiteko eragina; adibidez,  kanpoko kontratek egiten dituzten mantentze-lanak: obra 

txikiak, garbiketa-lanak, sukaldea...  

Era berean, zeharkako alderditzat jotzen dira beste alde interesdun batzuei lotutako alderdiak; 

adibidez: bisitariak, pazienteak, biztanleak, administrazioa eta beste osasun-jarduera batzuk 

(anbulatorioak, ospitaleak, etab.). Jarduera horiekin, ingurumen-ezagutzarekiko eragiteko ahalmena 

bakarrik balioztatzen da, eta hori lotuta dago ezagutza hori hobetzeko egindako ekintzekin. 

Kontraten eta zerbitzuen identifikatutako ingurumen-alderdiak ebaluatzeko, honako ebaluazio-irizpide 

hauek kontuan hartzen dira: eragina, fakturazioa eta ingurumen-kudeaketa. 

Ingurumen-alderdien identifikazioa urtean behin egiten da, gutxienez. Hala ere, aldaketak egiten diren 

bakoitzean, edo ospitalean jarduera, produktu edo zerbitzu berriak martxan jartzen diren bakoitzean, 

ingurumen-alderdi arriskutsuak berriro identifikatu behar dira. 

 

 Ingurumen-alderdi arriskutsua (istripua/intzidentzia): 

Ingurumen-alderdi arriskutsutzat jotzen dira arrisku bati (kalte baten kontingentzia edo gertutasuna) lotuta 

dauden alderdiak. Kasu horietan, ingurumenari, pertsonei edo ondasunei kalteak eragiteko arriskua aintzat 

hartzen da. Hauek dira aurrez kontuan har daitezkeen arriskuen adibideak eta horiei lotutako alderdiak: 

 Sutea (lotutako isurketak, sutetik edo itzaltzetik sortutako hondakinak etab.) 

 Isuria (materiala, substantzia arriskutsuak edo hondakinak isurtzea) 

 Isuria (materiala, substantzia arriskutsuak edo hondakinak isurtzea etab.) 

 Uholdea (garbitzeko uraren hodia haustea etab.) 

 Legionella-agerraldia 

Ingurumen-alderdien identifikazioa urtean behin egiten da, gutxienez. Hala ere, aldaketak egiten diren 

bakoitzean, edo ospitalean jarduera, produktu edo zerbitzu berriak martxan jartzen diren bakoitzean, 

ingurumen-alderdi arriskutsuak berriro identifikatu behar dira. 

Ingurumen-alderdi arriskutsuak ebaluatzeko, honako ebaluazio-irizpide hauek kontuan hartzen dira: 

probabilitatea, ondorioa, hedapena eta arriskugarritasuna. 

 

Alderdien ebaluaziotik lortutako emaitzen ondorioz eta lege-betekizunak eta erakundeak egokitzat jo dituen 

beste betekizun batzuk kontuan hartuta, honako hauek dira 2017an 2016ko datuen gainean egindako 

alderdien ebaluazioko ingurumen-alderdi nabarmenak: 
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ALDERDI ZUZENA 
KONTSUMOAK 

JARDUERA 
INGURUMEN-

INPAKTUA 
HORRI LOTUTAKO HELBURUA 

N20 MEDIZINALA ESTDN 
50/99 BOT 

Asistentziala 

Baliabide 
naturalen agortzea  

Klima-aldaketa 

Ez du lotutako helbururik. Adierazleek 
kontrolatzen dute 

Oxigeno mediko likidoa 
50/200 BOTILA 

Asistentziala 
Ez du lotutako helbururik, Adierazleek 

kontrolatzen dute 

Bero-energia Orokorra 
Energia-efizientzia hobetzeari lotuta. 

Adierazleek kontrolatzen dute 

Hotz-energia Orokorra 
Energia-efizientzia hobetzeari lotuta. 

Adierazleek kontrolatzen dute 

Ura Orokorra 
Kontsumoa murrizteari lotuta. 
Adierazleek kontrolatzen dute 

Mantentze-lanetarako 
gasolioa 

Mantentze-lanak 
Ez du lotutako helbururik, Adierazleek 

kontrolatzen dute. 

ALDERDI ZUZENA 
HONDAKINAK 

JARDUERA 
INGURUMEN-

INPAKTUA 
HORRI LOTUTAKO HELBURUA 

Berunezko, kadmiozko eta 
nikelezko bateriak 

Mantentze-lanak 

Baliabide 
naturalen agortzea  

Lurzoruaren 
kutsadura 

Hondakinak bereizteari lotuta. 
Adierazleek kontrolatzen dute 

Beirazko ontzi kutsatuen 
sorrera 

Asistentziala 
Hondakinak bereizteari lotuta. 
Adierazleek kontrolatzen dute 

Kutsatutako plastikozko 
bilgarriak sortzea 

Asistentziala 
Hondakinak bereizteari lotuta. 
Adierazleek kontrolatzen dute 

Merkurioa duten aparatuak Asistentziala 
Hondakinak bereizteari lotuta. 
Adierazleek kontrolatzen dute 

Botoi-pilak Orokorra Hondakinak bereizteari lotuta. 
Adierazleek kontrolatzen dute 

Ekipamendu elektroniko eta 

elektrikoak 
Orokorra Hondakinak bereizteari lotuta. 

Adierazleek kontrolatzen dute 

Konpresorearen olioa eta ura Mantentze-lanak 
Hondakinak bereizteari lotuta. 
Adierazleek kontrolatzen dute 

Halogenatu gabeko 
disolbatzaileak 

Anatomia 
patologikoa 

Klima-aldaketa 
Hondakinak bereizteari lotuta. 
Adierazleek kontrolatzen dute 

Laborategiko hondakinak Laborategia 

Baliabide 
naturalen agortzea  

Lurzoruaren 
kutsadura 

Hondakinak bereizteari lotuta. 
Adierazleek kontrolatzen dute 

Hondakin anatomikoak 
formolean 

Anatomia 
patologikoa 

Hondakinak bereizteari lotuta. 
Adierazleek kontrolatzen dute 

Iragazkiak 
Anatomia 

patologikoa eta 
mantentze-lanak 

Hondakinak bereizteari lotuta. 
Adierazleek kontrolatzen dute 

Iraungitako medikamentuak 
eta medikazio-hondarrak 

Asistentziala 
Hondakinak bereizteari lotuta. 
Adierazleek kontrolatzen dute 
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Zumarragako Ospitalean ingurumen-inpaktu nabarmena izan dezaketen zeharkako ingurumen-alderdiei 

dagokienez, ebaluazioaren emaitzan ikus daiteke hornitzaileen, kontraten, bezeroen eta beste alde 

interesdun batzuen ingurumen-jarduera. 

ZEHARKAKO ALDERDIA INGURUMEN-INPAKTUA HORRI LOTUTAKO HELBURUA 

Ospitalerako lanak egiten 
dituzten 61 enpresetatik 2 
erakunde 

Baliabide naturalen kontsumoa 

Klima-aldaketan eragiten du 

Kontrata guztien eta, bereziki, 
nabarmentzat jo direnen ingurumen-
jokabidearen jarraipena egiten 
segituko da.  

Azkenik, esan behar da ingurumen-alderdien ebaluazio honetan arriskuko ingurumen-alderdiak ez direla 

nabarmentzat jo. 

5.2- Helburuak eta xedeak 

Identifikatutako ingurumen-alderdi guztiek ez dute garrantzi bera, eta horien garrantzia ebaluazio-

prozesuan balioztatzen da. Ingurumen-alderdi nabarmenak Ingurumen Arduradunak analizatzen ditu, eta 

hark azaltzen dio Ingurumen Batzordeari 

zein alderditan esku hartu beharko 

litzatekeen. Batzordeak ingurumenarekin 

lotutako helburuak zehazten ditu, baita 

helburu horiek lortzeko zer jarduera egin 

behar diren ere, eta, gero, Zuzendaritzari 

aurkezten dizkio, Ingurumena Kudeatzeko 

Programan onar ditzan. Halaber, 

ingurumenarekin lotuta, zer hobekuntza 

lortu nahi diren, horretarako ekintzak, 

arduradunak, baliabideak eta hobekuntza 

bakoitzerako epeak zehazten ditu.  

Helburuak urtero zehazten dira, baina lan-lerro batzuetan ezarritakoak hainbat urtetarako izan daitezke. 

Halaber, helburuek, ahal den neurrian, kuantifikatzeko eta lortzeko modukoak izan behar dute, eta bat 

etorri behar dute ingurumen-politikarekin. 

 

Zuzendaritzak onartutako ingurumen-helburuak bat datoz erakundearen gainerako politika estrategikoekin, 

eta, helburu horiek zehazteko orduan, ebaluazioan garrantzitsutzat jo diren alderdiez gain, kontuan hartu 

behar ditu beste zenbait gai ere, hala nola legearen eskakizunak eta aplikatu beharrekoak diren beste 

eskakizun batzuk, kanpoko alderdi interesdunak eta finantza-eskakizunak, besteak beste. 
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Zehatz-mehatz, 2017rako zehaztutako eta onartutako Ingurumena Kudeatzeko Programan, zenbait ekintza 

egitea erabaki zen programa betetzeko. Hona hemen Zumarragako Ospitaleak ingurumen-hobekuntzarako 

2017rako planteatutako helmuga, xede eta jarduerak zenbateraino bete diren azaltzen duen ebaluazioa: 

 

1. helburua Ospitaleko langileen eta bezeroen ingurumen-arloko sentsibilizazioa sustatzea 

ADIERAZLEA JOMUGAK/EKINTZAK BETETZE-MAILA 

Egindako 
ekintzen 
kopurua 

Ingurumenaren Nazioarteko Egunaren ospakizuna. % 100 

 
% 75 

Mugikortasunaren Europako Astearen ospakizuna % 100 

Hondakinak Murrizteko Europako Astearen ospakizuna % 0 

ESIaren aldizkarian kanpainak sustatzea % 100 

Betetze-maila: 

Zumarragako Ospitaleko ohiko lan-ildoetako bat da bere langileen artean kontzientziazioa sustatzea. 

Horretarako, urtero zenbait kontzientziazio-kanpaina egiten ditu, eta horietan gure ingurune naturala 

babesteko eta zaintzeko konpromisoan langileen parte-hartzea lortu nahi izaten du, baita bezeroena ere. 

Hala, zenbait kanpaina eta mezu bidaltzen dira dauden bitartekoen bidez: intraneta, posta elektronikoa, 

bistaratze-pantailak..., langileek eta bezeroek parte har dezaten gure ingurumena zaintzeko egiten dugun 

ahaleginean. Azpimarratu beharra dago kanpaina eta mezu horiek, batzuetan, Goierri-Urola Garaiko ESIa 

osatzen duten osasun-zentro guztietako langile eta bezeroengana helarazten direla. 
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Bide horretan, 2017an zenbait ekintza egin dira: 

• Ingurumenaren Nazioarteko Egunaren ospakizuna: egun hori baliatuz, ingurumenari buruzko zenbait 

mezu zabaldu ziren, bistaratze-pantailaren, intranetaren eta posta elektronikoaren bidez, eta ESIko 

aldizkarian ere zenbait artikulu argitaratu ziren. 

• Mugikortasunaren Europako Astea: V. Argazki Lehiaketarako deialdia egin zen. Gero, lehiaketako 

argazkiak bistaratze-pantailetan, intranetean eta Facebooken erakutsi dira. Halaber, egindako ekintzak 

European Mobility Week web orrian argitaratu dira. 

• Hondakinak Murrizteko Europako Astearen ospakizuna: hasieran, horren inguruko lehiaketari 

jarraipena ematea pentsatu zen, aurreko urtean egin zen bezala, baina aurten ez da ekintzarik egin 

horren inguruan. 

• Argitalpenak: Osakidetzaren Osatuberri aldizkarian, zeina EAE guztian zabaltzen den, ESIan egiten den 

ingurumen-kudeaketari buruzko artikulua bat argitaratu zen. 

Askotan, ekintzen emaitzak kuantitatiboki neurtzea zaila izan arren, zenbait datuk, hala nola argazki-

lehiaketan parte hartu dutenei buruzkoek (9 argazki aurkeztu ziren) eta lehiaketaren bozketan Facebooken 

jasotako like-ek (252), zeharka behintzat, erakusten dute ekintza batzuek emaitza ona izan dutela. 

Dena dela, Zumarragako Ospitaleak ontzat jotzen du gure ingurumenari buruzko sentsibilizazioa eta 

konpromisoa areagotzeko helburuarekin martxan jartzen den edozein ekinbide. 

Ingurumen-inpaktua murrizteko ekarpena: 

Helburu horrekin, baliabide naturalak babesten saiatu gara, eta, horretarako, ahalegindu gara langileek eta 

erabiltzaileek ingurumena hobetzeko konpromiso zuzena har dezaten, eguneroko ekintzen bidez. 

2. helburua Energia-efizientzia: Bero- eta hotz-energiaren eta energia elektrikoaren kontsumoa % 1 
jaistea 

ADIERAZLEA JOMUGAK/EKINTZAK 
BETETZE-

MAILA 

MWh 

Kontsumoen hileko jarraipena % 100 

 
% 100 

Zenbait inbertsio: 
500 kW-eko hozteko gailuaren instalazioa 
Hozte-dorrea eta Trane hozteko gailua kentzea 
LED argiak 

% 100 

Betetze-maila: 

Zenbait ekintza egin dira energiaren kontsumoa jaisteko: 
 Aldaketak egin dira argietan: X izpien zerbitzuan LED argiak jarri dira; TL5 fluoreszenteak erabiltzen 

dira, kontsumo gutxikoak eta efizienteagoak. Larrialdi-argiak Dunna LED argiekin aldatu dira. 
 A motako Efizientzia Energetikoaren Ziurtagiria lortu da Goizalde eraikinean.  
 500 kW-eko hozteko tresna bat instalatu da, eta hozte-dorrea eta Trane hozteko tresna kendu egin 

dira. 
  Etxeko ospitalizazioko autoak –gasoliokoak ziren– 4 auto elektrikorekin eta bifueleko (gasolioa + PGL) 

2rekin ordezkatu dira, eta furgoneta elektriko bat gehitu da mantentze-lanen zerbitzurako. 

Zumarragako Ospitalean sendo jarraitzen du QlickView tresnaren bitartez egiten den energia-kontsumoen 
segimenduak.  Behin hori dena aplikatu ondoren, hona hemen kontsumoen bilakaera: 
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Energia 
2017 

(MWh) 
2016 

(MWh) 
Diferentzia 

(MWh) 
% 

2017/2016 

Elektrizitatea  2.497,69 2.534,09 -36,40 -% 1,44 

Bero-energia 2.362,60 2.545,36 -182,75 -% 7,18 

Hotz-energia 583,50 633,91 -50,40 -%7,95 

Guztira  5.443,80 5.713,35 -269,55 -%4,72 

Ingurumen-inpaktua murrizteko ekarpena: 

Baliabide naturalen kontsumoa gutxitu da, eta, hala, lagundu egiten da baliabide horiek era efizienteagoan 

kontsumitzeko bidean. 

 

3. helburua Uraren kontsumoa % 1 murriztea 

ADIERAZLEA JOMUGAK/EKINTZAK BETETZE-MAILA 

M3 Kontsumoen jarraipena  % 100  
% 100 

 

Betetze-maila: 

Asteko ur-kontsumoaren datuen monitorizazioari eutsi zaio mantentze-lanen zerbitzuan; horrela, 
lehenbailehen atzeman daiteke kontsumoan gertatzen den edozein aldaketa irregular eta berehala esku har 
daiteke. Lehengo pautarekin hiru hilabete itxaron behar zen, fakturaren datuak heldu arte. 

Hona hemen kontsumoaren bilakaera: 
 

Ura 2017 2016 Diferentzia 
% 

2017/2016 

m3 28.440,30 28.932,75 -492,45 -%1,70 

Ingurumen-inpaktua murrizteko ekarpena: 

Baliabide naturalen kontsumoa eta emisio atmosferikoak murriztu egin dira, eta, gainera, kontsumo 

efizienteagoa egin da. 

 

4. helburua Bulegoko materialaren kontsumoa murriztea 

ADIERAZLEA JOMUGAK/EKINTZAK BETETZE-MAILA 

kg 
Paperaren, inprimakien, gutun-azalen, tonerraren, plastikozko 
poltsen eta pilen hileko kontsumoaren jarraipena 

% 50 
 

% 75 Fakturak (%) Fakturen bide elektronikoa areagotzea % 100 

Betetze-maila: 

Qlickview sistema informatikoa ezarri da, eta, horri esker, ospitaleko zerbitzu bakoitzean zehatz-mehatz 
zenbat material kontsumitzen den analiza daiteke denbora errealean. Gainera, horrekin batera, beste 
zenbait ekintza bultzatu dira: 

 Gutxika-gutxika inprimakiak kenduz joan dira. Laborategiko presazko txostenak eta anatomia 
patologikokoak inprimatzeari utzi zaio. 

 Zenbait kanpaina egin dira langileak kontzientziatzeko, materialak modu arduratsuan erabiltzearen 
eta hondakin gutxiago sortzearen alde. 

  X izpien zerbitzuan jada ez da erradiografien kopiarik egiten, eta, hala, toner gutxiago kontsumitzen 
da. 

  Hornitzaileei fakturak bide elektronikotik bidaltzeko gomendioa egin zaie. Fakturen %71,85 formatu 
elektronikoan jaso dira; 2016an %70,70 jaso ziren horrela. 
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Hona hemen kontsumoaren bilakaera: 

Materiala 2017 unit. 2016 unit. 
Diferentzia 

unit. 
% 2017 kg 2016 kg 

Diferentzia 
kg 

% 

Pilak  7.021,00 6.858,00 163,00 % 2,38 137,91 135,13 2,78 % 2,06 

Tonerra 370,00 388,00 -18,00 -% 4,64 131,72 138,128 -6,408 -% 4,64 

Papera 3.838,00 3.881,00 -43,00 -% 1,11 8.021,42 8.111,29 -89,87 -% 1,11 

Gutun-azalak 114.455,00 110.312,00 4.143,00 % 3,76 996,72 968,96 27,76 % 2,86 

Plastikozko 
poltsak 

82.181,00 71.782,00 10.399,00 % 14,49 1.095,05 926,69 168,36 % 18,17 

Inprimakiak 195.380,00 261.969,00 -66.589,00 -% 25,42 Ez dago daturik 

GUZTIRA 403.245,00 455.190,00 -51.945,00 -%11,41 10.382,82 10.280,20 99,84 % 1,00 

Ingurumen-inpaktua murrizteko ekarpena: 

Baliabide naturalen kontsumoa eta hondakinen sorrera gutxitu egin da. Kontsumo efizienteagoaren alde 

egiten da. 

 

5. helburua Hondakinen bereizketa murriztea eta/edo hobetzea 

ADIERAZLEA JOMUGAK/EKINTZAK BETETZE-MAILA 

kg 

Zaborra trinkotzeko gailua ezartzea Errefuserako 
edukiontziak kentzea 

% 100 

 
% 50 

Hondakin sanitario arriskutsuak murriztea % 0 

Baloriza daitezkeen hondakinak areagotzea % 50 

Hileko datuen jarraipena % 100 

Betetze-maila: 

Hiri-hondakinak trinkotzeko tresna instalatu da, eta datuak hobetu direla ikusi ahal da. Halaber, hondakin 
sanitarioen kudeaketari buruzko ikastaro bat egin da, baita sentsibilizaziorako zenbait ekintza ere. Tonerra 
eta erabilitako pilak uzteko tarteko eremuak ezarri dira, eta beirarako edukiontzi bat ere jarri da.  

Bestalde, GKEekin harremanetan jarraitu dugu, eta, hala, aurreko urtearekin alderatuta, gehitu egin dira 
ekipo elektronikoen eta material sanitarioaren donazioak, baina ezin esan kilotan zenbat izan diren. 
Hona hemen, datu horien bilakaera: 

 

Hondakinak 
2017 

(t) 
2016 

(t) 
Diferentzia 

(t) 
%  

2017/2016 

Hondakin sanitario arriskutsuak 27,45 26,59 0,8670 % 3,26 

Hondakin arriskutsu ez-sanitarioak 2,95 3,44 -0,4962 -% 14,41 

Arriskutsuak ez diren hondakin 
balioztagarriak 

53,11 53,47 -0,3585 -% 0,67 

Hirikoekin bateratu daitezkeen 
hondakinak 

202,16 325,21 -123,0522 -% 37,84 

Guztira: 285,67 408,71 -123,0398 -% 30,10 

 

Datuek erakusten duten bezala, oro har, % 30,10 hondakin gutxiago sortu da.  

Ingurumen-inpaktua murrizteko ekarpena: 

Oro har, hondakin gutxiago sortu da, eta, horrekin batera, lurzoruaren kutsadurarekin zerikusia duen 
inpaktua ere gutxitu da. 
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6. helburua Komunikazioa hobetzea alde interesdunekin 

ADIERAZLEA JOMUGAK/EKINTZAK BETETZE-MAILA 

Egindako 
ekintzen kopurua 

Beste erakunde batzuen ingurumen-ekintzetan parte 
hartzea 

% 100 
 

% 100 Ingurumen-ekintzei buruzko komunikazioak % 100 

Betetze-maila: 

Zumarragako Ospitalearen ustez, ezinbestekoa da alde interesdunekin komunikazio arina eta erraza izatea 

ingurumen-arloko emaitzak optimizatzeko eta langileen, erabiltzaileen eta publikoaren parte-hartzea 

sustatzeko. 

Bide horretan, Zumarragako Ospitaleak zenbait ekintza egiten ditu bere langileen parte-hartzea sustatzeko 

beste erakunde batzuek ingurumenaren alde bultzatzen dituzten ekintzetan. 2017an IHOBEren 

jardunaldian parte hartu dugu: Ingurumen-ziurtagiriak ulertzea, eta horiek baliatzea kontratazio 
publikoetan, baita UGGASAren jardunaldian ere: ISO 9001:2015 eta ISO 14001:2015 berriei buruzko 
informazio-jardunaldia.  

Halaber, ingurumenari buruzko gaietan beste erakunde batzuekin elkarlanean aritzeko eta esperientziak 

trukatzeko bide horretan, Energiaren Euskal Erakundearekin elkarlanean aritu gara, ibilgailu elektrikoak eta 

bifuelak erosteko. 

Gainera, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailburuordetzak esker ona agertu dio Zumarragako Ospitaleari, 

2016an parte hartu zuelako hondakinak gutxitzeko ikerketa batean eta emaitza onak lortu zituelako. 

Bestalde, ospitaleak bat egin du beste bi ekinbiderekin. 

 «Euskadiko Erosketa eta Kontratazio Publiko Berderako Programa 2020» izenekoarekin eta 
 Comunidad #PorElClima Espainiako plataformarekin. 

 
Horren harira, gure ekintza guztien berri eman dugu ospitaleko aldizkarian, bistaratze-pantailetan eta 
Goierri-Urola Garaiko ESIaren intranetean eta estranetean. Gainera, beste ESIetako Ingurumeneko 
arduradunekin eta Osatekekoekin harreman arina ziurtatzen da. 
 

Ingurumen-inpaktua murrizteko ekarpena: 

Beste alde interesdunekin izaten den elkarlana eta komunikazioa hobetzea 

 

7. helburua Ingurumen-kudeaketa hobetzea 

ADIERAZLEA JOMUGAK/EKINTZAK BETETZE-MAILA 

LMAUetako 
Ekoscan 
egiaztagiria 
 

Ingurumen-alderdien identifikazioa % 100 

 
% 100 

Lege-baldintzen identifikazioa % 100 

LMAUetako ingurumen-arloko helburuak zehaztea eta 

onartzea 
% 100 

Ekoscan auditoria programatzea % 100 

Ekoscan ziurtagiria % 100 

Ingurumen-arloko dokumentazioa berraztertzea eta 

eguneratzea 
% 100 

Betetze-maila: 

Zumarragako Ospitaleak laguntza eta babesa eskaintzen dio ESIari lehen mailako arretako unitateek 
(LMAU) beren Ekoscan ziurtagiria berritu dezaten. Horretarako, zenbait ekintza bultzatu dira: 
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 Ordizia, Beasain eta Lazkaoko eta Azpeitiko osasun-zentroen jarduera-baimena aurkeztu da udaletan, 
eta Legazpiko Udalarekin lanean ari gara baiema tramitatzeko. 

 7 osasun-zentrotan efizientzia energetikoaren ziurtagiria lortu da.  
 PCBaren analisia egin da Azpeitiko osasun-zentroko goi-tentsioko transformadorean, eta ziurtatu da ez 

dagoela PCBrik. 
 Zumarragako osasun-zentroko gasoil-depositua inertizatu da. 

 
Ingurumen-inpaktua murrizteko ekarpena: 
Ekoscan tresna ezarrita eta horren ziurtagiriari esker, zentro guztiek ingurumen-hobekuntzarako 
ekinbideren bat ezarri dute, eta denek hobekuntza bat gutxienez lortu dute. Osasun-zentroen ekintzak, 
besteak beste, energia-efizientzia hobetzeko eta papera, pilak, gutun-azalak eta bestelakoak gutxiago 
erabiltzeko izan dira. 
 

8. helburua Kanpoko kontraten ingurumen-kudeaketa hobetzea 

ADIERAZLEA JOMUGAK/EKINTZAK BETETZE-MAILA 

Egindako 
ekintzak 

Kanpoko kontraten prebentzioko eta ingurumeneko lege-baldintzak 
bete daitezen sustatzea 

% 100  
% 100 

 

Betetze-maila: 

Gure kontratek ingurumena babesteko konpromisoa hartzea garrantzi handia duenez, 2017an bilera bat 

egin genuen Lan Arriskuak Prebenitzeko, Ingurumeneko eta Hornikuntzetako Zerbitzuak eta kanpoko 

kontratek, denak batera. 18 enpresari deitu zitzaien, eta 6 agertu ziren.  

Halaber, Zumarragako Ospitaleak berak bultzatu du bat egitea «Euskadiko Erosketa eta Kontratazio Publiko 

Berderako Programa 2020» ekimenarekin, ingurumenari buruzko aldagaia aztertzeko eta ezartzeko gure 

kontratazio-prozeduretan eta -bitartekoetan. 

Mantentze-lanetarako kontratei kontratua berritzeko orduan, lan-arriskuen prebentzioaren eta ingurumen-

arloko dokumentazioa eskatzeko prozedura finkatuta dagoela ondoriozta daiteke. 2016an, enpresen 

% 65,57k bidali zuen dokumentazioa; 2017an, berriz, % 70,97k. Eta Goierri-Urola Garaiko ESIak 

tramitatutako espediente guztietatik %13,33k ingurumen-irizpideak ditu. 

 

 

Ingurumen-inpaktua murrizteko ekarpena: 
Ekintza horien helburua da Zumarragako Ospitalea ingurumen-kudeaketaren arloko alderdietan erakunde 

eragilea izatea eta kanpoko enpresei ospitalearen ingurumen-politikarekin bat egiten eta ingurua babesten 

laguntzea. 
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6.- ERAKUNDEAREN INGURUMEN-PORTAERAREN DESKRIBAPENA 

Zumarragako Ospitalean, ingurumen-alderdi nabarmenek sor ditzaketen operazioen eta jardueren 

funtsezko ezaugarriak periodikoki kontrolatu eta neurtzeko lan-dokumentuak ezarri eta mantentzen dira. 

Informazio guztia erregistratzen da, honako hauen jarraipena egiteko: ingurumen-jokabidearen emaitzena, 

operazio-kontrol garrantzitsuena eta lege-betekizunekin eta helburuekin bat etortzearena.  

Horretarako, ingurumen-alderdi zuzenekin lotuta dauden oinarrizko adierazleak ezartzen dira, eta, horrela, 

Zumarragako Ospitalearen jokabidearen balioespen zehatza ematen da modu ulergarri eta argian. 

Hauek dira memoria honetan erabilitako adierazleak: 

 A kopurua; kontuan hartutako arloan egon den urteko guztizko inpaktua/kontsumoa adierazten du 

 B kopurua; urteko ekoizpen globala adierazten du, baita erakundearen tamaina ere, pertsona 

kopuruaren arabera (1211/2009 erregelamenduko IV. eranskina). 

 R kopurua; A/B erlazioa adierazten du 

Gainera, kontuan hartuz Zumarragako Ospitalea osasun-erakundea dela, ingurumen-alderdi espezifikoen 

ingurumen-jokabideari buruzko informazioa ulergarriagoa izateko helburuarekin, oinarrizko adierazleaz 

gain, honako hau erabiliko du: 

  A kopurua; kontuan hartutako arloan egon den urteko guztizko inpaktua/kontsumoa adierazten du 

  C kopurua; urteko ekoizpen globala adierazten du, baita erakundearen ekoizpena ere, urteko 

ospitaleko senda-agirien arabera. 

 M kopurua; A/C erlazioa adierazten du 

Honako hauek dira Zumarragako Ospitaleko oinarrizko adierazleak: 
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6.1. Efizientzia energetikoa 

 

ENERGIA 2017 2016 2015 2014 
Diferentzia  Bilakaera 

2017-2016   2017-2016 

Elektrizitatea MWh 
2.497,69 2.534,09 2.520,10 2.527,52 -36,40 -% 1,44 

Bero-energia MWh 
2.362,60 2.545,36 2.234,83 2.056,69 -182,76 -% 7,18 

Hotz-energia MWh 
583,50 633,91 557,62 508,64 -50,41 -%7,95 

Gas naturala MWh 
87,03 89,16 94,48 88,29 -2,13 -% 2,39 

Autoen gasolioa MWh 
77,47 85,25 85,65 73,97 -7,78 -% 9,13 

Autoen gasolina MWh 
2,83 0,00 0,00 0,00 2,83 - 

Autoen PGLa MWh 
2,29 0,00 0,00 0,00 2,29 - 

Mantentze-lanetarako 
gasolioa MWh 

0,00 21,07 0,00 10,53 -21,07 -% 100,00 

A kopurua: Energiaren 
kontsumoa guztira 
(MWh) 

5.613,43 5.908,84 5.492,68 5.265,64 -295,41 -% 5,00 

B kopurua: Pertsona 
kopurua 

565 563 563 565 2,00 % 0,36 

C kopurua: Alta 
kopurua 

8.277,00 8.344,00 8.686,00 8.494,00 -67,00 -% 0,80 

R kopurua = A/B 
9,9353 10,4953 9,7561 9,3197 -0,5600 -% 5,34 

M kopurua = A/C 
0,6782 0,7082 0,6324 0,6199 -0,0300 -%4,24 

1 l gasolio 10,534 kWh-ren baliokide da; 1 l gasolina 9,23 kWh-ren baliokide da, eta 1 l PGL (petrolio-gas likidotu) 7,73 kWh-ren 

baliokide da.  

Gas naturala, bero- eta hotz-energia eta elektrizitatea, hornitzailearen datuen arabera  

Iturria: Giroa, Naturgas, gasolina-zerbitzuguneen fakturak. 

 

6.1.1. Energia-kontsumoa guztira 

Energia elektrikoaren, hotz-energiaren, energia termikoaren eta gasolioaren kontsumo absolutua jaitsi egin 

dela ikus daiteke. Beste bi alderdi erantsi dira: gasolina eta PGLa. 
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Grafikoan efizientziaren adierazlearen bilakaera ageri da. 

 

6.1.2. Ibilgailuen erregai-kontsumoa 

2017ko azaroan, ospitaleko ibilgailuak aldatu egin ziren: etxeko ospitalizaziorako 6 gasolio-ibilgailuen 

lekuan, 4 ibilgailu elektriko eta 2 bifuel-ibilgailu (gasolina + PGL) jarri ziren, eta mantentze-lanetarako 

furgoneta elektriko bat gehitu zen.  

Gaur egun, ibilgailu hauek ditugu: 6 auto etxeko ospitalizaziorako, 2 mantentze-lanetan eta 1 biltegian. 

2017. urtean, behin edo behin auto bat alokatu da etxeko ospitalizaziorako, zerbitzu horretan egoten diren 

puntetarako.  

Monitorizatuta dago ibilgailuetan erabiltzen diren 4 energia moten kontsumoa: gasolioa, gasolina, PGLa eta 

elektrizitatea, bai etxeko ospitalizaziorako, bai mantentze-lanetarako eta biltegirako.  

Etxeko ospitalizazioa 2017 2016 % 

Gasolioa MWh Etxeko Osp. 42,98 60,17 -% 28,56 

Gasolina MWh Etxeko Osp. 2,83   

PGLa MWh Etxeko Osp. 2,29   

Elektrikoak MWh Etxeko 
Osp. 

3,15   

MWh GUZTIRA 51,26 60,17 -% 14,81 

Ospitalizazio bakoitzeko egindako bisita kopurua % 11,70 gutxitu da; hori dela eta, kontsumo horren 

jaitsiera justifikatuta dago. 

Mantentze-lanak eta 
biltegia: 

2017 2016 % 

Gasolioa MWh Mant. 34,49 25,09 % 37,46 

Elektrikoak MWh Mant. 0,52   

MWh GUZTIRA 35,01 25,09 % 39,53 

ESIa oso eremu zabalean hedatuta dagoenez eta mantentze-lanen zerbitzua hobetu egin denez, 

gasolioaren kontsumoa handitu egin da; azaroan furgoneta elektrikoa gehitu zen zerbitzu horretan. 

6.1.3. Elektrizitate-kontsumoa 

Ingurumen-helburuen lorpen-mailaren atalean azaldu den bezala, energia elektrikoaren kontsumoa jaitsi 

egin da. Horretarako, zenbait inbertsio egin dira: X izpien zerbitzuan LED argiak jarri dira, larrialdi-argiak 

Dunna LED argiekin aldatu dira...  
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Energia Elektrizitatea 
2017 

(MWh) 
2016 

(MWh) 
Diferentzia 

(MWh) 
% 

2017/2016 

Elektrizitatea Ospitalea 2.338,25 2.386,76 -48,51 -% 2,03 

Elektrizitatea Osatek 155,77 147,33 8,44 % 5,73 

Elektrizitatea Autoak 3,67   3,67  

Elektrizitatea MWh 
GUZTIRA 2.497,69 2.534,09 -36,40 -% 1,44 

Monitorizatuta dago Osateken kontsumoa eta ibilgailu elektrikoak kargatzen kontsumitzen dena. Osateken 

jarduera % 6,13 handitu da. Ospitalearekin lotutako kontsumoa % 2,03 jaitsi da. 

6.1.4. Bero- eta hotz-energiaren kontsumoa 

Bero- eta hotz-energia meteorologiari lotuta dago, eta alderdi hori enpresa hornitzailearen programa baten 

bidez kontrolatzen da. Enpresak berogailuen tenperatura kanpoko tenperaturaren arabera erregulatzen du.  

Gainera, beste inbertsio batzuk egin dira; adibidez, 500 kW-eko hozteko tresna instalatu da, eta hozte-

dorrea eta Trane hozteko tresna kendu dira. 

Hona hemen, bi kontsumo horien bilakaera. 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.5. Elektrizitatearen eta bero-energiaren jatorria 

2017an, Zumarragako Ospitaleak ez du energia-iturri propiorik izan; hortaz, erabilitako energia guztia 

Iberdrola konpainia elektrikotik jaso du. 

Ondorioz, Zumarragako Ospitaleak kontsumitutako energia elektrikoaren jatorria bat dator hornitzailearen –

kasu honetan, Iberdrolaren– mixarekin. Hornitzailearen web orrian argitaratutako datuen arabera, honako 

hauek izan dira: 
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Bero-energiari dagokionez, gas naturala da, eta hauxe da hornitzailea: NATURGAS ENERGIA 

COMERCIALIZADORA, SAU 

6.2. Materialen kontsumoa 

Osasun-arretaren jardueran, erabilitako materialak mota askotakoak dira; hortaz, ez dira oso esanguratsuak 

eta gure ingurumen-inpaktua balioztatzea zailtzen dute. Gerta daiteke produktu batek, hala nola formolak, 

kantitate txikietan kontsumitu arren eta pisu oso txikia izan arren, beste produktu batek baino askoz 

ingurumen-inpaktu handiagoa izatea. Azken horren adibidea da gatz-seruma, asko kontsumitzen dena, bai 

unitateei bai pisuari dagokienez. 

Gauza bera gertatzen da materialak kostu ekonomikoaren arabera neurtzen baditugu, izan ere, ez dute 

inolako lotura zuzenik ingurumen-inpaktuarekin. 

Horregatik, materialen masa-kontsumoa balioztatzean, gure iritziz ingurumen-inpaktu handiena duten 

horietan jarri dugu arreta, eta horrela daude jasota guk egindako ingurumen-alderdien identifikazioan. 
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  MATERIALAK 2017 2016 2015 2014 Diferentzia 
% 

2017/2016 

GASAK 

Aire medizinala 5-200 botilak (t) 
0,0000 0,0046 0,0046 0,0046 -0,0046 -% 100,00 

Oxigeno mediko likidoa 5/200 bot. (t) 
0,1894       0,1894   

CO2 medizinala laparoskopiarako 11/99 
(t) 

0,5131 0,5131 0,5131 0,2565 0,0000 % 0,00 

N2 medizinala (t) 
26,7469       26,7469   

N2O medizinala ESTDN 50/99 bot. (t) 
0,0700 0,1400 0,0700 0,0000 -0,0700 -% 50,00 

NITROGENO LIKIDOA (t) 
0,4951 0,2893 0,6719 0,6470 0,2058 % 71,13 

Oxigeno medizinala, gasa, S 10/200 
bot.(t) 

0,0047 0,0048 0,0024 0,0048 -0,0001 -% 1,25 

Oxigeno mediko likidoa (t) 
88,4983 85,4399 84,8678 74,7797 3,0584 % 3,58 

Oxigeno mediko likidoa 50/200 bot. (t) 
0,0000 0,0363 0,1959 0,0726 -0,0363 -% 100,00 

Oxigeno mediko likidoa 2/200 bot. (t) 
0,0009       0,0009   

Oxyflow (t) 
0,1298 0,3024 0,2914 0,3120 -0,1726 -% 57,08 

Protoxido medizinala L std 50/99 bot. (t) 
0,0000 0,0000 0,0700 0,1620 0,0000 - 

LIKIDOAK 

Formola (T*) 
1,3959 1,3490 1,3841 0,7475 0,0469 % 3,48 

Alkohola (t*) 
3,6271 3,2354 3,8332 3,5512 0,3917 % 12,11 

Lixiba (t) 
3,0110 3,6187 3,6371 3,3776 -0,6076 -% 16,79 

Xilola (t) 
0,7489 0,7154 0,7366 0,6864 0,0334 % 4,67 

BESTE 
BATZUK 

Papera folioak (t) 
8,0214 8,1113 9,0225 8,3851 -0,0899 -% 1,11 

Pilak (t) 
0,1379 0,1351 0,1393 0,1368 0,0028 % 2,06 

Plastikozko poltsak (t) 
1,0951 0,0927 1,1441 5,1312 1,0024 % 1081,68 

Gutun-azalak (t) 
0,9967 0,9690 0,9262 1,3448 0,0278 % 2,86 

Tonerra (t) 
0,1317 0,1381 0,1346 0,1360 -0,0064 -% 4,64 

  
A kopurua: Materialen kontsumoa guztira 
(t) 

135,81 105,09 106,61 99,74 30,72 % 29,23 

  B kopurua: Pertsona kopurua 
565 563 563 565 2 % 0,36 

  C kopurua: Alta kopurua 
8.277,00 8.344,00 8.686,00 8.494,00 -67 -% 0,80 

  R kopurua = A/B 
0,2404 0,1867 0,1894 0,1765 0,0537 % 28,75 

  M kopurua = A/C 
0,0164 0,0126 0,0123 0,0117 0,0038 % 30,23 
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*Kontsumoen jarraipenaren eta kontrolaren lan etengabearen eraginez, ingurumen-alderdien 

identifikazioan eta kuantifikazioan sartu ditugu bere garaian kontuan hartu ez genituen beste kontsumo 

batzuk, uste baitugu kontuan hartu behar direla. Hori gertatzen da, adibidez, alkoholarekin, eta 

clorhexidina mota gehiago sartu dira. Kontrolerako eta jarraipenerako prozesu etengabe honetan, bestalde, 

konturatu gara alderdi bat txarto kalkulatu zela, plastikozko poltsak, esaterako: 2016ko datua 0,927 da, eta 

ez 0,0927. 

Kontsumoak aztertuta, ikusten da materialen kontsumoa, balio absolutuetan, % 29,23 igo dela dela, batez 

ere nitrogeno medizinalaren eraginez. Materialek ez dituztenez dentsitate eta ezaugarri berberak (gasak, 

likidoak, pilak, papera...), datuak tonatan bateratu dira, datu homogeneoak emateko. 

Grafiko honetan materialen kontsumoaren efizientziaren adierazlearen bilakaera ikus daiteke. 

 

6.2.1 Gasak 

Masa-gastu guztiaren % 84,93, alde batetik, oxigeno mediko likidoari dagokio (% 3,58 gehiago kontsumitu 

da) eta, bestetik, nitrogeno medizinalari. Izan ere, nitrogeno medizinalari dagokionez, 2017an nitrogeno-

tanke bat instalatu da kontsumorako; lehen, ospitaleak ekoizten zuen konpresore baten bidez. Oxigeno eta 

nitrogeno horren kontsumoa, gainerako gas medizinalena bezala, ospitaleratutako pazienteen tipologiaren, 

kirurgia-operazioen kopuruaren eta horien iraupenaren araberakoa da. Kontsumo hori hilero monitorizatzen 

da, baina zaila da hor esku hartzea, urte batetik bestera asko alda baitaiteke, aipatutako egoeren arabera. 

Azpiko grafikoan oxigeno likido medizinalaren eta nitrogeno medizinalaren bilakaera ikus daiteke. 
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Hona hemen, bestalde, gainerako gas medizinalen bilakaera: 

 

6.2.2 Likidoak 

Grafiko honetan likidoen kontsumoaren bilakaera ikus daiteke: 

 

FORMOLA 
2017 
(kg) 

2016 
(kg) 

Diferentzia 
(kg) 

% 

Eduk E/ Formola 400 ml 367,10 365,10 1,99 % 0,55 
Eduk E/ Formola 200 ml 82,99 93,97 -10,98 -% 11,69 
Formaldehido tanponatua 0,04 - 5 l 559,35 513,59 45,77 % 8,91 
Formol tanponatua % 4 - 10 l 386,46 376,29 10,17 % 2,70 

Guztira 1.395,89 1.348,95 46,94 % 3,48 

 

XILOLA 
2017 
(kg) 

2016 
(kg) 

Diferentzia 
(kg) 

% 

Xilenoa 1 l 163,68 200,64 -36,96 -%18,42 
Xilola (5 l) 585,20 514,80 70,40 % 13,68 

Guztira 748,88 715,44 33,44 % 4,67 

Formolaren eta xilolaren kontsumoaren datuen arabera, kontsumoa handitu egin da, Anatomia 

Patologikoko Zerbitzuko jarduerari lotuta (blokeak % 0,95 eta xaflak % 21,80); hori aldatu egiten da, 

beharra eta laginen tamaina zein den. 

Bestalde, lixibaren kontsumoa % 16,79 jaitsi da Barne Medikuntzako eta Kirurgiako solairuetan pixontzi-

garbigailu bana jarri delako, eta, hala, hainbeste lixiba erabiltzeari utzi zaio.  

Alkoholari dagokionez, monitorizatuta dago, bai materialaren bai zerbitzuaren arabera. 2016an, aldaketa 

operatibo bat izan zen, eta, 70º-ko alkoholaren lekuan, klorhexidina alkoholduna erabiltzen hasi zen 

desinfektatzeko. Zerbitzu bakoitzean horren kontsumoa zenbatekoa izan den begiratuta, ikus daiteke 

Anatomian % 57,79 kontsumitu zela, eta 2017an jarduerarekin lotutako kontsumoa % 17,49 handitu dela. 

Operazio-gelen zerbitzuan, % 133 handitu da alkoholaren kontsumoa.  
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ALKOHOLA 
2017 
(kg) 

2016 
(kg) 

% 

Alkohola 70 cl benz betaf 250 ml E/48 1.036,00 1.242,40 -% 16,61 
Alkohola 99º Flaskoa 1 l E/12 288,00 288,00 0,00% 
Alkohol absolutua 5 l 984,00 904,00 % 8,85 
Alkohol etilikoa 96º Bidoia 5 l 824,00 592,00 % 39,19 
Klorhexidina alkoholduna 495,088 208,96 % 136,93 

Guztira 3.627,09 3.235,36 % 12,11 

 

6.2.3 Gainerako materiala (Bulegoko materiala) 

Gainerako materialei dagokienez, aldaketa gutxi egon da, grafikoetan ikus daitekeen bezala. Dena dela, 

kontsumo horiek monitorizatuta daude, eta haien segimendu eta kontrolarekin aurrera jarraituko dugu. 

 

Bada beste datu on bat azpimarratzeko: inprimakien kontsumoa % 25,42 jaitsi da; horrek esan nahi du 

66.589 ale gutxiago erabili direla. Osabideren bidez, inprimakiak sisteman sartzen hasiak dira, behar 

denean inprimatzeko.  

 

6.3. Ur-kontsumoa 

Azpian, uraren guztizko kontsumoaren ingurumen-alderdiaren efizientzia ikus daiteke zehaztuta. Horren 

hornikuntza-iturri bakarra udal-sarearena da. 

2016an eta 2017aren hasieran, berehala atzeman ez ziren zenbait ihes izan ziren. Gaur egun, Mantentze 

Zerbitzuak astero kontrolatzen du kontsumoa; hala, kontsumoan dauden aldaketa irregularrak 

lehenbailehen atzematen dira. Hala ere, batzuetan, zaila da jakitea ur-kontsumoaren igoera ihes batengatik 

den ala jarduerarengatik, irakurketa-puntu bakar bat dagoelako ospitale guztirako. 
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URA 2017 (m3) 2016 (m3) 2015 (m3) 2014 (m3) 
Diferentzia Bilakaera 

2017-2016 
(m3) 

2017%-
2016 % 

A kopurua: Ur-
kontsumoa, guztira  

28.440,30 28.932,75 24.425,11 23.328,14 -492,45 -% 1,70 

B kopurua: 
Pertsona kopurua 

565 563 563 565 2 % 0,36 

C kopurua: Alta 
kopurua 

8.277,00 8.344,00 8.686,00 8.494,00 -67 -% 0,80 

R kopurua = A/B 
50,34 51,39 43,38 41,29 -1,054 -% 2,05 

M kopurua = A/C 
3,4361 3,4675 2,8120 2,7464 -0,0314 -% 0,91 

Iturria: Hornitzailearen fakturak.* 

Hona hemen ur-kontsumoaren urteko bilakaera: 

 

Bi adierazle hauek kontuan hartuta: m³/Langile kopurua eta m³/Ospitaleko senda-agiriak, emaitza grafikoan 

ikus daitekeena da. 
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6.4. Isuriak 

Zumarragako Ospitalean, hornikuntza-iturri bakarra hornikuntza-sarearena da, hortaz, isurien kopurua 

normalean bat dator kontsumoarekin. Isurien kalitatearen kontrola Gipuzkoako Urak-en isurien 

kontrolerako bulegoak egiten du, baita urtero egiten diren autokontrolek ere. 2017. urtean, lege-

parametroetan ezarritako mugak bete dira, eta isurien kontrolaren organo eskudunak ez du jakinarazpenik 

egin kontrakoa adieraziz. Hau da, normalean egin ohi diren isurien kontroletan ez da atzeman ezein 

irregulartasunik. 

2017ko azaroaren 30etik abenduaren 28ra bitartean, IK4-Tekniker laborategiak isuriaren analitika bat egin 

zuen ospitalearen isuri guztiak jasotzen dituen kutxatilaren kolektorean, baimenean bertan adierazten den 

bezala. Honako emaitza hauek lortu dira: 

ISURKETEN MUGA-BALIOAK 

2017 2016 2015 2014 

PARAMETROA 
MUGA-
BALIOA 

Solido esekiak mg/l 600 115 497 95 166 

pH 5,5-9,5 7,9 7,8 7,6 8,7 

Olioak eta koipeak mg/l 100 6,4 38 <5  <5  

Eroankortasuna µS/cm 5000 1368 870 882 2630 

N-Amonioa mg/l 40 9 7,4 2,9 11 

Fosforoa mg/l 15 3 6,6 0,31 4,4 

EC 50 equitox/m3 25 <2 2 <2  <2  

DBO5 mgO2/l 500 200 500 240 420 

DQO mgO2/l 2.000 283 1.750 413 549 l 

Txostena isurien kontrolerako bulegora bidali da. Ez da legeak ezarritako muga gainditzen duen baliorik 

atzeman.  

6.5. Hondakinak 

Beheko taulan Zumarragako Ospitalean sortzen diren hondakinen bolumena adierazten da, hondakin-

familien arabera. Kantitate gehienak kontrol- eta jarraipen-dokumentuetatik (IKS-eem) eta beste 

kudeaketa-dokumentu batzuetatik ateratzen dira (kudeaketa-albaranak), Sasieta Mankomunitateak 

kudeatutako hondakinak izan ezik. Horiek kendu diren edukiontzien kopuruaren arabera balioztatu behar 

izan dira (hiri-hondakinak, papera, kartoia eta plastikozko bilgarriak). Horretarako, poltsen, paper-

edukiontzien eta bestelakoen laginak pisatzen dira.  

HONDAKINAK 2017 (t) 2016 (t) 2015 (t) 2014 (t) 
Diferentzia Bilakaera 

2017-2016 
(t) 

2017-2016 
% 

Hondakin sanitario 
arriskutsuak 

27,454 26,587 24,83 26,194 0,8670 % 3,26 

Hondakin arriskutsu ez-
sanitarioak 

2,94584 3,442 2,5732 2,772 -0,4962 -% 14,41 

Arriskutsuak ez diren 
hondakin balioztagarriak 

53,111 53,4695 54,408 46,84 -0,3585 -% 0,67 
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Hirikoekin bateratu 
daitezkeen hondakinak 

202,15543 325,2076 324,2256 327,82 -123,0522 -% 37,84 

A kopurua: Hondakinak 
(t)  

285,6663 408,7061 406,0368 403,626 -123,0398 -% 30,10 

B kopurua: Langile 
kopurua 

565 563 563 565 2,0000 % 0,36 

C kopurua: Alta kopurua 8.277,00 8.344,00 8.686,00 8.494,00 -67,0000 -% 0,80 

R kopurua = A/B 0,5056 0,7259 0,7212 0,71438 -0,2203 -% 30,35 

M kopurua = A/C 0,0345 0,0490 0,0468 0,04752 -0,0145 -% 29,56 

 

Honako hau da 2017an Zumarragako Ospitalean sortutako hondakinen egitura: 

 

Azpiko grafikoan hondakinen efizientziaren adierazlearen bilakaera erakusten da. 

 

6.5.1 Hondakin sanitario arriskutsuak 

Hondakin sanitario arriskutsuak aztertuta, % 3,65 handitu dira. 

HONDAKIN SANITARIO 
ARRISKUTSUAK  

2017 (t) 2016 (t) 2015 (t) 2014 (t) 
Diferentzia Bilakaera 

TONAK 
2017-

2016 (t) 
2017-2016 

% 

Biosanitarioak 17,193 17,955 17,397 18,709 -0,762 -%4,24 

Zitostatikoak 0,611 0,514 0,447 0,404 0,097 % 18,87 

Disolbatzaile ez-halogenatua 3,022 2,762 2,603 2,571 0,26 % 9,41 

Iragazki kimikoak 0,194 0,219 0,139 0,16 -0,025 -% 11,42 

Iraungitako sendagaiak 5,577 4,304 3,578 3,526 1,273 % 29,58 

9,61% 
1,03% 

18,59% 

70,77% 
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Laborategiko hondakinak 0,354 0,358 0,292 0,441 -0,004 -% 1,12 

Hondakin anatomikoak 0,503 0,475 0,374 0,383 0,028 % 5,89 

A kopurua: Hondakinak (t)  27,454 26,587 24,830 26,194 0,867 % 3,26 

B kopurua: Langile kopurua 565 563 563 565 2 % 0,36 

C kopurua: Alta kopurua 8.277,00 8.344,00 8.686,00 8.494,00 -67 -% 0,80 

R kopurua = A/B 0,0486 0,0472 0,0441 0,0464 0,0014 % 2,95 

M kopurua = A/C 0,0033 0,0032 0,0029 0,0031 0,0001 % 3,65 

 

 

Lotura zuzena dago hondakin sanitario arriskutsuen eta alten artean, grafiko honetan ikus daitekeenez: 

 

Hondakin biosanitarioak, termino absolutuetan, % 4,21 gutxitu dira, batez ere X izpien zerbitzuko 

kudeaketan aldaketa bat izan delako: lehen, diagnostikorako kontrasteen hondakinak hondakin biosanitario 

modura kudeatzen zituzten, eta ez medikazio-hondakin modura.  

Zitostatikoei dagokienez, esan beharra dago % 18,87 gehiago sortu direla.  Dena dela, kontuan hartu behar 

da zitostatikoak prestatzeko jarduera % 22,20 areagotu dela. Horrenbestez, faktore hori kontuan hartuta, 

eta hondakin zitostatikoen kalkulua jardueraren zifra kontuan hartuta erlatibizatzen bada, hondakin horien 

sorkuntza % 2,72 jaitsi da. 

Iraungitako sendagaiak eta sendagaien hondakinak % 29,58 gehitu dira. Hondakin horiek batez ere zein 

zerbitzutan sortzen diren zehatzago jakiteko azterketa bat egin da, eta, horretarako, edukiontzien 

kontsumoa aztertu dugu. Hala, bada, hauek dira edukiontzi gehien erabiltzen duten zerbitzuak: Farmazia, 

Arlo Kirurgikoa, Osatek eta X izpiak. Lau zerbitzu horiek edukiontzien % 84,63 erabiltzen dute. Arlo 

Kirurgikoan, jarduera % 2,69 handitu da; Osateken, % 6,13, eta X izpietan, % 7,49. Hori dela eta, 
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ondoriozta daiteke jardueraren igoerak eragin zuzena izan du hondakin mota horren igoeran. Dena dela, 

arlo horretan lanean eta hondakin horiek kontrolatzen jarraitu beharra dago, ahalik eta gutxien sortzeko. 

Halogenatu gabeko disolbatzaileen hondakinak % 9,41 gehitu dira, eta hondakin anatomikoenak, % 5,89. 

Hondakin horiei buruzko datuak analizatzera bidaltzen dituzten laginen tamainaren eta erabiltzen den 

edukiontziaren arabera izaten dira. Jarduerari dagokionez, azpimarratu behar da blokeen hondakinak 

% 0,95 gutxitu direla, baina xaflenak % 21,80 gehitu direla.  

 

6.5.2 Hondakin ez-arriskutsuak 

Hondakin ez-arriskutsu balioztagarrien eta hirikoekin bateratu daitezkeenen bilakaerari dagokionez, 

2017ko martxoan hiriko zaborra trinkotzeko gailu bat ezarri zen eta beste bat enbalajeko kartoi eta 

plastikoaren nahasketarako. 

HONDAKINAK 2017 (t) 2016 (t) 2015 (t) 2014 (t) 

Diferentzia Bilakaera 

2017-2016 
(t) 

2017-2016 
% 

Sukaldeko olioa 0,63 0,47 0,48 0,49 0,16 % 34,04 

Hiri-hondakinak 188,59 311,53 310,66 313,57 -122,94 -% 39,46 

Plastikozko ontziak 2,35 2,34 2,33 2,04 0,01 % 0,26 

Airearen iragazkiak 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 - 

Organikoa 13,57 13,67 13,57 14,25 -0,11 -% 0,79 

Paper konfidentziala 6,65 7,58 10,88 8,27 -0,93 -% 12,30 

Papera eta kartoia 21,16 40,06 36,89 31,98 -18,90 -% 47,17 

X izpien plakak 0,008 0,003 0,028 0,05 0,01 % 166,67 

Enbalajeko plastikoa 4,44 3,02 3,80 3,64 1,42 % 46,92 

Kartoia-plastikoa nahasketa 17,88 0,00 0,00 0,00 17,88 #¡DIV/0! 

A kopurua: Hondakinak (t)  255,27 378,68 378,63 374,66 -123,41 % 32,59 

B kopurua: Langile kopurua 565 563 563 565 2,0000 % 0,36 

C kopurua: Alta kopurua 8.277,00 8.344,00 8.686,00 8.494,00 -67,0000 -% 0,80 

R kopurua = A/B 0,4518 0,7259 0,7212 0,71438 -0,2741 -% 37,76 

M kopurua = A/C 0,0308 0,0490 0,0468 0,04752 -0,0182 -% 37,06 

Grafikoki irudikatu ditugu I motako hondakin nabarmenenak: 
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*Paper-kartoia: paper-kartoia eta paper konfidentziala sartzen da hemen. 

Hiri-zaborra trinkotzeko gailua jarri denetik, hau da 2017ko martxotik, hiri-zaborraren sorkuntzari buruzko 

datuak errealak dira, eta ez, ordura arte bezala, gutxi gorabeherakoak. Horrek hiri-hondakinak hobeto 

kontrolatzea ekarriko du; izan ere, asko sortzen da hondakin mota hori. 

Azpimarratu beharra dago, dena den, asko murriztu dela hiri-zaborraren sorkuntza.  
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6.5.3 Hondakin arriskutsu ez-sanitarioak 

 

HONDAKIN ARRISKUTSU EZ-
SANITARIOAK  

2017 (t) 2016 (t) 2015 (t) 2014 (t) 
Diferentzia Bilakaera 

2017-
2016 (t) 

2017-
2016 % 

Konpresoreko olioa eta ura 0,1060 0,3520 0,2650 0,0550 -0,2460 -% 69,89 

Aerosolak 0,0110 0,0020 0,0030 0,0440 0,0090 % 450,00 

Merkurioa duten aparatuak 0,0030 0,0040 0,0000 0,0010 -0,0010 -% 25,00 

Kutsatutako beirazko bilgarriak 0,1760 0,2500 0,2070 0,1550 -0,0740 -% 29,60 

Metalezko ontzi kutsatuak 0,0000 0,0000 0,0050 0,0140 0,0000 % 0,00 

Plastikozko ontzi kutsatuak 1,6120 1,4680 1,1610 1,3820 0,1440 % 9,81 

Ekipo elektronikoak 0,5070 0,6420 0,3930 0,3680 -0,1350 -% 21,03 

Fluoreszenteak 0,1148 0,1091 0,1322 0,1718 0,0057 % 5,26 

Bateriak (beruna, nikela, kadmioa) 0,0280 0,2860 0,0380 0,1670 -0,2580 -% 90,21 

Bestelakoak 0,0340 0,0200 0,0000 0,1160 0,0140 % 70,00 

Pilak   0,0990 0,1050 0,1190 0,1350 -0,0060 -% 5,71 

Tonerren hondakinak  0,2550 0,2040 0,2500 0,1530 0,0510 % 25,00 

A kopurua: HA ez-sanitarioak (t) 2,946 3,442 2,573 2,772 -0,496 -% 14,42 

B kopurua: Langile kopurua 565 563 563 565 2 % 0,36 

C kopurua: Alta kopurua 8.277,00 8.344,00 8686 8.494,00 -67 -% 0,80 

R kopurua = A/B 0,0052 0,0061 0,0046 0,0049 -0,0009 -% 14,53 

M kopurua = A/C 0,00036 0,00040 0,00030 0,00030 -0,00004 -% 11,02 

Hondakin arriskutsu ez-sanitarioen 5 erretiratze egin dira. Hondakin horiek % 14,42 gutxitu dira, batez ere 

konpresoreko ur-olioak, ekipo elektronikoak eta bateriak. Bestalde, plastikozko ontzi kutsatuen hondakinak 

areagotu egin dira, gehitu delako formol, xilol eta alkoholaren kontsumoa. Hondakin mota honetan, 

plastikozko ontziei dagokie % 54,72. 
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6.6. Biodibertsitatea 

Hauek dira Zumarragako Ospitaleko zoruaren okupazioaren metroak: 

Okupazioa 2017 (m²) 2016 (m²) 2015 (m²) 2014 (m²) 
Diferentzia Bilakaera 

2017/2016 
(m²) 

2017/2016 
% 

Eraikina  5.039,14 5.039,14 5.039,14 4.577,00 0,00 % 0,00 

Aparkalekua   5.320,21 5.320,21 5.320,21 2.106,21 0 % 0,00 

A kopurua: zoruaren 
okupazioa, guztira 
(m2) 

10.359,35 10.359,35 10.359,35 6.683,21 0 % 0,00 

B kopurua: Langile 
kopurua 

565 563 563 565 2 % 0,36 

R kopurua = A/B 18,34 18,4 18,4 11,83 -0,065 -% 0,35 

2015ean, kanpo-kontsultetako Goizalde eraikina altxatu zen, eta, horrekin, 1.493 metro koadro eraiki 

gehitu ziren (4 solairu). 

Bestalde, Zumarragako Ospitaleak bere perimetroarekin muga egiten zuen eremu bat zuen urbanizatu 

gabe, eta aparkaleku gisa erabiltzen zen. Zorua zaharkituta zegoen eta aparkalekuko tokiak ez zeuden 

zehaztuta. Zumarragako Udalari eskaera egin ondoren, aparkalekua birgaitzea proposatu zen 2015ean, eta 

eraikitzeko libre zegoen 3.250 m2-ko azalera gehigarria egokitu zen; hala, aparkalekurako guztizko 

okupazioa areagotu zen. Esan behar da 2017. urtean gure erakundeak ez duela zoruaren okupazioa 

handitu. 

6.7. Emisioak 

6.7.1. Berotegi efektuko gasen emisioak 

Zumarragako Ospitalea STOP CO2 Euskadiko kide berezia da. Klima-aldaketari aurre egiteko euskal 

ekimena da hori.  

Zumarragako Ospitaleak hartu dituen konpromisoen artean dago urtero bere jardueratik sortutako berotegi-

gasen inbentario bat egitea eta horiek kudeatzeko urteko plan bat definitzea. 

2013. urtera arte, isurketak aipatutako ekimenaren tresna baten bidez egin dira, eta, horretarako, honako 

hauek sortutako isurketak kontuan hartu dira: kontsumo elektrikoak, sukaldeko gas naturalaren 

kontsumoak, ekipo elektrogenoaren gasolioaren kontsumoak eta etxeko ospitalizazioko zerbitzuaren, 

mantentze-lanen eta biltegiaren kontsumoak. 

2014. urtean, CO2aren isurketak hobeto kalkulatzeko aukera zegoela konturatu ginen, eta hornitzaileari 

(Giroa) informazioa eskatu zitzaion bero- eta hotz-energiaren gure kontsumoak sortutako isurketei buruz. 

Baina ikus daiteke ez dela aldaketarik gertatzen hornitzaileak emandako konbertsio-faktoreetan. 

Hori dela eta, Zumarragako Ospitaleak, hobetzeko bere ahaleginean eta datu-bilketa ahalik eta fidagarriena 

izan dadin, 2016tik aurrera erabaki zuen bere CO2 isurketen kalkuluetan Espainiako Nekazaritza, Arrantza, 

Elikadura eta Ingurumena Ministerioaren (MAPAMA) kalkulagailuaren konbertsio-faktoreak erabiltzea; 

ministerioak urtero argitaratzen du kalkulagailu bat konbertsio-faktoreak eguneratuta. 
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Bestalde, Zumarragoko Ospitaleari lotutako CO2 isurketen kalkuluan, aipatu behar da ez direla kontuan 

hartu lan-arrazoiengatik egindako bidaiak, ezta langileek bizitokitik ospitaleraino egindakoak ere, zaila baita 

bidaia mota horrek sortutako isurketak zehaztasun apur batekin kalkulatzea. 

Baina, dena dela, nabarmendu behar da bidaien atalean, zehazki ospitalerainokoetan, gehitu egin direla 

Zumarragako ospitalean gelditzen diren autobusen lineak, eta langileen sarrera-irteera orduekin bat 

datozela. Zumarraga-Beasain lineak, adibidez, arrakasta handia du. Pauta berri bat da, eta ez daukagu 

daturik ospitalearekin lotutako CO2 isurketak zenbat jaitsi diren kalkulatzeko. 

Beraz, hona hemen gure erakundearen jarduerarekin bakarrik lotutako CO2 isurketen bilakaerari buruzko 

datuak. Datu horiek azaltzeko orduan, MAPAMAk ematen dituen faktoreak erabiliz egiten denez kalkulua 

2016tik, CO2 emisioen datuak bi modutara azalduko ditugu. Moduetako batean, 2016ra arteko datuak 

ageri dira, eta hornitzaileak (Giroa) ematen zituenak dira; beste moduan, 2016tik aurrerako datuak azaltzen 

dira, MAPAMAren konbertsio-faktoreak aplikatuta lortuak. 

MAPAMAren kalkulagailuko faktoreak aplikatu osteko kalkuluak 

 

CO2 ISURKETAK 
2017 

t baliok. 
2016 

t baliok. 

Diferentzia Bilakaera 

t baliokideak t baliok. 
2017/2016 

% 

Bero-energiaren CO2 isurketak 477,25 514,16 -36,916 -% 7,18 

Energia elektrikoaren CO2 isurketak 374,65 380,11 -5,459 -% 1,44 

Hotz-energiaren CO2 isurketak 87,53 95,09 -7,560 -% 7,95 

Sukaldeko gas naturalaren CO2 
isurketak 

17,58 18,01 -0,430 -% 2,39 

Gasolina-ibilgailuen CO2 isurketak 0,67 0,00 0,674 --- 

Gasolio-ibilgailuen CO2 isurketak 18,67 20,55 -1,875 -% 9,12 

PGL-ibilgailuen CO2 isurketak 0,49 0,00 0,495 --- 

Ekipo elektrogenoaren CO2 
isurketak 

0,00 5,74 -5,736 -% 100,00 

A kopurua: t baliokideak, guztira 976,85 1.033,65 -56,807 -% 5,50 

B kopurua: pertsona kopurua  565 563 2 % 0,36 

C kopurua: Alta kopurua 8.277,00 8.344,00 -67,00 -% 0,80 

R kopurua = A/B 1,73 1,84 -0,11 -% 5,83 

M kopurua = A/C 0,12 0,12 -0,01 -% 4,73 

 

 

6.7.2. Aire-isurketak 

Osasun-zentroaren instalazioak eta jarduerak kontuan hartuta, berotegi-gas nabarmenena CO2-a da. Dena 

den, gas naturalaren, PGLaren, gasolinaren eta dieselaren kontsumoarekin lotutako NOX, SOX eta PM10 

isurketen kalkulu bat egin da 2017an. 
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ERREGAI MOTA 
NOX 

ISURKETA 
SOX 

ISURKETA 
PM10 

ISURKETA 
UNITATEA 

Gas naturala 0,03327 0,00147 0,00705 Tona 

PGLa 0,00062 0,00001 0,00004 Tona 

Gasolina 0,00759 0,00002 0,00047 Tona 

Diesela 0,31813 0,02447 0,03719 Tona 

A kopurua: t baliokideak, 
guztira 

0,35961 0,02598 0,04474 Tona 

B kopurua: pertsona 
kopurua  

565 565 565 Pertsonak 

C kopurua: Alta kopurua 8.277,00 8.277,00 8.277,00 Altak 

R kopurua = A/B 0,00064 0,00005 0,00008 T/Pertsona 

M kopurua = A/C 0,000043 0,000003 0,000005 T/Alta 

Iturria: 508/2007 Errege Dekretua, apirilaren 20koa, Airera egiten diren isurketak neurtzeko eta kalkulatzeko gida teknikoa, eta E-

PRTR Erregelamendua. 

  



Zumarragako Ospitaleko Ingurumen Adierazpena 2017 

42 
 

7. INGURUMEN-JOKABIDEARI BURUZKO BESTE FAKTORE BATZUK 

 

7.1. Zumarragako Ospitaleak bultzatutako ingurumen-kanpainak 

Zumarragako Ospitaleak badaki oso garrantzitsua dela ingurumenari buruzko bere konpromisoa bere 

jardueraren mugetatik harantzago helarazten jakitea, eta badaki, halaber, garapen jasangarriari buruzko 

kontzientziazioan eragile dela; hori dela eta, erkidegoko beste erakunde batzuekiko elkarlanaren aldeko 

ekintzak eta kanpainak bultzatzen ditu. Bide horretan 2017an egindako ekintzen artean hauek azpimarratu 

ditzakegu: 

- Elkartasun-tapoien bilketa. 

Zumarragako Ospitaleak, Sasieta mankomunitatearekin eta herriko hainbat ikastetxerekin batera, 

plastikozko tapoiak biltzeko kanpainan aktiboki parte hartzen du. «Gaixotasun arraroak dituzten haurren 

erakundearentzat» funts ekonomikoa biltzea da kanpainaren helburua. 

- Telefono mugikorren bilketa. 

Pazienteen eta erabiltzaileen 

arretarako zerbitzuarekin 

lankidetzan, Zumarragako 

Ospitaleak STOP Sanfilippo 

erakundearekin batera egiten du 

lan telefono mugikorrak eta 

beste ekipamendu elektroniko batzuk biltzeko. Horrela, finantzazioa lortzen da Estatu Batuetan 

egiten ari diren ikerketarako eta sindromeari aurre egiteko sendagaiak lortzeko. Bestalde, 

ingurumena babesten da erabiltzen ez diren mugikorrak eta osagarriak bildu eta horiek 

berrerabiltzea eta birziklatzea sustatzen delako. Honako hauek bildu dira: 19 kargagailu, 2 bateria, 

64 mugikor, 5 entzungailu eta 9 telefono-azal. 

- -  Ibilgailua partekatzeko kanpaina. 

 Klima-aldaketaren eta berotegi-gasen (BG) isurketen artean lotura estua dagoela jakinda, eta ahal 

den neurrian ibilgailuen erabilerak sortutako gasen isurketak 

gutxitzeko helburuarekin, Zumarragako Ospitaleak autoa 

partekatu nahi duten pertsonen poltsaren online zerbitzua 

sustatzen du, beste udalerri batzuekin lankidetzan.  

Compartir.org sare horretako kide diren udalerriei, enpresei eta erakundeei esker funtzionatzen 

duen ataria da, eta zerbitzua doan eskaintzen du. Autoaren erabilera arrazionalagoa sustatzeko, 

airearen kutsadura eta kutsadura akustikoa murrizteko, espazio publikoaren erabilera hobetzeko 

eta erregaia aurrezteko eta gastuak partekatzeko ataria da. 

Ataria erabilgarri dago ospitalearen intranetean, erabili nahi duen pertsona ororentzat. 

- Lankidetza prestakuntza-zentroekin  

Garapen jasangarria belaunaldi berrien prestakuntzaren parte izan behar dela jakinda, 

Zumarragako Ospitalea lankidetzan aritzen da zenbait prestakuntza-zentrorekin, eta gure 

erakundearen kudeaketa erakusteko jardunaldiak antolatzen ditu. Urte honetan ikastetxe hauekin 

aritu da lankidetzan: Lazkaoko San Benito ikastolarekin, Urretxuko Iparragirre institutuarekin eta 

Beasaingo Institutuarekin. 
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- Beste lankidetza batzuk. 

Halaber, esan behar da Zumarragako Ospitaleak, Urola Garaiko eta Goierriko 

eskualdeetan osasun-arloan erreferentzia denez, harreman estua duela beste 

erakunde eta agentzia batzuekin (Sasieta Mankomunitatea, GKEak, 

Gipuzkoako Foru Aldundia...). Helburua da gure lankidetza eskaintzea 

ingurumen-arloan beharrezkotzat jotzen dutenerako. 

 Era berean, azpimarratu behar da Goierri-Urola Garaiko ESIko Zuzendaritzak 

parte hartzen duela Osakidetzaren erakunde zentralean sortutako 

Jasangarritasunerako Batzordean. Topaketa-foro honetan jasangarritasun-

politika korporatiboa zehaztu da, Ingurumen Kudeaketa Sistemak ezartzeko 

prozesua planifikatzen ari da eta langileen eta intereseko taldeen elkarrizketa, 

sentsibilizazioa eta konpromisoa sustatzen da, eta Osakidetzaren sareko erakunde guztiei dago 

zuzenduta. 

 

Euskadiko Garapenerako GKEen Koordinakundearekin batera honako 

hauek eman ditu: 

 ebakuntza-gelarako Harmony Led lanpara bat, hankako 2 protesi 

(ortopedia) eta 3 negatoskopio AYUDA CONTENEDORES 

GKEarentzat 

 oftalmologiako arrail-lanpara bat Munduko Medikuentzat 

 hiru negatoskopio MUNDU BAT GKEarentzat 

 glukometroak glukosa-zerrenden laginekin, esterilizatzeko materiala eta negatoskopio bat Jerejef 

GKEarentzat. 

 

 

 

7.2. Ingurumenari buruzko beste ekinbide batzuetara biltzea  

- STOP CO2 EUSKADI 

 Klima-aldaketari aurre egiteko Euskal 

Autonomia Erkidegoan abiarazi den lehen 

ekimena da, eta herritarren, enpresen eta 

herri-administrazioen jarduerak biltzen ditu. 

http://www.stopco2euskadi.net/  

 

-  #POR EL CLIMA 

KOMUNITATEA 

Bat egin dugu 

#PorElClimakomunitatearekin. 

Plataforma horrek aukerak sortzen 

lan egiten du klima-aldaketaren kontra eginez. Izan ere, bada itxaropenerako arrazoia helburu zehatz 

baten alde denok elkarrekin jarduten dugunean. Goierri- Urola Garaiko ESIak konpromisoa hartzen du 

planetaren klima-aldaketa eragiten duen kutsadura gutxitzeko bere ekintzen bidez, eta #PorElClima 

http://www.stopco2euskadi.net/
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komunitateko partaide izateko. Ekimen hori aitzindaria da, eta pertsonek, enpresek, erakundeek eta 

administrazio publikoek parte hartzen dute bertan, elkarrekin  helburu komun baten ekiteko: klima-

aldaketaren kontrako ekintzan zuzenean parte hartzea, Parisko Akordioan ezarritako arauen arabera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- EROSKETA ETA KONTRATAZIO PUBLIKO BERDERAKO PROGRAMA 

 

Bat egin dugu 2020rako Euskadiko Erosketa eta kontratazio publiko berderako 

programarekin, erosketetan eta kontratazioetan ingurumenaren aldagaia 

eransteko. 

 

 

7.3. Alde interesdunei jakinaraztea eta berri ematea. 

 

7.3.1. Barne-komunikazioa 

Pertsonen arteko komunikazioa eta parte-hartzea sustatzeko helburuarekin, Zumarragako Ospitaleak 

intranet eta posta elektronikoaren bidezko komunikazioa sustatzen du, barne-komunikaziorako bide 

azkarren eta zuzenenak baitira langile gehienengana heltzeko, eta feedbacka errazten dute. 

Horregatik, gure intranetean, ingurumen-kudeaketaren atalean kudeaketa horrekin lotutako komunikazioak 

argitaratzen dira hainbat sailen bidez: 

 Ingurumen-kanpainak 

 Ingurumen Batzordea 

 EMAS adierazpena 

 Ekoscan 
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 Ingurumen-prestakuntza 

 Hondakinen kudeaketa 

 Ingurumen-politika 

 Ekitaldiak 

Barneko alde interesdunen parte-hartzea errazteko helburuarekin, postontzi bat sortu da ingurumen-arloko 

iradokizunen bilketa are gehiago errazteko. 

 

Osakidetzan bertan, PARTE HARTU plataforma sortu da, 

Osakidetzako langileentzat. Lanarekin lortutako gaiei 

buruzko ideiak proposatzeko bide bat da. Proposamenak 

bozkatu eta komentatu egin daitezke bertan, eta, gero, 

aztertu egiten dira gauzatu ahal izateko.  

 

7.3.2. Kanpoko komunikazioa 

Ingurumenaren arloan kanpoko komunikazioa arina izatea garrantzitsua eta beharrezkoa dela jakinda, eta 

gure ingurumen-alderdiak ezagutarazteko eta komunitatearen kontzientziazioa sustatzeko, hainbat 

komunikabide erabiltzen ditugu. Garrantzitsuenak ospitalearen aldizkaria, estranet, Facebookeko profila eta 

bistaratze-pantaila dira. 

2017an honako hauek izan dira komunikazio-ekintza nabarmenenak: 

 2016ko EMAS memoria argitaratu dugu Intranet eta estranetean.  

 

 

 Mugikortasun Jasangarriaren Europako Astean parte hartu dugu: 

bistaratze-pantailan eta intranetean mezuak zabaldu ditugu eta argazki-

lehiaketa bat antolatu dugu. Lehiaketako argazkiak Facebooken argitaratu 

ziren.  

 

 

 

 

 Ingurumenaren Nazioarteko Eguna sustatu dugu, bistaratze-pantailaren, intranetaren eta posta 

elektronikoaren bidez mezua zabalduz.  
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  ESIaren aldizkarian honako artikulu hauek argitaratu ditugu 

o Goierri-Urola Garaiko ESIaren 2016ko ingurumen-alorreko emaitzak 

o I motako hondakin sanitario ez-espezifikoak trinkotzeko gailuaren instalazioa. Beira-

edukiontziaren instalazioa 

o Hondakin sanitario arriskutsuak kudeatzeko zentro barruko ikastaroa 

o Gailu elektriko eta elektronikoen hondakinen (GEEH) kudeaketa 

o Ingurumenaren Munduko Eguna 

o Eraikinen energia-efizientziaren ziurtagiria 

o Mugikortasunaren Europako Astearen IV. argazki-lehiaketaren emaitza 

o Ingurumen Kudeaketaren IV. Sarirako deialdia 

 OSATUBERRI aldizkarian artikulu bat argitaratu genuen 

 Facebooken argitaratu ziren Mugikortasunaren Europako Astearen argazki-lehiaketako argazki 

finalistak. 
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8. INGURUMEN-LEGERIAREN BETETZE-MAILA 

Zumarragako Ospitaleak instalazioei aplikatu ahal zaizkien ingurumen-betekizun guztiak modu 

iraunkorrean identifikatzea bermatzen duen prozedura bat du; betekizun horiek ingurumen-arloko lege-

betekizunak edo beste batzuk izan daitezke. 

Legeria eta ingurumenari buruzko beste betekizun batzuk aztertu ondoren, horiek erakundearen 

ingurumen-alderdiei aplikatzea erabaki da. 

Gainera, aldizka, ingurumen-betekizun aplikagarrien jarraipena egiten da, eta betekizuna betetzen den ala 

ez ebaluatzen da. Horretarako, baimenak, lizentziak eta administrazioak edo beste aldeek ezarritako 

baldintzak aztertzen dira, horiek betetzen direla egiaztatzeko helburuarekin. 

Ingurumen-arloko legeria identifikatzeko eta indarreko aldaketak mantentzeko, Zumarragako Ospitaleak 

hainbat iturri erabiltzen ditu; esaterako: 

• Erakunde ofizialak, hala nola Eusko Jaurlaritza (www.ingurumena.eus), udala, EMAS erregistro-

bulegoa eta IHOBE, besteak beste. 

• Ingurumenean espezializatutako kanpo-aholkulari baten laguntza eta aholkularitza dugu. 

• Era berean, 2014. urtetik, ingurumenari buruzko legeriaren betetze-maila eguneratzeko eta 

balioesteko tresna informatiko bat dugu: Evidencias Ecoiuris. 
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Hona hemen arauen xedapen garrantzitsuenen eta aplikatzekoak diren beste eskakizun batzuen zerrenda, 

eta horien betetze-maila. 

Araudia-Jarduera Klasifikatua 

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

 Barne-merkatuko zerbitzuei buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren abenduaren 12ko 

2006/123/EE Direktibara egokitzeko zenbait lege aldatzeko apirilaren 23ko 7/2012 Legea. 3/1998 

Legea aldatzeko VIII. kapitulua.  

 14/1986 Lege Orokorra, apirilaren 25ekoa, Osasunari buruzkoa. 

 Zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak baimentzeari buruzko otsailaren 21eko 31/2006 

Dekretuak eta urriaren 10eko 1277/2003 Errege Dekretuak zentro, zerbitzu eta establezimendu 

sanitarioak baimentzeko baldintza orokorrak ezartzen dituzte. 

Egoera 
Irekitze orokorraren lizentzia, egun honetakoa: 2005/11/08 

OSATEK-Zumarragaren instalazio eta funtzionamendurako baimen sanitarioa, egun honetakoa: 2015/02/09 

Funtzionamendurako jarduera sanitarioaren lizentzia, Zumarragako Ospitalearen kanpo-kontsultetarako 

eraikin berria gauzatzean egindako funtsezko aldaketen ondoren; egun honetakoa: 2015/09/18 

Egindako aldaketei eta lanei dagokienez, lizentzia hauek agindu dira; egun honetakoak: 

 Laborategiaren birmoldaketa irekitzeko lizentzia:  2010/03/25 

 Sukaldea irekitzeko lizentzia: 2010/03/25 

 Larrialdietako zerbitzua irekitzeko lizentzia: 2010/11/17 

 Biltegia-artxiboa irekitzeko lizentzia: 2011/03/11 

 Tokoginekologiako eraikina irekitzeko lizentzia: 2010/07/07 

 Tokoginekologiako eraikina irekitzeko lizentzian ingurumen-arloko betekizunak betetzen direla 

adierazten duen udaleko txosten teknikoa: 2014/03/12. 

 Osateken jarduera-lizentzia. 2016ko otsailaren 24a 

 Kanpo-kontsulten Goizalde eraikina irekitzeko lizentzia: 2016/02/10 

 Zumarragako Ospitalearen funtzionamendurako jarduera sanitarioaren lizentziaren berriztapena: 

2017/05/12 (hurrengo berriztapena: 2022an) 

Araudia-URAK Kolektorera isurtzea 
 Gipuzkoako Urak partzuergoaren Erregelamendua, kolektorera isurtzea arautzen duena (GAO, 14 zk., 

2005/01/24) 

Egoera 
Kolektorera isurtzeko baimena, Gipuzkoako Urak partzuergoak 2017/05/16an emana (2021ean berritu 

behar da hurrena)   

file:///D:/Perfiles/15934863A/Mis%20Documentos/EMASIII/AUTORIZACIONES/JUSTIFICANTE%202014%20NO%20EXISTEN%20IMPEDIMENTOS%20AMBIENTALES%20AYUTAMIENTODOC140314-002.pdf
file:///D:/Perfiles/15934863A/Mis%20Documentos/EMASIII/AUTORIZACIONES/JUSTIFICANTE%202014%20NO%20EXISTEN%20IMPEDIMENTOS%20AMBIENTALES%20AYUTAMIENTODOC140314-002.pdf
file:///D:/Perfiles/15934863A/Mis%20Documentos/EMASIII/AUTORIZACIONES/Autorización%20vertido%20acolector%20hospital%20zumárraga.pdf
file:///D:/Perfiles/15934863A/Mis%20Documentos/EMASIII/AUTORIZACIONES/Autorización%20vertido%20acolector%20hospital%20zumárraga.pdf
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Araudia-Gailu elektrikoak eta elektronikoak, pilak eta metagailuak 

 Otsailaren 1eko 106/2008 Errege Dekretua, pilen, metagailuen eta horien hondakinen ingurumen-

kudeaketari buruzkoa. Pila eta Metagailuei buruzko 106/2008 Errege Dekretua aldatzen duen uztailaren 

24ko 710/2015 Errege Dekretuaren bidez aldatua, 2013/56/EB Direktibara egokitzeko. 

 110/2015 Errege Dekretua, otsailaren 20koa, gailu elektrikoen eta elektronikoen hondakinei buruzkoa 

(GEE), 2012/19/EB Direktiba Espainiako ordenamendu juridikora iraultzen duena. 

Egoera 
Hondakin arriskutsuak ekoizteko baimena. 2004/11/19. 
 

Araudia- Hondakin arriskutsuak 

 22/2011 Legea, uztailaren 28koa, hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzkoa, apirilaren 21eko 10/1998 

Legea indargabetzen duena. 

 833/1988 Errege Dekretua, uztailaren 20koa, maiatzaren 14ko 20/1986 Legea burutzeko 

Erregelamendua onartzen duena.  

 MAM/304/2002 Agindua, otsailaren 8koa, hondakinei balioa eman eta horiek deuseztatzeko eragiketak 

nahiz Europako hondakinen zerrenda argitaratzen dituena. 

Egoera 
Hondakinak minimizatzeko plana, egun honetakoa: 2016/03/18. 

Hondakin arriskutsuen urteko adierazpena, egun honetakoa: 2018/02/19 

Ontziei buruzko urteko adierazpena, egun honetakoa: 2018/02/21 

Araudia- Hondakin sanitarioak 

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

Egoera 
Hondakin sanitarioen kudeaketarako plana eguneratzea eraikin berria irekitzeagatik: egun honetan 
izapidetua eta jakinarazia: 2015/07/22 

 

Araudia- Arriskutsuak ez diren hondakinak 

 22/2011 Legea, uztailaren 28koa, hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzkoa, apirilaren 21eko 10/1998 

Legea indargabetzen duena. 

 49/2009 Dekretuak, otsailaren 24koak, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta betelanak eginda 

ezabatzea arautzen duenak (EHAA, 54 zk., 2009/03/18) 423/1994 Dekretua (EHAA, 239 zk., 

1994/12/19) indargabetzen du. 

Egoera 
Arriskutsuak ez diren hondakinen ekoizpenari buruzko jakinarazpenaren aurkezpena: 2010/03/04 
 

Araudia-Ingurumeneko zarata 

 37/2003 Legea, azaroaren 17koa, zaratari buruzkoa. (BOE, 276 zk., 2003/11/18) 

 213/2012 DEKRETUA, urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko hots-kutsadurari buruzkoa. 

 1038/2012 Errege Dekretua, uztailaren 6koa, urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretua aldatzen duena. 

Errege-dekretu horrek Zaratari buruzko azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen du, zonakatze 

akustikoari, kalitate-helburuei eta emisio akustikoei dagokienez.  

 Jarduera-lizentziaren neurri zuzentzaileak. 

Egoera 
Enpresak ez du kanpoko zarataren inpakturik eragiten, neurketek erakutsi dutenez.  

Soinuari buruz egindako txostenak: 

Soinu-presioaren mailari buruz egindako neurketaren txostena: 2016/01/13 
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Araudia-Produktu kimikoen biltegiratzea 

 Ekainaren 23ko 656/2017 Errege Dekretua,  

Produktu Kimikoak Biltegiratzeko Erregelamendua eta haren jarraibide tekniko osagarriak (MIE APQ 0tik 

10era) onartzen dituena (2017ko uztailaren 25eko BOE, 176. zk.). 

Egoera 
Zentroa ez da bertan dauden gas-biltegien jabea, eta biltegiok hornitzaileak legeztatu ditu. 

 

Araudia-Ozono-geruza agortzen duten substantziak edo berotegi-gas fluordunak 

 Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2037/2000 Erregelamendua, 2000ko ekainaren 29koa, 

ozono kapa agortzen duten substantziak arautzen dituena. (EEAO, L244 zk., 2000/09/29) 

 Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1005/2009 Erregelamenduak, irailaren 16koak, ozono-

geruza agortzen duten sustantziei buruzkoak, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2037/2000 

Erregelamendua, ozono-geruza agortzen duten sustantziak arautzen dituena, aldatzen du (EEAO, L286 

zk., 2009/10/31). 

 Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 517/2014 Erregelamendua (EB), 2014ko apirilaren 16koa, 

berotegi-gas fluordunei buruzkoa. 

 115/2017 Errege Dekretua, otsailaren 17koa, gas fluordunen merkaturatzea, manipulazioa eta horietan 

oinarritutako ekipamenduak eta horiek erabiltzen dituzten profesionalak arautzen dituena, eta 

betekizunak ezartzen dituena. 

Egoera 
R22 ekipamenduak dauzkagu; horiei arauzko mantentze-lanak egiten zaizkie eta ekipamenduaren zein 

gasaren kudeaketa egokia aurreikusita dago eraispen kasuan 

Ekipamendu guztiak gas motarekin eta horren kantitatearekin identifikatuta daude eta urteko gutxieneko 

mantentze-lanak/azterketa dituzte. 

 

Araudia-Segurtasun Aholkularia 

 97/2014 Errege Dekretua, otsailaren 14koa, Espainiako lurraldean zehar salgai arriskutsuak errepidez 

garraiatzeko operazioak arautzen dituena. 

 15/2009 Legea, 2009ko azaroaren 11koa, salgai arriskutsuen lurreko garraioari buruzkoa. 

 180/2015 Errege Dekretua, martxoaren 13koa, Estatuaren lurraldearen barruko hondakinen lekualdaketa 

arautzen duena. 

Egoera 
Segurtasun-aholkulariaren 2017ko txostenaren izapidetzea: 2018/02/21 

 

Araudia-Legionelosia 

 865/2003 Errege Dekretua, uztailaren 4koa, legionelosiaren prebentzio eta kontrolerako irizpide 

higieniko eta sanitarioak ezartzen dituena (BOE, 171 zk., 2003/07/18). 

Egoera 
Hozte-dorreen eta lurruntze-kondentsadoreen jakinarazpena, egun honetakoa: 2006/07/20. Bajan  

Hozte-dorreen azken neurketa prebentiboa: 2016/10/30. 2017an baja eman da. 

Legionellaren azken kontrola: 2018/01/8 
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Araudia-Instalazio termikoak 

 1027/2007 Errege Dekretua, uztailaren 20koa, eraikinetako instalazio termikoen erregelamendua (EITE) 

onartzen duena. (BOE, 207 zk., 2007/08/29) 
 Agindua, 2008ko uztailaren 22koa, Industria, Merkataritza eta Turismo sailburuarena. Horren bitartez, 

Eraikinetako instalazio termikoen erregelamenduari (EITE) buruzko arauak eman dira (IND.2.2.05.1). 

2006ko apirilaren 10eko agindua aldatzen du (EHAA, 181 zk., 2008/09/23). 

 1826/2009 Errege Dekretua, azaroaren 27koa, 1027/2007 Errege Dekretuak, uztailaren 20koak, 

onartutako eraikinetako bero-instalazioen Araudia aldatzen duena (BOE, 298 zk., 2009/12/11). 

 238/2013 Errege Dekretua, apirilaren 5ekoa, uztailaren 20ko 1027/2007 Errege Dekretuak onartutako 

eraikuntzetako instalazio termikoen gaineko Erregelamenduaren zenbait artikulu eta jarraibide tekniko 

aldatzen dituena. 

 Abenduaren 22ko 1042/2017 Errege Dekretua, errekuntza ertaineko instalazioetatik datozen agente 

kutsatzaile zehatz batzuen atmosferarako isurketak mugatzen dituena, eta airearen kalitateari eta 

atmosferaren babesari buruzko azaroaren 15eko 34/2007 Legearen IV. eranskina eguneratzen duena. 

Egoera 
Galdara-gela egokitzea eta gas naturalaren toki hartzaileak dimentsionatzea (kogenerazioko proiekturako 

erregulazio eta neurketarako tokia): 1996/12/18 

Sukalde berria abiaraztea, egun honetan: 2010/11/23 

Ur beroaren/berogailuaren zerbitzua abiaraztea, egun honetan: 2011/04/01 

Aire-girotzearen zerbitzua abiaraztea, egun honetan: 2011/04/01 

Ekipo elektrogeno berriaren zerbitzua abiaraztea, egun honetan: 2011/04/01. 

Galdara berrien zerbitzua abiaraztea: 2011/08/23 

4. operazio-gelako klimatizagailu berria abiaraztea, egun honetan: 2014/12/26 

Instalazio termikoen eta hotzerako instalazioen eraginkortasunaren neurketak: 2017/12/20 

 

Araudia-Eraikinen energia-efizientziaren ziurtagiria 

 Azaroaren 22ko 240/2011 Errege Dekretua, eraikin berrien efizientzia energetikoaren ziurtagiria arautzen 

duena. 

 235/2013 errege Dekretua, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2010/31/EB Direktiba, 2010eko 

maiatzaren 19koa, iraultzen duena, eraikinen energia-eraginkortasunaren ziurtagiria emateari 

dagokionez, eraikinen energia-eraginkortasunaren ziurtagiria emateko oinarrizko prozedura jasotzen 

baitu.  

 56/2016 Errege Dekretua, otsailaren 12koa, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren energia-

eraginkortasunari buruzko 2012ko urriaren 25eko 2012/27/EB Direktibaren transposizioa egiten duena 

energia-ikuskaritzei, energia-zerbitzuen hornitzaileen eta energia-ikuskatzaileen akreditazioari eta 

energia-hornikuntzaren efizientzia sustatzeari dagokienez. 

 178/2015 DEKRETUA, irailaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko arlo publikoaren jasangarritasun 

energetikoari buruzkoa. 

Egoera 
EVEn energia-eraginkortasun ziurtagirirako erregistro-eskaera 1982ko eraikinerako. 2014/12/05. E 

sailkapena. 

Energia-efizientziaren ziurtagirirako erregistro-eskaera EEEn, 2012ko eraikinerako. D sailkapena. 

2014/12/05. 

Goizalde eraikinaren efizientzia ziurtagiria; A sailkapena 2017/07/07. 

EEErekin elkarlanean, Osakidetza ikuskapen energetikoak egiteko lehiaketako agiriak lantzen ari da. 

Segurtasun industrialetik eratorritako betekizunak ere betetzen dira (suteen aurkako sistemak, goi- eta 
behe-tentsioa, berogailua eta ur beroa, aire-girotzea, presioko aparatuak, etab.). 
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9. INGURUMEN-KONTROLAK 

2017an, Zumarragako Ospitaleko lege-betekizunak bete direla egiaztatzeko ingurumen-arloko autokontrol 

batzuk egin dira. 

9.1 Klimatizazio-galdaren isurketak 

Zumarragako Ospitaleak gas naturala kontsumitzen duten aire-girotzerako eta ur berorako hiru galdara 

ditu, eta horien atmosferarako isurketak mantentze-lanen baimendutako enpresak kontrolatzen ditu. 

2016/11/26an egindako azken autokontrolaren emaitzak; hauek dira errekuntza-analisiaren emaitzak: 

KLIMATIZAZIO-GALDAREN ISURKETAK ERRENDIMENDUA 

(%) Identifikazioa O2 (%) CO2 (%) NOX (mg/m3N) CO (ppm) 

1. galdara 6 8,5 22 3 96 

2. galdara 3,8 9,5 33  93 

3. galdara 4 9,6 33 0 93 

Muga-balioak - - 300 500 >91,6 

Ospitalearen jarduera kontuan hartuta, ez dago honako gas hauen isurketarik: CH4; N2O; PFC; SF6; HFC. 

 
 

9.2 Kanpoko zarataren neurketa 

2016/01/13an, kanpo-kontsulten Goizalde eraikin berria amaitu ondoren eta horren funtzionamendua 

erabatekoa zenean, ospitaleko prebentziorako arduradunak kanpoko soinu-presioaren neurketa bat egin 

zuen, aurreko txostenean erabilitako irizpide berei jarraituz. 

Neurketa hori nahikoa dela uste da, ordutik ez delako inolako aldaketarik egon. 

Txosten hori honela laburbil daiteke:  

Neurtzeko eta ebaluatzeko irizpide gisa hartu ziren urriaren 19ko 1367/2007 EDak iradokitzen dituenak. 

Instalazioak ikusi ondoren, guneak zarata-maila altuenak antzeman ziren lekuetan kokatu ziren. Bosgarren 

gune bat ere jarri zen hondoko soinu-presioa kalkulatzeko, hau da, ospitaleko soinu-iturririk gabe dagoen 

zarata neurtzeko. Horregatik, hautatutako neurketa-guneak toki hauetan daude: 
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1. gunea: Ospitalearen aurreko aldean dago. Aparkalekua mugatzen duen espaloian. Hauek dira eremu 

horretako soinu-iturri nagusiak: Ospitalearen aparkalekua, ibilgailuak etengabe heltzen dira bertara eta 

ospitalea inguratzen duen pasealekuan jendea hitz egiten eta paseatzen egoten da, eta gertuko autopistako 

trafikoa ere badago. 

2. gunea: Instalazioen eskuineko aldean dago. Hauek dira eremu horretako soinu-iturri nagusiak: gas-

deposituaren hotz-transformadoreak, operazio-geletako haizagailuak, aire girotua, makinen eta gasen gela, 

galdarak. Eremu horretan, klimatizagailuak daude teilatuan (eremu honetan sortutako zarata ia hutsa da), 

baita plastikoa trinkotzeko gailu bat eta kartoia trinkotzeko beste bat ere (gutxitan dabilen motor isil bat 

dute; gutxitan jartzen da martxan). Larrialdietara heltzen diren anbulantzien motorrak (anbulantziak beti 

heltzen dira sirena itzalita) eta autoen trafikoa ere kontuan hartu behar dira. 

3. gunea: Ospitalearen atzeko aldean dago. Hauek dira eremu horretako soinu-iturri nagusiak: eremu 

horretatik ibiltzen diren pertsonak eta gertuko autopistatik datorren zarata. Eremu horretan, egun 

funtzionamenduan jartzen ez den sorgailu-ekipo bat dago. 

4. gunea: Ospitalearen ezkerreko alboan dago. Hauek dira eremu horretako soinu-iturri nagusiak: 

sukaldea, haizagailuak eta trafiko etengabea. Eremu horretan dago tokoginekologiako eraikina, baita ekipo 

elektrogenoa ere. Azken horrek gutxitan funtzionatzen du (ordu erdi astean), proba teknikoak egiteko ez 

bada, beti egunez eta ohiko hornidura mozten denean. 

5. gunea (hondoa): Ospitaletik urrunduta dago. Gune horretan hondoko zarataren neurketak egin dira, 

instalazioa gelditzea posible ez delako. Hortaz, instalazioa geldi egonda soinu-presioa lortzeko, neurketak 

instalaziotik urrundutako puntu batean egin dira, hau da, instalazioaren jarduera produktibotik sortutako 

soinu-iturririk gabe dagoen zarata erakusten duen puntu batean. 

Hauek dira eremu horretako soinu-iturri nagusiak: ospitalearen alboan dagoen hiri-eremura sartzen diren 

ibilgailuen zirkulazioa eta oinezkoen mugimendua. 

Neurketak eguneko hiru unetan egin ziren: 

- Goizean, hau da, instalazio guztiak funtzionatzen ari direnean (operazio-gelak, erditzeak, 

kanpo-kontsultak, larrialdiak, ospitalizazioa, zerbitzu osagarriak etab.). 

5. 

gunea 

1. 

gunea 

2. 

gunea 

3. 

gunea 

4. 

gunea 
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- Arratsaldean, hau da, instalazioen zati bat funtzionatzen ari denean. (operazio-gelaren bat, 

erditzeak kanpo-kontsulten zati bat, larrialdiak, ospitalizazioa). 

- Gauean, hau da, larrialdietako zerbitzua, erditzeak eta ospitalizazio-unitateak funtzionatzen ari 

direnean. 

Koadroan laginketaren puntu bakoitzean bildutako gehienezko balioak ikus daitezke. 

SOINU-PRESIOAREN MAILAK: EGUNA 

Gunea 

LAeq (dB(A)) 
Gehieneko muga, 1367/2007 

EDaren arabera 
LAeq (dB (A)) 

Goizean Arratsaldean Gauean Goizean Arratsaldean Gauean 

1. gunea 53,1 53,9 50,7 

65 65 55 
2. gunea 56,5 50,1 49,8 

3. gunea 54,3 50,8 48,2 

4. gunea 54,4 50,9 43,1 

Neurketa-gune bakoitzean lortutako mailek hiru neurketa-aldietan (goizez, arratsaldez eta gauez) dagoen 

zarata erakusten dute. 1367/2007 EDari jarraituz ebaluatuta, baieztatzen dute ez direla gainditzen legerian 

ezarritako mugak. 
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10. INGURUMEN-KUDEAKETAKO PROGRAMA 2018 

Zumarragako Ospitaleak, Ingurumen Batzordearen laguntzarekin, 2017an identifikatutako ingurumen-

alderdiak aztertu ditu, baita behar den informazioa bildu ere, adierazle doiak barne, alderdi horiei zegokien 

ebaluazioa egiteko. Ebaluazio horretan oinarrituta, 2018rako ingurumen-kudeaketa programa zehaztu da, 

eta honako hauek dira jarduera-lerro nagusiak: 

- Langileen eta bezeroen sentsibilizazioa sustatzen jarraitzea, ekitaldiak eginez Ingurumenaren 

Nazioarteko Egunean, Mugikortasunaren Europako Astean eta Hondakinak Murrizteko Europako 

Astean. 

- Kontsumo elektrikoa eta bero- eta hotz-energia kontrolatzen jarraitzea eta datuak analizatzea, energia-

efizientzia hobetzeko ekintzak egin ahal izateko. 

- Materialen, uraren, hondakinen eta gainerako ingurumen-faktoreen hileko kontrolarekin jarraitzea, 

desbideratzeak antzeman eta neurriak hartzeko. 

- Trinkotzeko gailua instalatu ondoren, hiri-hondakinen bilketaren datuak hobetzea. 

- Zaharkitutako materialek sortutako hondakinak murriztea, GKEei emaitzak handituz. 

- Kanpoko kontraten ingurumen-kudeaketa hobetzeko prozesuarekin jarraitzea. 

- Lehen mailako arretako 7 unitateren Ekoscanen erregelamenduaren araberako ziurtagiriarekin 

jarraitzea. 

- Karbonoaren aztarna kalkulatzea. 

- ESIaren kontratazio-espedienteetako agirietan ingurumen-irizpideak txertatzea. 

 

Hala ere, ohikoa den bezala, 2018an ingurumen-ikuskapenen txostenetan jasotzen diren hobetzeko 

gomendioak eta ingurumen-arloko ekimen berriak ere analizatu eta balioetsiko dira. 

 

11. BALIOZKOTZEA, ETA HURRENGO INGURUMEN-ADIERAZPENAREN DATA 

Adierazpen hau BUREAU VERITAS IBERIA SL-k baliozkotu du zeinaren egoitza honako hau den: Valportillo 

Primera kalea, 22-24 La Granja industrialdea, 28108 Alcobendas (Madril), eta Egiaztatze Erakunde 

Nazionalak (ENAC) akreditatuta dago ingurumen-egiaztatzaile modura ES-V-0003 zenbakiarekin.  

Ingurumen-adierazpen hau 2017. urteari dagokio. Urtero ingurumen-adierazpen bat egingo da, gure 

ingurumen-jokabidean interesa duten publikoarekin eta beste alde batzuekin komunikatzeko eta 

elkarrizketan jarduteko tresna gisa.  

Hurrengo ingurumen-adierazpen baliozkotua 2019an aurkeztuko da. 

Adierazpen honen edukiarekin lotutako edozein kontsultatarako, gurekin jar zaitezkete harremanetan 

helbide elektroniko honetara idatziz: ingurumena.osigoierrialtourola@osakidetza.eus edo telefono honetara 

deituz: 943 035099. 

 

Ingurumen-adierazpen hau web orri honetan argitaratuta dago: http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-

gkhzum27/es/contenidos/informacion/hzum_gestion_calidad/es_hzum/hospital_zumarraga.html 
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