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HITZAURREA  

Ingurumen Adierazpen honen bitartez, Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria 

Vasca (CNAE 5221 eta CNAE 7112 duenak) erakundeak, ingurumenari dagokionez, 

duen egoera aurkezten du. 

Erakundeak aurrera jarraitzen du bere jarduera guztiak ingurumenaren babesa ahalik 

eta gehien errespetatuz burutzeko konpromisoarekin. 

Konpromiso hori gure gain hartzeko, erakundeak, Kalitatez eta ingurumen 

sentsibilizazioz lan egiteko prestaturik dagoen giza ekipoaren eta ekipo 

teknologikoaren esfortzua du bere esku. 

Erakundearen bulego nagusiak Bilboko Done Bikendi kaleko 8an, Albia eraikineko 14. 

eta 15. solairuetan daude 2012ko irailetik, eta, horrez gain, lanerako guneak ditu 

Bilboko Atxuri kaleko 6an (Bilbo), Abadiñoko Lebario auzoan (Bizkaia), Donostiako 

Amaran dagoen Easo plazan eta Irungo Araso industrialdean, Eusko Jaurlaritzaren 

esku dauden trenbide linea guztiez gain. 
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ERAKUNDEAREN SARRERA HISTORIKOA  

EUSKAL TRENBIDE SAREA-RED FERROVIARIA VASCA (E.T.S.), Lurralde Plangintza, 

Etxebizitza eta Garraio Sailari atxikitako zuzenbide pribatuko Erakunde Publikoa da.          

Erakundea maiatzaren 21eko 6/2004 Lege bitartez eratu zen, Euskadiko Autonomia 

Erkidegoaren eskumen diren trenbide garraio azpiegituren eraikuntzarako, 

administraziorako eta kontserbaziorako. 

Horrela, aipatutako 6/2004 Legearen 5. artikuluan ezartzen denez, ETSren xedea hau 

da: 

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorrean trenbideen gaian 

eskumenak dituen sailarekiko lankidetza teknikoa trenbide-garraioko azpiegituren 

plangintzan eta programazioan. 

2.- Trenbide garraioko azpiegituren eraikuntza, Jaurlaritzak agintzen dionean, eta, 

orobat, azpiegitura berri horiek zaindu, kudeatu eta administratzea, dela berak 

zuzenean, dela zuzenbide publiko edo pribatuko beste erakunde baten bitartez, zeinahi 

negozio juridikoz baliatuz. 

3.- Lehendik zeuden trenbide garraioko azpiegiturak zaintzea, kudeatzea eta 

administratzea, goiko paragrafoan adierazitako eran, Jaurlaritzak hari atxikitzen 

dizkionean. 

4.- Jaurlaritzak haren gain uzten duen eta, zuzenean edo zeharka, trenbide-

garraioko azpiegiturak eraiki, zaindu eta administratzearekin zerikusia duen beste 

edozein eginkizun, eta, bereziki, hauek: azterlan eta proiektuak idaztearekin zerikusia 

duten eginkizunak, eta trenbide-garraioko politikari, telekomunikazio zerbitzuei eta 

gune publikoen erabilerari loturik dauden azpiegituren kudeaketarekin zerikusia 

dutenak, kudeaketa horretarako erabiltzen den negozio juridikoa bat edo beste bada 

ere, betiere zuzenbidean onartzen direnetakoa bada. 

Bere xedea bete ahal izateko, ETSk honako funtzio hauek betetzen ditu, 6/2004 

Legearen 6. artikuluan ezartzen denez: 

a) Berak zuzenean edo beste baten bitartez gauzatu beharrekoak diren trenbide-

azpiegituren proiektu teknikoak egitea, bideragarritasun ekonomikoaren gainekoak 

eta ingurumen-ebaluazioaren gainekoak barne; nolanahi ere, trenbideen gaian 

eskumenak dituen sailari dagokio proiektu tekniko horiek onesteko ahalmena. 

b) Azpiegitura berriak eraikitzeko lanak egitea, eta baita lehendik zeudenak berritu 

edo garatzea ere, dela berak zuzenean, dela beste norbaiten bitartez. 
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c) Trenbide-azpiegituren administrazioa; hor sartzen dira azpiegitura horien 

ustiapena –haien erabilerarengatik kanona kobratuta–, mantentzea eta trafikoaren 

segurtasun eta antolaketa sistemak kudeatzea. 

d) Berak administratzen dituen azpiegituren lursail, instalazio eta eraikinak 

erabiltzea, berak zuzenean edo beste norbaitekiko kontratuaren bitartez, trenbide-

garraioarekin zerikusia duten jardueretarako; betiere jarduera horiek Red Ferroviaria 

Vasca-Euskal Trenbide Sarearen xedea lortzeko badira. 

e) Trenbide azpiegiturei buruzko babes eta zainketa eginkizunak, trenbideen gaian 

eskudun den sailaren eskumenetan eta toki-administrazioko erakundeei 

dagozkienetan sartu gabe. 

f) Sor litezkeen sari eta tarifak kobratzea, batez ere erakundeak berak eraikitako 

edo kudeatutako trenbide-azpiegituren erabilerarengatik ordaindu beharreko kanona. 

Eginkizun horretan, eragileen eta Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarearen 

arteko kontratuen finantza-oreka gorde beharko da. 

 

g) Azpiegituren administratzaile gisa dagozkion administrazioaren ahalez 

baliatzea, bai jabariaren zainketakoez, bai kontserbaziokoez. Arlo horretan, haren 

ebazpenek administrazio-bidea amaituko dute, gora jotzeko errekurtsoaren aukera 

espresuki aurreikusten denetan izan ezik; errekurtsoa, betiere, trenbideen gaian 

eskudun den Sailburuari aurkeztuko zaio. 
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h) Ebazpenak ematea trenbideetako jabari publikoaren gaineko emakida eta 

baimenen gainean, eta orobat trenbidearen babes-eremuetan, trenbideen zainketako 

araudian arautzen direnetan, herri-administrazioez bestekoen jardueretarako 

baimenak ematearen gainean. Horretan, betiere, administrazio-prozedurako arauei 

jarraitu beharko zaie, eta trenbideen gaian eskumenak dituen sailarenak izango dira 

administrazio-egintzak berrikusteko ahalmenak eta zigorrak ezartzeko ahala. 

6/2004 Legean ezartzen den trenbide eredua ezartzeko prozesuak aurreko ereduaren 

eta berau osatzen zuten enpresa publikoen berrantolaketa sakona eskatzen du. 

Lehen fasean, 2004ko azaroaren 2an, ETS eratu zen, egun horretan desagertu zen 

Ingeniería para el Metro de Bilbao (IMEBISA) enpresaren langileengan, egituran eta 

funtzioetan oinarrituz. 

Bigarren fasean, ETSren esku geratu zen EuskoTreneko Proiektu eta Lan Unitatea, 

bertako giza baliabideak eta funtzioak barne zirela. Igarotze hori 2005eko urtarrilaren 

1ean gauzatu zen. 

Ondorengo fase batean, eta 2006ko abuztuaren 1etik aurrera, ETSren Ustiapen 

Zuzendaritza osatzen duten EuskoTreneko langileen eta baliabideen leku aldaketa 

gauzatu zen. 
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EMAS-EKIN BAT EGITEKO ZERGATIAK 

Adierazpen hau, BATZORDEAREN 2017ko abuztuaren 28ko 2017/1505 (EB) 

ERREGELAMENDUAN aldatutako EMAS III (Enviromental Management Audit Écheme) 

1221/2009 ERREGELAMENDUAN, eta abenduaren 19ko 2018/2026 (EB) 

Erregelamenduan aldatua jasota dago. Adierazpen honetan Batzordearen 2018ko 

abenduaren 19ko 2019/61 Erabakia sartzen da (EB), ingurumen-kudeaketako 

hobekuntza praktikoei, ingurumen-portaeraren sektore-adierazleei eta administrazio 

publikoaren sektorerako bikaintasun-parametro konparatiboei buruzko erreferentziako 

dokumentu sektorialari buruzkoa, 1221/2009 (CE) Erregelamenduaren esparruan. 

1221/2009 zenbakiko araudia borondatezko sistema da, eta bere helburua 

erakundeetan etengabeko hobekuntzak bultzatzea da, honako hauen bitartez: 

 Erakundeek ingurumen kudeaketarako sistemak ezartzea eta aplikatzea  

 Sistemaren aldian behingo ebaluazio sistematikoa  

 Ingurumen jokaerari buruzko informazioa argitaratzea eta elkarrizketa irekia 

izatea jendearekin eta interesaturiko aldeekin. 

 Langileen inplikazio aktiboa erakundean eta ingurumen kudeaketa sisteman 

inplikatuta dauden langileen parte hartze aktiborako aukera ematen duen 

etengabeko prestakuntza 

Ingurumen Adierazpen hau ezarritako Sistemaren funtsezko pieza da, eta erakundeko 

zenbait datu garrantzitsu gizartearen esku jartzea eskatzen du: 

 Isurketak, efluenteak, ur eta energia kontsumoak... 

 Ezinbesteko bi alderdi bildu behar dituen ingurumen politika: araudi aplikagarria 

betetzen dela bermatzea eta helburu neurgarrietan oinarritutako 

hobekuntzarako konpromisoa. 

 Ingurumen egiaztatzaile batek egindako balioztapena, sistemaren auditoriarena 

zein sistemak araudia betetzen duenarena. 

Laburbilduz, gizarteari gure enpresa jarduerari buruzko elkarrizketa eskaintzea, 

horretarako beharrezkoak diren datu garrantzitsu guztiak eskainiz. 

Sistema borondatezkoa bada ere, 2009an ETSk horrekin bat egitea erabaki zuen, izan 

ere, uste du gizartearekin duen konpromisoa erakusteko sistemarik hoberena dela, bere 

enpresa jarduera ingurumenean ahalik eta eragin txikiena izanik aurrera eramateko 

erarik hoberena eta eragin hori murrizteko ahal den guztia egiteko modurik hoberena, 

izan ere, sistemak gure jardueraren ezagutza maila hobea ematen baitigu, eta horrek, 
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haren zein alderditan erabakitzeko aukera ematen digu, kontsumoetan izan beharreko 

murrizketen edo hondakinen edo isurketen ingurumen kontrolaren bitartez. 

 

ERAKUNDEAREN AURKEZPENA 

Albiako bulego nagusietan ETS-k 1.927,14  m2-ko azalera du. Bertan harrera gunea, 

bulegoak, bileretarako aretoak, delineatze gela bat, prestakuntza gelak, inprimaketa 

gelak, komunak eta sukalde-atsedenerako gune bat ditugu. Instalazio horietan 97 

lanpostu daude, guztiak ere sare lokalera loturiko ordenagailu pertsonalekin. Lebarioko 

(Bizkaia) bulegoetan 7 pertsonak egiten dute lan, Albiako bulegoen antzeko 

ekipamenduarekin. Zentro hori ez dago sistemaren nondik norakoaren barruan. 

Atxuri 6ko (Bilbo) eta Amarako (Donostia) Aginte Postuetan trenbideko zirkulazioaren 

kontrol eta kudeaketa lanak egiten dira, Ustiapen Plana izenekoa osatzen duten 

aplikazio informatikoen bitartez, “Aplicación de Gráficos de Servicio” izeneko kudeaketa 

tresnarekin eta “Control de Tráfico Centralizado” izeneko kontrol tresnarekin. Atxuri 6ko 

instalazioetan 31 pertsonak egiten dute lan, eta Amarakoetan 35ek. 

 

Trenbide lineak metro bateko zabalerako 200,374 km ditu (une honetan bertatik 

zirkulatzen dute EuskoTren eta Renfe operadoreek) Bizkaiko eta Gipuzkoako 

lurraldeetan, 9,75 km Bilboko Tranbian eta 18,416 km Gasteizko tranbian. Linea 
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horietan geltokiak (62) eta geralekuak (28) eta tranbia geralekuak (14 Bilbon eta 23 

Gasteizen) ditu.  

Lebarioko, Amarako eta Arasoko mantentze lanetako sailean 72 pertsona ari dira 

lanean, eguneroko mantentze-lanak eginez, eta sareko eta geltokietako langileei 

dagokienez,  41 daude. Horrez gain, pertsona bat ari da Gasteizen lanean. Lebarioko, 

Amarako eta Arasoko mantentze-lanetako sailean 72 pertsona ari dira lanean, eta 

irismenetik kanpo daude. Instalazioen gainean behar diren eguneko mantentze-lanak 

egiten ari dira, prebentzio-lan sistematikoen bitartez instalazioen osotasuna zaintzeko 

eta, gorabeherarik gertatuz gero, zerbitzuak gutxieneko denboretan berrezartzeko 

gaitasuna izateko. Mantentze-lan horiek egiteko, ETSk baliabide propioak ditu, eta baita 

zenbait zerbitzuren azpikontratazioa ere. Oro har, prebentziozko mantentze-lanen zati 

bat (ikuskapena eta kontrola) ETSren berezko baliabideekin egiten da, eta 

planifikatutako mantentze-lan zuzentzailea eta prebentiboa, berriz, azpikontratistek 

egiten dute. Mantentze-lan zuzentzaileaz arduratzen den enpresa edo aldi baterako 

enpresa-elkartea da baldintza tekniko partikularren agirietan ezarritako gutxieneko 

eskakizunak antolatzeaz eta kudeatzeaz arduratzen dena, eta, horrez gain, 

kontratistaren ikuspegitik egin beharreko mantentze-lanak behar bezala eta ahalik eta 

ondoen egiteko baliagarriak izan daitezkeen alderdi guztiak jasotzen ditu. Bestalde, 

kontratu bakoitzaren ETSko arduraduna kontratu horiek behar bezala betetzen direla 

kudeatzeaz eta gainbegiratzeaz arduratzen da. 

Sareko eta geltokietako langileei dagokienez,  39 daude. Horrez gain, pertsona bat ari 

da Gasteizen lanean.  

Erakundean, orokorrean, 288pertsonak egiten dute lan, administrazio egoitzatan zein 

Aginte Postuetan, linean eta Mantentze lanetako sailetan, 2020ko abenduaren 31n 

 

 

LANGILEAK  

Erakundeak langile hauek ditu:  
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INSTALAZIOEN KOKALEKUA 

 

Instalazioen kokalekua hurrengo mapan ikus daiteke: 

Albiako bulego nagusiak: 

 

Atxuri 6ko Aginte Postuko bulegoa: 
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Amarako Aginte Postuko bulegoa: 

 

Lebarioko bulegoa (ez dago nondik norakoaren barruan): 

 

 Arasoko bulegoa (ez dago nondik norakoaren barruan):  
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ERAKUNDEAREN TESTUINGURUA  

Jarraian ETSri eragiten dioten barne- eta kontu-auziak aztertuko ditugu; auzi horiek 

gure kudeaketa-sistemaren bidez erdietsi nahi ditugun helburuak betetzeko gaitasunari 

eragiten diote. 

Hauek dira erakundean eragina duten edo izan dezaketen ingurumen arloko gaiak, 

2020ko datuekin (2021eko martxoa) berrikusita: 

 FAKTOREAK 
ISO 

14001 
ERLAZIONATUTAKO INFORMAZIOA 

KANPOKO 
GAIAK 

Administrazio publikoaren 
arloko politikak 

x 
Politikek aurrekontuei eta aurreikusitako lanen jarraipenaren 
bilakaerari eragin diezaiekete. 

Teknologia x 
Egindako jarduera aplikatu beharreko teknologien mendekoa 
da, bai eraikuntzan, bai aplikazio informatikoen garapenean. 
Diseinu- eta Garapen-arloari ere aplika dakioke. 

Kultura-ingurunea x 
Kulturari dagokionez garraio publikoa sustatzea onuragarria 
izango da garatutako jarduerarako. 

Gizarte-faktoreak x 

Jarduerak zerbitzu ematen dio gizarteari, eta gizarteko 
korronteen mende dago. Zenbait negozio-ildoren aurkako 
mugimenduak egon daitezke, esaterako Y linearen kontrakoa. 
Hala ere, garraio publikoa martxan jartzeko ekarpena 
iraunkortasunari loturiko faktore positibotzat ere har daiteke. 

Baliabide naturalak izatea x 
Baliabide batzuek mugak izateak edo horiek eskuratzeko 
zailtasunak izateak oztopatu egin ditzake jarduerak. 

Lege-ingurunea x 
Lotutako araudia aldatzeak eragina izan dezake obra eta 
proiektuetan gauzatzen den ingurumen-jarraipenean eta 
jardueraren jarraipenean. 

Klimarekin erlazionatutako 
gaiak 

x 
Klimaren baldintzek eragin negatiboa izan dezakete lanen 
garapenean 

Ingurumen arloko gaiak  x 
Egoera bereziek (Pandemia, epidemia lokala…) eragin 
ditzaketen aldaketa globalak edo tokikoak 

    

BARRUKO 
GAIAK 

Erakundearen izaera x 

ETS zuzenbide pribatuko erakunde publikoa da. 
Adierazgarritzat jotzen diren ezaugarri horiekin erlazionatutako 
faktoreak atal honetan sartutako gainerako faktoreetan 
zehazten dira.  

Langile-taldearen 
egonkortasuna 

x 

Hitzarmen kolektiboaren negoziazio berriaren ondorioz, Eusko 
Jaurlaritzak 2020ko ekitaldian lantaldea handitzeko (11 
pertsona) baimena eman zuen. Horrekin batera, erretiro 
partziala eta txanda-kontratua aplikatzen jarraituko da 
2020/12/31ra arte.  

Ezagutzak eta eskumenak x 
Urtero, ETSren Zuzendaritza eta Sail guztien eta baita alde 
sozialaren ere, partaidetza duen prestakuntza programa 
diseinatzen da.   

Tresna, software, berrien 
sarrera  

x 

ETSren jarduera erakundearen sorkuntzaren legeak berak 
ezartzen badu ere, daudenak hobetu ditzaketen prozesu 
berriak kontuan hartzen dira (Jarduketa Koordinatzailearen 
irudia sortzea, besteak beste), eta baita merkatuan ager 
daitezkeen tresna eta sistema berriak ere (BIM, adibidez) 

Azpikontratatutako lanaren 
ehunekoa 

x 
Gauzatu beharreko lanen izaera dela eta, lan ugari 
azpikontratatu egin dira; hala ere, horrek ez dio lanaren 
garapenari eragiten.  

Zuzendaritza estrategikoa x 
Enpresa publikoa denez, Zuzendaritza estrategikoa faktore 
politikoen araberakoa da, eta loturiko erabaki hartzeek eragina 
izan dezakete ildo estrategikoetan eta lanen garapenean. 
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ALDERDI INTERESATUAK 

Erakundeko alderdi interesdunen beharrak eta espektatibak 2017ko martxoan zehaztu 

ziren, eta hurrengo urteetan egin beharreko jarraipenak egin ziren.  

Jarraian, ETSko alderdi interesdunen behar eta igurikimen garrantzitsuenak zehazten 

dira (2021eko martxoan berrikusi ziren):  

ALDERDI INTERESDUNAK BIDEZKO BETEKIZUNAK (14001) 

Bezeroa: Eusko Jaurlaritzako sailak, 

Aldundietako sailak, Udalak, ET, Bilboko 
Metroa, Renfe, Feve, ADIF, Ministerioak... 

ETSren prozesu guztietan ingurumena babesteko 

beharra ulertzea, aplikatu beharreko ingurumen arloko 
legedia guztia betez  

Hornitzaileak eta kontratak 
Kontratuan ezarritako baldintzen jarraipena egitea, 
jarduera behar bezala garatzen dela bermatzeko. 

Gizarteko taldeak (plataformak, ekologista-
taldeak...) 

Jarduera egiteko lankidetzan aritzea, ahal den heinean. 
Jardueraren garapenari eragin diezaioketen gatazkak 
saihestea. Ingurumena babesteari buruzko 

proposamenak aztertzea. 

Herritarrak 

Horretarako aukerak sortu ahala, lankidetzan aritzea, 
jarduera ahalik eta egokien gauzatzeko, zerbitzua 
ematean kalitatea kontuan izanda eta ingurumena 

kaltetu gabe  

Bidaiariak 
Gauzatutako jarduerei buruz eskatzen duten 
informazioa eta zerbitzua ematea. 

Alderdi politikoak 
Horretarako aukerak sortu ahala, lankidetzan aritzea, 
jarduera ahalik eta egokien gauzatzeko. 

Komunikabideak 
Jakinaraziko den informazioa eskatzean lankidetzan 
aritzea. 

Ondarea 
Gauzatzen den jarduera dela eta, aplikatu beharreko 
baldintzak ezartzen dira, eta etengabeko komunikazioa 
egon behar da, lanak gauzatzeko. 

Aseguru-enpresak Jarduera gauzatzeko lankidetzan aritzea. 

Sindikatuak 
Horretarako aukerak sortu ahala, lankidetzan aritzea, 

jarduera ahalik eta egokien gauzatzeko. 

Langileak 

Giro atsegina eskaintzea, kutsadurarik gabekoa, euren 
funtzioak bete ahal izan ditzaten, baita ingurumen-
baldintzak betetzeko baliabideak hornitzea ere 
(hondakinak gaika jasotzeko edukiontziak...). 

Administrazio publikoa, justizia Araudia betetzeko eskaeretan lankidetzan aritzea. 

Kontuen Euskal Epaitegia 
Ezarritako baldintzak betetzea, ikuskatzeak arrakastaz 
gainditzeko. 

Aldizkari ofizialak Ezarritako baldintzak betetzea. 

Administrazio Kontseilua Erabakiak hartzea  
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ETS-K GAUZATUTAKO JARDUERAK  

Erakundeak gauzatutako jarduerak hauek dira: 

1. Norberaren baliabideekin edo kanpoko baliabideekin burutu beharreko trenbide 

azpiegituren PROIEKTU TEKNIKOEN DISEINUA ETA GARAPENA, kasu bakoitzean, 

koalifikatutako langileek planifikatutako, burututako eta balioztatutako zenbait 

etapa gauzatuz. Ondoren, ingurumenarekin loturiko alderdiei dagozkien etapak 

zehazten dira: 

Ingurumenarekin erlazionaturiko alderdien identifikazioa, ebaluazioa eta kontrola 

proiektuak diseinatzeko orduan: ETSk gauzatzen dituen proiektuen kontrolak 

bermatu behar du horiek diseinatzeko orduan ingurumenarekin erlazionaturiko 

ahalik eta eragin txikiena izatea, burutzapenaren fasean zein ondorengo erabilera 

fasean, proiektua bideragarri egingo duten finantza eta teknologia alderdiak 

kontuan izanik. 

ETSk gauzatzen dituen proiektuen diseinuaren kontrolak dagokion ingurumen 

eragineko azterlana jaso dezakete edo ez. 

1.1 Ingurumen eragineko azterlana jaso behar duten proiektuek eragindako 

ingurumen alderdien identifikazioa eta balorazioa ingurumen eragineko azterlanean 

bertan egiten da, alor horretan indarrean dagoen legediak ezartzen dituen 

edukiekin. 

Halaber, ingurumen eragineko azterlan horretan, proiektuari eskatzen zaizkion 

babes eta konpontze neurriak jaso behar dira. 

Ingurumen eragineko azterlana izapidetu ondoren, Administrazioak dagokion 

Ingurumen Eragineko Adierazpena ematen du, eta dokumentu horretan zehazten 

du proiektua aurrera eramatea komenigarri den ala ez, eta, baiezkoa bada, zein 

baldintza bete behar diren ezartzen du. 

Proiektuaren ardura duen pertsonak egiaztatu behar du, diseinuaren fase 

egokietan, bertan ingurumen eskakizun guztiak betetzen direla, ingurumen 

eragineko azterlanaren ondoriozkoak zein, bere kasuan, Ingurumen Eragineko 

Adierazpenean jasotzen direnak, eta horretarako diseinua baieztatu beharko du. 

Ingurumen alderdi esanguratsutzat hartzen dira ingurumen eragineko azterlanean 

biltzen diren eta konpontze neurri definituak eskatzen dituzten guztiak, azterlanean 

bertan edo Ingurumen Eragineko Adierazpenean. 

1.2 Ingurumen eragineko azterlanik behar ez duten proiektuei dagokienez, 

diseinuaren hasieran proiektuak eragin ditzakeen ingurumen alderdien 
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identifikazioa burutuko da. Ingurumen alderdien identifikazioaren barruan sartzen 

dira proiektu barruko lanen burutzapen fasea eta funtzionamendu fasea. 

Diseinu egokia eginez gero, intentsitatea murriztu daitekeen proiektuaren 

ingurumen alderdiak aipatzen dira, alderdi horiek oso kontuan izateko, diseinuaren 

etapatan. Behin diseinuaren etapa amaitu eta gero, berau biltzen duen 

proiektuaren memoriaren eranskina egingo da, eta bertan, diseinuak eragin berezia 

izan dezakeen identifikatutako ingurumen alderdi bakoitzerako hartutako neurriak 

edo jasotako espezifikazioak bilduko dira. 

Ingurumen eragineko azterlanik behar ez duten proiektuekin erlazionaturiko 

ingurumen alderdiak ez esanguratsu gisa hartzen dira, kasu guztietan. 

2. ERAIKUNTZA LANEN ZUZENDARITZA ETA KUDEAKETA azpiegitura berriei zein 

zaharberritzeei dagokienez, zuzenean edo zeharka jardunez. Zuzentzen diren lanen 

tamaina handia dela eta, metroa, tranbia, abiadura handia… kontratistak 

ABEE/UTEetan aritzen dira. Ondoren ingurumen kontroleko etapak gauzatzen dira 

2.1 Obra hasi aurreko ingurumen kontrola: Kontratistak Ingurumen Plana emango 

dio ETSko Obra Zuzendaritzari, hark aztertu eta onartu dezan. Plan horretan 

honako hau jaso behar da: obran aplikatu beharreko ingurumen alderdien 

identifikazioa, alderdien maiztasuna eta ebaluatzeko era, alderdi esanguratsuei 

buruzko neurri zuzentzaileak, obran aplikatu beharreko lege eskakizunen 

identifikazioa eta ebaluazioa, kudeatutako baimenak, ingurumen ikuskapeneko 

puntu programa, ingurumen kontrola jaso behar duten jardueren eta ingurumen 

neurketako ekipoen zerrenda. Plan hori Obra zuzendaritzak berrikusten, aztertzen 

eta onartzen du, aurretik aipaturiko puntu guztiak kontuan izanik, eta baten bat 

falta bada, kontratistari jakinaraziko zaio, zuzendu dezan. Horrez gain, 

kontratistak, aztertzeko eta onesteko, Hondakinen Kudeaketa Plana entregatuko 

du. Bertan, dagokion Hondakinen Kudeaketa Azterlanean jasotzen diren alderdiak 

biltzen dira. 

Obraren ingurumen kontrola errazteko xedez, Eraikuntza Zuzendaritzak ingurumen 

egiaztapenaren zerrenda egingo du. Bertan, ETSk ikuskatu behar dituen eta 

esleipena duen enpresak bete behar dituen alderdi guztiak jasotzen dira. 
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2.2 Ingurumen kontrola obrak egiten diren bitartean: Hilero, Obra zuzendaritzak 

ingurumen txostena idazten du. Bertan obran egin diren jarduerak zehazten dira, 

horiek ingurumenean izango duten eragina, sortutako ingurumen alderdien 

kudeaketa eta jarraipena, eta baita I.E.A.-aren ondoriozko alderdiak. 

Ingurumenarekin erlazionaturik egon daitezkeen argazkiak eta dokumentuak 

erantsiko dira. 

Obraren Zuzendaritza taldeak obra hasi aurretik onartutako Ingurumen Planaren 

jarraipena burutuko du, jasotako Ingurumen Ikuskapeneko Puntuen Programa 

egiaztatuz, hala bada, adostasun eza adierazten duten aktak jasoz. Horiek obrako 

bileretan lantzen dira gero. Eta ingurumen egiaztapena egiten da. 

Urtero, eta Ingurumen Eraginari buruzko Adierazpenetan biltzen den bezala, 

ingurumen txostena bidaltzen da Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde 

Plangintza eta Etxebizitza Sailera, Adierazpen horietan aipatzen diren puntuekin, 

obraren jarraipena egin ahal izateko, ingurumenaren ikuspegitik. 

3. JARDUKETEN KOORDINAZIOA, giza bitartekoak eta bitarteko materialak 

(kanpokoak nahiz barrukoak) optimizatzeko, koordinatzeko eta zuzentzeko prozesu 

gisa. Bitarteko horiek jarduketa batera bideratu dira irismenari, kostuari, denborari, 

kalitateari eta alderdi interesdunen asebetetze-mailari loturiko helburuak 

erdiesteko. Jarduketen koordinatzaileak jarduketari dagokion ekintza-plana idatzi 

eta gauzatuko du, koordinazioa, kontrola eta jarraipena bermatzeko. 
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4. TRENBIDEKO ZIRKULAZIOAREN KONTROLA ETA KUDEAKETA operadoreak garraio 

eskaria egiten duen unetik trena bere ibilbidearen amaierara heltzen den arte. 
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5. SEGURTASUNAREN KONTROLA ETA KUDEAKETA TRENBIDEKO ZIRKULAZIOAN 

linea osoan zehar, segurtasunari buruz programaturik dauden ikuskapenekin eta 

ikerketak burutuz istripuak edo/eta bestelako zerbait gertatuz gero. Jarduketako 

oinarrizko ildoak honako puntu hauetan  daude: 

5.1 Lehenbiziko segurtasun batzordean onesten den Urteko Segurtasun Plana. 

Bertan segurtasun sistemaren antolakuntza, hobekuntzarako ekintzak, 

auditoretzak eta ikuskapenak eta prestakuntza biltzen dira. 

5.2 Urteko ikuskapenen programa. Bertan ikuskapen horien aldizkakotasunak 

markatzen dira eta Ikuskapenen Txostenak burutzen dira, emaitzak, 

hobekuntzarako gomendioak edo hautemandako desadostasunak azalduz. 

5.3 Istripuen edo bestelako gertakarien ikerketa, zerbitzuan eragina duten 

aipatzeko moduko istripu edo gertakari guztiei eta zirkulaziorako arrisku 

potentziala edo larria izan dezaketen gertakizun guztiei aplikatua. 

Istripuaren/Gertakariaren txostenak egingo dira. 

5.4 Larrialdien aurreko Jarduketa Plana. Berau aplikatzeak larrialdi egoera baten 

ondorioak murriztu eta kontrolatu ahal izateko erantzun azkarra emateko 

aukera eskainiko du, arreta berezia eskainiz alarma prozedurei, 

ebakuazioari, biktimei berehalako laguntza emateari eta kanpoko laguntza 

zerbitzuei laguntzeari. 

5.5 Trenbideko lanen eta kontratisten kontrola, zirkulazioarekin erlazionatutako 

segurtasun baldintzak zaindu ahal izateko, trenbidean (galibo, jabari eta 

babes guneetan) egiten diren lanak burutzerakoan eta ETSn indarrean 

dagoen barne araudiarekin erlazionaturiko guztian, segurtasun pilotuei, 

laneko arduradunei, makinistei eta laguntzako agenteei ematen zaien 

prestakuntza barne. Kontrol horretarako, Zirkulazioko Segurtasun Sailak 

zenbait prozedura ditu ezarriak, trenbideko makineria laguntzailearen 

balioztapenerako eta kontrolerako, arretak eta abiadura mugatzaileak 

ezartzeko, trenbideko seinaleztapenerako erabiltzen diren banderatxoei 

buruzko instrukzioa barne. 

5.6 Segurtasun Sailaren Auditoretza Plana, zirkulazioaren segurtasun alorrean 

prozedurak, barne ikuskapenak, arauak eta legeak betetzen direla 

bermatzeko, laginketa baten bitartez. Horrez gain, lana nola egiten den eta 

laneko metodoak hobetzeko aukerak ere lantzen dira. Emaitzak dagokion 

Auditoretza Txostenean biltzen dira. 
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INGURUMEN KUDEAKETA SISTEMA 

ETSren Ingurumen Kudeaketa Sistema UNE-EN ISO 14001:04 Arauaren (2017ko 

urtarriletik aurrera ISO 14001:2015 bertsioaren eskakizunak sartu dira) eta Ingurumen 

Kudeaketa Sistemei buruzko Europako 1221/2009 Araudiaren eskakizunetan eta 

ondoren izan dituen aldaketetan, 2017ko abuztuaren 28ko BATZORDEAREN 2017/1505 

Europako Arautegia eta abenduaren 19ko (UE) 2018/2026 Arautegia (EB), oinarritzen 

da. 

Ingurumen Kudeaketa Sistemaren nondik norakoa hau da: 

a) Euskadiko Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioaren Trenbide Garraio 

sistemen azpiegiturei dagozkien proiektuen diseinua eta kudeaketa, 

zuzendaritza, ikuskapena, kontrola eta obren eta instalazioen eragina 

zirkulazioaren segurtasun alorretan, eta Ingeniaritzako zerbitzu teknikoak 

ematea. 

b) Euskadiko Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioaren Trenbide Garraio 

sistemen azpiegiturei dagozkien zirkulazioaren zerbitzuen eta segurtasunaren 

kudeaketa eta kontrola. 

Ingurumena erabat integraturik dago erakundeak egiten dituen jardueretan. 

Ingurumen Kudeaketa Sistemaren dokumentazioak aukera ematen du erakundearen 

jarduerak, funtzioak eta erantzukizunak eta erakundeak dituen ingurumen eskakizunak 

ezagutzeko. 

Sistema honen bitartez dokumentatzen da. 

- Politika: Gauzatutako jardueretan Ingurumenaren babeserako jarduketa 

printzipioak argi eta garbi azaltzen dituen dokumentua. 

- Eskuliburua: Ingurumen Kudeaketa Sistemaren oinarrizko eskakizunak biltzen 

dituen dokumentu orokorra. 

- Prozedurak: Eskuliburuan adierazitako ingurumen eskakizunak garatzen dituzten 

dokumentuak. Erakundeko sail bakoitzean burutzen diren atazak, sekuentziak 

eta lanak zehazten dira, Ingurumen Kudeaketa Sistema behar bezala ezartzen 

dela ziurtatzeko. 

Ingurumen Kudeaketa Sistemak kudeaketa tresna hauek aurreikusten ditu: 

 Antolakuntza: Sistemaren Arduradunak, Gerentziarekin batera, ezartzen du 

ingurumen estrategia. 

 Plangintza: ingurumen helburuak betetzeko beharrezkoak diren jarduketak eta 

baliabideak Zuzendaritza Nagusiak onartuko ditu. 
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 Ingurumen arloko Auditoretzak: Erakundeko politikatik etengabeko 

hobekuntzarako konpromisoa transmititzen da. Erakundearen ingurumen 

kudeaketaren ebaluaziorako eta jarraipenerako eta praktika operatiboetarako 

tresna nagusia ingurumen auditoretzen plangintza da. 

 Prestakuntza: Enpresa kultura ezartzea lortzeko ezinbestekoa da ingurumen 

prestakuntza ikastaroak burutzea erakundeko maila guztietan. 

ISO 14001 eta EMAS Araudiaren eskakizunak honako dokumentu hauetan biltzen dira: 

ESKAKIZUNAK DOKUMENTUA  

Erakundearen testuingurua P-0100 Plangintza estrategikoa eta hobekuntza 

Ingurumen politika Eskuliburua. Webgunea 

Arriskuei eta aukerei aurre 

egiteko ekintzak  

P-0801 Arriskuen Identifikazioa eta Ebaluazioa. 

Larrialdia eta erantzuteko Gaitasuna  

Ingurumen alderdiak 
PMA-0800 Ingurumen Alderdien identifikazioa eta 

ebaluazioa 

Lege eskakizunak eta bestelako 

eskakizunak 

P-0500 Lege eskakizunen identifikazioa eta 

erregistroa 

Ingurumen alorreko helburuak P-0100 Plangintza estrategikoa eta hobekuntza 

Baliabideak, gaitasunak eta 

kontzientzia hartzea 
P-1800 Prestakuntza 

Barne eta kanpo komunikazioa P-0103 Barne eta kanpo komunikazioak 

Informazio dokumentatua P-0503 Dokumentazioaren eta datuen kontrola 

Operazioen plangintza eta 

kontrola 

P-0105 Jarduketen Koordinazio Prozesua  

P-0900 Gertakarien kontrola 

P-0901 Obra zibileko zuzendaritza  

P-0902 Instalazioen obra zuzendaritza 

P-0903 Obrak ematea ustiapenaz arduratzen den 

sailari  

P-0401 Proiektu eta azterlan zuzendaritza 

PMA-1500 Hondakinen kudeaketa 

Larrialdien aurreko prestakuntza 

eta erantzuna  

P-0801 Arriskuen Identifikazioa eta Ebaluazioa. 

Larrialdia eta erantzuteko Gaitasuna 

Jarraipena, neurketa, azterketa 

eta ebaluazioa. Legea 

betetzearen ebaluazioa. 

Adierazleen jarraipena.  P-0500 Lege eta Arau 

Eskakizunen Identifikazioa eta Erregistroa  

 

Barne auditoretza 
P-1700 Kudeaketa Sistema Integratuko barne 

auditoretzak 

Zuzendaritzak gainbegiratzea P-0100 Plangintza estrategikoa eta hobekuntza 

Ez adostasuna eta zuzenketa 

ekintza  
P-1300 Ez adostasunak eta zuzenketa ekintzak 
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FUNTZIOAK ETA ERANTZUKIZUNAK  

Ingurumen ardurekin zuzenean erlazionaturiko ETSren funtzioak honela definitzen dira: 

ZUZENDARI NAGUSIA 

 Erakundearen kudeaketa arloko erantzukizun handieneko figura da, eta 

kudeaketa hori, ETSko Administrazio Kontseiluak ezarritako lerro orokorrekin bat 

etorriz darama aurrera. 

 Halaber, bera da Sail guztietako jardueren plangintzaren, zuzendaritzaren eta 

koordinazioaren arduraduna, eta baita horietarako giza eta teknika baliabideak 

esleitzearena ere. 

 Gauzatzen diren jarduera guztien azken arduraduna da, ezarritako kalitate, 

ingurumen, Laneko Segurtasun eta Osasun eta Gizarte Erantzukizun Korporatibo 

helburuak bete daitezen, I+G+b, kaliateta eta Ingurumen Zuzendaritzan esku 

utziz Kudeaketa Sistema Integratuaren garapen eta mantentze lan egokietarako 

beharrezkoa den agintaritzaren ardura. 

 Zuzendaritzari dagokion erakundearen testuinguruaren analisiari dagokion 

informazioa eguneratzen du. 

 Zuzendaritzaren Arriskuei eta Aukerei lotutako informazioa identifikatu, ebaluatu 

eta haren jarraipena egiten du. 

 Kudeaketa Sistema Integratua aldian behin berrikusteko eta auditoretza taldea 

izendatzeko arduraduna izango da. 

 Jarduketen Koordinatzailea izendatzen du eta Jarduketaren nondik norakoa 

definitzen du. 

SISTEMA INTEGRATUKO BATZORDEA 

Era kolegiatuan ardura hauek ditu: 

 Sistema Integratuaren kudeaketa. 

 Zuzenketa ekintzen azterketa. 

 Kalitatearen, Ingurumenaren eta Laneko Segurtasunaren eta Osasunaren 

plangintza. 

 Kalitate, Ingurumen eta Laneko Segurtasun eta Osasun helburuak definituko 

ditu, erakundearen Testuinguruaren azterketari dagokion informazioa eta 

Arriskuekin eta Aukerekin erlazionatutako informazioaren jarraipena onesten 

ditu. 
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 Hauek osatzen dute: 

o Zuzendaritza Nagusiak. 

o I+G+B, Kalitate eta Ingurumen zuzendaritzak. 

o Erakundeko gainerako zuzendaritza guztiek. 

I+G+B, KALITATE ETA INGURUMEN ZUZENDARITZA  

 Berrikuntzaren, kalitatearen eta ingurumenaren arloko jarduerak planifikatzeaz, 

zuzentzeaz eta koordinatzeaz arduratzen da. 

 Zuzendaritzari dagokion erakundearen Testuinguruaren analisiari dagokion 

informazioa eguneratzen du. 

 Zuzendaritza Nagusia ordezkatzen du Sistema Integratuko Batzordean, hura ez 

dagoenean. 

 Zuzendaritzaren Arrisku eta Aukerekin lotutako informazioa identifikatu, 

ebaluatu eta haren jarraipena egiten du. 

INGURUMEN KUDEAKETA SISTEMAREN ARDURADUNA 

 Kudeaketa Sistemaren dokumentazio osoa burutzea (Eskuliburua, Prozedura 

Orokorrak, Kalitate prozedurak, ingurumen prozedurak eta jarraibide teknikoak). 

 Zuzendaritza Nagusiarekin batera, Kudeaketa Sistema ezartzea. 

 Kudeaketa Sistemaren dokumentazioaren kontrola eta banaketa egitea. 

 Sistemaren zenbait erregistro egitea, hauek, besteak beste: Prestakuntza plana, 

Barne Auditoria plana, Kalitate eta Ingurumen Aktak, etab. 

 Kudeaketa Sisteman esleitzen zaizkion lanak eta funtzioak bere gain hartzea. 

PLANGINTZA ETA PROIEKTU ZUZENDARITZA 

 Kanpoko dokumentazioa kontrolatzea (Arauak, arautegiak, etab.), I+G+B, 

Kalitate eta Ingurumen zuzendaritzarekin koordinatuta, eta haiek betetzen direla 

kontrolatzea. 

ERAIKUNTZA ZUZENDARITZA 

 Kanpoko dokumentazioa kontrolatzea (Arauak, arautegiak, etab.), I+G+B, 

Kalitate eta Ingurumen zuzendaritzarekin koordinatuta ,eta haiek betetzen direla 

kontrolatzea.  

 Obrako ingurumen ikuskapenak onartzea eta haien jarraipena zaintzea. 
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INSTALAZIO ETA MANTENTZE-LANETAKO ZUZENDARITZA 

 Kanpoko dokumentazioa kontrolatzea (Arauak, arautegiak, etab.), I+G+B, 

Kalitate eta Ingurumen zuzendaritzarekin koordinatuta, eta haiek betetzen direla 

kontrolatzea.  

 Obrako ingurumen ikuskapenak onartzea eta haien jarraipena zaintzea. 

PROIEKTU ARDURADUNA 

 Idazketa lana lizitazioaren oinarriekin, indarrean dagoen legediarekin eta 

araudiarekin eta Bezeroaren eskakizunekin eta Kudeaketa Sistema 

Integratuaren Eskuliburuarekin bat etorriz burutzen dela ziurtatzea. 

 Plangintza eta Proiektu Zuzendariaren edo Instalazio eta Mantentze-lanetako 

Zuzendariaren esanetara dago zuzenean. 

OBRA ZUZENDARITZA 

 Eraikuntza lana Proiektuan onarturiko dokumentazioarekin, indarrean dagoen 

legediarekin eta araudiarekin eta Eskuliburuarekin bat etorriz burutzen dela 

ziurtatzea. 

 Eraikuntza Zuzendariaren edo Instalazio eta Mantentze-lanetako Zuzendariaren 

esanetara dago zuzenean. 
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JARDUKETAREN KOORDINATZAILEA  

 Jarduketaren hasierako betekizunak identifikatzen ditu. 

 Baliabideak eta interesdunak koordinatzea eta kudeatzea jarduketaren fase 

guztietan: Proiektua, Eraikuntza eta Ustiapena. 

 Ekintza-plana eta horren jarraipena kontrolatzea. 

 Jarduketa osoaren kudeaketa dokumentalaren arduraduna. 

 Aurrekontuaren kudeaketaren kontrola eta jarduketaren planifikazioa. 

 Sistemaren prozeduretan bertan jasotakoak jasotzea.  
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INGURUMEN ARLOKO ALDERDIAK 

Ingurumen jarduketaren hobekuntza, jarduerekin eta sortutako ingurumen eraginekin 

erlazionaturiko ingurumen alorreko alderdi zuzen, zeharkako eta potentzial guztien 

identifikazioan eta ebaluazioan oinarritzen da. 

ETSn sortzen diren ingurumen alorreko alderdi guztien identifikazioa eta ebaluazioa 

egiten da urtero, azpimarragarrienen zerrenda eginez. Alderdi azpimarragarri horiek 

kontrolatu egiten dira. 

Hemen identifikatzen diren alderdi guztiak bulegoetan egiten den jarduerarekin loturik 

daude, erakundearen barruan ohikoak eta ez ohikoak diren baldintzetan: 

ALDERDIA ERAGINA 

HONDAKINAK 

Erabilitako papera Eragin posiblea ingurunean 

Zaborra orokorrean (RSU) Eragin posiblea ingurunean (lurra/urak) 

Ontziak, edukiontziak eta 
bildukinak, produktu toxikorik 
izan ez badute  

Eragin posiblea ingurunean (lurra/urak) 

Fluoreszenteak Eragin posiblea ingurunean (lurra/urak) 

Pilak Eragin posiblea ingurunean (lurra/urak) 

Inprimagailuen tonerra eta 
kartutxoak 

Eragin posiblea ingurunean (lurra/urak) 

Ekipo informatiko zaharkituak Eragin posiblea ingurunean (lurra/urak) 

Informatikako galkorrak 

(disketeak eta CDak) 
Eragin posiblea ingurunean (lurra/urak) 

KONTSUMOAK 

Ur kontsumoa Baliabide naturalen murrizketa (hidrikoak) 

Elektrizitate kontsumoa 
Baliabide naturalen murrizketa (erregai 

fosilak) 

Paper kontsumoa Baliabide naturalen murrizketa (basoak) 

ISURKETAK 
Hondakin uren isurketa 

kolektoreen sarean  
Eragin posiblea ingurunean (ura) 

EMISIOAK 
CO2 isurketak, erakundearen 
ibilgailuetan eta 

norbanakoenetan  

Eragina ingurunean (airea) 

Horrez gain, 2017tik aurrera, eta sistema ISO 14001:2015 bertsiora egokitu denez, 

azpi-kontratek bulegoetan egiten dituzten jardueretatik (garbiketa eta gremioak 

orokorrean) eratorritako alderdiak ere hartuko dira kontuan: hondakinak, sortutako 

isurketak eta jarduera bakoitzari lotetsitako kontsumoak. 

ETSk alderdi horiek honako irizpide hauen arabera ebaluatzen ditu: 

- Hondakinak: Izaera eta kopurua. 

- Isurketak: Ez dira esanguratsutzat hartzen, kontrolatu gabeko egoeraren 

ondoriozko karga kutsakorrak ez badaramatzate. 

- Ur kontsumoa: Zentro bakoitzeko ur kontsumoa kontuan hartzeko modukotzat 

ulertuko da pertsonako erregistraturiko kontsumoen batezbestekoa baino %15 

handiagoa baldin bada. 
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- Elektrizitate kontsumoa: Pertsona bakoitzeko energia elektrikoaren 

kontsumoaren balioa erregistraturiko kontsumoen batezbesteko balioa baino 

%15 handiagoa baldin bada, kontsumo hori kontuan hartzeko modukotzat 

ulertuko da. 

- Paper kontsumoa: Urteko kontsumoaren balioa ezarritako adierazlea baino %15 

handiagoa baldin bada, produkzio muturretan justifikatutako zergatirik gabe, 

kontsumo hori kontuan hartzeko modukotzat ulertuko da, baldin eta 

kontsumitutako paper birziklatu ehunekoa guztiaren %60koa bada. Ehuneko hori 

txikiagoa bada, alderdia zuzenean hartuko da esanguratsutzat.  

- CO2 emisioak: erakundeko ibilgailuen CO2 emisioen urteko balioa aurreko 

urtekoa baino %10 altuagoa denean, alderdi hori esanguratsua dela ulertuko da. 

Azpi-kontratetatik sortutako alderdiak ebaluatzeko irizpide hau hartu da kontuan: 

- Azpi-kontratekin erlazionatutako alderdiak: esanguratsutzat hartuko dira 

kontratatutako enpresak ez duenean ziurtatutako kudeaketa sistemarik eta ez 

duenean indarrean dagoen ingurumen arautegia betetzeari buruzko 

konpromisorik. 

Irizpide horien arabera, 2020 datuekin 2021ean egindako ebaluazioaren ondorioz 

garrantzitsutzat hartzen diren irizpideak hauek dira: 

INSTALAZIOA INGURUMEN ALDERDI ESANGURATSUAK 

Albia Hondakina Erabilitako papera 

Amara 
Hondakina Pilak 

Kontsumoa Ura 

Atxuri 
Hondakina Pilak 

Kontsumoa Ura 

Sistemaren helburuetan ez dira alderdi horiek sartzen, izan ere, pilen kasuan alderdi 

hori beren izaerarengatik da esanguratsua, ez kantitatearengatik, eta erabilitako 

paperaren sorrera jarduerarekin berarekin erlazionatutako alderdia da. Amarako eta 

Atxuriko ur-kontsumoari dagokionez, ez da sentsibilizazio-helbururik sartu; izan ere, 

gorakada gertatu da ur-garrafak kendu direlako eta iturriak sarera konektatu direlako, 

Covid-aren ondoriozko garbiketa handiagoaz gain. Helburuen planean zeharkako alderdi 

esanguratsuak sartzen dira, aurrerago jasotzen den bezala, beherago 37 orrialdean. 

Horrez gain, Azpi-kontratekin erlazionatutako alderdien ebaluazioaren (ISO 14001:2015 

bertsioa) ondorioz, hiru zentroetan aritzen diren garbiketa enpresak eta bestelako 

gremioak identifikatu dira eta alderdiak ez direla esanguratsuak ulertu da, denek baitute 

ingurumen ziurtagiria edo ingurumen konpromisoa.  
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URAREN KUTSADURAREKIN ERLAZIONATUTAKO ERAGINAK  

Ura kutsatzean, materia arraroak sartzen dira, hala nola mikroorganismoak, produktu 

kimikoak, industria-hondakinak eta beste mota batzuetakoak, edo hondakin-urak. 

Materia horiek uraren kalitatea hondatzen dute, eta alferrikakoa bihurtzen dute bilatzen 

diren erabileretarako. Itsaso, ibai eta lakuetako ur kutsatuak bertan bizi diren animalia- 

eta landare-espezieen heriotza eragin dezake, eta baita espezie batzuen gehiegizko 

hazkundea ere, inguruko ekosistema naturala hautsiz. Bestalde, kutsatutako ura ez da 

giza kontsumorako egokia, osasunari kalte egiten dioten substantziak eta gaixotasunak 

eragiten dituzten mikroorganismoak dituelako. 

LURZORUAREN KUTSADURAREKIN ERLAZIONATUTAKO ERAGINAK   

Degradatu ezin diren substantzia toxikoek, hala nola metal astunek edo degradazio 

natural geldoa dutenek, arrisku handia dakarte giza osasunerako eta ekosistemetarako, 

denbora luzez egoten baitira ingurune naturaleko osagaiekin kontaktuan. Zaborrak 

kutsatutako lurzoruak izurriteak, intsektuak eta karraskariak sor ditzake, pertsonen 

osasunari kalte eginez eta usain desatseginak sortuz. 

BALIABIDE NATURALEN MURRIZKETAREKIN ERLAZIONATUTAKO ERAGINAK    

Gaur egun, ingurumenaren narriadura gero eta handiagoa eta baliabide naturalen 

agorpena dira planetari eragiten dioten arazo nagusietakoak. Hidrokarburoetan 

oinarritutako egungo eredu energetikoa ez da iraunkorra. Hori ordezkatzeko, eredu 

berria behar da, haren erabilera hobean eta energia-iturri berriztagarrien ikerketan 

oinarritua, eta baita kontsumo eraginkorragoa ere, bereziki hiri-inguruneetan. 

AIREAREN KALITATEAREKIN ERLAZIONATUTAKO ERAGINAK    

Atmosfera funtsezkoa da bizitzarako, eta, beraz, bere aldaketek eragin handia dute 

gizakiarengan eta beste izaki biziengan, eta, oro har, planeta osoan. Oso ingurune 

konplexua da, eta egoera are konplexuagoa eta aztertzeko zailagoa bihurtzen da giza 

jatorriko emisio asko gehitzen zaizkionean, azken hamarkadetan gertatzen ari den 

bezala. 
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Erakundearen ingurumen-alderdi zuzenekin erlazionatutako adierazleak eta egokiak 

diren beste batzuk: 

OINARRIZKO ADIERAZLEAK 

Energia eraginkortasuna Elektrizitatearen kontsumoa 

Eraginkortasuna materialen 

kontsumoan 

Paper kontsumoa 

Ordenagailu kontsumoa 

Inprimagailu kontsumoa 

Mugikor kontsumoa 

CD kontsumoa 

DVD kontsumoa 

Toner kontsumoa 

Pila kontsumoa 

Gasolina kontsumoa 

Gasolio kontsumoa 

Ur garrafa kontsumoa 

Plastikozko edalontzi kontsumoa 

Ura Ur kontsumoa 

Hondakinak 
 

Paper hondakinak 

Plastiko hondakinak 

Hondakin organikoak 

Pilak 

Tonerrak 

Cdak 

Disketeak 

Kartutxoak 

Ekipo elektronikoak 

Bio-aniztasuna Lurzoruaren okupazioa 

Emisioak CO2 emisioak 

Ingurumen alderdi potentzialtzat hartuko dira gertakari/istripu posibleen egoerekin 

erlazionaturikoak. Alderdi horiek gertakariaren maiztasunaren eta larritasunaren 

arabera ebaluatuko dira. 

Ondoren erakundearen alderdi esanguratsuak adierazten dira, bakoitzak loturik dituen 

alderdiekin, bulegoetan burututako jarduerari buruzkoak:  

ALDERDI POTENTZIALA ERAGIN POTENTZIALA 

SUTEA 

Hondakinen sorrera 
Eragin posiblea ingurunean 
(lurra/ura) 

Errekuntza gasen emisioa  Eragin posiblea airean 

Suak itzaltzen erabilitako 
uraren isurketa  

Eragin posiblea ingurunean (ura) 

EZUSTEKO 

ISURKETA 

Gai toxikoak daramatzan 

isurketa  
Eragin posiblea ingurunean 

Egindako alderdi horien ebaluazioan ez da aurkitu esanguratsua izan daitekeen larrialdi 

egoeraren ondoriozko inolako alderdirik. 
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Ingurumen-kudeaketako jardunbide onenei, ingurumen-jokabidearen sektore-

adierazleei eta administrazio publikoaren sektorerako bikaintasun-parametro 

konparatiboei buruzko erreferentziazko dokumentu sektoriala aztertzearen ondorioz, 

1221/2009 Erregelamenduaren ondorioetarako (Batzordearen 2018ko abenduaren 

19ko 2019/61 (EB) Erabakian argitaratuta), adierazle hauek argitaratzea eta aztertzea 

erabaki da:  

INGURUMEN-JOKABIDEAREN SEKTORE ADIERAZLEAK   

1. Energia-kontsumoa kudeatzea eta minimizatzea  

Urteko energia-kontsumo osoa 

Berotegi-efektuko gasen urteko emisio osoak 

2. Ur-kontsumoa kudeatzea eta minimizatzea  

Urteko ur-kontsumo osoa 

3. Hondakinen sorrera kudeatzea eta minimizatzea   

Bulegoko hondakinen urteko sorrera osoa 

Bulegoko hondakin birziklatuen urteko bolumen osoa  

4. Bulegoko paperaren eta material suntsikorraren erabilera minimizatzea  

Bulegoko paper kantitatea eguneko 

"Ingurumena errespetatzen du" dioen ziurtagiria daraman bulegoko papera 

5. Lanetik etxerako joan-etorrien eta laneko bidaien ingurumen eragina ahalik eta txikiena 

izatea.  

Langileen joan-etorri jasangarriak sustatzea   

Karbonoaren aurrekontua bidaia profesionaletarako  

Bideo-konferentzietarako instalazioak   

6. Lehendik dauden eraikin publikoen energia-eraginkortasuna handitzea, energiaren 
jarraipenaren eta kudeaketaren bitartez, eta jokabide-aldaketa sustatzea  

Energia-eraginkortasunari buruzko prestakuntza  

7. Kutsadura akustikoaren jarraipena, kartografiatzea eta murrizketa  

Muga-balioak gainditzen dituzten neurketak  

8. Ingurumen-irizpideak kontratu publiko guztietan modu sistematikoan sartzea  

Ingurumen-irizpideak dituzten lizitazioak   
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Erakundeko zeharkako alderdi garrantzitsuenak, ETS Zuzendaritza Fakultatibo gisa 

aritzen den obrak burutzen dituzten kontratistek sortutakoak dira. 2020an zehar, ETS 

30 obratan aritu izan da Zuzendaritza gisa. Horietako gehienak oso obra handiak dira, 

eta ia guztiek Ingurumen Eragineko Adierazpena dutenak. Obra horietako batzuk urte 

horretan hasi dira, baina gehienak irekita zeuden aurreko ekitaldietatik. 

2020an egikaritze fasean egon diren obren zerrenda 
I.E.A. 

BAI BAI 

Txurdinaga SEko balaztatze energia berreskuratzea   X 

Esperantza kalean pilotaleku berria eraikitzea  X 

Kukullagako geltokian estalki fotovoltaiko bat diseinatzea eta gauzatzea   X 

Atxuri-Bolueta tartea tranbiarako egokitzeko eraikuntza proiektua   X 

Tranbia Gasteiztik Salburura luzatzeko eraikuntza-proiektua. 2. fasea  X  

Kukullagako kotxetegiak eraikitzeko proiektua   X 

Gasteiz, Atxuri-Bolueta eta Kukullagako tranbiatan hainbat instalazio 
egiteko obrak (3 guztira) 

 X 

Sondika-Larrondo kateamendu berria  X 

Amorebietako geralekua birgaitzeko eraikuntza-proiektua   X 

Gernikako geltokiaren estalkia birgaitzeko proiektua   X 

Maltzagako geltokiko trenbidea modernizatzeko lanak   X 

Zankoetako larrialdi-lanak, I. eta II. faseak   X 

Durangoko sarbide berriko instalazioen obrak   X 

Karakateko gurutzaketako seinaleztapena   X 

Durangoko geltokirako sarbide berria eraikitzeko proiektua   X 

Topoaren trenbideko zirkuituen berrikuntza   X 

Donostialdeko Metroaren Lugaritz-Mirakontxa tartearen eraikuntza 

proiektua 
X  

Donostialdeko Metroaren Mirakontxa-Easo tartearen eraikuntza 
proiektua. Obra hori bertan behera geratu da eta beste bat esleitu da  

X  

Zubieta Mirakontxa-Easo larrialdiko obra   X 

Topoaren tunelaren hondeaketa eta euspena   X  

Usurbilgo Trakzio Azpiestazio Elektrikoaren obra   X 

Irun-Kolonen katigamendu berria egiteko obra    X 

Hendaiako geltoki berria eraikitzeko proiektua (Frantzia)  X 

Hendaiako behin-behineko geltokia eraikitzeko obra   X 

Santurtziko Altzaga kaleko etxebizitzak birgaitzeko proiektua  X 

Euskadiko Trenbide Sare Berriaren Plataformaren Eraikuntza. Hernani-
Astigarraga tartea 2. Fasea 

X  

Ergobiako goiko pasabideko eraikuntza proiektua. Euskadiko Trenbide 

Sare Berria. Hernani-Astigarraga tartea 
X  

Ergobiako oinezkoentzako pasabideko eraikuntza proiektua. Euskadiko 
Trenbide Sare Berria. Hernani-Astigarraga tartea 

X  

 
Gasteiz-Bilbo-Donostia Abiadura Handiko lineako tuneletan 
larrialdietarako irteera berriak egitea. Bergara-Astigarraga tartea 

X  

Atotxako geltokia birmoldatzeko obra   X 
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Ondoren kontraten jarduketen ondoriozko zeharkako alderdi ohikoenak aipatuko ditugu 

(ohiko egoerei zein ez ohikoei eta istripuetakoei dagozkienak: 

ALDERDIA ERAGINA 

HONDAKINA
K 

Aerosolak Eragin posiblea lurrean eta uretan  

Plastikozko edukiontzi kutsatuak Eragin posiblea lurrean eta uretan  

Metalezko edukiontzi kutsatuak Eragin posiblea lurrean eta uretan  

Kutsatutako ontzi hutsak  Eragin posiblea lurrean eta uretan  

Hidrokarburoak dauzkaten 

hondakinak   
Eragin posiblea lurrean eta uretan  

Hidrokarburoen nahasketa  Eragin posiblea lurrean eta uretan  

Xurgatzaileak eta material 

inpregnatuak  
Eragin posiblea lurrean eta uretan  

Erabilitako olioak Eragin posiblea lurrean eta uretan  

Olio iragazkiak Eragin posiblea lurrean eta uretan  

Koipe Agortuak Eragin posiblea lurrean eta uretan  

Berunezko bateria agortuak Eragin posiblea lurrean eta uretan  

Itsasgaren eta zigilatzaileen 
hondarrak  

Eragin posiblea lurrean eta uretan  

Pinturen eta bernizen hondakinak  Eragin posiblea lurrean eta uretan  

Ur oliotsuak  Eragin posiblea lurrean eta uretan  

Hormigoia Eragin posiblea lurrean eta uretan  

Zurak Eragin posiblea lurrean eta uretan  

Plastikoak Eragin posiblea lurrean eta uretan  

Eraikuntzako eta eraispeneko 
hondakinak, nahasketak 

Eragin posiblea lurrean eta uretan  

Hormigoi, adreilu eta material 
zeramiko nahasketak 

Eragin posiblea lurrean eta uretan  

Lohiak eta hondakin-urak  Eragin posiblea lurrean eta uretan  

Metal nahasiak (txatarrak)  Eragin posiblea lurrean eta uretan  

Papera eta kartoia Eragin posiblea lurrean eta uretan  

Asfalto hondarrak Eragin posiblea lurrean eta uretan  

Inausketen hondarrak  Eragin posiblea lurrean eta uretan  

Lur geldoak eta ez-arriskutsuak Eragin posiblea lurrean eta uretan  

Hondeaketako soberako lurrak Eragin posiblea lurrean eta uretan  

Isolamenduko materialak Eragin posiblea lurrean eta uretan  

Hiri-hondakin solidoak  Eragin posiblea lurrean eta uretan  

Toner agortua  Eragin posiblea lurrean eta uretan  

Komunetako hondakin kimikoak  Eragin posiblea lurrean eta uretan  
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ISURKETAK 

Osasun uren isurketak obrako 
etxoletatik eta Aholkularitza 
teknikoko bulegoetatik 

Eragin posiblea uretan 

Arazketa sistemetatik datozen uren 
hondakinak 

Eragin posiblea uretan 

ZARATA 

Obrak gauzatzearekin eta 
makinekin eta ibilgailuekin 
erlazionaturiko eguneko zaratak 

Eragina inguruko zarata kalitatean 

Obrak gauzatzearekin 
erlazionaturiko gaueko zaratak 

Eragina inguruko zarata kalitatean 

EZ OHIKO EGOEREI ETA ISTRIPUEI DAGOZKIEN ZEHARKAKO ALDERDIAK 

SUTEA 

Hondakinen sorkuntza 
Eragin posiblea ingurumenean 
(lurzorua/ura)  

Errekuntzako gasen isuria  Eragin posiblea airean  

Sua itzaltzeko erabilitako uraren 
suria  

Eragin posiblea ingurunean (ura)  

IHESAK 

Produktu kimikoen jarioak  Eragin posiblea lurzoruan eta uretan 

Arazketa-sistemetako akatsen 
ondoriozko isurketa kutsagarriak  

Eragina uretan 

Erregaien isuriak Eragin posiblea lurzoruan eta uretan 

ETSk irizpide hauen arabera ebaluatzen ditu bere lanak, esanguratsuenak aukeratu ahal 

izateko:  

 Ingurumenean duten eragin maila: obraren kokagune fisikoa, Ingurumen 

Eraginari buruzko Adierazpenik duen ala ez eta Jabari Publiko Hidrauliko batetik 

gertu dagoen ala ez (1. irizpidea). 

 Obraren hasierako aurrekontua: 10M€-tik gorakoa edo beherakoa izatearen 

arabera (2. irizpidea). 

Obra bat esanguratsutzat hartuko da 1. irizpideko BAI 1 baldin badu eta 2. irizpideko 2 

bai baldin baditu. Horietatik, urtean zehar Ez Adostasun gehien dituzten lanen %20 

inguru aukeratzen da. 

Aukeratutako obretatik, kalitate eta ingurumen arduradunak ingurumen alderdiak 

ebaluatzen ditu, irizpide hauen arabera: 

1. Hondakinak: hondakinaren izaeraren, kopuruaren eta medio hartzailean duen 

eraginaren arabera. 

2. Isurketak: magnitudearen eta larritasunaren arabera. 

3. Zarata: magnitudearen eta larritasunaren arabera. 

Epealdi horretan 5 lan esanguratsu atera dira, tranbiako 1, obra zibileko 2 eta trenbide 

sare berriko 2. Horien artean, 1,2 ezarritako ehunekora heltzen direla erabaki da, 

ingurumen alorreko ez adostasun gehiagorekin. Beraz, bi obratako datuak aurkeztea 

erabaki da:  

 Donostialdeko Metroaren Lugaritz-Mirakontxa tartearen eraikuntza proiektua  

 Hernani-Astigarraga tartearen eraikuntza-proiektua, II. fasea  
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Alderdiak aukeratutako obrarako ebaluatzen dira, alderdi horietako irizpide bakoitzerako 

puntuazioak gehituz. Emisioei eta kontsumoei buruzko alderdiak ez dira ebaluatzen, ez 

baitago ebaluazioa egiteko daturik. Esanguratsutzat hartzen dira talde bakoitzean 

puntuaziorik altuena duten alderdiak (hondakinei, isurketei edo zarata emisioei 

buruzkoak.  

Bi obra horien ondoriozko zeharkako alderdiak hauek izan dira:  

Donostialdeko Metroaren 

Lugaritz-Mirakontxa 

tartearen eraikuntza 

proiektua 

HONDAKINAK Xurgatzaileak, iragazteko materiala  

ISURKETAK 
Obrak gauzatzearekin lotutako gaueko zaratak 
(baita trenbideko zirkulazioa ere) 

Euskadiko Trenbide Sare 
Berria: Hernani-Astigarraga 
tartea, II. fasea   

HONDAKINAK Lur geldoak eta ez-arriskutsuak  

ISURKETAK 
Urumea ibaiko eta obren eragin-eremuko erreka 
subsidiarioetako ur-analisiak (isuriak). 

Zeharkako alderdi esanguratsu horiek ebaluatu eta aztertu dira Erakundearen 

ingurumen helburuak definitzeko orduan, eta programan helburu hauek sartzen dira:  

Obrak aldizka bisitatzea, ingurumen-alderdiak berrikusiz, eta ETSko ingurumen-

arduradunak 1000l baino gehiagoko PQen eta erregaien biltegiratzeen kudeaketaren 

jarraipena eta kontrola egitea, alde batera utzita obra-zuzendaritzak egindako 

ingurumen-kontrola, eta hiri-inguruneetan ingurumen-eragina duten gaueko 

mantentze-lanen obren aurretiko jakinarazpena eragindako udalerrietako udalei 

(38/2015 Legeak salbuetsita baikaude).                                  

Jasotzen ez diren gainerako alderdi garrantzitsuei dagokienez, ETSk ez du eragin 

zuzenik.  
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ERAKUNDEKO INGURUMEN ALDERDI ZUZENEKIN ERLAZIONATURIKO 

OINARRIZKO ADIERAZLEEN DATUAK 

Ondoren, erakundearen ingurumen alderdi zuzenekin erlazionaturiko oinarrizko 

adierazleen ingurumen datuak ematen dira, adierazle bakoitzari dagozkion A zifra 

(neurketa unitatea) eta R zifra emanez (A/B, B pertsona kopurua izanik: 97 Albian, 31 

Atxurin eta 35 Amaran eta 288 erakundean orokorrean). 

ERAGINKORTASUNA MATERIALEN KONTSUMOAN  

PAPER KONTSUMOA 

Puntu honetan ematen diren datuak Kg unitateetan jasotzen dira, EMAS Araudiak 

eskatzen duen Tm-tan eman beharrean, oso kantitate txikiak direlako eta Tm unitatetan 

esangarritasuna galtzen dutelako. 

INSTALAZIOA 

2017 2018 2019 2020 

A zifra 

kg 

R zifra 
Kg/perts
onako 

A zifra 

kg 

R zifra 
Kg/perts
onako 

A zifra 

kg 

R zifra 
Kg/perts
onako 

A zifra 

kg 

R zifra 
Kg/perts
onako 

ALBIA 6.646,15 61,84 4.071,51 38,08 3.023,7 30,34 2.145,53 21,86 

AMARA 274,43 8,06 1.047,82 29,11 399,17 11,78 374,22 11,88 

ATXURI 249,48 10,41 124,74 4,80 324,33 12,47 224,53 7,86 

Paper-kontsumoaren datuak fakturen bitartez erregulatzen dira. Emaitzei dagokienez, 

Atxurin eta Albian oso beherakada handia gertatu da, eta Amarako kontsumoa oso 

antzekoa izan da. Murrizketa horiek 2020ko urtearen tarte batean izan dugun alarma-

egoerarekin dute zerikusia, eta pertsona asko telelana egiten aritu baitira. Albian, 

gainera, 2018az geroztik ipadak gehitu dituzte kontratazio mahaietan. Hona hemen 

datu horiek, grafiko honetan: 

 

Paperaren kontsumoaren bilakaera pertsona eta zentro bakoitzeko.  
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UR KONTSUMOAK 

INSTALAZIOA 

2017 2018 2019 2020 

A Zifra 
m3 

R Zifra 
m3/ 

pertsonako 

A Zifra 
m3 

R Zifra 
m3/ 

pertsonako 

A Zifra 
m3 

R Zifra 
m3/ 

pertsonako 

A Zifra 
m3 

R Zifra 
m3/ 

pertsona
ko 

ALBIA 309,00 3,06 287,00 2,88 280,00 2,88 226,00 2,32 

AMARA 148,00 4,48 156,30 4,34 160,4 4,90 182,40 5,87 

ATXURI  142,06 5,70 143,30 5,51 151,5 5,83 199,66 7,35 

Uraren kontsumoari buruzko datuak ETSren instalazioetan horretarako instalatutako 

kontagailuetan oinarrituta kontabilizatzen dira. Emaitzei dagokienez, Amaran eta 

Atxurin ur-kontsumoak gora egin du, ur-iturriak instalatu eta garrafak kendu direlako. 

Albian ere ur garrafen ordez  iturriak jarri badira ere, kontsumoa murriztu egin da 

aurreko aldiarekin alderatuta, telelana nahiko modu jarraituan egin delako, ez bakarrik 

alarma-egoeran, baita hurrengo hilabeteetan ere, eta, aldiz, Aginte Postuetan langileak 

eta Aginte Postuak, berriz, funtsezko zerbitzua izan dira. 

Osasun uren isurketei dagozkien metro kubikoak, kontsumitutako uraren metro 

kubikoei dagozkie. 

 

Ur kontsumoaren bilakaera pertsona eta zentro bakoitzeko  
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ENERGIA KONTSUMO OSOA 

Atal honetan elektrizitate kontsumoari dagozkion datuak baino ez dira jasotzen, erregai 

kontsumoa ibilgailuen erabilerarekin erlazionatuta baino ez baitago, ez jarduerarekin 

erlazionatuta. 

INSTALAZIOA 

2017 2018 2019 2020 

A Zifra 
Kwh 

R Zifra 
Kwh/ 

pertsona
ko   

A Zifra 
Kwh 

R Zifra 
Kwh/ 

pertsona
ko   

A Zifra 
Kwh 

R Zifra 
Kwh/ 

pertsonak
o   

A Zifra 
Kwh 

R Zifra 
Kwh/ 

pertsona
ko   

ALBIA 245.863 2.287 264.151 2.595 224.380 2.306 199.150 2.048 

AMARA 67.102 2.029 64.565 1.793 58.812 1.809 53.853 1.721 

ATXURI 52.021 2.080 54.387 2.092 51.729 1.990 45.101 1.662 

Elektrizitatearen kontsumoaren kontrola fakturen bitartez egiten da Albiari dagokionez, 

eta kontagailuaren bitartez Atxuriko eta Amarako Aginte Postuetan. Datuek erakusten 

digute kontsumo-ratioak nabarmen murriztu direla instalazio guztietan 2019 urtekoekin 

alderatuta, besteak beste, Covid-19ak eragindako pandemiaren ondorioz 2020an bizi 

izan zen garai berezia dela eta. 

Ondoren datuak era grafikoan erakusten dira. 

 

Elektrizitate kontsumoaren bilakaera pertsona eta zentro bakoitzeko. 
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Atal honetan erakusten diren datuek sarean kontsumitutako energia elektriko osoa 

erakusten dute.  

ENERGIA BERRIZTAGARRIAREN KONTSUMO OSOA  

Erakundearen energia merkaturatzaile hornitzaileak %100 iturri berriztagarrietatik 

jasotako energia erabiltzen du (merkatuen eta lehiaren batzorde nazionalak 2020AN 

EKOITZITAKO ENERGIARI BURUZKO ELEKTRIZITATEAREN ETIKETATZEARI BURUZKO 

AKORDIO-ITURRIA). 

HONDAKINAK 

Puntu honetan ematen diren datuak Kg unitateetan jasotzen dira, EMAS Araudiak 

eskatzen duen Tm-tan eman beharrean, oso kantitate txikiak direlako eta Tm unitatetan 

esangarritasuna galtzen dutelako. 

Hondakin arriskutsuen sorkuntza ondorengo taulan azaltzen da:  

PILA ZILINDRIKOAK ETA BOTOI FORMAKOAK 

INSTALAZIO

A 
MOTA 

2017 2018 2019 2020 

A Zifra 
kg 

R Zifra 
kg/ 

pertsona
ko 

A Zifra 
kg 

R Zifra 
kg/ 

pertsona
ko 

A Zifra 
kg 

R Zifra 
kg/ 

pertson
ako 

A Zifra 
kg 

R Zifra 
kg/ 

pertsona
ko 

ALBIA 

Pila 
zilindrikoak 

14,322 0,133 24,552 0,2531 14,487 0,1478 20,559 0,2119 

Botoi pilak 0,108 0,0010 0,354 0,0036 0,219 0,0022 0,474 0,0049 

AMARA 

Pila 

zilindrikoak 
1,023 0,028 2,706 0,0752 2,904 0,0968 1,98 0,0566 

Botoi pilak 0 0 0 0 0 0 0 0 

ATXURI 

Pila 
zilindrikoak 

2,904 0,112 7,788 0,2995 4,752 0,1828 5,181 0,1671 

Botoi pilak 0,051 0,0020 0,06 0,0023 0,102 0,0039 0,135 0,0044 

Hondakin arriskutsuak 
guztira 

18,867 0,111 35,46 0,223 22,464 0,146 28,329 0,1738 

Hondakinen kontrola, pilei dagokienez, horretarako dauden edukiontzien hileroko 

zenbaketaren bitartez egiten da. 2019an behera egin du sorkuntzak Amaran eta Atxurin 

eta nabarmen egin du gora Albiako kasuan. Gure prozesuan ez da ia pilarik sortzen, 

baina ETSk zerbitzu hori eskaintzen die langileei, pilen kudeaketaren alorrean 

kontzientziatzeko xedez. 
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Pila deposituen bilakaera hiru zentroetan 2017tik. 

Hondakin ez-arriskutsuen sorrera taula hauetan islatzen da: 

INFORMATIKAKO KONTSUMIGARRIAK 

HONDAKINAK 

2017 2018 2019 2020 

A Zifra 
kg 

R Zifra 
kg/ 

pertson
ako   

A Zifra 
Kg 

R Zifra 
kg/ 

pertson
ako   

A Zifra 
Kg 

R Zifra 
kg/ 

pertsona
ko   

A Zifra 
Kg 

R Zifra 
kg/ 

pertsona
ko   

TONER KARTUTXOAK 0 0 0 0 0 0 0 0 

INKJET KARTUTXOAK 0 0 0 0 0 0 0 0 

3,5’’-ko disketeak 0,220 0,002 0,350 0,004 0,100 0,001 0,120 0,001 

CD-ak 15,148 0,140 6,594 0,068 9,142 0,093 15,582 0,161 

Hondakin 
Informatikoak 
Guztira  

15,368 0,090 6,944 0,044 9,242 0,060 15,702 0,096 

INFORMATIKAKO 
OSAGARRIAK* 

200 1,176 190 1,194 85 0,552 386 2,368 

Informatikako kontsumigarrien hondakinen kontrola, horretarako dauden edukiontzien 

hileroko zenbaketaren bitartez egiten da.  
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Amaitu diren edo jada erabiltzen ez diren informatikako kontsumigarrien deposituaren eta kudeaketaren 

bilakaera 2017-2020 epealdian. 

2020n sortutako informatikako hondakin ez arriskutsu horien kopurua 2019koa baino 

handiagoa izan da, CDen kasuan batez ere, bulegoetan egin diren garbiketak direla 

eta. 

ERABILITAKO PAPERA ERAMATEA 

INSTALAZIOA 

2017 2018 2019 2020 

A Zifra 
Kg 

R Zifra 
Kg/ 

pertson
ako   

A Zifra 
Kg 

R Zifra 
Kg/ 

pertsona
ko   

A Zifra 
Kg 

R Zifra 
Kg/ 

pertsona
ko   

A Zifra 
Kg 

R Zifra 
Kg/ 

pertsona
ko   

ALBIA 3.210 29,72 3.588 36,99 3.693 37,68 7.202 74,25 

AMARA 920 25,55 730 20,27 710 23,66 620 17,71 

ATXURI  120 4,61 130 5,00 310 11,92 400 12,90 

GUZTIRA 4.250 25,00 4.448 27,97 4.713 30,60 8.222 50,44 

Erabilitako papera kentzearen kontrola Beotibarren eta Segi-hiruren fakturen bitartez 

egiten da. Ikusten denez, paperaren kontsumoak gora egin du Albian eta Atxurin, 

bulegoen garbiketen ondorioz, eta jaitsi egin da Amaran.  

Ondoren, ETSn erabilitako papera irudikatzen duten zenbait grafiko aurkezten 

dizkizuegu. 
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Erabilitako paperaren bilakaera balioztatua ETSko zentroetan 2017tik 

 

Zentroetatik jasota eramandako paperaren bilakaera pertsona bakoitzeko 2017tik 
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ORGANIKOAK ETA PLASTIKOAK ERAMATEA 

Hondakin horiek bulego nagusietan kontrolatzen dira eta officean sortzen dira. 

Aurreikusitako datuak dira. 

INSTALAZIOA 

2017 2018 2019 2020 

A Zifra 
Kg 

R Zifra 
Kg/ 

pertson
ako   

A Zifra 
Kg 

R Zifra 
Kg/ 

pertsonak
o   

A Zifra 
Kg 

R Zifra 
Kg/ 

pertsona
ko   

A Zifra 
Kg 

R Zifra 
Kg/ 

pertson
ako   

ALBIA 
ORGANIKOAK 

2.904 28,47 2.916 30,06 2.916 29,76 2.317 23,89 

ALBIA 
PLASTIKOAK 

1.452 14,24 1.458 15,03 1.458 14,88 1.311 13,52 

AMARA 
ORGANIKOAK  

726 20,17 729 20,25 729 24,30 747 21,34 

AMARA 
PLASTIKOAK  

363 10,08 365 10,13 365 12,15 374 10,67 

ATXURI 
ORGANIKOAK  

726 27,92 729 28,04 729 28,04 747 24,10 

ATXURI 
PLASTIKOAK  

363 13,96 365 14,02 365 14,02 374 12,05 

GUZTIRA 6.534 38,43 6.562 41,27 6.562 42,61 5.870 36,01 

Ratioak kontuan hartuta, egiazta daiteke hondakin organikoen eta plastikoaren sorrera 

murriztu egin dela, batez ere Albian, bai A zifran, bai R zifran, egoera pandemikoaren 

ondorioz; izan ere, 2020an office-a itxi egin zen eta telelana egin zen. 

2020an nabarmendu behar den larrialdi-egoera pandemiak mundu mailan eragindakoa 

da, eta, logikoki, erakundearen egunerokotasuna nahastu du. 

HONDAKINEN URTEKO SORRERA, GUZTIRA 

HONDAKINA  

2017 2018 2019 2020 

A zifra 
Tm 

R zifra 
Tm/ 

pertson
ako 

A zifra 
Tm 

R zifra 
Tm/ 

pertsonak
o 

A zifra 
Tm 

R zifra 
Tm/ 

pertsona
ko 

A zifra 
Tm 

R zifra 
Tm/ 

pertson
ako 

ARRISKUTSUAK 
GUZTIRA  

0,0189 1,11-4 0,0355 2,23-4 0,0225 1,46-4 0,0283 1,74-4 

EZ 
ARRISKUTSUAK 
GUZTIRA  

10,999 0,065 11,207 0,070 11,369 0,0748 14,494 0,0889 

HONDAKINAK 
GUZTIRA  

11,018 0,065 11,242 0,070 11,391 0,0749 14,522 0,0891 
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INGURUMEN PORTAERARI BURUZKO BESTE ADIERAZLE BATZUEN DATUAK  

Ondoren, ETSko beste adierazle batzuekin erlazionatutako ingurumen datuak 

deskribatzen dira. A zifra 2020ko eragin/kontsumo osoa izango da, eta R zifrak A/B 

arteko erlazioa adieraziko du, B langile kopurua izanik: 97 Albian, 31 Atxurin eta 35 

Amaran 2020. urterako eta 288 erakundean orokorrean. Datuak 2017tik alderatzen dira 

ERAGINKORTASUNA MATERIALEN KONTSUMOAN  

ORDENAGAILU 
KONTSUMOA 

2017 2018 2019 2020 

A Zifra 
Unitatea 

R Zifra 
Uni/per 

A Zifra 
Unitatea 

R Zifra 
Uni/per 

A Zifra 
Unitatea 

R Zifra 
Uni/per 

A Zifra 
Unitatea 

R Zifra 
Uni/per 

ALBIA 29 0,27 31 0,32 41 0,42 37 0,38 

ATXURIKO A.P. 0 0 2 0,08 0 0 0 0 

AMARAKO A.P. 1 0,03 0 0 0 0 0 0 

 

INPRIMAGAILU / 
KAMERA / 
ENTZUNGAILU 
KONTSUMOA* 

2017 2018 2019 2020 

A Zifra 
Unitatea 

R Zifra 
Uni/per 

A Zifra 
Unitatea 

R Zifra 
Uni/per 

A Zifra 
Unitatea 

R Zifra 
Uni/per 

A Zifra 
Unitatea 

R Zifra 
Uni/per 

ALBIA 1 0,01 3 0,03 13 0,13 33 0,34 

ATXURIKO A.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 

AMARAKO A.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 

* 2020. urteaz geroztik, inprimagailuak, kamerak eta entzungailuak kontzeptu honetan sartzen dira.  
 

MUGIKOR KONTSUMOA 

2017 2018 2019 2020 

A Zifra 
Unitatea 

R Zifra 
Uni/per 

A Zifra 
Unitatea 

R Zifra 
Uni/per 

A Zifra 
Unitatea 

R Zifra 
Uni/per 

A Zifra 
Unitatea 

R Zifra 
Uni/per 

ERAKUNDEA 
OROKORREAN 

144 0,54 38* 0,14 197 0,72 55 0,19 

2020an, horietatik 20 soilik izan dira erabat berriak, eta gainerako 35ak birziklatutako mugikorrak izan 

dira. 
 

CD KONTSUMOA 

2017 2018 2019 2020 

A Zifra 
Unitatea 

R Zifra 
Uni/per 

A Zifra 
Unitatea 

R Zifra 
Uni/per 

A Zifra 
Unitatea 

R Zifra 
Uni/per 

A Zifra 
Unitatea 

R Zifra 
Uni/per 

ALBIA 227 2,10 1.200 12,37 227 2,32 125 1,29 

ATXURIKO A.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 

AMARAKO A.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

TONER KONTSUMOA 

2017 2018 2019 2020 

A Zifra 
Unitatea 

R Zifra 
Uni/per 

A Zifra 
Unitatea 

R Zifra 
Uni/per 

A Zifra 
Unitatea 

R Zifra 
Uni/per 

A Zifra 
Unitatea 

R Zifra 
Uni/per 

ALBIA 126 1,17 64 0,66 1 0,01 12 0,12 

ATXURIKO A.P. 11 0,42 11 0,42 0 0 2 0,06 

AMARAKO A.P. 17 0,47 10 0,28 0 0 0 0 
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DVD KONTSUMOA 

2017 2018 2019 2020 

A Zifra 
Unitatea 

R Zifra 
Uni/per 

A Zifra 
Unitatea 

R Zifra 
Uni/per 

A Zifra 
Unitatea 

R Zifra 
Uni/per 

A Zifra 
Unitatea 

R Zifra 
Uni/per 

ALBIA 750 6,94 1.335 13,76 220 2,24 85 0,88 

ATXURIKO A.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 

AMARAKO A.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

PILA KONTSUMOA 

2017 2018 2019 2020 

A Zifra 
Unitatea 

R Zifra 
Uni/per 

A Zifra 
Unitatea 

R Zifra 
Uni/per 

A Zifra 
Unitatea 

R Zifra 
Uni/per 

A Zifra 
Unitatea 

R Zifra 
Uni/per 

ERAKUNDEA 
OROKORREAN 

157 0,59 56 0,21 86 0,31 232 0,81 

 

GASOLINA KONTSUMOA 

2017 2018 2019 2020 

A Zifra 
litroak 

R Zifra 
l/perts 

A Zifra 
Litroak 

R Zifra 
l/perts 

A Zifra 
Litroak 

R Zifra 
l/perts 

A Zifra 
Litroak 

R Zifra 
l/perts 

ERAKUNDEA 
OROKORREAN 

186,16 0,697 5.538 20,43 15.688 57,25 16.505 57,31 

Gasolina kontsumoak gora egin du, automobil guztiak GNC gasa (Gas Natural Kontzentratua) 

eta gasolina daramaten bifuel automobilak direlako eta ibilgailu partikularrak barne hartzen 

direlako 

GASOLIO KONTSUMOA 

2017 2018 2019 2020 

A Zifra 
litroak 

R Zifra 
l/perts 

A Zifra 
Litroak 

R Zifra 
l/perts 

A Zifra 
Litroak 

R Zifra 
l/perts 

A Zifra 
Litroak 

R Zifra 
l/perts 

ERAKUNDEA 
OROKORREAN 

108.299 408,67 104.231 384,62 87.964 321,04 81.115 281,65 

Ibilgailu propioen eta partikularren gasolio-kontsumoa sartzen da. Gasolio-kontsumoaren 

beherakada auto guztiak gasoliozkoak izan beharrean gasolinadun bifueldunak direlako gertatu 

da 

AUTOGAS KONTSUMOA 

2019 2020 

A Zifra 
litroak 

R Zifra 
l/perts 

A Zifra 
Litroak 

R Zifra 
l/perts 

ERAKUNDEA 
OROKORREAN 

1.790,65 6,53 2.000,61 6,95 

2019. urtetik aurrera, autogasaren kontsumoa sartzen da, eta 2020an gora egin du. 

UR GARRAFA 
KONTSUMOA 

2017 2018 2019 2020 

A Zifra 
litroak 

R Zifra 
l/perts 

A Zifra 
Litroak 

R Zifra 
l/perts 

A Zifra 
Litroak 

R Zifra 
l/perts 

A Zifra 
Litroak 

R Zifra 
l/perts 

ALBIA 5.538 51,28 5.227 53,88 3.192 32,61 0 0 

ATXURIKO A.P. 1.682 64,70 1.897 72,98 2.408 92,61 0 0 

AMARAKO A.P. 2552 70,88 2.680 74,44 2.510 83,67 0 0 

 

PLASTIKOZKO 
EDALONTZI 
KONTSUMOA 

2017 2018 2019 2020 

A Zifra 
Unitatea 

R Zifra 
Uni/per 

A Zifra 
Unitatea 

R Zifra 
Uni/per 

A Zifra 
Unitatea 

R Zifra 
Uni/per 

A Zifra 
Unitatea 

R Zifra 
Uni/per 

ALBIA 16.000 148,15 14.600 150,52 7.500 76,53 0 0 

ATXURIKO A.P. 2000 76,92 1.700 65,38 1.400 53,85 0 0 

AMARAKO A.P. 4000 111,11 4.500 125,00 4.600 153,33 0 0 

2019ko abuztutik aurrera Albian ez da ur botilarik edo edalontzirik erosten, horien ordez 

txorroteko ura erabiltzen delako. Atxurin eta Amaran 2019ko abenduan egin zen aldaketa hori. 
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BIO-ANIZTASUNA 

 A ZIFRA R ZIFRA 

ZORUAREN OKUPAZIOA M2 M2/pertsona 

Ez da adierazle horri buruzko daturik ematen, ETSren zoruaren okupazioari dagokionez, 

alokatuta daudelako edo beste erakunde batzuekin batera konpartitzen direlako.  

BEROTEGI-EFEKTUKO GASEN URTEKO ISURIAK, GUZTIRA 

ETSk ez du atmosferara isurtzen duten fokurik lotuta duen instalaziorik, jarduera ez-

produktiboa gauzatzen baitu. 

CO2 EMISIOAK 
GUZTIRA (NH4 eta N2O 
barne) 

2017 2018 2019 2020 

A Zifra 
Tn 

R Zifra 
Tn/per 

A Zifra 
Tn 

R Zifra 
Tn/per 

A Zifra 
Tn 

R Zifra 
Tn/per 

A Zifra 
Tn 

R Zifra 
Tn/per 

ERAKUNDEA 
OROKORREAN 

289,16 1,09 290,76 1,07 271 0,99 260,87 0,906 

Berotegi-efektuko gasen urteko isuriak jardueraren garapenean autoa erabiltzeko 

erregaien kontsumoarekin lotuta daude. 

Bulegoen kasuan, energia-kontsumoaren ondoriozko CO2 emisioak zero dira, % 100ean 

iturri berriztagarrietatik datozelako. 

Klima-aldaketari buruzko Gobernu arteko Adituen Taldeak (IPPC) 2007an egindako 

laugarren ebaluazio-txostenaren bidez kalkulatu da, Adituen Gobernu arteko Taldeak 

2007ko klimaren aldaketari buruz egindako laugarren ebaluazio-txostenaren arabera 

eguneratua (2019ko bertsio bat dago, baina ez dago aldaketarik garraio-kapituluan). 

Aurten CO2 isuriak murriztu egin dira iazko datuekin alderatuta, erakundeko ibilgailu 

guztien kontsumoa kontuan hartuta, bai norberaren ibilgailuena, bai ETSko langileen 

ibilgailu partikularrena, eta CO2 isuriak ere murriztu egin dira pertsona-kopuruarekiko, 

hasiera batean obretara edo/eta lan-bileretara joateko jarduera gutxiago egon direlako. 

2020an ez da gas hozgarririk isuri. 

Isurketa gisa, ibilgailu propioen eta partikularren erabileratik sortutakoak hartu dira 

kontuan (CO2, de CH4 eta N2O isurketak).  
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ERREFERENTZIAKO DOKUMENTU SEKTORIALEKO ADIERAZLE EGOKIEI ETA 

HORIEI LOTUTAKO INGURUMEN-KUDEAKETAKO JARDUNBIDEEI BURUZKO 

DATUAK 

Ingurumen-kudeaketako jardunbide onenei buruzko Sektoreko Erreferentzia 

Dokumentua (SED-DRS), ingurumen-portaeraren sektore-adierazleak eta administrazio 

publikoaren sektorerako bikaintasun-parametro konparatiboak aztertu dira. 

Dokumentua Batzordearen 2018ko abenduaren 19ko 2019/61 Erabakiaren (EB) 

eranskin gisa onartu zen. Jarraian aurkezten diren adierazleetarako, hiru zentroetako 

bakoitzeko datu hauek hartu dira kontuan. 

ZENTROA  AZALERA  
 (Lanaldi osoko 

langilea) LOL-ETC  

ALBIA 1.927,14 m2 92,85 

ATXURIKO AGINTE 
POSTUA 

196 m2 30,25 

AMARAKO AGINTE 
POSTUA 

370 m2 48,60 

GLOBALA  - 242,70 

Azterketa horretatik, erakundean egokitzat jotzen diren adierazle hauek atera dira.  

Bulego jasangarrietarako ingurumen-kudeaketarekin erlazionatutako 

adierazleak: 

1. Energia-kontsumoa kudeatzea eta minimizatzea. 

URTEKO 
ENERGIA-
KONTSUMO 
OSOA  

2019 2020 
Bikaintasuneko parametro 

konparatiboa 
kWh/m2/urte kWh/ETC/urte kWh/m2/urte kWh/ETC/urte 

ALBIA 116,43 2.260,30 103,33 2.144,85 
Eraikin berria bada, urtean 60 kWH/m2 
baino gutxiagoko energia primarioaren 
kontsumo osoa izateko dago 
proiektatuta; lehendik dagoen eraikin 
bat berritzen bada, berriz, urtean 100 
kWh/m2 baino energia primario 
gutxiago kontsumitzeko dago 
proiektatuta. 

ATXURIKO 
AGINTE POSTUA 

263,92 1.678,97 230,11 1.490,94 

AMARAKO 
AGINTE POSTUA 

158,95 918,50 145,54 1.108,08 

Adierazle hori ezin da banakatu (berokuntza, hozketa, argiztapena, beste erabilera batzuk), daturik ez dagoelako. 

BEROTEGI-
EFEKTUKO 
GASEN URTEKO 
EMISIOAK 
GUZTIRA 

2019 2020 

Bikaintasuneko parametro 
konparatiboa kg eq 

CO2/m2/urte 
kg eq 

CO2/ETC/urte 
kg eq 

CO2/m2/urte 
kg eq 

CO2/ETC/urte 

ALBIA 0 0 0 0  

ATXURIKO 
AGINTE POSTUA 

0 0 0 0  

AMARAKO 
AGINTE POSTUA 

0 0 0 0  

Irismenean aintzat hartutako hiru eraikinak eraikin zaharrak dira, eta horiek 

berrituz gero, berrikuntza hori, urtean 100 kwh/m2 (bikaintasun-parametroa) baino 
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gutxiagoko energia primarioaren kontsumo osoa izateko proiektatuko da, nahiz eta 

une honetan parametro horretara ez iritsi. Albia da horretara gehien hurbiltzen den 

bulegoa.  

Erakundearen energia hornitzaile den merkaturatzaileak %100ean iturri 

berriztagarrietatik datorren energia erabiltzen du (Iturria, Merkatuen eta Lehiaren 

Batzorde Nazionalak 2020AN EKOITZITAKO ENERGIARI BURUZKO 

ELEKTRIZITATEAREN ETIKETEI BURUZKO AKORDIOA). 

2. Ur-kontsumoa kudeatzea eta minimizatzea. 

URTEKO UR-

KONTSUMO OSOA 

2019 2020 
Bikaintasuneko parametro 

konparatiboa 
M3/m2/urte 

m3/LOL-ETC 
urte 

M3/m2/urte 
m3/LOL-ETC 

urte 

ALBIA 0,1452 2,82 0,117 2,434 

urtean 6,4 m3/LOL-ETC baino 
gutxiago 

ATXURIKO AGINTE 
POSTUA 

0,7729 4,92 1,0186 6,6003 

AMARAKO AGINTE 
POSTUA 

0,4335 2,50 0,493 3,753 

Kontsumo hori ezin da banakatuta eman (sare publikoaren kontsumoa, euri-kontsumoa, birziklatutako ur grisen 
kontsumoa), ez dagoelako daturik.  

Adierazle honek bikaintasunaren parametro konparatiboak gainditzen ditu Albian 

eta Amaran. Atxurin balioa bikaintasun-parametroa baino handiagoa da, eta zentro 

horretan eta Amaran, datuak handitu egin dira 2019ko datuekin alderatuta, iturriak 

instalatu direlako. Ez horren inguruan inolako ekintzarik egiterik aurreikusten, ur 

iturriak instalatzeak ur botilen eta plastiko edalontzien kontsumoa murriztea 

dakarrelako. 

3. Hondakinen sorrera kudeatzea eta minimizatzea 

BULEGOKO 
HONDAKINEN URTEKO 
SORRERA OSOA 

2019 2020 
Bikaintasuneko 

parametro konparatiboa  
kg/LOL-ETC/urte kg/LOL-ETC/urte 

ALBIA* 82,36 121,19 

urtean 200kg/LOL-ETC 
baino gutxiago 

ATXURIKO AGINTE 
POSTUA 

45,71 50,45 

AMARAKO AGINTE 
POSTUA 

28,21 35,86 

* Albiako instalazioetan erakundearen osagai informatikoen eta tinta-kartutxoen, disketeen eta CDen hondakin guztiak 
biltzen dira 

BULEGOKO HONDAKIN 
BIRZIKLATUEN URTEKO 
BOLUMEN OSOA   

2019 2020 
Bikaintasuneko 

parametro konparatiboa  Sortzen eta gaika biltzen diren eta birziklatzen diren bulegoko 
hondakin guztiek pisuan betetzen duten ehunekoa 

ALBIA 

ETSren bulegoetako hondakin 
guztiak modu selektiboan 

biltzen dira 

ETSren bulegoetako 
hondakin guztiak modu 
selektiboan biltzen dira 

Ez da zabortegira 
bideratzen bulego-
eraikinetan sortutako 
hondakinik 

ATXURIKO AGINTE 
POSTUA 

AMARAKO AGINTE 
POSTUA 

Hondakinen sorrera kudeatzeari eta minimizatzeari dagokionez, irismeneko hiru 

zentroetako bikaintasun-parametro konparatiboak nabarmen gainditzen dira, 



 

52 / 69 

beraz, ez da ekintzarik hartzerik aurreikusten. Nabarmentzekoa da 2020an 

gorakada nabarmena izan dela, garbiketengatik eta postuak birkokatzeagatik, batez 

ere.  

4. Bulegoko paperaren eta material suntsikorraren erabilera minimizatzea 

BULEGOKO 
EGUNEKO PAPER 
KANTITATEA 

2019 2020 
Bikaintasuneko parametro 

konparatiboa  Paper-orriak/LOL-ETC/ 
laneguneko 

Paper-orriak/LOL-ETC/ 
laneguneko 

ALBIA 21,61 18 

Bulegoko paperaren kontsumoa 15 
A4/ LOL-ETC orritik beherakoa da 
laneguneko 

ATXURIKO AGINTE 
POSTUA 

7,66 6 

AMARAKO AGINTE 
POSTUA 

4,76 6 

"INGURUMENA 
ERRESPETATZEN 
DU" ZIURTAGIRIA 
DUEN BULEGOKO 
PAPERAREN 
EHUNEKOA 

2019 2020 

Bikaintasuneko parametro 
konparatiboa  "Ingurumena errespetatzen du" ziurtagiria duen bulegoko 

paperaren ehunekoa, erositako bulegoko paper guztiarekiko (%) 
 

ERAKUNDEA 
OROKORREAN 

2019an, erositako paperaren 
%96 birziklatu da 

2020an, erositako paperaren 
%100ak ingurumena 
errespetatzen zuen. 

Bulegoko papera  %100 birziklatua 
edo I motako ISO etiketa 
ekologikoaren arabera ziurtatua da. 

Erakundean bulegoko paperaren erabilera murrizteko dagoeneko hainbat neurri 

daude ezarrita. Hala eta guztiz ere, Albiako bulegoan bikaintasun-parametro gisa 

LOL-ETC bakoitzeko ezarritako A4 15 orriak ez dira lortzen, Hala ere, datuak 

nabarmen egin du behera 2019ko datuekin alderatuta. 

Bulegoko paperari dagokionez, 2020an bikaintasunaren parametroa lortu da, eta 

erosi den paperaren %100a "ingurumena errespetatzen duela" dioen ziurtagiria 

duen papera da. 

5. Bizilekutik lanerako joan-etorrietan eta bidaia profesionaletan ingurumenean ahalik 

eta eragin txikiena izatea. 

LANGILEEN JOAN-
ETORRI 
JASANGARRIAK 
SUSTATZEA  

 

2019 2020 

Bikaintasuneko parametro 
konparatiboa  

Langileek bizilekuaren eta lanaren arteko joan-etorri 

jasangarrien aldeko konpromisoa dute, jokabide-aldaketa 
bultzatzen duten tresnak aplikatzeari eta sustatzeari esker (bai 
ala ez). 

ERAKUNDEA 
OROKORREAN 

Bai (Erakundeko langile 
guztiek jasotzen dituzte 

garraio publikoak erabiltzeko 
pizgarriak) 

Bai (Erakundeko langile 
guztiek jasotzen dituzte 

garraio publikoak erabiltzeko 
pizgarriak) 

Langileen bizilekuaren eta lanaren 
arteko joan-etorri jasangarriak 
sustatzeko tresnak aplikatzen eta 
sustatzen dira. 

KARBONO-
AURREKONTUA 
BIDAIA 
PROFESIONALETARA
KO 

2019 2020 

Bikaintasuneko parametro 
konparatiboa  

Epealdi jakin batean egindako bidaia profesionalei karbono-
aurrekontu osoa esleitzen zaie. Bidaia bakoitzaren ondoren, 
gainerako karbono-aurrekontutik karbono-isurien baliokidea 
kenduko da (bai ala ez). 

ERAKUNDEA 
OROKORREAN 

Ez Ez 
Karbono-aurrekontua aplikatzen 
zaie bidaia profesional guztiei 

BIDEOKONFERENTZIE
TARAKO 
INSTALAZIOAK 

2019 2020 

Bikaintasuneko parametro 
konparatiboa  

Bideokonferentzietarako instalazioak erakundearen barruan 
sustatzen dira, eta erabiltzen den ordu kopuruaren jarraipena 
egiten da. Langile guztiek erabil ditzakete 
bideokonferentzietarako instalazioak (bai ala ez) 
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ERAKUNDEA 
OROKORREAN 

Bai Bai 

Bideokonferentzietarako 
instalazioak daude langile 
guztientzat, eta horien jarraipena 
eta sustapena egiten da. 

Lanetik etxerako bidaiek eta bidaia profesionalek ingurumenean duten eragina 

ahalik eta gehien murrizteko jardunbide egokienak bikaintasun-parametroetara 

iristen dira; hala ere, ez dago guztizko karbono-aurrekonturik bidaia 

profesionaletarako. 2020an, oso garrantzitsua izan da bidekonferentziako 

instalazioak erabiltzea, eta banakako postuei on line bileretara sartu ahal izateko 

kamera eta entzungailuak ere eman zaizkie, joan-etorririk egin behar gabe. 

6. Lehendik dauden eraikin publikoen energia eraginkortasuna handitzea, energiaren 

jarraipenaren eta kudeaketaren bitartez, eta baita jokabide-aldaketa sustatzea ere. 

ENERGIA 
ERAGINKORT
ASUNARI 
BURUZKO 
PRESTAKUNT
ZA  

2019 
2020 

Bikaintasuneko parametro 
konparatiboa  

LOL-ETC Orduak/urtea LOL-ETC Orduak/urtea 

ERAKUNDEA 
OROKORREAN 

0 0  

2020an ez da energia-eraginkortasunari buruzko prestakuntza espezifikorik egin. 

7. Kutsadura akustikoaren jarraipena egitea, kartografiatzea eta murriztea. 

MUGA-BALIOAK 
GAINDITZEN 
DITUZTEN 
NEURKETAK 

2019 2020 

Bikaintasuneko parametro 
konparatiboa  Tokiko muga-balioak gainditzen dituzten zarata-

mailaren neurketa-kopurua, zati zarata-mailaren 
neurketa-kopuru osoa 

ALBIA - - 

 
ATXURIKO AGINTE 
POSTUA 

- - 

AMARAKO AGINTE 
POSTUA 

- - 

Irismenean ageri diren hiru eraikinetan ez da zarata-neurketarik egin; hala ere, 

erakundeak egiten dituen obra guztietan eta zarata-mapek aurrez zehazten 

dituztenetan egiten dira, eta baita behar diren lanpostuetako neurketak ere. 

8. Ingurumen-irizpideak kontratu publiko guztietan modu sistematikoan sartzea. 

INGURUMEN-
IRIZPIDEAK 
DITUZTEN 
LIZITAZIOAK 

2019 2020 

Bikaintasuneko parametro 
konparatiboa  

Ingurumen-irizpideak barne 
hartzen dituzten lizitazio-
kopurua zati lizitazio-kopuru 
osoa (produktu-kategoriaren 
arabera)  

Ingurumen-irizpideak 
barne hartzen dituzten 
lizitazio-kopurua zati 
lizitazio-kopuru osoa 
(produktu-kategoriaren 
arabera)  

ERAKUNDEA 
OROKORREAN 

200/200 
%100 

%100 

Lizitazioen %100ean, gutxienez EBko LOL-
CPE irizpideetan ezarritako jokabide-maila 
eskatzen duten ingurumen-irizpideak 
sartzen dira, kontuan hartutako 
produktuarentzat irizpide horiek egonez 
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gero (adibidez, garbiketa-produktuak, 
bulegoko papera, altzariak, etab.). 

 

 

 
KONTRATEKIN ERLAZIONATURIKO INGURUMEN DATUAK 

Kontratekin erlazionaturiko ingurumen datuak hilero jasotzen dira Obra Zuzendaritzak, 

obretan bertan egon ohi den Ingurumen Laguntza Teknikoaren bitartez burutzen duen 

ingurumen txosten teknikoan. Txosten horretan, analitiketan eta ingurumen 

jarraipenetan oinarrituz hauteman diren ez adostasunak edo akatsak zehazten dira, eta 

baita desbideraketa edo akats horiek berehala konpontzeko hartu diren neurriak ere. 

ETS enpresa sustatzaile gisa aritzen den lanetan, sustatzaile denez, bera da ingurumen 

kontrolen emaitzei buruzko txostenak Administrazioari igortzen dizkiona. 

Obren garapenarekin loturiko ingurumen alderdien kudeaketa eta kontrola kontratistari 

dagokio, eta ETS da obrako jarraipenak egiten dituena, kudeaketa zuzena ziurtatuz eta, 

hala denean, Ez Adostasun aktak idatziz. 

Ondoren, Ingurumen Aholkularitza Teknikoek emandako hileroko txostenetan bildutako 

datu horietako batzuk ematen dira.  

"Donostialdeko Metroko Lugaritz-Mirakontxa tartea eraikitzeko proiektua" obrarako, 

aurreko adierazpenean agertzen ziren 2018ko eta 2019ko datuak ere ematen dira. 
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HONDAKINAK 

OBRA HONDAKINAK 
BALIOAK 

2018an (Kg) 
BALIOAK 

2019an (Kg) 

BALIOAK 

2020an (Kg) 

Donostialdeko 

Metroaren 
Lugaritz-

Mirakontxa 
tartearen 
eraikuntza 
proiektua 

Aerosolak 20 80 147 

Plastikozko edukiontzi 

kutsatuak 
160 760 2.040 

Metalezko edukiontzi kutsatuak 40 700 1.193 

Xurgagailuak eta material 
inpregnatuak 

100 1.180 960 

Olio erabiliak  - 2.400 200 

Substantzia arriskutsuak 
dauzkaten lurrak eta harriak  

- 12.260 - 

Hidrokarburoen nahasketa  - - 1.320 

Koipe agortuak  - 500 100 

Berunezko bateriak  - 100 16 

Substantzia arriskutsuak 
dauzkaten produktu kimikoak  

- 620 (*) - 

Itsasgarrien eta zigilatzaileen 
hondarrak  

- - 500 

Pinturen eta bernizen 
hondarrak 

- 520 140 

Ur oliotsuak  - - 2.360 

Fluoreszente agortuak - 10 - 

Guztira Hondakin 

Arriskutsuak 
320 19.130 8.976 

Hormigoia 541.380 1.243.480 4.081.940 

Zurak 8.600 5.300 54.780 

Plastikoak 7.980 12.300 17.760 

Eraikuntza eta eraispen 

hondakin nahastuak. 
13.840 50.760 38.520 

Txatarra ferrikoak 3.620 15.000 - 

Txatarra ez ferrikoak 762 - - 

Metal nahasiak (txatarrak)  - - 22.300 

Hondar asfaltikoak 63.240 - 6.420 

Parke eta lorategietako 
hondakin biodegradagarriak  

27.840 -  

Hormigoi, adreilu… nahasketak  172.240 25.920 143.740 

Lohiak eta hondakin-urak - - 4.580 

Tratatu gabeko zepak  - 7.640 (*)  

Asfalto-hondarrak  - 78.040  

Lur geldoak eta ez-arriskutsuak  - 12.866.620 (*) 181.960 

Isolatzeko materialak  - 280 1.660 

Kartoia eta papera 620 2.750 2.300 

Toner agortuak 24 8 10 

WC kimikoetako hondakinak 2.400 2.400 2.300 

Guztira Hondakin ez 
Arriskutsuak 

842.546 14.310.498 4.558.270 

Hiri hondakin solidoak (1) 3.520 1.500 5.340 

Hondeaketetatik soberan 
geraturiko lurrak (2) 

154.993,3 Tn 210.802,59 Tn 28.621,22 Tn 

OBRA HONDAKINAK BALIOAK 2020an (Kg) 

Hernani-
Astigarraga  

Aerosolak 35 

Kutsatutako ontzi hutsak  8.415 



 

56 / 69 

Fase II Hidrokarburoak dauzkaten 
hondakinak (3)  

39.900 

Xurgatzaileak eta material 

inpregnatuak   
70 

Olioen iragazkiak  125 

Berunezko Bateria agortuak  40 

Guztira Hondakin 
Arriskutsuak 

48.585 

Inausketen hondarrak  199.730 

Zurak 17.060 

Plastikoak 12.270 

Eraikuntza eta eraispen 

hondakin nahastuak. 

1.020.330 

Hormigoia 2.024.616 

Hormigoi, adreilu eta material 

zeramiko nahasketak  22.480 

Papera eta kartoia  880 

Lur geldoak eta ez-arriskutsuak 
(3)  

13.109.080  

Metal nahasiak (txatarrak).  13.480 

Toner agortuak 4 

WC kimikoetako hondakinak 4.600 

Guztira Hondakin ez 
Arriskutsuak 

16.424.530 

Hiri hondakin solidoak (1) 6.240 

Hondeaketetatik soberan 

geraturiko lurrak (2) 

54.795,24 Tn 

(1) Kontratistaren etxoletara eta Laguntza Teknikoko bulegoetara lotetsita. 

(2) m3ko 1,8 tona lur soberakin ratioa hartzen da kontuan. 

(3) Hormigoizko azeleragailua iraungitzeagatik  

(*) Inbentariatutako partzela baten hondeaketa lanetatik datoz.  

Kontraten edo alokatutako materialaren mantentze lanei dagozkien hondakin 

arriskutsuen eramatea beraien instalazioetan bertan egiten da gehienetan. 
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ISURKETAK 

OBRA PARAMETROAK 
ERREFERENTZIA (1) 
Isurketaren mugak 

Balioa 2018 Balioa 2019 Balioa 2020 

Donostialdeko 

Metroaren Lugaritz-
Mirakontxa 
tartearen 
eraikuntza 
proiektua 

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

SST <80  34 53,8 36,5 

Turbiotasuna 
(NTU) 

40 - 
- 8,6 

Olioak eta 
gantzak 

<20  <5 <5 
<5 

Hidrokarburoak <20  <5 <5 <5 

D.Q.O. <160  34,2 34,2 16,5 

OBRA PARAMETROAK 

ERREFERENTZIA 
(2) 

Isurketaren mugak 
Balioa 2020 

Hernani-
Astigarraga  
Fase II 

pH 5,5-9,5 7,9 

Solido esekiak  < 25 mg/l 18 

O2 eskari 
kimikoa  

<160 mg O2/l 22 

Olioak eta 

gantzak  
<20 mg/l < 10 

Fosforoa guztira  <10 mg/l 0,7 

Eroankortasuna   272 

Hidrokarburoak 

guztira  
 < 2,5 

(1) URAren Isurketa baimenen arabera   
(2) URAk jabari hidraulikora isurtzeko mugen arabera  

Efluente horien 2020ko urteko batez bestekoen datuak hauek dira:  

 Donostialdeko Metroaren Lugaritz-Mirakontxa tartearen eraikuntza proiektua: 

Zarautz etorbidean instalatutako arazketa-sistemako efluenteak, saneamendu-

sare orokorrera isurtzen direnak (euri-urak). 

 Euskadiko Trenbide Sare berria, tartea: Hernani-Astigarraga II. fasea: Urumea 

ibaian (3 puntu) eta Muntogorri eta Laubrieta erreka subsidiarioetan egindako 

hileko uren analisien urteko batez bestekoak. Egiaztatutako laborategi batek 

egindako analisiak. 

ZARATAK 

OBRA 

 

NEURKETAK 
ERREFERENTZ

IA (dBA) (5) 
BATEZ BESTEKO 

BALIOA 2018 
(dBA) (1) 

BATEZ 

BESTEKO 

BALIOA 2019 
(dBA) (2) 

BATEZ 
BESTEKO 

BALIOA 2020 
(dBA) (3) 

Donostialdeko 
Metroaren Lugaritz-
Mirakontxa tartearen 
eraikuntza proiektua 

Egunekoak 65(+3) 68,1 67,9 63,2 

Gauekoak 55(+3) 64,7 54,2 55,5 

OBRA 
NEURKETAK ERREFERENTZ

IA (dBA) (5) 
BATEZ BESTEKO BALIOA 2020 (dBA) (4) 

Hernani-Astigarraga  
Fase II 

Egunekoak 65(+3) 62,5 
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(1) Islatutako balioak ez dira kontrastatzen eragiketa aurreko egoeran (obrarik gabe) 

jasotakoekin. 

(2) Eguneko neurketak 7 puntutan eta gaueko neurketak beste 13 puntutan. Islatutako 

balioak ez dira alderatzen operazioaren aurreko egoeran lortutakoekin (obrarik gabe), eta 

giro-zarata ere barne hartzen dute.  

(3) Hilabetero eguneko neurketak 4 puntutan eta gauekoak beste 5 puntutan (proiektuan 

eragin akustikoaren aurreikuspenaren arabera zehaztuta). Islatutako balioak ez dira 

kontrastatzen eragiketa aurreko egoeran (obrarik gabe) lortutakoekin, eta giro-zarata ere 

barne hartzen dute. 

(4) Hilero obra-eremuko 8 puntu esanguratsutan (baserriak eta erreferentzia-puntuak) egiten 

diren eguneko neurketa akustikoen urteko batez bestekoak. Erakunde egiaztatuak 

egindako neurketak. Islatutako balioak ez dira kontrastatzen eragiketa aurreko egoeran 

(obrarik gabe) lortutakoekin, eta giro-zarata ere barne hartzen dute. 

(5) Euskal Autonomia Erkidegoko zarata-kutsadurari buruzko 213/2012 Dekretuaren 

erreferentzia-mailak erabili dira. 3 dBAko igoera hori onartzen da neurri puntualak 

direlako eta ez urteko batez besteko akustikoak (35. Art.).      
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INGURUMEN ARLOKO  HELBURUAK 

Ingurumenaren Kudeaketa Programaren egitura hau da: 

 

 

 

Ingurumen helburuak ezartzearen xedea erakundearen ingurumen portaeraren 

etengabeko hobekuntza da, kontuan izanik ingurumen alderdi aipagarriak, lege 

eskakizunak eta erakundeak sinatzen dituen beste batzuk, ukitutako aldeen 

ikuspuntuak, auditoretzen emaitzak, aukera teknologikoak eta beti ere erakundearen 

ingurumen politikari jarraituz. 

Behin ingurumen helburuak ezarri eta gero, hala denean, kontuan izandako helburuan 

nolabaiteko eragina duten jarduera guztiak identifikatzen dira. Jarduera horietarako 

lortu nahi diren eta gertakari partzialak diren jomugak ezartzen dira, planteatutako 

helburua betetzen dela ziurtatzeko. 

 

 

INGURUMEN 

PROGRAMA 
HELBURUAK XEDEAK 

EKINTZAK 
ARDURADUNAK 

BALIABIDEAK 
EPEAK 
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2020an planteatu ziren ingurumen helburuak hauek izan ziren: 

Helbur
uaren 
zk 

Deskribapena Balioa 
Ekintzak edo balioak 

(dagokiona) 
Arduraduna 

Neurketar
en 

epealdia 

1.2.1 

Obretara bisita erregularrak 
egitea, eta ETSko 
ingurumen-arduradunak 
ingurumen-alderdiak 
berrikustea, obra-

zuzendaritzaren 
kontroletatik aparte. 

26 

bisita/urt
ean 

a) Bisitatu beharreko ETSko 

obra aktiboen zerrenda eta 
bisiten kronograma egitea. 
b) Check listean jasotzen diren 
ingurumen alderdi guztiak 
berrikustea. 

Ingurumena 
Hiru 

hilabetez 
behin 

1.2.2 

2020an A edo B energia 

kalifikazioko (erregai 
desbideraketa edo 
aurrezpena, batez 

bestekoarekin alderatuta -
%15etik -%25era doa) edo 
ECO etiketa edo zero 
emisioko ibilgailu berriak 
eskuratzea. 

%82 

a) 2020rako ibilgailu berrien 
aurreikuspenaren azterketa 
b) Lizitazioetan energia 

eraginkortasuneko parametroak 
sartzea  
c) Jarduketa horien sei 
hilabetez behingo kontrola 

Ingurumena 

Sei 

hilabetez 
behin 

1.2.3 

PQen eta erregaien 
biltegiratzeen kudeaketaren 

jarraipena eta kontrola, 
1.000 litrotik gorako 
kopuruetan, ETSko obratan, 
ETSko ingurumen-
arduradunaren aldetik, 

obra-zuzendaritzaren 

kontroletatik aparte. 

%90 

a) Biltegiratze horiek dauden 
obren zerrenda  

b) Biltegiratzeetan gauzatu 
beharreko jarduketen definizioa  
c) Gauzatu beharreko ekintza 
horien Ingurumen Laguntzen 
eta SSTen kontrola  

d) Gauzatutako ekintza horien 

jarraipena 

Ingurumena 
Hiru 

hilabetez 
behin 

1.2.4 

2019an, Ermua, Eibar eta 
Elgoibarren trenbideko 
zaratak eragindako 
biztanleen kopurua %15 

murriztea (OCA izenekoen 
arabera 65dBA egunez eta 
55dBA gauez fatxadan), 
gure 2015eko Ekintza 
Planean hautemandako 
mailekin alderatuta.  

≤1553 3 
udalerrieta

n 
eragindako 
bizilaguna

k   

a) Udalerrietan egindako obren 
berrikuspenak, mantentze-
lanak eta hobekuntzak 
 
b) Etxebizitza berriak trenbide 

trazaduraren ondoan.  
c) Eragindako biztanleriaren 
balorazioa ETSren zarataren 
aurkako ekintza-plana egiten 
duen ingeniaritza 
akustikoarekin  
 

Ingurumena 
4. 

hiruhilekoa 

5.1.1 Minipantaila akustikoak  %100 

a) Ermuan pantailak instalatzea 
b) Zaraten neurketa eta analisi 

konparatiboak  

Eragiketa 
Zuzendaritza 

 I+G+B 

Zuzendaritza 

2. 
hiruhilekoa

4. 

hiruhilekoa 

Helburu horiekin erlazionaturik, loturiko helbururik gabeko ingurumen adierazleak ere 

sartzen diren adierazleen bateria dago. 

Helburu horien urteroko kontrolari eta jarraipenari dagokienez, esan dezakegu urtearen 

osotasunean planteatutako 5 helburuetatik 4 bete direla (%80ko betetze maila). 

1.2.1 helburuari buruz: obretara bisita erregularrak egitea, ETSko ingurumen-

arduradunaren aldetik ingurumen-alderdiak berrikusiz. Bisita horiek obra-zuzendaritzek 

egiten duten eragiketa-kontrolaren osagarriak dira, eta kudeaketa-sisteman jasotzen 



 

61 / 69 

dira. Urte osoan, pertsona horrek 15 obratara 34 bisita egin ditu, xede-balioaren urteko 

26 bisitatik gorako balioa. 754ingurumen-alderdi aztertu dira, eta horietatik 707 

aldekoak dira, hau da, %93,8, helburua %100ean lortuz  

2020an ibilgailu berriak eskuratzea (renting-ekoak eta alokairukoak barne) A edo B 

energia kalifikaziokoak edo ECO etiketa edo zero emisiokoak izeneko 1.2.2. helburuari 

dagokionez, urteko orokorrean, renting-ean edo jabetzan 17 ibilgailu eskuratu dira, 

guztiak ere ECO kalfizikaziokoak, hau da, %100. Balio honek helburuaren %82 gainditzen 

du. Helburua %100ean lortu da. 

PQen eta erregaien biltegiratzeen kudeaketaren jarraipena eta kontrola, 1.000 litrotik 

gorako kopuruetan, ETSko obratan izeneko 1.2.3 helburuari dagokionez, urteko 

orokorrean, 3 obrak jaso dute eragina, 18 biltegiratze punturekin (erregaien 6 depositu 

eta produktu kimikoen 12). Betetze maila %98,4koa da, balio objektiboaren %90etik 

gora. Helburua %100ean lortu da. 

1.2.4 helburuari dagokionez, Ermuko, Eibarko eta Elgoibarko udalerrietan bidaiarien 

trenen eragina jasaten duten eta 2019an OCA balioak (65dBA egunez eta 55dBA gauez 

fatxadetan) baino maila akustiko handiagoak jasaten dituzten biztanleen %15 

murriztea, 2015eko Ekintza Planean jasotako mailekin alderatuta: 2020an ez da 

zarataren aurkako ekintza-planik egin, eta, beraz, ezin da jakin zenbat murriztu den 

biztanlerian. Helburua ez da lortu.  

Minipantalla akustikoak izeneko 5.1.1 helburuari dagokionez, bigarren hiruhilekoan 

Ermuko minipantaila akustikoak jarri dira, horien azpian zuloren bat ixteko 

hormigoiztatze osagarria barne. As built planoak entregatuta daude eta zarata-neurriak 

ere eginda daude. Helburua %100ean lortu da. 
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2021eko urte honetarako ezarritako helburuak hauek dira: 

XEDEA HELBURUA 
BALIABIDEA

K  
ARDURADUNA EPEA 

1.1.4 Garapen Jasangarriko 
Helburuak (GIH) ETSren 
kudeaketan integratzea  

a) 17 GJHen artean ETSren 
kudeaketarekin zerikusia izan 
dezaketenak identifikatzea.  

Erlazionatuta
ko 
dokumentuak 

Kalitatea 
Sei 
hilabetez 
behin 

b) Identifikatutako horien gutxienez 
lehentasunezko 2/3 zehaztea. 

c) Lehentasunezko 2/3 GJH horientzat, 
gutxienez bakoitzarentzat adierazle bat 
ezartzea.   

1.2.1 Obretara bisita erregularrak 
egitea, eta I+G+b, Kalitate eta 
Ingurumen Zuzendaritzako 
ingurumen-arduradunak 
ingurumen-alderdiak berrikustea 
(26 bisita urtean)  

a) Bisitatu beharreko ETSren lan 
aktiboen zerrenda eta bisiten 
kronograma egitea Erlazionatuta

ko 
dokumentuak 

Ingurumena 
Hiru 
hilabetez 
behin 

b) Bisitatutako obra bakoitzean 
jarduera horien betetze-maila jasotzen 
duen txostena  

1.2.2 ETSko ingurumen-
arduradunak ETSko obretan 1.000 
litrotik gorako PQak biltegiratzeko 
kudeaketaren jarraipena eta 
kontrola egitea, obra-
zuzendaritzaren kontroletatik 
aparte. (%90) 

a) Biltegiratze horiek dauden obren 
zerrenda 

Egiten ari 
diren obren 
inbentarioa 

Ingurumena 
Hiru 
hilabetez 
behin 

b) Biltegiratzeetan gauzatu beharreko 
jarduketen definizioa 

Dokumentua 

c) Gauzatu beharreko ekintza horien 
Ingurumen Laguntzen eta SSTen 
kontrola 

Bilerak, e-
maila eta 
telefonoa 

d) Gauzatutako ekintza horien 
jarraipena 

Erlazionatuta
ko 
dokumentuak 

1.2.3 Hiri-inguruneetan 
ingurumenari eragiten dioten 
gaueko mantentze-lanen aldez 
aurreko jakinarazpena egitea 
eragindako udalerrietako udalei   
(trenbide-sektoreari buruzko 
38/2015 Legeak salbuetsita)  
(%80)  

a) Eragindako udalei obrak aldez 
aurretik jakinarazteko berariazko 
dokumentu bat prestatzea.  

Erlazionatuta
ko 
dokumentuak 

Ingurumena 
Mantentze-lan 
operatiboen 
arduraduna 

Hiru 
hilabetez 
behin 

b) ETSko Mantentze Operatiboko eta 
Ingeniaritzako buruarekin koordinatzea. 
 

c) udalei aurretik jakinaraztea  

1.2.4 2021eko ekitaldian zehar, 
2019/1021 Europako 
Erregelamenduak ezarritako 
2025/12/31ko epearen barruan, 
PCBak dituen transformadore bat 
kentzea eta erregelamenduz 
kudeatzea (%100) 

a) PCB duten aparatuen 2020ko 
edukitza-adierazpena egitea, ezabatu 
beharreko transformadorearen 
definizioarekin. Erlazionatuta

ko 
dokumentuak 

Ingurumena 
Sei 
hilabetez 
behin b) Zehaztutako transformadorea 

kentzea eta kudeatzaile baimenduarekin 
arauzko kudeaketa egitea.  

1.2.5 ETSn enpresako joan-
etorriekin erlazionatutako 
ibilgailuen erabilera 
eraginkorragoa (%100) 

a) ETSren ibilgailuetan erabilitako 
erregai berriekin (GNC, GLP, E. 
elektrikoa) eta gidatze eraginkorraren 
arauekin erlazionatutako dokumentua 
egitea  

Erlazionatuta
ko 
dokumentuak 

Ingurumena 

3. eta 4. 

hiruhileko
a 

b) Dokumentu hori ETSko langileen 
artean zabaltzea.  

1.3.3 Topoaren portaera 
akustikoa (%100)  

Topoaren larrialdiko aireztapen-irteeren 
portaera akustikoa modelizatzea 

Azterlana I+G+b 
4. 

hiruhileko
a 

5.5 Energia eraginkortasuna 
(%100) 

a) Goi-tentsioa instalazioetan 
kontsumoak hobetzeko proposatutako 
neurrien energia-eraginkortasunaren 
hobekuntzari buruzko txostena   

Erlazionatuta
ko 
dokumentuak 

Sare eta geltoki 
kudeatzailea 

4. 
hiruhileko

a 
b) Klimatizazioa duten geltokietako 
Energia Eraginkortasunaren Azterketa 
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ARRISKUAK ETA AUKERAK  

ETSk, ingurumen kudeaketa sistemak aurreikusitako emaitzak lortu ahal izatea 

bermatzeko landu beharreko arriskuak eta aukerak baloratzeko metodologia du 

ezarrita. 2017ko lehen hiruhilekoan arriskuen eta aukeren determinazioa landu zuen, 

eta hurrengo urteetan egin beharreko jarraipenak egin zituen. 

 
 

EBALUAZIOA    

 

ARRISKUAREN/AUKERAREN 

DESKRIBAPENA 

Maiztasu

na 

Larrial

dia 

Emaitz

a 
LOTETSITAKO EKINTZA 

ARDURADUN

A 

EKINTZARE

N 

LORPENERA

KO EPEA   

A
R

R
I
S

K
U

A
K

 

Arautegia ez betetzea: ingurumen 

kudeaketa desegokia azpi-kontrata 

batzuen aldetik – puntuala (hondakinen 

kudeaketa, isurketen kontrola) 

Ertaina Ertaina 
Modera

tua 

Pertsona arduradunen soslaiak aztertzea eta 

arazoak noiz gertatzen diren, 

prestakuntzaren/sentsibilizazioaren edo 

kontrolak handitzearen bitartez jarduteko 

aukerarik dagoen ala ez ikusteko. Zehapen 

mailan jarduteko gaitasuna ez izateagatik 

arriskua norbereganatzeko aukera egon 
daiteke.   

MA Obra 

zuzendaritzak 

2020ko 

abendua 

Arautegia ez betetzea sailaren aldetik, 

legedia aplikagarria ez ezagutzeagatik  
Baxua Baxua 

Onarga

rria 

Legedia aplikagarria eguneratzeko 

maiztasuna handitzea  

CA 

MA 

2020ko 

abendua 

Ingurumen gaien inguruko 

kontzientziazio falta kontratista 

batzuen aldetik – puntuala (ingurumen 

kontrol falta) 

Ertaina Ertaina 
Modera

tua 

Pertsona arduradunen soslaiak aztertzea eta 

arazoak noiz gertatzen diren, 

prestakuntzaren/sentsibilizazioaren edo 

kontrolak handitzearen bitartez jarduteko 

aukerarik dagoen ala ez ikusteko. Zehapen 

mailan jarduteko gaitasuna ez izateagatik 

arriskua norbereganatzeko aukera egon 
daiteke.   

MA  

Obra 

zuzendaritzak 

2020ko 

abendua 

Ingurumen gaien inguruko 

kontzientziazio eskasa erakunde 
barruan (paper kontsumoa, 

elektrizitate kontsumoa) 

Altua Baxua 
Modera

tua 

Paper kontsumoarekin erlazionatutako 

adierazlean ezarritako mugako balioa kontuan 

hartzea eta gogorarazpenak egitea, arlo 
horretako kontzientziazioari buruzko barne 

jakinarazpenen bitartez (ukitutako 

bulegoetara aplikagarri) 

CA 
2020ko 
abendua 

Kontratuak ez betetzea Baxua Baxua 
Onarga

rria 
Ez betetze kasuak aztertzea, konpontzeko, 

eta horietako bakoitzaren arabera jardutea. 
CA MA 

2020ko 
abendua 

Bulegoarekin erlazionatutako 
ingurumen larrialdi egoeretatik 

sortutako kutsadurak: kontrolik gabeko 

isurketa kutsatzailea sarera, suteekin 

erlazionatutako hondakinen sorrera  

Baxua Ertaina 
Onarga

rria 

Ezarritako planei eustea, eta simulakroak 

egitea, horien eraginkortasuna bermatzeko. 

Segurtasun eta 

Zirkulazio 

Buruzagitza 

2020ko 

abendua 

Obrekin erlazionatutako ingurumen 

larrialdi egoeretatik sortutako 

kutsadurak, produktu kimikoen ihesak 

(azeleragailuak, gasolioa, CIH, 

flokulagarriak…), hondakinen sorrera, 

isurketa kutsagarriak eta lixibiatuak, 
suteen eratorriak…  

  

Baxua Ertaina 
Onarga

rria 
Ezarritako planei eustea. 

MA 

 Obra 

zuzendaritzak 

2020ko 

abendua 

Ziurtagirien galera sistemen jarraipen 

desegokiaren edo arautegia ez 

betetzearen ondorioz 

Baxua Ertaina 
Onarga

rria 
Ezarritako jarraipena egitea.  CA 

2020ko 

abendua 

       
 

A
U

K
E

R
A

K
 

Ingurumen hobekuntzetan enpresa 

traktore gisa jarduteko eta 

kontratatutako enpresek egindako 

lanekin erlazionatuta prebentzio lana 

egiteko aukera 
      

Sistemaren dokumentazioan egindako 
eskakizunen mantentzea  

Ingurumen 
arduraduna 

2020ko 
abendua 
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INGURUMEN LEGEDIAREN AURREKO JOKAERA  

ETSk jarduera sailkatuei, isurketei, hondakinei eta aplika daitekeen gainerako legediari 

buruz indarrean dagoen legedia guztia betetzen du. ETSn gauzatzen den jarduera guztia 

indarrean dagoen eta aplikagarria den ingurumen-araudia betez egiten da, Europakoa, 

naziokoa, autonomia erkidegokoa eta tokikoa, eta baita borondatez sinatutako 

baldintzak betez ere. 

INSTALAZIOA ESKAKIZUNAK EGUNA 

ERAKUNDEA 

Hiru zentroetako jardueraren 
lizentzia 

2007ko maiatzaren 21eko 
Eusko Jaurlaritzaren Gutuna 

Hondakin arriskutsuen 
produktore txikien baimena  

2008ko maiatzaren 21eko 
Eusko Jaurlaritzaren 

Ebazpena 
Hondakin arriskutsuen 

produktore txikien  
Erregistroan izena ematearen 

eguneratzea  

2015eko urriaren 21eko 
Eusko Jaurlaritzaren 

Ebazpena 

Izen ematea inerteen 
produktore gisa 

2007ko urriaren 1eko Eusko 
Jaurlaritzaren Ebazpena 

Hondakin  ez arriskutsuen 
produktore txikien  

Erregistroan izena ematearen 
eguneratzea 

2013ko uztailaren 9ko Eusko 
Jaurlaritzaren Ebazpena  

2015eko maiatzaren 27ko 

Eusko Jaurlaritzaren 
Ebazpena 

Izen ematea hondakin 
inerteen garraiolarien 

erregistroan.   

2007ko azaroaren 17ko 
Eusko Jaurlaritzaren 

Ebazpena 

2018ko abenduaren 19an, ingurumen-kudeaketako jardunbide onenei, ingurumen-

jokabidearen sektore-adierazleei eta administrazio publikoaren sektorerako 

bikaintasun-parametro konparatiboen gaineko erreferentziako dokumentu sektorialari 

buruzko Batzordearen Erabakia (EB) argitaratu zen, 1221/2009 (EE) 

Erregelamenduaren esparruan. Erregelamendu hori, ingurumen-kudeaketako eta -

auditoretzako erkidegoko sisteman erakundeek euren borondatez parte hartzeari 

buruzkoa da. Horregatik, urte honetan zehar ETSk dokumentu horren azterketa egin du 

eta:  

- ETSren barne prozesuak IJOH-BEMPekin (Ingurumen Jardunbide Onen 

Hobekuntza) alderatu dira. 

- Sektoreko ingurumen portaera adierazle espezifikoak hartuko dira kontuan, 

egokienak aukeratuz, interesatutako alderdiak informatzeko, ingurumen 

adierazpen honetan argitaratuz. 

- DMA honetan adierazleak aipatzen eta bikaintasun-parametroekin alderatzen 

dira. 
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- DRSren edukia informazio iturri gisa hartuko du, ingurumen atazaren 

etengabeko hobekuntzarako. 

INGURUMEN ARLOKO KONPROMISOA  

ETSn oso garbi dugu Ingurumenari izan beharreko errespetua eta horrekin dugun 

konpromisoa zabaldu egiten dugu, ETSren xedea betetzean ingurumenarekin 

erlazionatutako eskakizun guztiak zorrotz betez eta eraginen murrizketa bilatuz eta 

sisteman integratutako prozesuen ingurumenarekin erlazionaturiko alderdiak 

identifikatuz eta murriztuz. Kontratazio-mahaietan tabletak era elektronikoan erabiltzen 

jarraitu da. 2018an hartutako konpromisoa da, eta, horrela, erabiltzen zen paperaren 

erabilera ezabatu da. ETSren egoitza nagusian paper-kontsumoa murriztu egin da. Era 

berean, eta 2020an bifuel autoak erosi direnez, gasolioaren kontsumoa murriztu egin 

da, gasolinarena areagotuz eta atmosferarako CO2 emisioak murriztuz. Eta autopizte-

zelula presentzialak instalatu direnez, egoitza nagusian elektrizitate-kontsumoa 

murriztea lortu da. 

Mantentze prozesuarekin lanean jarraitzen da. Sisteman ez dagoen arren, ingurumen 

alderdiak kudeatzen dira, indarrean dagoen legediarekin bat etorriz, eta etorkizunean, 

mantentze-lanak egiten diren Lebarioko eta Arasoko tailer berrietatik lan horiek egiten 

dituen sortutako ingurumen jarduera ere sisteman sartuko da. 

Barrura begira, hiru hilabetez behin “HURBILAGO” buletina argitaratzen da. Bertan, 

epealdiari dagozkion erakundearen ingurumen gaiak lantzen dira, eta baita udalekin 

sinaturiko hitzarmenak, babes jarduketak, obren aurrerapenak eta proiektuen nondik 

norakoak ere. 

Beste alde batetik, ETStik lankidetza aktiboa eramaten da aurrera Ingurumen alorreko 

IHOBE Sozietate Publikoarekin hainbat forotan, ingurumen alorreko hobekuntza 

indartzeko, “erosketa eta kontratazio publiko berdean” edo “klimaren aldaketa 

proiektuan”, besteak beste. 

2016ko otsailean, enpresek eta erakundeek ingurumenaren kudeaketan egiten duten 

lana aintzatesten duen brontzezko EMAS ingurumen ziurtagiria jaso zuen ETSk. 

Bereizgarrien banaketa ekitaldia Lehendakaritzaren egoitzan egin zen, eta ekitaldiaren 

buru Lehendakaria eta Ingurumen eta Lurralde Politika Sailburua izan ziren. ETSren 

aldetik Zuzendari Nagusia eta Kalitate eta Ingurumen Burua joan ziren ekitaldira. 

2019ko abenduan, ETSk Kudeaketa Aurreratuko Diploma jaso zuen Euskaliten eskutik, 

zegokion kanpo-kontrastea gainditu ondoren (bertan, Kudeaketa Aurreratuko 

Ereduaren sei elementuen errepasoa egiten da), eta 2020ko abenduan, Brontzezko A 

ziurtagiria jaso dugu, irailean kanpo-ebaluazio sinplifikatua gainditu ondoren. Quality 
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Innovation Award 2020 saria ere lortu da Ermuan minipantaila akustikoak jartzeagatik. 

Gainera, proiektu horrekin nazioartean ere lehiatu zen otsailean Belgraden, eta bertan 

ere irabazle izan zen. 

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO SEKTORE PUBLIKOAREN ENERGIA-

JASANGARRITASUNERAKO BATZORDEA 

2020an, ETS Eusko Jaurlaritzako Iraunkortasun Batzordearen Lantalde Teknikoan sartu 

da. Lantalde hori Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoaren Energia 

Jasangarritasunaren Batzordearen barruan sortu zen, 254/2020 Dekretuaren bitartez. 

Batzorde hori Eusko Jaurlaritzako sailak, erakunde autonomoak, zuzenbide pribatuko 

erakunde publikoak, sozietate publikoak, autonomia erkidegoko sektore publikoaren 

Funtzioak eta nortasun juridiko propioa duten partzuergoak koordinatzeko organoa da, 

energia Jasangarritasunarekin zerikusia duen edozein arlotan. 

Batzordearen lantalde teknikoaren helburua Batzordeari laguntzea da, eta eginkizun 

nagusi hauek ditu: 

a) Energia Jasangarritasunaren Batzordeari aholkularitza teknikoa ematea. 

b) Otsailaren 21eko 4/2019 Legean eta Dekretuan ezarritako betebeharrak 

betetzea ahalbidetuko duten azken aurrerapen teknikoak aplikatzeko aukerak 

bateratzeko eta eztabaidatzeko esparrua izatea. 

Energia Jasangarritasunaren Batzordearen aurretik bildu ohi dira. 

GRANCEESS (ZERBITZUEN SEKTOREKO ENERGIA ELEKTRIKOAREN 

KONTSUMITZAILE HANDIEN ELKARTEA) 

ETS aspaldidanik dago GRANCEESS erakundearen barruan, eta haren helburua, 

Administrazioaren organoen eta enpresa elektrikoen aurrean, horniduraren, tarifa 

elektrikoen eta kontratu-harremanen arloan bazkideen interesak defendatzea da. 

GRANCEES 1996ko maiatzaren 26an eratu zen elkarte gisa, Elkarteei buruzko 

abenduaren 24ko 191/1964 Legearen eta maiatzaren 20ko 1440/1965 Dekretuaren 

arabera. Beste funtzio edo helburu batzuen artean, GRANCEESSek azterlan 

konparatiboak, analisi sektorialak eta laguntza teknikoak egiten ditu erakunde ofizialei 

eta enpresa elektrikoei proposamenak egiteko, eta energia eraginkortasuna garatzen 

laguntzen du. Elkarte horretakoak dira autonomia erkidegoetako eta estatuko trenbide 

garraioaren sektoreko erakundeak. 
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KEXAK, ERREKLAMAZIOAK ETA IRADOKIZUNAK 

ETSn badugu “Bezeroen eta erabiltzaileen erreklamazioak” izeneko barne prozedura. 

Bertan, erreklamazioa, kexa edo iradokizuna jasoz gero nola jardun deskribatzen da, 

horren sailkapenaren arabera. 

2020an ingurumenarekin erlazionaturiko kanpoko 27 kexa kudeatu dira, guztiak 

trenbide eta tranbia lineetako zaratengatiko eta bibrazioengatiko kexekin erlazionatuta. 

Horietatik, 12 kexa trenbide tarteei buruzkoak izan ziren, 7 tranbia tarteei buruzkoak 

eta beste 8 bi tarteetako mantentze-lanekin (batez ere gauekoak) erlazionatutakoak. 

Azpimarratu behar da urtean kudeatutako 27 erreklamazioetatik 15 ezetsi egin direla, 

hau da, kudeatutakoen %56 eta 12, %44a, baietsi egin dira. Azpimarratu behar da 

2019an 20 erreklamazio kudeatu zirela, %60 ezetsiz, eta %40 baietsi egin zirela. 

Gure metro bateko zabalerako trenbideek berezkoak dituzten kirrinka txikien arazoak, 

bai trenbideetakoak bai tranbietakoak, hots-eragin nabarmenetako bat dira oraindik 

ere, eta aurtengo kexen %30 dira. Hori dela eta, bi bitartekoetan esperientziak egiten 

ari dira EuskoTren operadorearekin, hiri-inguruneetan eragin hori gutxitzen saiatzeko. 

Aurten erresonantzia handia duten beste kexa mota batzuek (%30) trenbidearen 

mantentze-lanekin zer ikusia izan dute, batez ere trenbide sektorean. Erreiak leuntzean, 

materialak eta ekipoak prestatzean, tuneletan aireztatzean eta abarretan, gauez egiten 

diren zaratek maila akustiko altuak sortzen dituzte, eta eragin handiagoa sortzen dute 

hiri-inguruneetan. Problematika konplexua da; izan ere, zerbitzuaren premiek 

eragindako mantentze-lan horiek gaueko ordutegietan egin behar dira, eta gure 
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trazadurek biztanle askoko hiri-eremuak zeharkatzen dituzte, nahiz eta horrekin 

erlazionatutako ingurumen-hobekuntzak nabarmenak izan. 

Gai horiekin erlazionatuta, 4 azterlan edo txosten akustiko espezifiko ere egin dira, 

benetako eragin akustikoa ezagutzeko eta, hala badagokio (Ermuko geltokiaren ondoan 

gertatu den bezala), horretarako soluzio zehatzak emateko. 

Nolanahi ere, jasotako ingurumen-erreklamazio guztiak ahalik eta modurik egokienean 

tratatu eta erantzuten dira, nahiz eta beti ezin den ekintzarik egin, batzuetan erakundez 

kanpoko eragileen esku-hartzea behar izaten baita horiek tratatzeko. Jasotako 

erreklamazioetatik bat ere ez dator Administraziotik, herritarrengandik baizik. 
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INGURUMEN-EGIAZTATZAILEAK EGIAZTATZEKO ETA BALIOZKOTZEKO 

JARDUEREI BURUZ EGINDAKO ADIERAZPENA 
 
 
 

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U.k –ES-V-0001 zenbakia du ingurumen arloko 

egiaztatzaileen EMAS erregistroan eta 52.21 “Lurreko garraioari atxikitako jarduerak” 

eremurako ziurtatuta dago (NACE kodea)– honako hau adierazten du: 

 

egiaztatu du, ENTE PUBLICO EUSKAL TRENBIDE SAREA - RED FERROVIARIA 

VASCA enpresaren ingurumen-adierazpenean azaltzen den bezala (enpresaren 

erregistro-zenbakia ES-EU-000050da), erakundeak 

 

bete egiten dituela 1221/2009 (EE) Erregelamenduak, erakundeek borondatez 

ingurumeneko kudeaketa eta auditoretza egiteko Europako sistema batean parte 

hartzeari buruzkoak, ezarritako baldintza guztiak. Europako Parlamentuak eta 

Kontseiluak 2009ko azaroaren 25ean eman zuten arau hori, eta ondoren 2017/1505 

(EB) Erregelamenduaren eta 2018/2026 (EB) Erregelamenduaren bidez aldatu zen. 

 

Adierazpen hau sinatuta, adierazten dut: 

 

- egiaztatzeko eta baliozkotzeko jarduera egitean, zorrozki bete ditut 

2017/1505 (EB) Erregelamenduak eta 2018/2026 (EB) Erregelamenduak 

aldatutako 1221/2009 (EE) Erregelamenduan ezarritako baldintzak;  

- egiaztatzeko eta baliozkotzeko jardueraren emaitzak berretsi bezala, ezerk ez 

du aditzera ematen ingurumen-arloan aplikatu beharreko betekizunak 

urratzen direnik;  

- erakundeak ingurumen-adierazpenean aipatzen den arloan egiten dituen 

jarduera guztiei dagokienez, erakundearen adierazpeneko datuek eta 

informazioak irudi fidagarria, sinesgarria eta zuzena ematen dute. 

 

Dokumentu hau ez da EMASeko erregistroaren baliokidea. Izan ere, 1221/2009 (EE) 

Erregelamenduaren arabera eskumena duen erakunde batek soilik egin dezake 

EMASeko erregistroa. Dokumentu honek ez du berez balio komunikazio publiko 

independentea egiteko. 

 

Madrilen egin, 2021ko Uztailak 27a 

 

Egiaztatzailearen sinadura 
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AENORen zuzendari nagusia 
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