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HITZAURREA 

Ingurumen-adierazpen honen bitartez, Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria 

Vasca (CNAE 5221 duenak) erakundeak ingurumenari dagokionez duen egoera 

aurkezten du. 

Erakundeak aurrera jarraitzen du bere jarduera guztiak ingurumenaren babesa ahalik 

eta gehien errespetatuz gauzatzeko 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 kalea 8 zenbakiko 14. eta 15. 

solairuetan, Albia eraikinean daude, 2012ko irailetik, eta, horrez gain, lantokiak ditu 

Biloko Atxuri kaleko 6 zenbakian (Bilbo), Abadiñoko Lebario auzoan (Bizkaia) eta 

Donostiako Amaran dagoen Easo plazan, Eusko Jaurlaritzaren esku dagoen trenbide-

linea guztiaz gain. 
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ERAKUNDEAREN SARRERA HISTORIKOA 

EUSKAL TRENBIDE SAREA-RED FERROVIARIA VASCA (ETS) Ingurumen eta Lurralde 

Politika Sailaren esku dagoen zuzenbide pribatuko Erakunde Publikoa da. 

Erakundea maiatzaren 21eko 6/2004 Legearen bidez eratu zen, Euskal Autonomia 

Erkidegoaren eskumen diren trenbide-garraioen azpiegituren eraikuntzarako, 

administraziorako eta kontserbaziorako. 

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

honako 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 batzuen bitartez, 

zeinahi negozio juridiko 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, zein ere den kudeaketa horretarako erabiltzen den negozio juridikoa, 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, bai eta 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 erabilera-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. 
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g) Azpiegituren administratzaile gisa dagozkion administrazioaren ahalez 

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

ebazpenek administrazio-bidea amaituko dute, gora jotzeko errekurtsoaren aukera 

berariaz aurreikusten denetan izan ezik; errekurtsoa, betiere, gaian eskudun den 

sailburuari aurkeztuko zaio. 

h) Ebazpenak ematea trenbideetako jabari publikoaren gaineko emakida eta 

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

araudian arautzen direnean, 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 EuskoTren Proiektu eta Lan Unitatea, 

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

1ean gauzatu zen. 

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

Zuzendaritza osatzen duten EuskoTreneko langileen eta baliabideen lekualdatzea 

gauzatu zen. 
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EMAS-EKIN BAT EGITEKO ZERGATIAK 

Adierazpen hau 1221/2009 zenbakiko EMAS III (Enviromental Management Audit 

Écheme) araudiaren araberakoa da; araudi hori 2017ko abuztuaren 28ko 

BATZORDEAREN 2017/1505 (EB) ARAUDIAK aldatu zuen. 

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

erakundeetan etengabeko hobekuntzak bultzatzea da, honako hauen bitartez: 

¾ Erakundeek ingurumen-kudeaketarako sistemak ezartzea eta aplikatzea. 

¾ Sistemaren aldian behingo ebaluazio sistematikoa. 

¾ Ingurumen-jokaerari buruzko informazioa argitaratzea eta elkarrizketa irekia 

izatea jendearekin eta interesatutako aldeekin. 

¾ Langileen inplikazio aktiboa erakundean, eta ingurumen-kudeaketaren 

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. 

¾ Isurketak, efluenteak, ur- eta energia-kontsumoak... 

¾ Ezinbesteko bi alderdi bildu behar dituen ingurumen-politika: araudi 

aplikagarria betetzen dela bermatzea eta helburu neurgarrietan oinarritutako 

hobekuntzarako konpromisoa. 

¾ Ingurumen-egiaztatzaile batek egindako balioztapena, sistemaren 

auditoriarena zein sistemak araudia betetzen duenarena. 

Laburbilduz, gizarteari gure enpresa-jarduerari buruzko elkarrizketa eskaintzea da, 

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 eraginik 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, haren zein alderditan hobetu behar dugun erabakitzeko aukera 

ematen baitigu, kontsumoetan izan beharreko murrizketen edo hondakinen edo 

isurketen ingurumen-kontrolaren bitartez. 
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ERAKUNDEAREN AURKEZPENA 

Albiako bulego nagusietan, ETSk 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 100 

lanpostu daude, guztiak ere sare lokalera loturiko ordenagailu pertsonalekin. 

Lebarioko (Bizkaia) bulegoetan, 6 pertsonak egiten dute lan, Albiako bulegoen 

antzeko ekipamenduarekin. Zentro hori ez dago sistemaren irismenaren barruan. 

Atxuri 6ko (Bilbo) eta Amarako (Donostia) aginte-postuetan, trenbideko 

zirkulazioaren kontrol- eta kudeaketa-lanak egiten dira, Ustiapen Plana izenekoa 

osatzen duten aplikazio informatikoaren 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, 

berriz, 51 pertsonak. 

 

Trenbide-lineak metro bateko zabalerako 187,374 km ditu (une honetan, bertatik 

zirkulatzen du EuskoTren operadoreak), Bizkaiko eta Gipuzkoako lurraldeetan, 9,75 

km Bilboko tranbian eta 16,316 km Gasteizko tranbian. Linea horrek geltokiak (62) 

eta geralekuak (28) eta tranbia-geralekuak (14 Bilbon eta 20 Gasteizen) ditu. 

Lebarioko eta Amarako trenbidekoa mantentze-lanetako sailean 42 pertsona ari dira 

lanean; irismenetik kanpo daude eta mantentze-lanak egiten dituzte. Trenbideko 
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lineako geltokietan, berriz, 36 pertsona ari dira lanean. Horrez gain, pertsona bat ari 

da Gasteizen lanean.  

Erakundean, orokorrean, 267 pertsonak egiten dute lan, administrazio-egoitzetan zein 

aginte-postuetan, linean eta mantentze-lanetako sailetan, 2017ko abenduaren 31n. 

 
LANGILEAK 

Erakundeak langile hauek ditu: 

 



Zuzendaritza Batzordea

Zuzendari Nagusia

Eragiketa eta I+G+B
Zuzendaritza

Baliabide Finantziero eta 
Sistemen Zuzendaritza

Lehendakaritza

Administrazio Kontseilua

Idazkaritza Nagusia

Plangintza eta Proiektuetako
Zuzendaritza

Giza Baliabide Zuzendaritza

Eraikuntza Zuzendaritza

Komunikazio Zuzendaritza

1

Instalazio Zuzendaritza

jul-18

Jarduketen Koordinatzailea

nn



Nov ‘ 17
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INSTALAZIOEN KOKALEKUA 

Instalazioen kokalekua honako mapa honetan ikus daiteke: 

Albiako bulego nagusiak: 

 

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

 

Lebarioko bulegoa (ez dago irismenaren 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. 

Hona hemen erakundeari eragiten dioten edo eragin diezaioketen ingurumen-auziak:  

 Faktoreak ISO 14001 Erlazionatutako informazioa 

Kanpokoak 

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. 

Klima x Klimak eragin negatiboa izan dezake lanen garapenean. 

    

Barnekoak 

Langile-taldearen 
egonkortasuna x 

Ezin da langile-taldea handitu. Langileen profila dela-eta, 
errelebo-kontratuak erabiltzen dira erretiroa hartzeko 
prozesuan dauden pertsonen postuak ordezkatzeko.  

Azpikontratatutako lanaren 
ehunekoa x 

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

Erakundeko alderdi interesdunen beharrak eta espektatibak 2017ko martxoan 

zehaztu ziren.  

Hona hemen ETSn interesa duten alderdien beharrizanak eta espektatibak, xehe 

azalduta:  

ALDERDI INTERESDUNAK Bidezko betekizunak (14001) 

Bezeroa: Eusko Jaurlaritzako sailak, 
Aldundietako sailak, udalak, ET, Bilboko 
Metroa, Renfe, Feve, ADIF, Ministerioak... 

Ingurumena babesteko beharra ulertzea. 

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. 

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 eskatzerakoan, 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  

ET Prebentzio Zerbitzua Lankidetzan aritzea jarduera garatzeko eta legezko betekizunak 
betetzeko. 
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ETSK BURUTZEN DITUEN JARDUERAK 

Erakundeak burututako jarduerak honako hauek dira: 

1. Norberaren baliabideekin edo kanpoko baliabideekin burutu beharreko 

trenbide-azpiegituren proiektu teknikoen diseinua eta garapena, kasu 

bakoitzean, kualifikatutako langileek planifikatutako, burututako eta 

balioztatutako zenbait etapa gauzatuz. POC-GC/005 prozesuari buruzko 

diagraman jarduera horren etapak irudikatzen dira. Ondoren, ingurumenarekin 

loturiko alderdiei dagozkien etapak zehazten dira: 

Ingurumenarekin erlazionaturiko alderdien identifikazioa, ebaluazioa eta 

kontrola proiektuak diseinatzeko orduan: ETSk burutzen 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 burutzen dituen proiektuen diseinuaren kontrolak dagokion ingurumen-

eragineko azterlana jaso dezake, edo ez. 

1.1 Ingurumen-eragineko azterlana jaso behar duten proiektuek eragindako 

ingurumen-alderdien identifikazioa eta balorazioa ingurumen-eraginpeko 

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 komenigarria 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. 
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1.2 Ingurumen-eragineko azterlanik behar ez dute proiektuei dagokienez, 

diseinuaren hasieran proiektuak eragin ditzakeen ingurumen-alderdien 

identifikazioa burutuko da. Ingurumen-alderdien identifikazioaren barruan 

sartzen dira proiektu barruko lanen burutzapen-fasea eta funtzionamendu-

fasea. 

Diseinu egokia eginez gero, intentsitatea murriztu egin daitekeen proiektuaren 

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

diseinuaren etapetan. 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 zehaztapenak 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 neurri handia dela-eta, metroa, tranbia, abiadura handia... kontratistak 

ABEEtan aritzen dira. POC-GC/007 prozesuari buruzko diagraman jarduera 

horren etapak irudikatzen dira, eta ondoren ingurumen-kontroleko etapak 

burutzen dira. 

2.1 Obra hasi aurreko ingurumen-kontrola: Kontratistak Ingurumen Plana 

emango dio ETSko Obra Zuzendaritzari, hark aztertu eta onar 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 aipatutako 

puntu guztiak kontuan izanik, eta, baten bat falta bada, kontratistari 

jakinaraziko zaio, zuzendu dezan. Horrez gain, kontratistak Hondakinak 

Kudeatzeko Plana aurkeztuko du, aztertu eta onetsi dezaten; bertan, 

Hondakinak Kudeatzeko Azterketan jasotzen diren alderdiak agertuko dira. 

Obraren ingurumen-kontrola errazteko, 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, baita IEAren ondoriozko 

alderdiak ere. Ingurumenarekin erlazionaturik egon daitezkeen argazkiak eta 

dokumentuak erantsiko dira. 

Obra Zuzendaritzaren 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 egingo 

da. 

Urtero, eta Ingurumen Eraginari buruzko Adierazpenetan biltzen den bezala, 

ingurumen-txostena egin eta bidaltzen da Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta 

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 exekutatuko 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. POC-

GC/014 prozesuari buruzko diagraman jardueraren etapak irudikatzen dira. 
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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 Lehendabiziko segurtasun-batzordean onesten den Urteko Segurtasun 

Plana. Bertan, segurtasun-sistemaren antolakuntza, hobekuntzarako 

ekintzak, auditoriak eta ikuskapenak eta prestakuntza biltzen dira. 

5.2 Urteko ikuskapenen programa. Bertan, ikuskapen horien 

aldizkakotasunak markatzen dira eta Ikuskapen Txostenak gauzatzen 

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 

aplikatuta. 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, ebaluazioari, biktimei berehalako laguntza emateari eta 

kanpoko laguntza-zerbitzuei laguntzeari. 

5.5 Trenbideko lanen eta kontratisten kontrola, zirkulazioarekin 

erlazionaturiko 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 Auditoria Plana, zirkulazioaren segurtasunaren 

alorrean prozedurak, barne-ikuskapenak, arauak eta legeak betetzen 

direla bermatzeko, laginketa baten bitartez. Horrez gain, lana nola 
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egiten den eta laneko metodoak hobetzeko aukerak ere lantzen dira. 

Emaitzak dagokion Auditoria Txostenean biltzen dira. 
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POLITIKA 

ETSren politika integratuaren xedea da Erakundea sortzean ezarri zen helburua 
betearaztea, aztertutako informazioa erakundearen testuinguruan ulertuz: Euskal 
Autonomia Erkidegoaren eskumen diren trenbide-garraioen azpiegituren eraikuntza, 
administrazioa eta kontserbazioa. 

Horretarako, ETSn proiektu teknikoak diseinatzen eta garatzen dira, fase guztietan, 
bezeroak markatutako hasierako eskakizunetatik hasi eta azken produktua eskuratu 
arte, kontroletik, ikuskapenetik, eraikuntzatik eta trenbideko ustiapen seguru eta 
eraginkorretik igaroz.  

Azken produktuak honelakoa izan beharko du: 

- Erakargarria eta segurua erabiltzaile guztientzat. 

- Ustiapen teknikoaren beharretarako eta bezeroaren eskakizunetarako 
egokia, horren gogobetetzea bermatuz. 

Jarduerari lotetsitako ingurumen-babesaren konpromisoarekin eta aplikagarri diren 
lege-eskakizun guztien eta beste batzuen betetzearekin bat etorriz. Kalitatearen, 
Ingurumenaren eta Laneko Segurtasunaren eta Osasunaren Kudeaketa kalitate-, 
ingurumen- eta laneko segurtasun- eta osasun-politikak bere jardueretan, funtzioetan 
eta ekintzetan aplikatzen duen Kudeaketa Orokorraren barruan ulertuko da. Horiek 
guztiak zerbitzu teknikoetan, kudeaketari eta zirkulazioaren kontrolari dagozkionetan 
kalitatea eta garapen iraunkorra bermatzera daude zuzenduta, Zirkulazioaren 
Segurtasunaren Kudeaketarako sistema planifikatzeko orduan, baita laneko 
baldintzetatik sortutako arriskuen aurrean langilearen osasunaren babes-maila egokia 
ezartzeko beharrezkoak diren bermeak eta erantzukizunak onartzeko orduan ere.  

Politika hori behar bezala banatuko da maila guztietan, erakundearen barruan guztiek 
horren berri izan dezaten, eta helburua maila guztietan Kalitatearekin, 
Ingurumenarekin eta Laneko Segurtasunaren eta Osasunaren Kudeaketarekin 
konpromisoa sustatzea izango da, erakunde osoari egindako eta gainditu beharreko 
erronka gisa. Halaber, ETSrentzat edo bere izenean lan egiten duten erakunde eta 
pertsona guztiei eta ETSri zuzenean eskatzen dion edonori banatuko zaie. 

Horrez gain, beharrezkoa da etengabeko hobekuntzarekin konpromisozko izpiritua 
erakustea, Kalitatearen, Ingurumenaren eta Laneko Segurtasun eta Osasun Politikan, 
produktuen/zerbitzuen eta horiek gauzatzen diren ingurunearen ingurumeneko alderdi 
eta eragin kaltegarriak eta laneko arriskuak aurreikusiz eta murriztuz, kalitatearen 
arloan ezarritakoa etengabe betez. Bete egin beharko dira, baita ere, Ingurumen eta 
Laneko Segurtasun eta Osasun alorretan indarrean dauden arautegia eta lege-
eskakizunak, baita erakundeak berak borondatez sinatzen dituenak ere. 

Horretarako, etengabeko hobekuntzaren, ETSko kutsaduraren prebentzioaren eta 
laneko arriskuen prebentzioaren inguruko konpromisoa kuantifikatzen duten Kalitate, 
Ingurumen eta Laneko Segurtasun eta Osasun helburuak hartzen ditugu.  

Erakundearen xedea aurrera eraman ahal izateko, ezinbestekotzat jotzen dira langile 
guztien lankidetza, inplikazioa eta kontzientziazioa Kudeaketa Sistema Integratua 
gauzatzeko orduan, betiere Kudeaketa Sistema Integratuko Batzordearen laguntza 
izanik.              

       Onespen-data: 2017ko martxoa 
 

AITOR GARITANO TROJAOLA jauna 
(ZUZENDARI NAGUSIA) 

BEGOÑA
Sello



 

22 / 64 

INGURUMEN-KUDEAKETAKO SISTEMA 

ETSren Ingurumen Kudeaketako Sistema UNE-EN ISO 14001:2015 Arauaren (2017ko 

urtarriletik aurrera bertsio berriaren eskakizunak ere aintzat hartzen dira) eta 

Ingurumen Kudeaketako Sistemei buruzko Europako 1221/2009 Araudiaren (2017ko 

abuztuaren 28ko BATZORDEAREN 2017/1505 Europar Araudiak aldatu zuen) 

eskakizunetan oinarritzen da. 

Ingurumen Kudeaketako Sistemaren nondik norakoak honako hauek dira: 

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Trenbide Garraio 

sistemen azpiegiturei dagozkien proiektuen diseinua eta kudeaketa, 

zuzendaritza, ikuskapena, kontrola, eta obren eta instalazioen eragina 

zirkulazioaren segurtasunaren alorrean, eta ingeniaritzako zerbitzu teknikoak 

ematea. 

b) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren Trenbide Garraio 

sistemen azpiegiturei dagozkien zirkulazioaren zerbitzuen eta segurtasunaren 

kudeaketa eta kontrola. 

Ingurumena erabat integraturik dago erakundeak burutzen dituen jardueretan. 

Ingurumen Kudeaketako Sistemaren dokumentazioak aukera ematen du 

erakundearen jarduerak, funtzioak eta erantzukizunak, baita erakundeak dituen 

ingurumen-eskakizunak ere, ezagutzeko. 

Sistema honako hauen bitartez dokumentatzen da: 

- Politika: burututako jardueretan ingurumenaren babeserako jarduketa-

printzipioak argi eta garbi azaltzen dituen dokumentua. 

- Eskuliburua: Ingurumen Kudeaketako 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 Kudeaketako Sistema behar 

bezala ezartzen dela ziurtatzeko. 

Ingurumen Kudeaketako Sistemak honako kudeaketa-tresna hauek aurreikusten ditu: 

x Antolakuntza: sistemaren arduradunak, Zuzendaritza Nagusiarekin batera, 

ingurumen-estrategia ezartzen du. 
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x Plangintza: Zuzendaritza Nagusiak onetsiko ditu ingurumen-helburuak 

betetzeko beharrezkoak diren jarduketak eta baliabideak, bai eta arrisku eta 

aukeretatik eratorritako ekintzak ere. 

x Ingurumen-auditoriak: erakundeko politikatik etengabeko hobekuntzarako 

konpromisoa transmititzen da. Erakundearen ingurumen-kudeaketaren 

ebaluaziorako eta jarraipenerako eta praktika operatiboetarako tresna nagusia 

ingurumen-auditorien plangintza da. 

x Prestakuntza: enpresa-kultura ezartzea lortzeko ezinbestekoa da 

ingurumeneko 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. 

Ingurumenarekin erlazionaturiko 
alderdiak 

PMA-0800 Ingurumen-alderdien identifikazioa eta 
ebaluazioa 

Lege-eskakizunak eta bestelako 
eskakizunak 

P-0500 Lege-eskakizunen identifikazioa eta 
erregistroa 

Ingurumenaren 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-komunikazioa 

Dokumentuetan oinarritutako 
informazioa 

P-0503 Dokumentazioan oinarritutako 
informazioaren kontrola 

Operazioen plangintza eta 
kontrola 

P-0105 Jarduketak koordinatzeko prozesua 
P-0901 Obra zibileko zuzendaritza 
P-0902 Instalazioen obra-zuzendaritza 
P-0401 Proiektu eta azterlanen zuzendaritza 
PMA-1500 Hondakinen kudeaketa 

Larrialdien aurreko prestakuntza 
eta erantzuna 

P-0801 Arriskuen identifikazioa eta ebaluazioa. 
Larrialdia eta erantzuteko gaitasuna. 
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Jarraipena, neurketa, azterketa 
eta ebaluazioa. Legea 
betetzearen ebaluazioa 

Adierazleen jarraipena.  P-0500 Lege-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 honako hauek dira: 

ZUZENDARITZA NAGUSIA 

¾ Erakundearen kudeaketako erantzun gehieneko irudia da, eta kudeatze hori 

ETSko Administrazio Kontseiluak ezarritako lerro orokorrekin bat etorriz 

darama aurrera. 

¾ Halaber, bera da sail guztietako jardueren plangintzaren, zuzendaritzaren eta 

koordinazioaren arduraduna, baita horietako giza eta teknika baliabideak 

esleitzearena ere. 

¾ Gauzatzen diren jarduera guztien azken arduraduna da, ezarritako kalitate, 

ingurumen, laneko segurtasun eta osasun, eta gizarte erantzukizun 

korporatiboko helburuak bete daitezen, JCMA pertsonaren eskuz utziz 

Kudeaketa Sistema Integratuaren garapen- eta mantentze-lan egokietarako 

beharrezkoa den agintaritzaren ardura. 

¾ Kudeaketa Sistema Integratua aldian behin berrikusteko eta auditoria-taldea 

izendatzeko arduraduna izango da. 

¾ Jarduketen koordinatzailea izendatzen du, eta jarduketaren irismena zein den 

zehazten du. 

SISTEMA INTEGRATUKO BATZORDEA 

Era kolegiatuan honako ardura hauek ditu: 

¾ Sistema Integratuaren kudeaketa. 

¾ Ekintza zuzentzaileen azterketa. 

¾ Kalitatearen, ingurumenaren eta laneko segurtasunaren eta osasunaren 

plangintza. 

¾ Kalitate, ingurumen, eta laneko segurtasun eta osasunaren arloko helburuak 

zehazten ditu, erakundearen testuingurua aztertzeko informazioa onesten du 

eta arrisku nahiz aukerei loturiko informazioaren jarraipena egiten du. 

¾ Honako hauek osatzen dute: 

o Zuzendaritza Nagusia. 

o Kalitate eta Ingurumen Buruzagitza. 

o Idazkaritza Nagusia. 

o Erakundeko gainerako zuzendaritza guztiak. 
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INGURUMEN-KUDEAKETAKO SISTEMAREN ARDURADUNA 

¾ Kudeaketa Sistemaren dokumentazio osoa gauzatzea (eskuliburua, prozedura 

orokorrak, kalitate-prozedurak, ingurumen-prozedurak eta jarraibide 

teknikoak). 

¾ Zuzendaritza Nagusiarekin batera, Kudeaketa Sistema ezartzea. 

¾ Kudeaketa Sistemaren dokumentazioaren kontrola eta banaketa gauzatzea. 

¾ Sistemaren zenbait erregistro egitea; besteak beste, honako hauek: 

Prestakuntza Plana, Barne Auditoria Plana, Kalitate eta Ingurumen Aktak eta 

abar. 

¾ Kudeaketa Sisteman esleitzen zaizkion lanak eta funtzioak bere gain hartzea. 

PLANGINTZA- ETA PROIEKTU-ZUZENDARITZA 

¾ Kanpoko dokumentazioa kontrolatzea (arauak, arautegiak etab.), JCMA 

arduradunarekin, eta haiek betetzen direla kontrolatzea. 

ERAIKUNTZA-ZUZENDARITZA 

¾ Kanpoko dokumentazioa kontrolatzea (arauak, arautegiak etab.), JCMA 

arduradunarekin, eta haiek betetzen direla kontrolatzea. 

¾ Obrako ingurumen-ikuskapenak onestea eta haien jarraipena zaintzea. 

INSTALAZIO-ZUZENDARITZA 

¾ Kanpoko dokumentazioa kontrolatzea (arauak, arautegiak etab.), JCMA 

arduradunarekin, eta haiek betetzen direla kontrolatzea.  

¾ Obrako ingurumen-ikuskapenak onestea eta haien jarraipena zaintzea. 

PROIEKTU-ZUZENDARIA 

¾ Idazketa-lana lizitazioaren oinarriekin, indarrean dagoen legediarekin eta 

araudiarekin, eta bezeroaren eskakizunekin eta Kudeaketa Sistema 

Integratuaren eskuliburuarekin bat etorriz gauzatzen dela ziurtatzea. 

¾ Plangintza eta Proiektu Zuzendaritzaren edo Instalazio Zuzendaritzaren 

esanetara dago zuzenean. 

OBRA-ZUZENDARITZA 

¾ Eraikuntza-lana proiektuan onarturiko dokumentazioarekin, indarrean dauden 

legedia eta araudiarekin, eta eskuliburuarekin bat etorriz gauzatzen dela 

ziurtatzea. 
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¾ Eraikuntza Zuzendaritzaren edo Instalazio Zuzendaritzaren esanetara dago 

zuzenean. 
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INGURUMENAREN ALORREKO ALDERDIAK  

Ingurumen-jarduketaren hobekuntza jarduerekin eta sortutako ingurumen-eraginekin 

erlazionaturiko ingurumenaren alorreko alderdi zuzen, zeharkako eta potentzial 

guztien identifikazioan eta ebaluazioan oinarritzen da. 

ETSn sortzen diren ingurumenaren alorreko alderdi guztien identifikazioa eta 

ebaluazioa egiten da urtero, eta azpimarragarrienen zerrenda egiten da. Alderdi 

azpimarragarri horiek kontrolatu egiten dira. 

Hemen identifikatzen diren alderdi guztiak bulegoetan egiten den jarduerarekin loturik 

daude, erakundearen barruan ohikoak eta ezohikoak diren baldintzetan: 

ALDERDIA ERAGINA 

HONDAKINA
K 

Erabilitako papera Eragin posiblea ingurunean 

Zaborra, orokorrean (HHS) 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) 
Inprimagailuetako tonerrak 
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) 

KONTSUMOA
K 

Uraren kontsumoa Baliabide naturalen murrizketa 
(hidrikoak) 

Elektrizitatearen kontsumoa Baliabide naturalen murrizketa (erregai 
fosilak) 

Paperaren kontsumoa Baliabide naturalen murrizketa (basoak) 

ISURIAK Hondakin-uren isuriak 
kolektoreen sarean Eragin posiblea ingurunean (ura) 

EMISIOAK CO2 emisioak Eragina ingurunean (airea) 
 
Horrez gain, 2017tik aurrera, ISO 14001:2015 bertsiora egokitu denez, azpikontratek 

bulegoetan egiten dituzten jardueretatik (garbiketa eta gremioak, orokorrean) 

eratorritako alderdiak ere hartuko dira kontuan: hondakinak, sortutako isuriak eta 

jarduera bakoitzari lotutako kontsumoak. 

ETSk alderdi horiek honako irizpide hauen arabera ebaluatzen ditu: 

- Hondakinak: izaera eta kopurua. 

- Isuriak: ez dira esanguratsutzat hartzen, kontrolatu gabeko egoera baten 

ondoriozko karga kutsakorrik ez badaramate. 
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- Uraren kontsumoa: zentro bakoitzeko uraren kontsumoa kontuan hartzeko 

modukotzat ulertuko da pertsonako erregistraturiko kontsumoen 

batezbestekoa baino % 15 handiagoa baldin bada. 

- Elektrizitatearen kontsumoa: pertsona bakoitzeko energia elektrikoaren 

kontsumoaren balioa erregistraturiko kontsumoen batezbesteko balioa baino 

% 15 handiagoa baldin bada, kontsumo hori kontuan hartzeko modukotzat 

ulertuko da. 

- Paperaren 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 birziklatuaren ehunekoa guztiaren % 60 bada, 

gutxienez. 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. 

Azpikontratetatik sortutako alderdiak ebaluatzeko, irizpide hau hartu behar da 

kontuan: 

- Azpikontratekin erlazionaturiko alderdiak: esanguratsutzat hartuko dira 

kontratatutako enpresak ez duenean ziurtatutako kudeaketa-sistemarik eta ez 

duenean indarrean dagoen ingurumen-araudia betetzeari buruzko 

konpromisorik. 

Irizpide horien arabera, 2017an egindako ebaluazioaren ondorioz garrantzitsutzat 

hartzen diren irizpideak honako hauek dira: 

INSTALAZIOA INGURUMEN-ALDERDI ESANGURATSUAK 

Albia Hondakinak 

Pilak 
Erabilitako papera 
Fluoreszenteak 
Ekipo informatiko zaharkituak 

Amara  Hondakinak Pilak 

Atxuri 
Hondakinak Pilak 

Kontsumoa Ura 
Alderdi horiek ez dira sistemaren helburuetan sartzen; izan ere, pilen, fluoreszenteen 

eta zaharkitutako ekipo informatikoen kasuan, esanguratsuak dira euren izaera dela-
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eta, ez kopurua dela-eta. Paperaren kontsumoa, berriz, jarduerari berari loturiko 

alderdi bat da. 

Atxuriko uraren kontsumoaren kasuan, lehen hiruhilekoan balioaren gaineko 

kontsumoa egon zen, ez zirelako kontuan hartu zentroko pertsona guztiak. 

Horrez gain, azpikontratekin erlazionaturiko alderdien ebaluazioaren (ISO 14001:2015 

bertsioa) ondorioz, garbiketa-enpresak eta hiru zentroetan aritzen diren beste gremio 

batzuk identifikatu dira, eta ondorioztatu da alderdiak ez direla esanguratsuak, 

guztiek dutelako ingurumen-ziurtagiria edo ingurumen-konpromisoa.  

Erakundearen ingurumen-alderdi zuzenekin eta bidezkoak diren beste batzuekin 

erlazionaturiko adierazleak: 

OINARRIZKO ADIERAZLEAK  

Energia-eraginkortasuna Elektrizitatearen kontsumoa 
Eraginkortasuna materialen 
kontsumoan 

Paperaren kontsumoa 
Ordenagailuen kontsumoa 
Inprimagailuen kontsumoa 
Mugikorren kontsumoa 
CDen kontsumoa  
DVDen kontsumoa 
Tonerren kontsumoa 
Pilen kontsumoa 
Gasolinaren kontsumoa 
Gasolioaren kontsumoa 
Ur-garrafen kontsumoa 
Plastikozko edalontzien kontsumoa 

Ura Uraren kontsumoa 
Hondakinak Paper-hondakinak 

Plastikozko hondakinak 
Hondakin organikoak 
Pilak 
Tonerrak 
CDak 
Disketeak 
Kartutxoak 
Ekipo elektronikoak 

Bioaniztasuna Lurzoruaren okupazioa  
Emisioak CO2 emisioak 

Ingurumen-alderdi potentzialtzat hartuko dira gertakari/istripu posibleen egoerekin 

erlazionaturik daudenak. Alderdi horiek gertakarien maiztasunaren eta larritasunaren 

arabera ebaluatuko dira. 
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Hona hemen erakundearen alderdi esanguratsuak, bakoitzak loturik dituen 

eraginekin, bulegoetan gauzatutako jarduerari buruzkoak:  

ALDERDI POTENTZIALA ERAGIN POTENTZIALA 

SUTEA 

Hondakinen sorrera Eragin posiblea ingurunean 
(lurra/urak) 

Errekuntzako gasen 
emisioa Eragin posiblea airean 

Suak itzaltzeko 
erabilitako uraren 
isurketa 

Eragin posiblea ingurunean 
(ura) 

EZUSTEKO 
ISURKETA 

Gai toxikoak 
daramatzan isurketa Eragin posiblea ingurunean 

Alderdi horien ebaluazioan ez da aurkitu esanguratsua izan daitekeen larrialdi-

egoeren ondoriozko inolako alderdirik. 

Erakundeko zeharkako alderdi garrantzitsuenak ETS Zuzendaritza Fakultatibo gisa 

aritzen den obrak gauzatzen dituzten kontratistek sortutakoak dira. 2017an, ETSk 52 

obratan eta 7 obra osagarritan aritu da Zuzendaritza gisa. Horietako gehienak oso 

obra handiak dira, eta ia guztiek Ingurumen Eragineko Adierazpena dute. Obra 

horietako batzuk urte horretan hasi dira edo berriz hasi dira, baina gehienak irekita 

zeuden aurreko ekitaldietatik. 

2017an burutzapen-fasean egon diren obren zerrenda 
IEA 

BAI EZ 

Ibarbengoako aparkalekua eta BTMeko sarbideak eraikitzea  x 

BTMko 1. lineako Urdulizeko maila bereko pasagunea kentzea. + 
Urdulizen maila bereko pasagunea jartzea  x 

3. linea osoko instalazio-obrak (guztira, 19)  X 

BTMren 3. linea eraikitzea. Tartea: Zazpi kaleak. I. fasea + 2 
zenbakiko osagaia + 3 zenbakiko osagaia X  

BTMren 3. linea martxan jartzeko beharrezkoak diren azken 
ukituak eta obrak + 1 zenbakiko osagaia + 2 zenbakiko osagaia X  

Gasteizko tranbia unibertsitateraino eramateko obraren proiektua X  

Derioko geltokia zaharberritzea eta oinezkoen maila bereko 
pasagunea kentzea  X 

ETSren Sondika-Lezama lineako Lekunbiz geltokia modernizatzeko 
proiektua  X 

Sondika-Lezama lineako geltokiak modernizatzeko proiektua. 
Kurtzea geltokia + 1 zenbakiko osagaia  X 

Sondika-Lezama lineako geltokiak modernizatzeko proiektua. 
Lezamako geltokia + 1 zenbakiko osagaia  X 



 

32 / 64 

Txorierriko instalazio-obrak (3 obra)  X 

Bilbo-Donostia lineako 7/607 KPan dagoen Praderako maila bereko 
pasagunea kentzeko igarobide bat eraikitzeko proiektua  X 

Durangoko geltokiko sarrera estaltzeko exekuzio-proiektua  X 

Durangoko geltokiaren inguruko lursailak egokitzeko proiektua  X 

Lebarioko instalazio-obrak (2 obra)  X 

Trenbidearen bikoizketa-lanak eta Ermuan geltoki berria eraikitzea 
+ 1 zenbakiko osagaia X  

Ermuko seinaleztatze-obrak   X 

Bilbo-Donostia lineako 85+448 KPan Santa Klara (Zarautz) 
geltokiko maila bereko pasabidea kentzea  X 

Donostialdeko metroan Lugaritz-Mirakontxa tarteko eraikuntza-
proiektua X  

Loiolako geltoki berria eraikitzea eta ingurunea iragazkortzea + 1 
zenbakiko osagaia + 2 zenbakiko osagaia   X 

 Loiolako geltokiko instalazio-obrak (3 obra)  X 

ETSren Herrerako geltokiaren eta Pasaiako Trintxerpe barrutiaren 
arteko konexio-obra, oinezkoentzat eta bizikletentzat  X 

Euskal Trenbide Sare berriaren plataforma eraikitzea. Antzuola-
Ezkio/Itsaso (mendebaldea) tartea X  

Euskal Trenbide Sare berriaren plataforma eraikitzea. Antzuola-
Ezkio/Itsaso (ekialdea) tartea X  

Euskal Trenbide Sare berriaren plataforma eraikitzea. Urnieta-
Hernani tartea X  

Euskal Trenbide Sare berriaren plataforma eraikitzea. Hernani-
Astigarraga tartea + 1 zenbakiko osagaia X  

Euskal Trenbide Sare berriaren plataforma eraikitzea. Hernanialde-
Zizurkil tartea X  

Euskal Trenbide Sare berriaren plataforma eraikitzea. Zizurkil-
Andoain tartea X  
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Ondoren, kontratan jarduketen ondoriozko zeharkako alderdi ohikoenak aipatuko 

ditugu (ohiko egoerei zein istripuetakoei dagozkienak): 

ALDERDIA ERAGINA 

HONDAKIN
AK 

Erabilitako olioak Eragin posiblea lurrean eta uretan 
SP duten lurrak eta harriak Eragin posiblea lurrean eta uretan 

Aerosolak Eragin posiblea lurrean eta uretan 
Metalezko edukiontzi 
kutsatuak Eragin posiblea lurrean eta uretan 

Plastikozko edukiontzi 
kutsatuak Eragin posiblea lurrean eta uretan 

Olio-iragazkiak Eragin posiblea lurrean eta uretan 

Material inpregnatuak Eragin posiblea lurrean eta uretan 
Amiantoa duten 
eraikuntzako materialak Eragin posiblea lurrean eta uretan 

Egurrak Eragin posiblea lurrean eta uretan 
Inausketen hondarrak Eragin posiblea lurrean eta uretan 

Nahastutako metalak Eragin posiblea lurrean eta uretan 
Txatarra ferrikoak Eragin posiblea lurrean eta uretan 
Plastikoak Eragin posiblea lurrean eta uretan 

Drainatze-lokatzak Eragin posiblea lurrean eta uretan 

Nahasketa bituminosoak Eragin posiblea lurrean eta uretan 
Hormigoia Eragin posiblea lurrean eta uretan 
Papera eta kartoia Eragin posiblea lurrean eta uretan 
Eraikuntzako eta 
eraispeneko hondakin 
nahasiak 

Eragin posiblea lurrean eta uretan 
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Lurrak eta harriak Eragin posiblea lurrean eta uretan 
Beira Eragin posiblea lurrean eta uretan 
Hondeaketako soberako 
lurrak Eragin posiblea lurrean eta uretan 

WC kimikoetatik datozen 
hondakinak Eragin posiblea lurrean eta uretan 

Hiri-hondakin solidoak Eragin posiblea lurrean eta uretan 

ISURKETAK 

Hondeaketa-putzuan 
metatuta dauden maila 
freatikoko ur-isurketak 

Eragin posiblea uretan 

Osasun-uren isurketak 
obrako etxoletatik eta 
aholkularitza teknikoko 
bulegoetatik 

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 

EZOHIKO EGOEREI ETA ISTRIPUEI DAGOZKIEN ZEHARKAKO ALDERDIAK 

SUTEA 

Hondakinen sorrera Eragin posiblea ingurunean (lurra/ura) 

Errekuntzako gasen emisioa Eragin posiblea airean 

Sua itzaltzeko lanetan 
erabilitako uraren isurketa Eragin posiblea ingurunean (ura) 

IHESAK 

Gai kimikoen isuriak Eragin posiblea lurrean eta uretan 
Isurketa kutsagarriak, 
arazketa-sisteman izandako 
akatsak direla eta 

Eragina uretan 

Erregaien isuriak Eragin posiblea lurrean eta uretan 
 
ETSk honako 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. Obraren hasierako aurrekontua: 10 m eurotik gorakoa edo beherakoa 

izatearen arabera. 

Obra bat esanguratsutzat joko da 1. irizpideko BAI 1 badu eta 2. irizpideko BAI bat 

badu. Horietatik urtean zehar desadostasun gehien dituzten obren % 20 inguru 

aukeratzen da. 

Aukeratutako obretatik, kalitate- eta ingurumen-arduradunak ingurumen-alderdiak 

ebaluatzen ditu, honako irizpide hauen arabera: 
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1. Hondakinak: hondakinaren izaeraren, kopuruaren eta ingurune hartzailean 

duen eraginaren arabera. 

2. Isurketak: magnitudearen eta larritasunaren arabera. 

3. Zarata: magnitudearen eta larritasunaren arabera. 

Epealdi horretan 11 obra esanguratsu atera dira, obra zibileko 5 eta trenbide-sare 

berriko 6. Horien artean, 2,2 ezarritako ehunekora heltzen direla erabaki da, 

ingurumen-alorreko desadostasun gehiagorekin. Horrenbestez, bi obraren datuak 

ematea erabaki da:  

x Loiolako geltoki berria eta hiri-ingurunearen permeabilizazioa. 

x Euskadiko trenbide-sare berriaren lanak. Zatia: Hernani-Astigarraga. 

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 obren ebaluazioaren ondoriozko zeharkako alderdiak honako hauek izan dira: 

 

Loiolako geltoki berria eta hiri-
ingurunearen permeabilizazioa. ZARATAK 

Obrak gauzatzearekin eta 
makinekin eta ibilgailuekin 
erlazionaturiko eguneko zaratak 

Euskadiko trenbide-sare 
berriaren lanak. Zatia: Hernani-
Astigarraga. 

HONDAKINAK Kutsatutako lurrak 

ISURKETAK Euri-bideetara eginiko isurketak 
(ubide eta erreketara, batik bat) 

 
Zeharkako alderdi esanguratsu horiek ebaluatu eta aztertu dira Erakundearen 

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

bisitak obratara maiztasunez ingurumenarekin erlazionaturiko alderdiak aztertuz eta 

PQen eta 1.000 litrotik gorako erregaien biltegiratzearen kudeaketaren jarraipena eta 

kontrola.  

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

zuzenik.  
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ERAKUNDEAREN INGURUMEN-ALDERDI ZUZENEKIN ERLAZIONATURIKO 

OINARRIZKO ADIERAZLEEN DATUAK 

Ondoren, erakundearen ingurumen-alderdi zuzenekin erlazionaturiko oinarrizko 

adierazleen ingurumen-datuak ematen dira, adierazle bakoitzari dagokion A zifra 

(neurketa-unitatea) eta R zifra (A/B, B pertsona kopurua izanik: 108 Albian, 26 

Atxurin eta 36 Amaran, eta 267 erakundean orokorrean) emanez. 

ERAGINKORTASUNA MATERIALEN KONTSUMOAN 

PAPER-KONTSUMOA  

Puntu honetan ematen diren datuak kg unitatetan jasotzen dira EMAS araudiak 

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

unitatetan esangarritasuna galtzen dutelako. 

INSTALAZIOA 

2014 2015 2016 2017 

A zifra 
Kg 

R zifra 
Kg/ 

pertsona 

A zifra 
Kg 

R zifra 
Kg/ 

pertsona 

A zifra 
Kg 

R zifra 
Kg/ 

pertsona 

A zifra 
Kg 

R zifra 
Kg/ 

pertsona 

ALBIA 5575,88 50,23 5169,23 47,54 5.935,13 47,54 6.646,15 61,84 

AMARA 0 0 598,75 20,65 586,28 20,65 274,43 8,06 

ATXURI 548,86 23,86 187,11 8,14 124,74 8,14 249,48 10,41 

Paper-kontsumoari buruzko datuak fakturen bitartez arautzen dira. Emaitzei 

dagokienez, kontsumo gutxiago izan da Amaran eta gehiago Atxurin eta Albian. 
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Albian izandako igoera urtean zehar emandako lan-punten ondorioz izan da, ETSren 

jarduera kontuan izanda. Datu horiek grafiko honetan zehaztu ditugu:  

 
 

Paperaren kontsumoaren bilakaera pertsona eta zentro bakoitzeko. 

UR-KONTSUMOAK 

INSTALAZIOA 
2014 2015 2016 2017 

A zifra 
m3 

R zifra 
m3/ 

pertsona 

A zifra 
m3 

R zifra 
m3/ 

pertsona 

A zifra 
m3 

R zifra 
m3/ 

pertsona 

A zifra 
m3 

R zifra 
m3/ 

pertsona 

ALBIA 298,00 2,89 311,00 3,08 294,00 2,96 309,00 3,06 

AMARA 125,30 5,01 133,10 4,59 142,80 4,92 148,00 4,48 

ATXURI  134,50 5,85 129,09 5,61 119,82 5,21 142,06 5,70 

Ur-kontsumoari buruzko datuak ETSko instalazioetan horretarako instalatuta dauden 

ur-kontagailuen bitartez kontabilizatzen dira.  Emaitzei dagokienez, behera egin dute 

Amaran eta zertxobait gora Albian eta Atxurin, langile kopurua handitzearen ondorioz. 

Osasun uren isurketei dagozkien metro kubikoak bat datoz kontsumitutako metro 

kubiko ur kopuruarekin. 
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Ur-kontsumoaren bilakaera pertsona eta zentro bakoitzeko. 

ENERGIA-ERAGINKORTASUNA 

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

erregai-kontsumoa ibilgailuen erabilerarekin erlazionatuta baino ez baitago, ez 

jarduerarekin. 

INSTALAZIOA 

2014 2015 2016 2017 

A zifra 
Kwh 

R zifra 
Kwh/ 

pertsona 

A zifra 
Kwh 

R zifra 
Kwh/ 

pertsona 

A zifra 
Kwh 

R zifra 
Kwh/ 

pertsona 

A zifra 
Kwh 

R zifra 
Kwh/ 

pertsona 

ALBIA 325.032 2.928 285.966 2.627 256.479 2.398 245.863 2.287 

AMARA 68.479 2.739 69.368 2.392 68.918 2.376 67.102 2.029 

ATXURI 49.925 2.171 49.659 2.159 51.755 2.250 52.021 2.080 

Elektrizitatearen kontsumoaren kontrola fakturen bitartez egiten da Albiari 

dagokionez, eta kontagailuen bitartez Atxuriko eta Amarako Aginte Postuetan. Datuek 

erakusten digutenez, kontsumoen datuek behera egin dute hiru zentroetan, 2016. 

urtearekin alderatuz.   
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Ondoren datuak era grafikoak ikusten dira. 

 

Elektrizitatearen kontsumoaren bilakaera pertsona eta zentro bakoitzeko. 

Atal honetan erakutsitako datuek sarean kontsumitutako energia elektriko osoa 

erakusten dute. ETSn ez da inolako energia-iturri berriztagarririk erabiltzen. 
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HONDAKINAK 

Puntu honetan ematen diren datuak Kg unitatetan 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 agertzen da.  

PILA ZILINDRIKOAK ETA BOTOI-FORMAKOAK    

INSTALAZIOA MOTA 

2014 2015 2016 2017 

A zifra 
Kg 

R zifra 
Kg/ 

pertsona 

A zifra 
Kg 

R zifra 
Kg/ 

pertsona 

A zifra 
Kg 

R zifra 
Kg/ 

pertsona 

A 
zifra 
Kg 

R zifra 
Kg/ 

pertsona 

ALBIA 

Pila 
zilindrikoak  14,85 0,1326 19,437 0,1817 16,137 0,1494 14,32

2 0,133 

Botoi-pilak 0,177 0,0016 0,198 0,0019 0,096 0,0009 0,108 0,0010 

AMARA 

Pila 
zilindrikoak  2,046 0,0824 1,815 0,0626 2,343 0,0808 1,023 0,028 

Botoi-pilak 0 0 0 0 0 0 0 0 

ATXURI 

Pila 
zilindrikoak  3,795 0,165 4,851 0,2109 3,828 0,1664 2,904 0,112 

Botoi-pilak 0,039 0,0017 0,015 0,0007 0,015 0,0007 0,051 0,0020 

Hondakin arriskutsuak 
guztira 20,691 0,131 26,316 0,102 22,419 0,140 18,86

7 0.071 

Hondakin arriskutsuen kontrola, pilei dagokienez, horretarako dauden edukiontzien 

hileroko zenbaketaren bitartez egiten da. 2017an murriztu egin da hondakin horien 

sorkuntza hiru zentroetan. Gure prozesuan ez da ia pilarik sortzen, baina ETSk 

zerbitzu hori eskaintzen die langileei, pilen kudeaketaren alorrean kontzientziatzeko 

xedez. 
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Pilen deposituen bilakaera hiru zentroetan 2014tik 

INFORMATIKAKO KONTSUMIGARRIAK 

HONDAKINA 

2014 2015 2016 2017 

A zifra 
Kg 

R zifra 
Kg/ 

pertson
a 

A zifra 
Kg 

R zifra 
Kg/ 

pertsona 

A zifra 
Kg 

R zifra 
Kg/ 

pertsona 

A zifra 
Kg 

R zifra 
Kg/ 

pertsona 

TONER KARTUTXOAK 0 0 0 0 0 0 0 0 

INKJET KARTUTXOAK 0 0 0 0 0 0 0 0 

3,5"-ko DISKETEAK 0,990 0,009 0,060 0,001 0,840 0,008 0,220 0,002 

CDak 4,256 0,038 4,480 0,042 7,966 0,074 15,148 0,140 

Hondakin ez 
arriskutsuak 
guztira 

5,246 0,033 4,540 0,029 8,806 0,055 15,368 0,090 

INFORMATIKAKO 
OSAGARRIAK* 170 0,664* 70 0,271* 75 0,287* 200 0,749* 

*Informatikako kontsumigarriak Albiako langileak kontuan izanik ematen diren bitartean, osagarriak (Kg-

tan) erakundeko langile guztien artean banatzen dira. 

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 2014 eta 2017 artean. 

2017an sortutako informatikako hondakin ez arriskutsu horien kopurua 2016koa 

baino altuagoa izan da, erakundearen sailetan egindako banakako garbiketa 

puntualak direla eta. 

Hondakin ez arriskutsuen sorkuntza ondorengo tauletan agertzen da. 

ERABILITAKO PAPERA ERAMATEA 

INSTALAZIOA 

2014 2015 2016 2017 

A 
zifra 
Kg 

R zifra 
Kg/ 

pertsona 

A 
zifra 
Kg 

R zifra 
Kg/ 

pertsona 

A zifra 
Kg 

R zifra 
Kg/ 

pertsona 

A 
zifra 
Kg 

R zifra 
Kg/ 

pertsona 

ALBIA 3.260 29,11 4.270 39,91 3.365 31,16 3.210 29,72 

AMARA 670 26,8 620 21,38 650 22,41 920 25,55 

ATXURI  190 8,26 170 7,39 160 6,95 120 4.61 

GUZTIRA 4.120  5.060  4.175  4250  

Erabilitako papera kentzearen kontrola Beotibarren eta Segi-hiruren fakturen bitartez 

egiten da. Ikusten denez, gora egin du paper-kontsumoak Amaran, eta behera egin 

du beste bi zentroetan (Albian eta Atxurin), pertsona gehiago dagoelako. 
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Ondoren ETSn erabilitako papera eramatea irudikatzen duten zenbait grafiko 

aurkezten dizkizuegu. 

 

Erabilitako paperaren bilakaera balioztatua ETSko zentroetan 2014tik 

 

Zentroetatik jasota eramandako paperaren bilakaera pertsona bakoitzeko 2014tik 
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HONDAKIN ORGANIKOAK ETA PLASTIKOAK ERAMATEA 

Hondakin horiek bulego nagusietan kontrolatzen dira eta officean sortzen dira. Datu 

zenbatetsiak dira. 

INSTALAZIOA 

2014 2015 2016 2017 

A zifra 
Kg 

R zifra 
Kg/ 

pertsona 

A zifra 
Kg 

R zifra 
Kg/ 

pertsona 

A zifra 
Kg 

R zifra 
Kg/ 

pertsona 

A zifra 
Kg 

R zifra 
Kg/ 

pertsona 

ALBIA 
ORGANIKOAK 2.964 28,50 2.940 29,70 2.952 29,52 2.904 28,47 

ALBIA 
PLASTIKOAK 1.482 14,25 1.470 14,85 1.476 14,76 1.452 14,24 

AMARA 
ORGANIKOAK  741 29,64 735 25,34 738 25,45 726 20,17 

AMARA 
PLASTIKOAK  371 14,82 368 12,67 369 12,72 363 10,08 

ATXURI 
ORGANIKOAK  741 32,22 735 31,96 738 32,09 726 27,92 

ATXURI 
PLASTIKOAK  371 16,11 368 15,98 369 16,04 363 13,96 

GUZTIRA 6.670  6.616  6.642  6.534  

 
Ratioak kontuan izanda, egiazta daiteke Hondakin Organikoen eta Plastikoen 

sorkuntzak behera egin duela hiru zentroetan. 

Ez da gertatu kontuan hartzeko moduko inolako larrialdi-egoerarik ETSko 

instalazioetan. 
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INGURUMEN-PORTAERARI BURUZKO BESTE ADIERAZLE BATZUEN DATUAK 

Ondoren, ETSko beste adierazle batzuekin erlazionatutako ingurumen-datuak 

deskribatzen dira. A zifra 2017ko eragin/kontsumo osoa izango da eta R zifrak A/B 

arteko erlazioa adieraziko du, B langile kopurua izanik: 108 Albian, 26 Atxurin eta 36 

Amaran 2017. urterako eta 267 erakundean orokorrean. Datuak 20134ik alderatzen 

dira. 

ORDENAGAILU-
KONTSUMOA 

2014 2015 2016 2017 

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 73 0,65 32 0,30 27 0,25 29 0,27 

ATXURI AP 0 0 0 0 0 0 0 0 

AMARA AP 0 0 0 0 0 0 1 0,03 

 
 

INPRIMAILAGU-
KONTSUMOA 

2014 2015 2016 2017 

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 2 0,02 0 0 0 0 1 0,01 

ATXURI AP 0 0 0 0 0 0 0 0 

AMARA AP 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

MUGIKORREN 
KONTSUMOA 

2014 2015 2016 2017 

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 97 0,38 114 0,44 144 0,55 144 0.54 

 

CD-KONTSUMOA 
2014 2015 2016 2017 

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 1.705 15,22 160 1,50 585 5,42 227 2,10 

ATXURI AP 0 0 0 0 0 0 0 0 

AMARA AP 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

TONER-KONTSUMOA 
2014 2015 2016 2017 

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 149 1,33 111 1,04 152 1,41 126 1,17 

ATXURI AP 14 0,61 15 0,65 2 0,09 11 0,42 

AMARA AP 9 0,36 35 1,21 34 1,17 17 0,47 
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DVD-KONTSUMOA 
2014 2015 2016 2017 

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 1980 17,68 348 3,25 958 8,87 750 6,94 

ATXURI AP 0 0 0 0 0 0 0 0 

AMARA AP 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

PILA-KONSUMOA 
2014 2015 2016 2017 

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 250 0,98 132 0,51 60 0,23 157 0,59 

 

GASOLINA-
KONTSUMOA 

2014 2015 2016 2017 

A zifra 
Litro 

R zifra 
l/per. 

A zifra 
Litro 

R zifra 
l/per. 

A zifra 
Litro 

R zifra 
l/per. 

A zifra 
Litro 

R zifra 
l/per. 

ERAKUNDEA 
OROKORREAN 510,86 1,99 280,67 1,088 166,10 0,636 186,16 0,697 

 

GASOIL-
KONTSUMOA 

2014 2015* 2016* 2017 

A zifra 
Litro 

R zifra 
l/per. 

A zifra 
Litro 

R zifra 
l/per. 

A zifra 
Litro 

R zifra 
l/per. 

A zifra 
Litro 

R zifra 
l/per. 

ERAKUNDEA 
OROKORREAN 72.164,80 281,89 116.392 451,13 111.138 425,82 108.299 408,67 

* Ibilgailu propioen eta partikularren gasoil kontsumoa jasotzen da. 2014an automobil 
propioena besterik ez zen jaso, horregatik dago hain alde handia kontsumoetan. 

UR-GARRAFEN 
KONTSUMOA 

2014 2015 2016 2017 

A zifra 
Litro 

R zifra 
l/per. 

A zifra 
Litro 

R zifra 
l/per. 

A zifra 
Litro 

R zifra 
l/per. 

A zifra 
Litro 

R zifra 
l/per. 

ALBIA 5.392 48,14 4.631 43,28 4.253 39,38 5.538 51,28 

ATXURI AP 2.419 105,18 1.361 59,17 1.455 63,27 1.682 64,70 

AMARA AP 2.400 96,01 2.722 93,85 2.665 91,89 2552 70,88 

 

PLASTIKOZKO 
EDALONTZIEN 
KONTSUMOA 

2014 2015 2016 2017 

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 18.000 160,71 17.000 158,88 15.000 138,89 16.000 148,15 

ATXURI AP 3.000 130,43 0 0 0 0 2000 76,92 

AMARA AP 5.500 220,00 8.000 275,86 6.000 206,90 4000 111,11 

 
BIOANIZTASUNA 

 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 partekatzen direlako.  
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EMISIOAK 

CO2 EMISIOAK 
2014 2015 2016 2017 

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 193,58 0,76 310,96 1,21 296,68 1,14 289,16 1,09 

IHOBEk erabilitako konbertsio-faktorea aplikatuz kalkulatu da. 

Aurten behera egin dute CO2 emisioek, aurreko urtearekin alderatuz, erakundeko 

ibilgailu guztien kontsumoa kontuan izanda, hau da, erakundearen ibilgailuak eta 

ETSko langileen ibilgailu partikularrak. 2014an ibilgailu propioen kontsumoa baino ez 

zen kontabilizatzen. 

Isurketa gisa, ibilgailu propioen eta partikularren erabileratik sortutakoak hartu dira 

kontuan. Ez dira kontuan hartzen elektrizitate-kontsumoarekin erlazionatutakoak, eta 

SO2, NOx eta PM parametroei buruzkoak ere, elektrizitatea ez baita zuzenean 

erabiltzen aurrera eramandako jarduerarako.  
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KONTRATEKIN ERLAZIONATURIKO INGURUMEN-DATUAK 

Kontratekin erlazionaturiko ingurumen-datuak hilero jasotzen dira, Obra 

Zuzendaritzak obretan bertan egon ohi diren Ingurumen Laguntza Teknikoaren 

bitartez egiten duen Ingurumen-txosten teknikoan. Txosten horretan, analitiketan eta 

ingurumen-jarraipenetan oinarrituz hauteman diren desadostasunak edo akatsak 

zehazten dira, baita desbideraketa edo akats horiek berehala konpontzeko hartu diren 

neurriak ere. ETS enpresa sustatzaile gisa aritzen den lanetan, sustatzailea 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, Desadostasun Aktak idatziz. 

Ondoren, Ingurumen Aholkularitza Teknikoak emandako hileroko txostenetan 

bildutako datu horietako batzuk ematen dira.  
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HONDAKINAK 

OBRA HONDAKINAK 

BALIOAK 

2016an 

(Kg) 

BALIOAK 

2017an 

(Kg) 

LOIOLAKO GELTOKI 
BERRIA ETA HIRI-
INGURUNEAREN 
PERMEABILIZAZIOA 

Erabilitako olioak 3.600 - 

Gai arriskutsuak dituzten lurrak eta 
harriak 

3.300 - 

Plastikozko edukiontzi kutsatuak 47 112 

Metalezko edukiontzi kutsatuak 376 703 

Xurgagailuak eta material inpregnatuak 141 145 

Aerosolak 109 126 

Olio-iragazkiak 36 - 

Amiantoa duten eraikuntzako materialak 
(*) 

16.410 - 

Hidrokarburoak dituzten urak - 19 

Hondakin itsasgarriak eta zigilatzaileak - 447 

Hondakin arriskutsuak guztira 24.019 kg 1.552 kg 
Inausketen hondakinak 2.280 2.800 

Zurak 23.300 57.940 

Plastikoak 6.480 28.820 

Eraikuntzako eta eraispeneko hondakin 
nahasiak 

148.370 33.240 

Txatarra ferrikoak 47.360 19.180 

Nahastutako metalak 21.780 22.580 

Kobrea - 3.180 

Nahasketa bituminosoak 84.220 1.641.560 

Hormigoia 910.850 10.649.980 

Hormigoi-nahasketak, adreiluak... - 303.420 

Kartoia eta papera 2.000 3.260 

Drainatze-lokatzak 152.030 - 

Lurrak eta harriak (**) 936.440 22.780 

Hondakin fekalak (WC kimikoak) 1400 - 

Beira 440 - 

Trenbideetako balastoa - 178.820 

Hondakin ez arriskutsuak guztira 2.336.950 
kg 

12.967.560 
kg 

Hiri-hondakin solidoak 3.120 2.940 (1) 

Hondeaketako soberako lurrak 20.410,25 
Tn 

38.958,48 
Tn 

(*) Obrekin zerikusirik ez duten hodien eta estalkien hondakinak. 
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(**) Obrekin zerikusirik ez duen materiala, ponpaketa-estazioko betelan zaharretik eratorritakoa.  
(1) Besteak beste, 540 kg paper eta kartoi. 

 
Obraren egikaritzearekin erlazionatutako hondakin guztiak kontratista nagusiak 

kudeatzen ditu. Denak kudeatzaileek balorizatzen dituzte, “Trenbideetako balastoa 

eta Hidrokarburoak dituzten Urak” izan ezik. 
 

OBRA HONDAKINAK 

BALIOAK 

2017an 

(Kg) 

EUSKADIKO 
TRENBIDE-SARE 
BERRIAREN LANAK. 
ZATIA: HERNANI-
ASTIGARRAGA. 

Erabilitako olioak 268 

Gai arriskutsuak dituzten lurrak eta 
harriak 

150 

Plastikozko edukiontzi kutsatuak 150 

Metalezko edukiontzi kutsatuak 174 

Erabilitako gantzak 32 

Aerosolak 100 

Olio-iragazkiak 30 

Hondakin arriskutsuak guztira 904 kg 
Plastikoak 30.480 

Zurak 34.640 

Hormigoia 84.800 

Eraikuntzako eta eraispeneko hondakin 
nahasiak 

17.340 

Nahasketa bituminosoak (asfalto-

hondarrak) 

250.340 

Burdina eta altzairua 2.400 

Kartoia eta papera 2.940 

Inausketen hondakinak 1.640 

Hondakin ez arriskutsuak guztira 424.580 kg 
Hondeaketako soberako lurrak 35.693,84 

Tn 
 

Obraren egikaritzearekin erlazionatutako hondakin guztiak kontratista nagusiak 

kudeatzen ditu. Denak kudeatzaileek balorizatzen dituzte, “Erabilitako koipeak eta Lur 

kutsatuak” izan ezik. 

Kontraten eta alokatutako materialen mantentze-lanei dagozkien hondakin 

arriskutsuen eramatea beraien instalazioetan bertan egiten da gehienbat. 
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ISURKETAK 

OBRA 
PARAMETROA

K 
ERREFERENTZIA 

Isurien mugak 

Balioa 

2016an 

Balioa 

2017an 

LOIOLAKO 
GELTOKI BERRIA 
ETA HIRI-
INGURUNEAREN 
PERMEABILIZAZIO
A 

pH 5,5-9,5 7,7 

(1) 

SST <600 mg/l 22 

Olioak eta 

gantzak 
<100 mg/l <15 

DQO 1800 mO2/l <20 

EUSKADIKO 
TRENBIDE-SARE 
BERRIAREN 
LANAK. 
ZATIA: 
HERNANI-
ASTIGARRAGA(2) 

pH 6-9 

- 

7,84 

SST 25 mg/l 9,96 

Eroankortasuna (1000µS/cm) 431 

DBO5 - 5,20 

Olioak eta 

gantzak 
20 mg/l <5 

HC guztira - <5 

(1) Obrak oso aurreratuta daudenez, ez da beharrezkoa izan arazketa-sistemak 

jartzea eta isurketen analitikak egitea. 

(2) 2017ko urteko batez bestekoak, bai dekantazio-putzuko efluentearena bai euri-

bideen analitikena. 
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ZARATAK 
 

OBRA NEURKETAK 
ERREFERENTZI

A 
(dBA) 

BATEZ 
BESTEKO 
BALIOA 

2016 (dBA) 

BATEZ 
BESTEKO 
BALIOA 

2017 (dBA) 

LOIOLAKO GELTOKI 
BERRIA ETA HIRI-
INGURUNEAREN 
PERMEABILIZAZIOA 

Egunekoak 60  68,3 (1) (2) 74,8  (1) (2) 

Gauekoak 50 (1) Neurketarik 
gabe (3) 

Neurketarik 
gabe (4) 

EUSKADIKO 
TRENBIDE-SARE 
BERRIAREN 
LANAK. 
ZATIA: HERNANI-
ASTIGARRAGA 

Egunekoak 65 (5) 

- 

58 

Gauekoak 55 (5) 49,63 

 
Loiolako geltoki berria eta hiri-ingurunearen permeabilizazioa:  

(1) Hots-kutsadurari buruzko udal-ordenantzaren arabera, maila horiek ez dira 

aplikagarri izango bide publikoko eraikuntza-lanetan, horien araupetzea titulu 

espezifikoetan egiten baita. 

(2) Egindako neurketetan, hots-mailan zerikusia du errodatutako trafikoaren zaratak 

2016an. 

(3) Ez da neurketarik egin gauean, normalean ez zelako gauez lanik egin 2016an. 

(4) 2017ko lehen seihilekoan, beharrezkoak ziren lanak gauez egin ziren, eguneko 

bide- eta trenbide-zirkulazioari ez eragiteko. Gaiak ukitutako biztanleei informatu 

zitzaien eta udal-baimena eskuratu zen. 

Euskadiko trenbide-sare berriaren lanak. Zatia: Hernani-Astigarraga. 

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

arabera. 
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54 / 64 

INGURUMENAREKIN LOTURIKO HELBURUAK 

Ingurumenaren Kudeaketa Programaren egitura honako 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, auditorien emaitzak, aukera teknologikoak eta betiere erakundearen 

ingurumen-politikari jarraituz. 

Behin ingurumen-helburuak ezarri eta gero, 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 dutela ziurtatzeko. 

INGURUMEN
-PROGRAMA XEDEAK HELBURUAK 

EKINTZAK 
ARDURADUNAK 
BALIABIDEAK 
EPEAK 
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2017an planteatu ziren ingurumen-helburuak hauek izan ziren: 

Helburu
aren zk. Deskribapena Balioa Ekintzak edo bitartekoak 

(dagokiona) Arduraduna Neurketare
n epealdia 

1.1.1 

ETSren KSIan 2015eko 
ISO 14001 arauaren 
eskakizun berriak 
txertatzea 

% 100 

a) ETSren KSIren egungo agiriak 
berrikustea, aldatu beharrekoak 
izan daitezkeen agiriak zehaztuz, 
ISO 14001:2015 arauaren 
eskakizun berrietara egokitzeko 
b) KSIren egungo agiriak 
berrikustea, agiriak murrizteko 
c) ETSn KSI berria txertatzea 

JCMA eta 
Ingurumena 

1. eta 2. 
hiruhilekoa 

1.2.1 

Obretara bisita 
erregularrak egitea, 
ingurumen-alderdiak 
aztertzeko 

18 
bisita/ur

tea 

a) Check list-ean jasotako 
ingurumen-alderdi guztiak 
berrikustea 

Ingurumena Hiru hilez 
behin 

1.2.2 

Trenen hots-eraginak 
jasaten dituen biztanleria 
% 8 murriztea (48 
bizilagun) Eibarko 
erdigunean, 2017an 
( 48 bizilagun/598 gaur 
egun) 

48 
bizilagun

/598 
gaur 
egun 

a) Erdigunean egindako jarduerak 
berrikustea (obrak eta bideen 
egokitzapenak) 
b) Material mugikorra pixkanaka 
ordezkatzea 
c) Eragindako biztanleak 
eguneratzea ingeniaritza 
akustikoarekin, hobekuntzen 
arabera 

Ingurumena  3. eta 4. 
hiruhilekoa 

1.2.3 

PQen biltegiratzeen 
kudeaketaren jarraipena 
eta kontrola, 1.000 litrotik 
gorako kopuruetan, ETSko 
obretan. 

% 87 

a) Biltegiratze horiek dauden 
obren zerrenda 
b) Biltegiratzeetan egin behar 
diren jarduerak definitzea 
c) Aurrera eraman beharreko 
jarduera horien kontrola, 
Ingurumen alorreko Laguntzarekin 
eta LSSrekin. 
d) Gauzatutako ekintzen 
jarraipena 

Ingurumena Hiru hilez 
behin 

1.2.4 
ETSren lineen Zarata Mapa 
Estrategikoak eguneratzea 
2017an  

Mapak 
eguneratz

ea 

a) Lineetatik trenen urteko 
zirkulazioak berrikustea 
b) ETSren MERen eguneraketa 
lizitatzea (l>30.000 zirk./urte 
duten lineak) 
c) MER berriak egitea 
kontratatutako ingeniaritzarekin 

Ingurumena 2., 3. eta 4. 
hiruhilekoak 

1.2.5 

Azpikontratatutako 
enpresen % 60ra iristea 
(garbiketa eta beste 
gremio batzuk), 
ingurumen-ziurtagiria edo 
legea betetzeko 
konpromisoa duten 
bulegoei dagokienez 

% 60 

a) ETSko bulegoetan lan egiten 
duten mantentze-lanetako enpresa 
azpikontratatuen zerrenda  
b) Enpresa horiei mezu 
elektroniko bat bidaltzea 
ingurumen-ziurtagiria edo, hori ez 
badute, horretarako konpromisoa, 
eskatuz. Enpresa horiekin biltzea, 
erantzunik izan ezean 

Ingurumena  2. eta3. 
hiruhilekoak 

1.2.6 

Hornitzaileentzako 
kontratazio berrien 
pleguetan sartzea (1.2.5 
helburu mota) ingurumen-
ziurtagiria edo, hala 
badagokio, ingurumenaren 
arloko legea betetzeko 
konpromisoaren agiria 
eskatzeko betebeharra 

% 90 

a) Kontratazio Sailari jakinaraztea 
1.2.5 helburua eskaintzeko lan 
egiten duten enpresen kontratazio 
berrien pleguetan helburuaren 
betebeharra sartzeko beharra 
b) Betebeharra sartzea 
kontratazio-plegu berrietan. 

Ingurumena  2., 3. eta 4. 
hiruhilekoak 
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Helburu horiekin batera, loturiko helbururik gabeko ingurumen-adierazleak ere 

sartzen diren adierazleen bateria dago. 

Helburu horien urteroko kontrolari eta jarraipenari dagokionez, esan dezakegu 

urtearen osotasunean planteatutako 7 helburuetatik 6 bete direla (% 85,72ko 

betetze-maila). 

1.1.1 helburuari dagokionez, KSI berria ezarri da erakundean; barne-auditoria egin 

zen ekainean eta arriskuen agiria aztertu zen. 

1.2.1 helburuari dagokionez, 2017an 19 obra bisitatu dira, ingurumenarekin 

erlazionatutako alderdiak aztertzeko. Hortaz, aurreikusitako 18 bisitak gainditu dira. 

1.2.2 helburuari dagokionez, zarata-erasana murriztu zaie 134 bizilaguni 2017a 

(2014ko 598 bizilagunen aldean). Hau da, 464 bizilagun (% 77,6), helburuko balioa 

gaindituz. 

1.2.3 helburuan, 18 biltegi-puntu egon dira guztira 5 obra desberdinetan, eta kontrol-

ekintzen betetze-maila % 100ekoa izan da, erreferentziako balioaren % 87 gaindituz. 

1.2.4 helburua ere bete da; izan ere, azaroan amaitu zen Zarataren Mapa 

Estrategikoen eguneratzea, aurreikusita zegoen moduan. 

1.2.5 helburuari dagokionez, urteko bigarren hiruhilekoan bulegoan lan egiten duten 

azpikontraten kopuruaren zerrenda egin da, eta ingurumen-ziurtagiriak edo -

konpromisoak eskatu zaizkie. Enpresa horien % 94,5ek bidali dute ingurumen-

ziurtagiria edo -konpromisoa. Balio horrek gainditu egin du helburutzat ezarritako 

% 60ko balioa. 

1.2.6 helburua ez da bete; izan ere, kontratazioei pleguetan ingurumen-ziurtagiria 

edo legea betetzeko konpromisoaren agiria sartzeko jakinarazpena ez da egin.  
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2018rako helburu hauek ezarri dira: 

HELBURUA JOMUGA BALIABIDEA ARDURADUNA EPEA 

1.2.1 Obretara bisita 
erregularrak egitea, ingurumen-
alderdiak aztertzeko  
(19 bisita/urte) 

a) Check list-ean jasotako 
ingurumen-alderdi guztiak 
berrikustea 

Check list-a Ingurumena Hiru hilez 
behin 

1.2.2 2018an ibilgailu berriak 
erostea (baita renting eta 
alokairukoak ere), A edo B 
energia-sailkapenekoak 
(erregaiaren aurreztea edo 
desbideraketa, batez 
bestekoaren aldean, -% 15-25 
artekoa da). (% 70) 

a) 2018rako ibilgailu berrien 
aurreikuspena aztertzea  

Erlazionaturiko 
agiriak Ingurumena Sei hilez 

behin. 
b) Lizitazioetan energia-
eraginkortasuneko parametroak 
sartzea  

c) Jarduera horiek sei hilez behin 
kontrolatzea  

1.2.3. PQen biltegiratzeen 
kudeaketaren jarraipena eta 
kontrola, 1.000 litrotik gorako 
kopuruetan, ETSko obretan.  
(90%) 

a) Biltegiratze horiek dauden 
obren zerrenda  

Martxan 
dauden obren 
inbentarioa 

Ingurumena Hiru hilez 
behin 

b) Biltegiratzeetan egin behar 
diren jarduerak definitzea Agiria 

c) Aurrera eraman beharreko 
jarduera horien kontrola, 
Ingurumen alorreko 
Laguntzarekin eta LSSrekin. 

Bilerak, mezu 
elektronikoak 
eta telefonoa 

d) Gauzatutako ekintzen 
jarraipena 

Erlazionaturiko 
agiriak 

1.2.4. Garbiketa-
hornitzaileetarako eta bulegoen 
arloko beste gremio 
batzuetarako kontratazio berrien 
pleguetan sartzea ingurumen-
ziurtagiria edo, hala badagokio, 
ingurumenaren arloko legea 
betetzeko konpromisoaren 
agiria eskatzeko betebeharra  
(90%) 

a) Kontratazio Sailari 
jakinaraztea garbiketa eta 
bulegoko beste zerbitzu batzuk 
eskaintzeko lan egiten duten 
enpresen kontratazio berrien 
pleguetan sartzeko beharra 

Mezu 
elektronikoak JCMA 1. 

hiruhilekoa 

b) Betebeharra sartzea 
kontratazio-plegu berrietan. 

Erlazionaturiko 
agiriak Kontratazio Saila 2., 3. eta 4. 

hiruhilekoak 
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ARRISKUAK ETA AUKERAK 

ETSk metodologia bat du ezarrita ingurumeneko kudeaketa-sistemak aurreikusitako 

emaitzak lortu ahal izatea bermatzeko landu behar diren beharrezko arrisku eta 

aukerak baloratzeko. 

ETSk 2017ko lehen hiruhilekoan zehaztu zituen arriskuak eta aukerak, eta aurten, 

horien jarraipena egin du.  

 
 

EBALUAZIOA    

 

ARRISKUAREN/AUKERAREN 
DESKRIBAPENA 

Maizt
asun

a 

Larrita
suna 

Emaitz
a ERLAZIONATURIKO EKINTZA ARDURADUN

A  

AR
RIS
KU
AK 

Araudia ez betetzea: azpikontratatutako 
enpresa batek ingurumen-kudeaketa 
desegokia egitea puntualki (hondakinen 
kudeaketa, isurketen kontrola) 

Handi
a 

Tarteko
a 

Garrant
zitsua 

Kasu horietan, arduradunen profilak eta 
kasuak aztertzea, 
prestakuntza/sentsibilizazioaren bitartez edo 
kontrolak areagotuz jardun daitekeen 
aztertzeko. Penalizazio-mailan jarduteko 
gaitasuna ez izateagatik arriskua onartzeko 
aukera egon daiteke. 

RCMA Obra 
Zuzendaritzak abenduak 17 

Sailak araudia ez betetzea, legedia 
aplikagarria ez ezagutzeagatik Txikia Baxua Tolerag

arria 
Legedia aplikagarria maiztasun handiagoz 
eguneratzea JCMA abenduak 17 

Kontratista batzuek puntualki ingurumen-
arloko kontzientziazio falta izatea 
(ingurumen-kontrolen falta) 

Handi
a 

Tarteko
a 

Garrant
zitsua 

Kasu horietan, arduradunen profilak eta 
kasuak aztertzea, 
prestakuntza/sentsibilizazioaren bitartez edo 
kontrolak areagotuz jardun daitekeen 
aztertzeko. Penalizazio-mailan jarduteko 
gaitasuna ez izateagatik arriskua onartzeko 
aukera egon daiteke. 

RCMA Obra 
Zuzendaritzak abenduak 17 

Erakundearen barruan ingurumen-gaien 
kontzientziazioa nahikoa ez izatea (paper-
kontsumoa, elektrizitate-kontsumoa) 

Handi
a Baxua Modera

tua 

Paper-kontsumoari lotutako adierazlean 
ezarritako muga-balioa birpentsatzea, eta 
gogorarazpenak egitea ildo horretako 
kontzientziazioari buruz barne-
komunikazioetan (gaiak ukitutako bulegoei 
aplikagarria) 

JCMA abenduak 17 

Kontratuak ez betetzea Txikia Baxua Tolerag
arria 

Ez betetzeen kasuak aztertzea, konpontzeko, 
eta horietako bakoitzaren arabera jardutea 

RCMA JCMA abenduak 17 

Bulegoarekin lotutako ingurumen-
larrialdiko egoeren ondoriozko kutsadurak: 
sarean kontrolik gabeko isurpen 
kutsagarria, suteekin lotutako hondakinak 
sortzea 

Txikia Tarteko
a 

Tolerag
arria 

Ezarritako planei eustea eta simulakroak 
egitea horien eraginkortasuna bermatzeko 

Segurtasun, 
Zirkulazio, 

Larrialdi eta 
Babes Zibileko 

Buruzagitza 

abenduak 17 

Obrekin ingurumen-larrialdiko egoeren 
ondoriozko kutsadurak, hala nola produktu 
kimikoen ihesak (azeleragailuak, gasolioa, 
CIH, malutatzaileak...), hondakinak 
sortzea, isurketa kutsagarriak eta suteen 
ondoriozko lixibiatuak... 

Txikia Tarteko
a 

Tolerag
arria Ezarritako planei eustea. RCMA Obra 

Zuzendaritzak abenduak 17 

Ziurtagiriak galtzea sistemen jarraipen 
desegokia egiteagatik edo araudia ez 
betetzeagatik 

Txikia Tarteko
a 

Tolerag
arria Ezarritako jarraipena egitea JCMA abenduak 17 

        

AU
KE
RA
K 

Ingurumen-hobekuntzen eta 
prebentzioaren enpresa bultzatzaile gisa 
jarduteko aukera azpikontratatutako 
enpresek gauzatzen dituzten lanekin lotuta 

      

Sistemaren agirietan ezarritako betebeharrei 
eustea 

Kalitate eta 
ingurumeneko 

arduraduna 
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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. 

INSTALAZIOA ESKAKIZUNAK EGUNA 

ERAKUNDEA 

Hiru zentroetako jarduera-
lizentzia 

2007ko maiatzaren 21eko 
Eusko Jaurlaritzaren 

gutuna 

Hondakin arriskutsuen 
ekoizle txikien baimena 

2008ko maiatzaren 21eko 
Eusko Jaurlaritzaren 

Ebazpena 

Hondakin arriskutsuen 
ekoizle txikien erregistroan 

izena ematearen 
eguneratzea 

2015eko urriaren 21eko 
Eusko Jaurlaritzaren 

Ebazpena 

Izena ematea inerteen 
ekoizle gisa 

2007ko urriaren 01eko 
Eusko Jaurlaritzaren 

Ebazpena 

Hondakin ez arriskutsuen 
ekoizle txikien erregistroan 

izena ematearen 
eguneratzea 

2013ko uztailaren 9ko 
Eusko Jaurlaritzaren 

Ebazpena 

2015eko maiatzaren 27ko 
Eusko Jaurlaritzaren 

Ebazpena 

Izena ematea hondakin 
txikien garraiolarien 

erregistroan 

2007ko azaroaren 17ko 
Eusko Jaurlaritzaren 

Ebazpena 

 
Ingurumen-adierazpen hau argitaratutako egunean ez dago Lurreko Garraio Zerbitzua 
hobetzeari buruzko sektoreko erreferentziazko agiririk. Erakundean agiri hori 
egotean: 

- Bere barne-prozesuak alderatuko ditu Ingurumeneko Jardunbide Egokiak 
Hobetzekoekin. 

- Sektoreko ingurumen-jokaeraren adierazle espezifikoak kontuan hartuko ditu, 
eta egokienak aukeratuko ditu alde interesdunei horien berri emateko. 

- Ingurumen-adierazpenean aipatuko du Ingurumeneko Jardunbide Egokiak 
Hobetzeko alderdiak kontuan izan dituela, eta, hala badagokio, baita 
bikaintasuneko benchmark-a ere. 

- Erantzukizun zibileko adierazpenaren edukia kontuan izango du 
ingurumenaren arloko jarduera etengabe hobetzeko informazio-iturri gisa. 
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INGURUMEN-ALORREKO KONPROMISOA  

ETSn oso garbi dugu ingurumena errespetatu egin behar dela, 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. Baina mantentze-lanetako prozesuarekin ere egiten da lan 

puntu horretan, sisteman ez dagoen arren, ingurumenarekin erlazionaturiko alderdiak 

kudeatzen dira, indarrean dagoen legediarekin bat etorriz, eta urrun ez dagoen 

etorkizunean, mantentze-lanak, 2015eko apiriletik mantentze-lanak egiten diren 

Lebarioko tailer berrietatik sortutako ingurumen-jarduera ere sisteman integratuko 

da. Arason lan horiek etorkizunean egingo dira. 

Barrura begira, hiru hilez behin "HURBILAGO" buletina argitaratzen da. Bertan, 

epealdiari dagozkion erakundearen ingurumen-gaiak lantzen dira, baita udalekin 

sinaturiko hitzarmenak, babes-jarduketak, obren aurrerapenak eta proiektuen nondik 

norakoak eta garrantzitsutzat jotako beste edozein ingurumen-gai ere. 

Beste alde batetik, ETStik lankidetza aktiboa eramaten da aurrera ingurumen-alorreko 

IHOBE Sozietate Publikoaren hainbat forotan, ingurumen-alorreko hobekuntza 

indartzeko, "erosketa eta kontratazio publiko berdean" edo "klimaren aldaketa-

proiektuan", besteak beste. 

2016ko otsailean, enpresek eta erakundeek ingurumen-alorreko kudeaketan egiten 

duten lana aintzatesten duen EMAS brontzezko ingurumen-ziurtagiria jaso zuen ETSk. 

Bereizgarriak banatzeko ekitaldia Lehendakaritzaren egoitzan egin zen, eta 

ekitaldiaren buru lehendakaria eta Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburua izan 

ziren. ETSren aldetik zuzendari nagusia eta Kalitatea eta Ingurumen arloko burua 

joan ziren ekitaldira. 

 
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. 

2017an, ingurumenarekin erlazionatutako 41 kexa edo erreklamazio jaso dira guztira, 

2016ko 16ekin, 2015eko 13ekin, 2014ko 9ekin, 2013ko 6ekin, 2012ko 10ekin, 

2011ko 7ekin eta 2010eko bakarrarekin alderatuz. Jasotako erreklamazio guztiak 

behar bezala landu dira; horietatik 28 arrazoi batzuk edo besteak direla-eta ezetsi 
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dira, eta 13 onartu egin dira. Onetsi ez direnen ehunekoa jasotakoen % 68 izan da, 

2016an onetsi ez zirenen antzeko balioa. 

Jasotako 41 erreklamazioetatik 31 (% 76) BTMko 3. linea martxan jartzearen 

ondoriozkoak izan dira, eta haren ibilbideko 3 auzoetan sortutako zaratengatik. Gaur-

gaurkoz hobekuntza akustikoak egiteko azterlanak egiten ari gara, materia 

mugikorraren arloan nahiz erasan akustiko hori murrizteko armamentuan.  

Trenbide-lineetako kexei dagokienez, gehienen jatorria trenbide-trazatutik gertu 

dauden etxebizitzetan dago, horrek dituen ondorioekin: zaratekin erlazionaturiko 

arazoak, pantaila akustikoen eskaerak... 

Dena den, ingurumenarekin erlazionaturiko alderdi horiek ahalik eta erarik 

egokienean erantzuten dira, baina beti ez da posible izaten ekintzak aurrera 

eramatea, batzuetan horiei aurre egiteko beharrezkoa izaten baita erakundetik 

kanpoko agenteen parte-hartzea. Erreklamazio horietatik bat ere ez da 

Administraziotik jaso, guztiak herritarren aldetik jaso dira. 
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INGURUMEN-ADIERAZPENAREN BALIOZTAPENA 

Madrilgo Geneva kaleko 6an egoitza soziala duen eta ES-V-0001 erregistro-

zenbakidun AENOR ingurumen-egiaztatzaileak, ENACek kreditaturikoak, ingurumen-

adierazpen hau aztertu du, CE 1221/2009 (EMAS) araudiarekin bat datorren ikusteko, 

(UE) 2017/1505 Araudiaren arabera aldatua eta balioztatu egin du. 

Adierazpen hau baliozkoa da urtebetez, balioztapen-egunetik zenbatzen hasita, eta 

ETSren www.ets-rfv.euskadi.eus webgunean argitaratu da. 

Hurrengo adierazpenerako ezarri den gehienezko epea 2019ko uztaila da. 

Adierazpen honetan zehaztutako edozein informaziori buruzko zerbait argitzeko, 

946572600 telefono-zenbakira deitu edo ets@ets-rfv.eus helbide elektronikora mezu 

elektroniko bat bidal daiteke. 

BALIOZTATUTAKO INGURUMEN-AITORPENA 
 
 

 
 
 

CE 1221/2009 ARAUDIAREN ARABERA 
(UE 2017/1505 ARAUDIAK aldatua) 

 
ES-V-0001 ZENBAKIAREKIN AKREDITUTATUTAKO 

INGURUMEN-EGIAZTATZAILEA 
 

Balioztatze-data: 
 
 

 
Bilbo, 2018ko uztailaren 10a. 
 
 
 
 
 
Honek egindako adierazpena:   Honek onetsitako adierazpena: 

 
Begoña Hernández Romero     Aitor Garitano Trojaola 
Kalitate eta Ingurumen Buruzagitza   Zuzendari nagusia 
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