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1- BEAZen aurkezpena
Beaz Bizkaiko Foru Aldundiaren sozietate publiko bat da eta haren helburua enpresei eta ekintzaileei
proiektu berriak sortzeko, berritzeko eta nazioartera zabaltzeko egiten dituzten ahaleginetan
laguntzea da.
Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Foru Sailaren menpean gaude eta helburu hori bat dator
haren xede nagusiarekin: jarduera ekonomikoa eta lanpostu kualifikatuak haz daitezen laguntzea.
Hori lortzeko Sailak enpresen ibilbidea bultzatzeko ematen dituen diru-laguntzak zehazten eta
kudeatzen laguntzen dugu, abiapuntua enpresa berriak sortzea eta amaiera finkatzea izanik.
Bi muturron artean zenbait ditu-laguntza kudeatzen ditugu enpresa berritzaileak abian jartzeko, balio
erantsi handiko proiektuak garatzeko, teknologikoak izan ala ez, eta berrikuntza, nazioartekotze eta
inbertsioan laguntzeko.
Halaber, zenbait zerbitzu eskaintzen ditugu enpresen ekimenetan laguntzeko, esperientziaren eta
Beazen barruan etengabe egindako berrikuntza lanaren fruitua direnak, Bizkaiko enpresa eta
ekintzaileei balioa emateko.
Bakarka, beste erakunde batzuekin ditugun lankidetza-hitzarmenen bidez eta gure inkubagailu
sarearen bidez, esate baterako, barne-ekintzailetza, enpresak bizkortzea, mentoringa edo enpresarteko
elkarlana bultzatzen ditugu, informazio eta zabalkunde zerbitzuak alde batera utzi gabe.
1987tik 30 urte egin ditugu Bizkaiko lurralde osoko enpresa txiki eta ertainekin zuzeneko
harremanetan eta bildutako esperientzia eta ezagutza denentzat baliagarri izan dadin ahalegintzen
gara.
2- Kudeaketa politika
BEAZ enpersaren azken helburua enpresa berritzaileak sortzea eta Bizkaiko enpresa egituran
berrikuntza sustatzea da. Bere kalitate politika enpresaren gizarte erantzukizunaren irizpideak aintzat
hartuta ezarri du.
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Bere zereginak betetzeko eta bere jardueren etengabeko hobekuntza bultzatzeko eta beraiei lotutako
prozesuak azaltzeko, Beazek daukan kudeaketa sistema dokumentatuak aukera ematen du halako
batean bere jarduerak nola egin behar diren jakiteko, nornahik egiten dituela ere. Horrela
eraginkortasuna bermatzen da eta, gainera, eran-tzuna ematen die hainbat sistemaren beharkizunei:


Kalitatearen kudeaketa (UNE-EN ISO 9001:2015)



I+G+bren kudeaketa (UNE 166002:2014)



Ingurumenaren kudeaketa (UNE-EN ISO 14001:2015)



Webgune irisgarrien kudeaketa (UNE 301549:2018)



Lan arriskuen prebentzioaren kudeaketa



Berdintasunaren kudeaketa



Datu pertsonalen babesaren kudeaketa



Emaitzen Babes eta Ustiapenaren Kudeaketa

BEAZko zuzendaritzak eta langileek aintzat hartu behar dute dagokien alderdi guztien eskariak eta
lege eta arauak eta enpresak sinatu dituen bestelako beharkizunak betetzeak duen garrantzia,
berrikuntzak eta merkatuak eskatzen dituzten teknologia alda-ketak alde batera utzi gabe eta
ingurumenari dagokionez jarrera etengabe hobetzeko konpromiso aktiboa hartuz:


Kontsumoak optimizatuz



Sortutako hondakinak gutxituz eta egokiro kudeatuz



Ingurumena babestuz, gure jarduerek sortzen duten kutsadura prebenituz eta murriztuz



Enpresa bezero eta hornitzaileei ingurumenari dagokionez kontzientziazioa zabalduz

Gainera, BEAZen kudeaketa sistemari dagozkion ekintza guztiak, lanpostu guzti-guztietan eta
zentzurik zabalenean, etengabeko hobekuntzaren ikuspegitik egin behar dira, hau da:


Aurrez aurretik planifikatuz



Planifikatutakoaren arabera burutuz



Egindako lana kontrolatuz eta berrikusiz



Lortutako emaitzak egiaztatuz eta baliozkotuz
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Espero diren emaitzak lortzeko behar diren hobekuntzak eginez

Hori lortzeko enpresako zuzendaritzak konpromisoa hartzen du honako helburu orokorrak betetzeko:


Bere helburu eta xedeak ezartzeko eta berrikusteko esparrua finkatzea, hala nola arduradunak,
baliabideak eta adierazleak, den-dena dagozkien kudeaketa planen barruan.



BEAZko langileengandik interesatua dauden alderdi guztien eskariak betetzeko konpromisoa
hartzea eta lege eta arautegiak eta libreki BEAZek sinatutako bestelako beharkizunak
betetzea.



Barruko zereginak optimizatzea, baliorik eransten ez duten lanak baztertuz, ezartzen diren
helburuak betetzeko beharrezkoak diren baliabideak jarriz eta langileei lortutako emaitzen
berri emanez.



Inguruaren zaintza eta merkatuaren prospektiba indartzea, proiektu propioak eta inorenak
aztertzearekin batera aurreikuspen teknologikoa egiteko oinarria sor dadin.



Barruko eta kanpoko arriskuak eta aukerak identifikatzeko eta kudeatzeko sistema bat
ezartzea.



Bere bezeroak diren enpresei, hornitzaileei, kontratistei, eta azpikontratistei BEAZen ezarritako
kudeaketa sistemari lotuta dauden gaietan ezarritako arauak betetzeko gomendatzea.



Lortzea bezerotzat nahi dituen gizarte eragileek honelako enpresatzat hartzea: kalitate,
berdintasun, berrikuntza, ingurumen eta lan segurtasun eta osasunarekin konprometitua;
sozialki arduratsua eta bere ekite eremuaren etengabeko hobekuntza lortzeko grinatsua.

Politika hau bat dator enpresaren kultura eta balioekin eta ezagutu, ulertu, bereganatu, garatu,
berrikusi eta noizetik noizera gaurkotu behar da. Ezartzea zuzendaritzaren lehentasunezko helburua
eta Beazko langile guztien erantzukizuna da.
3- Kudeaketa sistemaren azalpen laburra
BEAZen kudeaketa sistema IBM Lotus Notes-en oinarritutako Plataforma Informatiko baten barruan
dago eta hurrengoak jasotzen ditu:
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Kudeaketaren eskuliburua: Zehatz-mehatz deskribatzen ditu BEAZek erabiltzen duen Kudeaketa
Sistemaren politika eta helburu orokorrak. Kudeaketa Sistemaren barruan burutzen diren ekintzak
eta ezarritako beste dokumentu edo burutzeko arau batzuk aipatzen ditu.

Prozedurak: Jarduera bat egiteko era zehazki eta osorik deskribatzen duen eta erantzukizunak
banatzen dituen dokumentu multzoa da.

Lanerako argibideak: Zeregin konkretuak burutzeko era zehazten dute.
Kudeaketarako formularioak: Beharkizunak, funtzionamendua eta Kudeaketa Sistemaren
eraginkortasuna ondo daudela egiaztatzen dute.

Beste erregistro dokumental batzuk, barrukoak zein kanpokoak, Kudeaketa sistemaren
funtzionamendu egokia eta eraginkortasuna ahalbidetzen dutenak.
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1. irudia. Prozesuen mapa
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4- Ingurumen gaien identifikazioa
Ingurumenean inpaktu esanguratsua duten edo izan ahal duten ingurumen gaiak identifikatzeko eta
ebaluatzeko hasteko berrikuspena egiten da eta ondoren BEAZ S.A.U.n ezarritako Ingurumena
Kudeatzeko Sistema abian jartzen da.
Informazio hau beharrezkoa da ingurumen kudeaketa egokiro mantentzeko eta ingurumeneko
inpaktua kontrolatzeko, hala nola helburu eta xede esanguratsuak ezartzeko. Fase honetan kontuan
hartzen dira izan daitezkeen aldaketak, zerbitzu berriak edo aldatuak planifikatu badira.
Antolakundeak, beraz, ziurtatu behar du balizko inpaktu esanguratsu hauei dagozkien gaiak kontuan
hartuko direla ingurumen helburuak ezartzen direnean.
BEAZ S.A.U.ri dagokionez, ebaluaketaren barruan daude:


Oraingo jarduera eta zerbitzuak.



Funtzionamendu-balkdintza normalak, ez-ohikoak eta Larrialdiko egoerak.

Eta aintzat hartzen ditu honako gai-motak:


Eguratsera botatako isuri kontrolatu eta kontrolgabeak.



Ur eta estoldetara botatako isuri kontrolatu eta kontrolgabeak.



Hondakin solidoak eta bestelakoak, batez ere arriskutsuak.



Kutsadura akustikoa.



Kontsumo energetikoa eta lehengaiak.

BEAZ S.A.U.ren prozesu eta jarduerei dagozkien ingurumen gaien identifikazioa Kudeaketa Sistemaz
arduratzen den pertsonak egiten du, jarduera nagusi eta osagarrien etapa bakoitzean dauden sarrera
eta irteerak eta istripu eta larrialdien ondorioz izan daitezkeen egoera kutsakorrak aztertuz, bizizikloaren ikuspegitik, gutxienez hurrengo ingurumen gaiak aintzta hartuta:
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Eguratsaren kudeaketa.



Hondakinak sortzea (honkadin arriksutsuak, industria hondakin inerteak eta hirikoak).



Honar-uren isurketa.



Lurraren kutsadura (ez da aplikatzen BEAZ S.A.U.ren kasuan).



Tokiko eragina (zarata).



Baliabide naturalen kontsumoa.

Ingurumen gaien zerrenda gutxienez urtean behin egingo da Sistema Berrikusten denean, eta
ingurumen gai berri bat identifikatzen den edo identifikatuta daudenetariko bat aldatzen den
bakoitzean. Hau da, jarduera, prozesu, instalazio edo zerbitzu bat hasi edo aldatzen den bakoitzean,
ingurumen gaiak identifikatu eta ebaluatuko dira, prozedura honetan ezarritakoaren arabera.
5- Ingurumen helburuak
Ekitaldi bakoitzean, urteko planifikazioarekin bat eginez, ingurumen helburuak Kudeaketa sistemaren
helburu-bildumaren barruan daude.
Une horretan ingurumen gaien ebaluaketa egiten da BEAZen, PRA6 –Ingurumen gaien identifikazioa
eta ebaluazio prozeduran ezarritakoaren arabera. Dagozkion parametroen arabera ebaluaketa
esanguratsua gertatzen denean helburu bat ezartzen da, kontsumoa/hondakinak gutxitzeko nahiz
ingurumeneko inpaktua apaltzeko.
Gainera, BEAZen nolakotasunarengatik, estrukturalki beste alderdi batzuen sentikortzearekin zerikusia
duten 3 helburu ezartzen dira:
-

Sozietatea oro har: Sozietatearen komunikabideen bidez

-

BEAZen helburu direnak (ETEak eta ekintzaileak): ingurumenarekin zerikusia duen proiektu
espezifikoak edo lan-saioren bat bultzatuz.

-

Hornitzaileak: ingurumenarekiko haien konpromisoa sustatuz
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Horretan oinarriturik, 2018ko helburuei egindako segimendua, 2019rako alderdi esanguratsuak eta
ezarritako helburuak erakusten ditugu.
5.1. 2018ko ingurumen helburuen segimendua

Nº

OBJETIVO

2018-01

PLAZO

31/12/2018

SEGUIMIENTO

Planifikatutako helburua lortu da.

Ekonomia Zirkularraren onurak

Enpresen artean onurak zabaldu ahal

Bizkaiako enpresen artean zabaltzea.

izan dira ia urteko hile guztietan.

Beharrezkoa da esatea, hasiera batean, bai urteko planifikazioaren aktan zein 2017ko Ingurumen
aspektuen Informean finkatu zen helburua ez zela aurrera eraman. Hau dela eta, informean agertzen
den jarraipena Zuzendaritzak onartutako helburuari dagokiola.

5.2. 2019ko ingurumen helburuak
2018. urtearen amaieran egindako ebaluaketaren ondoren, hauek izan dira atera diren gai
esanguratsuenak :
Gai Orokorrak


Larriak : Konponente elektrikoak eta elektronikoak (RAEE) eta Pilak / Tonerra eta argi lanparak
(kontsumoa)



Ez larriak : Hondakinak



Larrialdiko egoerak : Sutea eta gas naturalaren ihesa

Garbitasun gaiak


Ez dira egon
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Eta 2019. Urterako onartutako helburuak hauek dira:
Zk.

HELBURUA

EPEA

2019-01 Garbitasun zerbitzuak (Lizitazio publikoa) produktu kutsakorren

2019/12/31

(produktu arriskutsuen piktograma duena) erabilera murriztea
2019 urtean.
2019-02 Plastikoa 0-aren politika sustatzea Beaz-en.

2019/12/31

2019-03 2018 urtean sortu den toner kontsumoa murriztea.

2019/12/31

6- Urteko ingurumen jokabidea
Jarraian sozietateak azken 4 ekitaldietan (2014 – 2018) ingurumenari dagokionez izan duen jokabidea
agertzen dira:
Adierazleen pertsona bakoitzeko ratioa kalkulatzeko pertsonen batezbestekoa erabili da haietako
bakoitzari dagokionez. Urtearen arabera 60 eta 80 bitartekoa izan da eta barruan daude langileria,
gure instalazioetako inkubagailua erabiltzen dutenak eta bertan lana burutzen duten azpikontratatuak.
6.1.

Negutegi efektuko gasen kontsumo eta isurketen bilakaera

Aztertutako datuak zerbitzua hornitzen duen enpresak emandako fakturetan oinarrituta lortzen dira.
Adierazleak ikusita kontsumo elektrikoak beheranzko joera duela eta, ondorioz, dagozkion CO2
isuriak txikiagoak direla ohartzen da. Azkenengo 3 urteetan ez da ia aldaketarik egon
Kontsumo elektrikoa

1. irudia. Kontsumo elektrikoaren eta CO2 isurien bilakaera
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2. irudia. Kontsumo elektrikoaren eta dagozkion CO2 isurien bilakaera pertsonako

Paperaren kontsumoa (orriak)
Aztertutako datuak zerbitzua hornitzen duen enpresak emandako fakturetan oinarrituta lortzen dira.
Adierazleak ikusita kontsumoak beheranzko joera duela ohartzen da, baina 2016an goranzko joera
egon da, Bilkoko egoitzako kontsumoari osorik ezin egotz dakiokeen horniduraren ondorioz, eta
zehatz-mehatz aztertu beharko da.
Bai 2017an zein 2018an, beheranzko joera nabaritu da, papela kontsumitzerako orduan dagoen
sentzibilizazio eta erabilpen egokiaren isla izanik.

4. irudia. Paper kontsumoaren eta CO2 isurien bilakaera
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3. irudia. Paper kontsumoaren eta CO2 isurien bilakaera pertsonako

Uraren kontsumoa
Aztertutako datuak zerbitzua hornitzen duen enpresak emandako fakturetan oinarrituta lortzen dira.
Lortutako datuak ikusita uraren kontsumoak azken ekitaldietan ia aldaketarik ez duela ohartzen da,
ekitaldiaren arabera gorantz edo beherantz mugimendu txikiak izanik, nahiz eta kontsumo
erlatibizatuak beheranzko nolabaiteko joera duen.
2018. urtean, kontsumoan beherakada garrantzitsu bat eman zen, oso positiboa izanik eta errekurtso
preziatu honen erabilera kontzientea erakutziz.

6. irudia. Ur kontsumoaren eta CO2 isurien bilakaera
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5. irudia. Ur kontsumoaren eta CO2 isurien bilakaera pertsonako

Ibilgailuetako erregaiaren kontsumoa
Aztertutako datuak enpresako ibilgailua hornitzeko fakturetan oinarrituta lortzen dira.
Enpresako gasolioaren kontsumoa gutxi gorabehera %40 gutxitu da. Murrizketaren arrazoiak ibilgailua
kontsumo txikiagoa duen batez berriztatu dela eta joan-etorrietan garraio publikoa gehiago erabiltzea
dira. 2017an – 2016 urtean zegoen jokaera errepikatzen da.
2018an, errepikatu egin da aurreko urteko jokaera. Esan daiteke, beherakada txiki bat eman dela
gasolioaren kontsumoan, CO2 emisioen murrizketari laguntza emanez. Hala ere, pertsonako egin den
ebaluazioan ikusi daitekeenez, igo egin da baina oso gutxi, eta ez da esanguratsua.

6. irudia. Gasolio kontsumoaren eta dagozkion CO2 isurien bilakaera
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7. irudia. Gasolio kontsumoaren eta dagozkion CO2 isurien bilakaera pertsonako

Gas naturalaren kontsumoa
Aztertutako datuak zerbitzua hornitzen duen enpresak emandako fakturetan oinarrituta lortzen dira.
Gas naturalari dagokion kontsumoa, oso konstante mantendu da urte desberdinetan. 2014tik 2016
bitartera, gorakada txiki bat eman zen kontsumo orokorretan urtero. Hala ere, 2016tik aurrera joera
aldatu egin da beste aldera, beherakada txikiak emanik. Baina pertsonaren arabera neurtzen badugu
kontsumoa, datuak ia berdin mantendu dira urte hauetan.

8. irudia. Gas naturalaren eta CO2 isurien bilakaera
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9. irudia Gas naturalaren eta CO2 isurien bilakaera pertsonako

Inprimatzeko tonerraren kontsumoa
Aztertutako datuak zerbitzua hornitzen duen enpresak emandako fakturetan oinarrituta lortzen dira.
Adierazleak ikusita kontsumoa beherantz doala ohartzen da, nahiz eta 2016an kontsumoak goraldia
izan zuen, hoberuntz eginez 2017an.
Goraldi hori ez dagokio zuzenean benetako kontsumoari; geroago kontsumituz joango diren tonerren
ezohiko hornidura gehikuntzarengatik izan zen.
2018an, kontsumoan gorakada bat egon da aurreko urteekin konparatuz. Beharbada plantillan egon
diren persona berrien sarreragaitik.

10. irudia. Toner kontsumoaren bilakaera
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11 irudia. Toner kontsumoaren bilakaera pertsonako
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6.2.Hondakinen sorrera
BEAZ S.A.U.k sortzen dituen hondakinak bi motatakoak izan daitezke: Arriskurik gabeko hondakinak
(AGH) eta Hondakin arriskutsuak (HA).
AGH: Papera
Bildutako datuak papera jasotzeaz arduratzen den enpresak emandako informazioan oinarrituta
lortzen dira.
2017 urtean, paper kontsumoaren bilakaerak gorakada garrantzitsu bat izan zuen. Honen zergatia
Beaz-eko biltegian zeuden DZ-ko material zahar pila bat bota zirela izan zen. Hala ere, 2018an
papelaren kontsumoak beherakada indartsu bat izan du. Aldaketa hau oso baikorra da eta
sentsibilizazioaren inguruan egindako lanaren isla da.

14. irudia. Paper hondakinen eta dagozkion dagozkion CO2 isurien bilakaera

12. irudia. Sortutako paper hondakinen eta dagozkion dagozkion CO2 isurien bilakaera pertsonako
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AGH: Inprimagailuko tonerrak
Bildutako datuak jasotzeko baimenduta dagoen den enpresak emandako informazioan oinarrituta
lortzen dira.
Tonerrek sortutako hondakinak 2016ko ekitaldian gutxitu egin ziren aurrekoarekin alderatuta, baina
murriztapena batez ere 2015ean, 2014an sortutako hondakinak ere jaso zirelako gertatu zen.
Horren arrazoia izan zen hondakinak jasotzeko hornitzaile berria bilatu beharra egon zela,
kontratatutako enpresak 2014an zerbitzua hornitzeari utzi ziolako eta, horrenbestez, ez dago
denboraldi horri dagokion erregistrorik.
2017an lortutako emaitzak 2016 urtearekin alderatuta, ez da aldaketa handirik nabaritu. Hala ere,
eraginkortasunean hobekuntza bat nabaritu da aurreko urteekin konparatuz, Beaz-eko erabiltzaileak
hartzen baditugu oinarritzat. 2018an beherakada txiki bat eman da, beraz oso baikorra izan da.

13. irudia Sortutako toner-hondakinen bilakaera

Sortutako hondakinen bilakaera pertsonako – Tonerrak
1.5
1
0.5

0
2014

2015

2016
Toner*perts./urte

2017

14. irudia Sortutako hondakinen bilakaera pertsonako
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2018

HA: Pilak
Bildutako datuak jasotzeaz arduratzen den enpresak emandako informazioan oinarrituta lortzen dira.
2015eko ekitaldian izandako gehikuntza nabarmenaren ostean, 2016ko ekitaldian pila hondakinen
sorrera %50 baino gehiago murriztu zen, nahiz eta oraindik 2014. urtean izandakoaren gainetik egon.
2017. urtean beherakada handia eman zen, Beaz-eko eraikuntzan zegoen erabilitako pilen pilaketapuntua kendu zelako, kanpoko erabiltzaileentzat. Hala ere, 2018an joera aldatu egin da eta goraka
egin du. Arrazoia zera da, urte horretan Beaz-eko terminaralaren baterien aldaketa eman zen eta
horregatik kontsumoak goraka egin zuen. Hau gertatzen denean, hornitzailea dator zaharrak kentzera
eta berriak jartzera. Esan behar da, baterien aldaketa ez dela urtero ematen, horregatik dago alde
handia 2017 eta 2018 urteen artean.

15. irudia. Hondakinen bilakaera kontsumitutako pilen arabera

16. irudia Hondakinen bilakaera pertsonako kontsumitutako pilen arabera
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Dena dela, datu hau ez da esanguratsutzat jotzen, BEAZ S.A.U.k hondakin hau jasotzeko daukan
sistema zabalik dagoelako langileen eta eraikineko gainerako erabiltzaileen etxeko hondakinak
botatzeko. Horretarako kaxa bat daukagu, Beaz-eko langileek etxean erabilitako pilak botatzeko.
Behin kutxa oso beteta dagoenean, Udaletxearekin kontaktuan jartzen gara hauek erretiratzeko.

RP: Componentes eléctricos y electrónicos
Bildutako datuak jasotzeaz arduratzen den enpresak emandako informazioan oinarrituta lortzen dira.
Osagai hauek, azkenekoz, 2013an erretiratu ziren. Urte horretatik aurrera ez dira erretiraketa berriak
eman, hondakin hau ez genuelako sortzen. Baina 2018an, erretiraketa berri bat eman da, biltegian
gordeta geratu ziren hondakinak bota direlako. Esan behar da, erretiraketa hau puntuala izan dela,
gaur egun gure instalazioetan ez ditugulako sortzen mota honetako hondakinak. Konparaketa 2012
eta 2013ko datuekin egin da, zeren urte horietan Beaz taller bat izan zeneko materialek
kontzerbatzen zirelako.

20. Irudia Honakinen bilakaera osagai elektriko eta elektronikoen arabera.

21. Irudia Honakinen bilakaera pertsonako osagai elektriko eta elektronikoen arabera.
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6.3. CO2 isurketa guztien bilakaera
Jaraian CO2 isurketa guztiak agertzen dira, kontsumoak eta hondakinak kontuan hartuz. Ohar
daitekeenez, azken lau urteetako joera aldakorra dago. 2015 eta 2017 urteetan gorakada handiak
eman ziren. Hala ere, 2018an beherakada garrantzitsu bat eman da CO2 isurketetan. Kontuan hartu
behar den zerbait da zeren emaitza oso baikorrak dira.

22. irudia. CO2 isurketa guztien bilakaera
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6.4. Antzeko jarduera duten enpresekiko alderaketa
BEAZ S.A.U.ren ingurumeneko jarduera aztertzeko, antolakundearen kontsumo eta hondakin nagusien
alderaketa egin dugu antzeko ezaugarriak dituzten antolakundeen datuen batezbestekoarekin
Horretarako, datuak haien webetan agertzen diren ingurumeneko Adierazpenetatik jaso dira.
Kontsumoak: Elektrikoa

23. irudia. Kontsumo elektrikoa pertsonako antzeko jarduera duten enpresekin alderatuta

24. irudia Kontsumo elektrikoaren zioz pertsona bakoitzeko isuritako kg CO2, sektoreko enpresekin
alderatuta
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Kontsumoak: Papera

25. irudia, Paperaren kontsumoa pertsonako antzeko jarduera duten enpresekin alderatuta

26. irudia. Paper kontsumoaren zioz pertsona bakoitzeko isuritako kg CO2 sektoreko enpresekin
alderatuta
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Kontsumoak: ura

27. irudia. Ur kontsumoa pertsonako antzeko jarduera duten enpresekin alderatuta

28. irudia. Ur kontsumoaren zioz pertsona bakoitzeko isuritako kg CO2 sektoreko enpresekin alderatuta
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Hondakinen sorrera: Papera

29. irudia. Paper hondakinen bolumena pertsonako antzeko jarduera duten enpresekin alderatuta

30. irudia. Paper hondakinen bolumena antzeko jarduera duten enpresekin alderatuta
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CO2 isurketak guztira

30. irudia.. CO2 isurketen bolumena sektoreko enpresekin alderatuta

Oro har, azken irudian ikus daiteeken bezala, BEAZen isurketak antzeko jarduera duten enpersen
datuak baino txikiagoak dira. Halaber, sektoreko joera goranzkoa den bitartean, BEAZen 2014-2016
denboraldian CO2 isurketak gutxitu egin dira.
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7- Larrialdiko balizko egoerak
BEAZek jokabide-sistematika dauka izan litezkeen hurrengo larrialdi egoerei aurre egiteko:
-

Sutea: dagozkion gaiak sortzen dituen hondakinak eta isurketak dira.

-

Ura sartzea: Ondorioz sor daitezkeen hondakinak.

-

Gas isuria: aire girotuaren hozte-gasak nahiz galdarako gas naturalaren gas-ihesak izan
daitezke. Ingurumenari dagokionez eguratsaren kutsaketa edukiko genuke.

8- Kexa eta salaketak
Ez da kexa edo salaketarik egon ekitaldian

9- Dokumentu-iturriak
Karbono-kalkulagailua
Cámara de Comercio de Zaragoza – Calculadora de Carbono
Produktua

Unit..

Isurtze faktorea (Kg CO2 bal./unit.)

Paper birziklatua

Kg

1,8

Ura

m3

0,788

Elektrizitatea

kWh

0,385

Gas naturala

m3

2,176744186

l

2,78568

Gasolioa
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