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1. BEAZ-REN AURKEZPENA 

Beaz Bizkaiko Foru Aldundiaren sozietate publikoa da, eta enpresei eta ekintzaileei proiektu berriak 
sortzeko, berritzeko eta nazioartekotzeko ahaleginean laguntzea du helburu. 

Helburu hori bat dator Ekonomia eta Lurralde Garapenerako Foru Sailarekin, haren mende baikaude 
zuzenean; sail horren helburua da jarduera ekonomikoa hazten eta enplegu kualifikatua sortzen 
laguntzea. 

Helburu horrekin, Sailak ematen dituen laguntza-programen definizioan eta kudeaketan parte 
hartzen dugu, enpresa berriak sortzea, horiek amaitzea eta sendotzea abiapuntu duen enpresa-
ibilbidea babeste aldera. 

Bi muturren artean laguntzak kudeatzen ditugu enpresa berritzaileak martxan jartzeko, balio erantsi 
teknologiko handia duten edo ez duten proiektuak garatzeko, eta berrikuntza, nazioartekotzea eta 
inbertsioa bultzatzeko. 

Gainera, hainbat zerbitzu eskaintzen ditugu, laguntzekin batera, enpresa-ekimenari laguntzeko. 
Zerbitzu horiek Bizkaiko enpresei eta ekintzaileei balioa emateko helburuarekin lortutako 
esperientziaren eta barne-berrikuntzako lan etengabearen emaitza dira. 

Bakarka, beste erakunde batzuekin egindako lankidetza-akordioen eta daukagun inkubagailu-
sarearen bidez, adibidez, barne-ekintzailetza, azelerazioa, mentoringa edo enpresen arteko 
lankidetza bultzatzen dugu, informazio- eta hedapen-zerbitzuak alde batera utzi gabe. 

1987tik 35 urte daramatzagu egunero Bizkaiko ETEekin eta ekintzaileekin harremanetan. Elikatzen 
gaituen eta denontzat baliagarria izatea saiatzen garen jakintza. 

2. Kudeaketa-politika 

BEAZ enpresaren azken helburua enpresa berritzaileak sortzea eta Bizkaiko enpresa-sarean 
berrikuntza sustatzea da, eta enpresaren gizarte-erantzukizuna definitzen duten terminoen arabera 
definitu du bere kalitate-politika. 

Bere eginkizunak betetzeko, eta bere jardueren etengabeko hobekuntza bultzatzeko eta horiei 
lotutako prozesuak deskribatzeko, BEAZek kudeaketa-sistema dokumentatu bat du. Sistema horrek 
aukera ematen du bere jarduerak nola egin behar diren jakiteko, edonork egiten dituela ere, eta 
horrek jardueraren eraginkortasuna bermatzen du; gainera, honako sistema hauen eskakizunei 
erantzuten die: 

• Kalitatearen kudeaketa (UNE-EN ISO 9001:2015) 

• I+G+Bren kudeaketa (UNE 166002:2014) 

• Ingurumenaren kudeaketa (UNE-EN ISO 14001:2015) 
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• WEBGUNE ERABILGARRIEN kudeaketa (UNE 301549:2019) 

• Laneko Arriskuen Prebentzioaren Kudeaketa 

• Berdintasunaren kudeaketa 

• Datu pertsonalen babesaren kudeaketa 

• Emaitzen babesa eta ustiapena kudeatzea 

• Compliance 

BEAZeko zuzendaritza eta langileak jakitun izan behar dira alderdi interesdun guztien eskaerei 
erantzuteak duen garrantziaz, bai eta enpresak izenpetutako lege- eta erregelamendu-baldintzak eta 
bestelako baldintzak betetzeak duen garrantziaz ere, betiere merkatuak eskatzen dituen berrikuntza 
eta aldaketa teknologikoak alde batera utzi gabe, eta kontuan hartuta ingurumen-jarduera etengabe 
hobetzeko konpromiso aktiboa: 

• Kontsumoak optimizatzea 

• Sortutako hondakinak behar bezala murriztea eta kudeatzea 

• Ingurumena babestea eta gure jarduerek eragindako kutsadura saihestea 

• Enpresa bezero, hornitzaile eta hornitzaileak ingurumenaren inguruan kontzientziatzea. 

Gainera, lanpostu guztietan eta zentzurik zabalenean BEAZeko kudeaketa-sistemari lotutako 
jarduera guztiak etengabeko hobekuntzaren ikuspegiarekin egin behar dira: 

• Aurreikuspenak egitea planifikatzeko orduan 

• Planifikatutakoaren arabera gauzatzea 

• Egindako lana kontrolatzea eta berrikustea 

• Lortutako emaitzak egiaztatzea eta baliozkotzea 

• Espero diren emaitzak lortzeko beharrezkoak diren hobekuntzak egitea 

Horretarako, enpresako zuzendaritzak honako helburu orokor hauek betetzeko 
konpromisoa hartzen du: 

• Gure helburuak eta jomugak ezartzeko eta berrikusteko esparrua finkatzea, bai eta 
arduradunak, baliabideak eta adierazleak ere, hori guztia kasuan kasuko kudeaketa-plana 
kontuan hartuta. 

• BEAZeko langileengandik alderdi interesdun guztien eskaerak betetzeko konpromisoa 
lortzea, bai eta BEAZek askatasunez sinatutako lege- eta erregelamendu-baldintzak eta 
bestelako baldintzak betetzea ere. 
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• Barne-kudeaketa optimizatzea, baliorik eransten ez duten zereginak baztertuz eta ezartzen 
diren helburuak betetzeko beharrezkoak diren baliabideak emanez; horrez gain, langileei 
lortutako emaitzen berri ematea. 

• Ingurunearen zaintza eta merkatuaren prospektiba sustatzea, bertako eta kanpoko 
proiektuen azterketarekin batera, aurreikuspen teknologikoa egiteko oinarri bat sor dadin. 

• Barneko zein kanpoko arriskuak eta aukerak identifikatu eta kudeatzeko sistema bat 
ezartzea. 

• Gure enpresa bezero, hornitzaile, kontratista eta azpikontratistei BEAZen ezarritako 
kudeaketa-sistemari lotutako gaietan ezarritako xedapenak betetzea gomendatzea. 

• Bezero gisa lortu nahi ditugun gizarte-eragileek kalitatearekin, berdintasunarekin, 
berrikuntzarekin, ingurumenarekin, laneko segurtasunarekin eta osasunarekin 
konprometitutako enpresa gisa onar gaitzaten lortzea, baita sozialki arduratsua eta gure 
jardun-eremuaren barruan etengabeko hobekuntzan tematua ere. 

Politika hori bat dator enpresaren kulturarekin eta balioekin, eta erakundean aldian-
aldian komunikatu, ulertu eta aplikatu behar da. 

3. Kudeaketa-sistemaren deskribapen laburra 

BEAZeko kudeaketa-sistema IBM Lotus Notes-en oinarritutako plataforma informatiko batean 
integratuta dago, eta honako hauek jasotzen ditu: 
 
• Kudeaketarako estilo-liburua: Zehatz-mehatz deskribatzen ditu BEAZek hartutako kudeaketa-

sistemaren politika eta helburu orokorrak. Kudeaketa-sistemaren barruan egiten diren jarduerei 
eta beste dokumentu edo ezarritako betearazpen-arauei egiten die erreferentzia. 

 
• Prozedurak: Jarduera bat egiteko modua zehatz-mehatz eta osorik deskribatzen duten 

dokumentuen multzoa da, eta erantzukizunak esleitzen dituzte. 
 
• Lanerako jarraibideak: Zeregin zehatzak egiteko modua zehazten dute. 
 
• Kudeaketa-formularioak: Eskakizunekiko adostasuna adierazten dute, baita kudeaketa-

sistemaren funtzionamenduaren eta eraginkortasunaren ebidentzia ere. 
 
• Beste dokumentu-erregistro batzuk, barnekoak zein kanpokoak, kudeaketa-sistemaren 

funtzionamendu egokia eta eraginkortasuna ahalbidetzen dutenak.
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1. irudia Prozesuaren mapa
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4. Ingurumen-alderdiak identifikatzea 

Ingurumen-inpaktu esanguratsua duten edo izan dezaketen ingurumen-alderdien identifikazioa eta 
ebaluazioa hasierako berrikuspen batetik eta ondoren BEAZ SAU enpresan ezarritako ingurumena 
kudeatzeko sistema abian jartzetik abiatzen dira. 

Informazio hori beharrezkoa da ingurumen-kudeaketari eta ingurumen-inpaktuen kontrolari 
eraginkortasunez eusteko, bai eta helburu eta jomuga garrantzitsuak ezartzeko ere. Fase honetan 
kontuan hartuko dira zerbitzu berriak edo eraldaketak planifikatzeagatik egin daitezkeen aldaketak. 

Beraz, erakundeak ziurtatu behar du eragin potentzial garrantzitsu horiekin lotutako alderdiak aintzat 
hartzen direla ingurumen-helburuak ezartzen direnean. 

BEAZ SAUren kasuan, bilakaeraren irismena honako hau da: 

• Egungo jarduerak eta zerbitzuak.  

• Funtzionamendu-baldintza normalak, anormalak eta larrialdi-egoerak. 

Honako alderdi hauek barne hartzen ditu: 

• Atmosferara egindako emisio kontrolatuak eta kontrolik gabekoak. 

• Uretara eta estolderiara egindako emisio kontrolatuak eta kontrolik gabekoak. 

• Hondakin solidoak eta bestelakoak, bereziki arriskutsuak. 

• Energiaren eta lehengaien kontsumoa. 

BEAZ SAUko prozesu eta jarduerekin lotutako ingurumen-alderdien identifikazioa kudeaketa-
sistemaren arduradunak egiten du, jarduera nagusi eta osagarrien etapa bakoitzeko sarrera-irteerak 
eta istripuetatik eta larrialdi-egoeretatik eratorritako egoera kutsatzaile potentzialak abiapuntu 
hartuta, bizi-zikloaren ikuspegitik; ingurumen-alderdi hauek hartzen dira kontuan, gutxienez: 

• Kutsadura atmosferikoa. 

• Hondakinak sortzea (hondakin arriskutsuak, industria-hondakin geldoak eta hiri-
hondakinak). 

• Hondakin-uren isurketak. 

• Lurzoruaren kutsadura (ez da aplikagarria BEAZ SAUren kasuan). 

• Baliabide naturalen kontsumoa. 

Ingurumen-alderdien zerrenda urtero berrikusiko da, gutxienez, sistemaren berrikuspenak irauten 
duen bitartean eta ingurumen-alderdi berri bat identifikatzen den edo identifikatutako alderdiren bat 
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aldatzen den bakoitzean. Hau da, jarduera, prozesu, instalazio edo zerbitzu bat hasten edo aldatzen 
den bakoitzean, haren ingurumen-alderdiak identifikatu eta ebaluatuko dira, prozedura honetan 
ezarritakoaren arabera. 

5. Ingurumen-helburuak 

Ekitaldi bakoitzean, urteko plangintzarekin batera, ingurumen-arlokoak kudeaketa-sistemaren 
helburuen laburpenaren parte dira. 

Une horretan, ingurumen-alderdien ebaluazioa egiten da BEAZen, LPR6 prozeduran (ingurumen-
alderdiak identifikatzea eta ebaluatzea) ezarritakoaren arabera. Dagozkien parametroen arabera 
ebaluazio esanguratsua duten helburuetatik, kontsumoa/hondakinak murrizteko edo ingurumen-
inpaktua murrizteko helburu bat planteatzen da. 

Gainera, BEAZen izaeragatik, hirugarrenen sentsibilizazioarekin zerikusia duten 3 helburu estruktural 
planteatzen dira: 

- Gizartea, oro har: komunikabideen bidez. 

- BEAZen xede-publikoa (ETEak eta pertsona ekintzaileak): ingurumenarekin bat datorren 
berariazko proiektu edo lanaldiren bat babestuz. 

- Hornitzaileak: ingurumenarekiko konpromisoa sustatuz. 

Horretan oinarrituta, 2021eko helburuei egindako jarraipena erakusten dugu, baita 2022rako 
esanguratsuak izan diren alderdiak eta planteatutako helburuak ere. 

1.5. 2021eko ingurumen-helburuen jarraipena 

2020an luzatutako helburuak 

ZK. XEDEA EPEA JARRAIPENA 

2020-03 Ingurumenaren arloko trakzio-
elementu gisa BEAZen irudia indartuko 
duten zigilu/bereizgarri berriak lortzea. 

2020/12/31 2021ean betetako xedea.  
Ihobeko Erronka Garbia zigilua lortzea 
Beaz ekitaldi nagusian (ETE ekitaldia). 
Gainera, bereizketa hori urtero 
sistematizatu da. 
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2021eko helburuak 

ZK. XEDEA EPEA JARRAIPENA 

2021-01 Ingurumen-alderdiak identifikatzeko 
eta ebaluatzeko prozesua berriz 
definitzea (irizpideak eta alderdiak 
sailkatzea) 

2021/12/31 2022ra luzatutako helburuak 
Kalitateko ekipo-aldaketa dela eta, 
helburu hori luzatzea eta 2022rako 
birplanifikatzea erabaki da. 

2021-02 Langileen artean garraio publikoaren 
erabilera sustatzea, enpresetara bisitak 
egiteko  

2021/12/31 2021ean betetako xedea.  
2021eko azken hiruhilekoan garraio 
publikoaren erabilera sustatzeko eta, 
horrela, emisioak eta autoen erabilera 
murrizteko proposatutako helburua 

 

Jarraian, 2021aren amaieran egindako ebaluazioaren ondorioz eragin esanguratsua izan duten 
ingurumen-alderdiak zehazten dira:   

OROKORRAK 

Eragin nabarmena duten hondakinak 

1. Ez-arriskutsuak 

a. Papera eta kartoia: Bulegoak. Igoera nabarmena izan da, online merkataritzan 
egindako eskaera pertsonalak eta enpresakoak jasotzeko aukera ematen baitu. 

b. Zabor organikoa. Igoera esanguratsua izan da, bulegoan aurrez aurreko lana 
berrartu baita. 

c. Toner-kartutxoa. Igoera esanguratsua izan da, izan ere, pandemia zela eta, 2020an 
ez kartutxorik egon. 

2. Arriskutsuak 

a. Osagai elektrikoak eta elektronikoak. Igoera esanguratsua izan da, 2020an ez 
baitzen hondakinik egon. 

Inpaktu esanguratsua larrialdietan  

• Gas naturalaren ihesa: Ez da gertatu. 

• Sutea: Ez da gertatu. 
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1.6.  2022ko ingurumen-helburuak 

ZK. XEDEA EPEA 
2022-02 ISO 14001 duten hornitzaileen kontratazioa handitzea 2022/12/16 
2022-03 Bezeroengan ingurumen-sentsibilizazioan inpaktua handitzea 2022/12/16 
2022-04 Ingurumen-alderdiak identifikatzeko eta ebaluatzeko prozesua berriz 

definitzea (irizpideak eta alderdiak sailkatzea) 
2022/12/16 

 

6. Urteko ingurumen-portaera 

Jarraian, azken 7 ekitaldietan (2015-2021) gizarteak izan duen ingurumen-portaerari buruzko datuak 
aurkezten dira. 

Adierazleen pertsona-ratioa kalkulatzeko, pertsona bakoitzaren batez bestekoa erabili da. Urtearen 
arabera, 50-90 bitartean ibili da, eta plantilla, gure instalazioen inkubagailuaren erabiltzaileak eta 
bertan lan egiten duten azpikontratistak biltzen ditu. 

6. Berotegi-efektuko gasen kontsumoen eta emisioen bilakaera 

Energia elektrikoaren kontsumoa 

Aztertutako datuak zerbitzuaren enpresa hornitzailearen fakturetatik lortu dira. Adierazleak ikusita, 
kontsumo elektrikoaren beheranzko joera ikusten da, eta horri lotutako CO2 isuriak murriztu dira. 
Hala ere, kontuan izan behar da 2020ko martxotik 2020ko ekainera bitarteko pandemiaren ondorioz 
ezinbesteko pertsonak soilik egon zirela modu erdipresentzialean (goizean) bulegoetan, eta 2021eko 
irailera arte ez zela ohiko jarduerara itzuli. Ondorioz, 2022an 2019ko mailetara itzultzea espero da, 
kontuan hartuta ez dela egin kontsumo elektrikoan aurrezpenak eragin ditzakeen egokitzapenik. 

 

 

128.559,01 111.681,00 117.761,00 116.867,00 116.985,00 112.223,00 107.780,02

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2015-2021 bilakaera

Kontsumo elektrikoa (kwh/urte)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021kwh/urte joera

2. irudia Kontsumo elektrikoaren bilakaera  
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3. irudia. Kontsumo elektrikoaren bilakaera pertsona bakoitzeko 

Paperaren kontsumoa (orriak) 

Aztertutako datuak enpresa hornitzailearen fakturetatik lortu dira. Adierazleei erreparatuz gero, 
beheranzko joera ikusten da. 

Urteko batez besteko kontsumoa 550 kg ingurukoa da; hala ere, 2016an eta 2019an bi goraldi izan 
ziren, batetik, 2016an inkubagailuen kontsumoa ere kontuan hartu zelako, eta, bestetik, 2019an 
nabarmen handitu zelako Beaz enpresaren jarduera. Ondorioz, Jardunbide Egokien Dekalogoa 
garatzeko helburua sortu zen, langileak paperaren kontsumo egokiaz kontzientziatzeko eta, horrela, 
aurreko balioetara itzultzeko edo balio txikiagoak lortzeko. 

2020 eta 2021eko balio bereziki baxuak COVID pandemiaren ondorioz jasandako konfinamenduaren 
ondorio dira (2020ko martxoa - 2020ko ekaina), bai eta 2021eko urrian normaltasunera itzuli arte 
garatutako telelanarena ere.  Ondorioz, 2022an berriro kontsumo normalizatua gertatzea espero da.  

Dena dela, Beaz paperaren kontsumo arduratsua bultzatzen ari da, bai langileen artean, bai bere 
laguntzaileen artean, kontzientziazio-kanpaina ezberdinen bidez; beraz, jarduera normalera itzuli 
ondoren, 2022an pertsona bakoitzeko analisian beheranzko joera ematea espero da. 

 

1.444,48 1.469,49 1.570,15 1.718,63 1.624,79 1.476,62 1.995,93

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2015-2021 bilakaera

Konstumo elektrikoa (kwh/langile kopurua) urte

kWh/trabajador año TendenciaKwh/langile urte joera 
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 4. irudia. Paperaren kontsumoaren bilakaera  

 

 

 

 

 

 

 

450,00 825,00 562,50 575,00 775,00 200,00 250,00

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2015-2021 bilakaera

Paper kontsumoa (kg./urte)

kg papel/año Tendencia

5,06 10,86 7,50 8,46 10,76 2,63 4,63

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2015-2021 bilakaera

Paper kontsumoa (kg./langile) urte

kg papel/trabajador año Tendencia

5. irudia. Paperaren kontsumoaren bilakaera pertsona bakoitzeko 

Paper kg/langile urte 

joera 

joera 
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Uraren kontsumoa 

Aztertutako datuak enpresa hornitzailearen fakturetatik lortu dira. Lortutako datuei erreparatuz, ur-
kontsumoak beheranzko joera zuela ikus dezakegu, eta 2018an lortu zuela minimoa.  

2019an, itogin/iragazki bat agertu zenez eta hura konpontzeko arazoak zeudenez, uraren 
kontsumoa areagotu egin zen.  

Kalitate-arloak langile guztiei helarazitako Jardunbide Egokien Dekalogoa dela eta, 2020an uraren 
kontsumoa murritzagoa izatea espero zen, ingurumen-helburuetako bat baita. Helburu hori Beaz 
erakundea bultzatzen ari den kontsumo arduratsu eta iraunkorreko politikaren barruan dago. 
Gainera, nabarmendu behar da, lehen aipatu bezala, 2020a urte aparta izan zela, eta ia ez zela aurrez 
aurreko jarduerarik izan eraikinean, pandemia zela eta. Hala ere, barruko patioan izandako jarioaren 
ondorioz, barneko uholde bat eragin behar izan zen arazoaren jatorria aurkitu eta ondoren konpondu 
ahal izateko, eta horrek gehieneko gorakada eragin zuen kontsumo historikoan. 

2021ean, nahiz eta kontsumoa jaitsi egin den 2020arekin alderatuta, 2015etik 2019ra bitartean 
erregistratutako batez bestekoaren gainetik kokatu da, eta horren ondorio izan dira COVID inpaktua 
minimizatzeko eraikinean egiten ari diren etengabeko garbiketako ezohiko neurriak.  

Espero da 2022an 2018ko datuetatik hurbilago dauden balioak lortu ahal izatea Jardunbide Egokien 
Dekalogoaren bidez helarazitako kontsumo arduratsuaren kontzientziazioarekin jarraituz, betiere 
osasun-egoerak aukera ematen badu. 

 

 

342.140 311.450 260.930 203.490 284.760 488.670 399.690

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2015-2021 bilakaera 

Ur kontsumoa(l./urte)

l. Agua /año TendenciaL./ urte

6. irudia. Uraren kontsumoaren bilakaera 

joera 
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Ibilgailuetarako erregai-kontsumoa 

Aztertutako datuak erregaiaren enpresa hornitzailearen fakturetatik lortu dira. Azpimarratzekoa da 
erregaiaren kontsumoan beheranzko joera eman dela. 

Enpresako ibilgailuaren gasolioaren kontsumoa % 40 murriztu zen gutxi gorabehera 2016an. 
Jaitsiera hori neurri batean justifikatzen da enpresako ibilgailua kontsumo txikiagoko ibilgailu berri 
batekin berritzeagatik eta joan-etorrietan garraio publikoa gehiago erabiltzeagatik. 2017an eta 
2018an, 2016an emandako joera mantendu da.  

2019an, kontsumoa nabarmen murriztu zen berriro, joan-etorri gehienetarako garraio publikoa 
gehien erabiltzen zelako.  

2020an, oso nabarmen murriztu zen erregaiaren kontsumoa, ibilgailuari urte honetan eman zaion 
erabilera eskasa dela eta, bizi izandako pandemia-egoera guztiagatik (Covid-19).  

2021 honetan, auto berria erosi zen, elektrikoa. Erregaiaren kontsumoak nabarmen egin du behera; 
kontuan izan behar da urte honetan ezinbesteko joan-etorriak baino ez direla egin, pandemia dela 
eta.   

2022an, garraio publikoa sustatzearen aldeko apustua eta ibilgailu elektrikoak erostearen aldeko 
apustua kontuan hartuta, kontsumo-joerak behera egitea espero da, 2019. urtearekin alderatuta. 

3.840 4.100 3.480 2.990 3.950 6.430 7.401,67

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2015-2021 bilakaera

Ur kontsumoa (l./langile) urte

l. Agua/trabajador año Tendencia

7. irudia. Uraren kontsumoaren bilakaera pertsona bakoitzeko 

Ur L./ langile urte joera 
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857,60 514,46 478,30 465,86 388,91 77,58 205,16

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2015-2021 bilakaera 

Ibilgailuen erregai-kontsumo (l./urte)

l. combustible veh. /año Tendencia

9,64 6,77 6,38 6,85 5,40 1,02 3,80

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2015-2021 bilakaera
Ibilgailuen erregai-kontsumoa (l./langile) urte

(l./trabajador)año Tendencia

8. irudia Gasolioaren kontsumoaren bilakaera  

9. irudia. Gasolioaren kontsumoaren bilakaera pertsona bakoitzeko 

Erre.ibilgailu l./urte joera 

(L./langile)urte joera 
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Gas naturalaren kontsumoa 

Aztertutako datuak enpresa hornitzailearen fakturetatik lortu dira. 

Beheranzko joera eman da 2016tik aurrera. Pandemiak eragindako ezohiko baldintzen ondorioz, 
2020an kontsumoak beherakada nabarmenagoa izango zuela espero zitekeen arren, eraikina bertan 
lan egin ahal izateko baldintza egokietan mantentzeko behar den gutxieneko kontsumoak, 
presentzialtasuna behar zuten langileentzat, kontsumoak ez behera egitea eragin du.  

2021ean, gas-kontsumoa 2019ko balioetara igo da, aurrez aurreko lanera itzuli ondoren. 

 

 

 

14.603 15.279 14.571 13.194 12.602 10.752 12.759

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2015-2021 bilakaera

Gas Naturalaren kontsumoa (m3/urte)

m3 gas natural/año TendenciaG.Natural m3/urte joera

10. irudia Gas naturalaren kontsumoa 
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6. Hondakinen sorrera 

BEAZ SAU enpresak sortutako hondakinak hondakin ez-arriskutsuetan (HEA) eta hondakin 
arriskutsuetan (HA) bana daitezke. 

HEA: Papera eta kartoia 

Biltegiratutako datuak jasotzeaz arduratzen den enpresak emandako informaziotik lortu dira. Paper-
hondakinen sorrera handitu egin zen 2017an, BEAZen biltegian zeuden ZZri zegozkion argitalpen 
zaharkitu batzuk baztertu baitziren. 2019an nabarmen murriztu ziren paper-hondakinak, eta horrek 
adierazten du modu egokian lan egin zela paperaren erabilera arduratsuaren sentsibilizazioan. 

2020an nabarmen handitu zen paperaren eta kartoiaren hondakina, aurreko urtearekin alderatuta; 
izan ere, Beaz enpresako langileek denbora gutxiago eman zuten bulegoan, telelana nagusitu 
baitzen, eta, urte horretan, zerbitzari eta eramangarri berriak erosi ziren lan-modu berrira egokitzeko. 
Ondorioz, eraikinean erositako baliabideak eta haien enbalajea entregatu ziren, eta horrek nabarmen 
handitu zuen kartoiaren eta paperaren hondakina.  

2021ean, online erosketa areagotu egin zen, eta, horregatik, Beaz enpresako langileei eta Design 
Kabin dauden pertsonei eskaera pertsonalak eta enpresakoak jasotzeko aukera eman zitzaien. 
Horren ondorioz, nabarmen handitu zen paperaren/kartoiaren hondakinen bilketa. 

164,08 201,04 194,28 194,03 175,03 141,47 236,28

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolución 2015-2021 

Gas Naturalaren kontsumoa (m3/urte)

m3 gas natural/trabajador año Tendencia

11. irudia. Gas naturalaren kontsumoaren bilakaera pertsona bakoitzeko 

 

 

 

 

G.Natural m3/ langile urte joera 
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680 580 1780 500 300 590 1.192,00

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2015-2021 bilakaera

Paper eta kartoi hondakina (kg./urte)

kg "Residuo Papel Y Cartón" año Tendencia

7,64 7,63 23,73 7,35 4,17 7,76 22

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2015-2021 bilakaera

Paper eta kartoi hondakina(kg./langile) urte

kg ""Residuo Papel Y Cartón"" trabajador año Tendencia

12. irudia Sortutako paper-hondakinen bilakaera   

13. irudia. Sortutako paper-hondakinen bilakaera bilakaera pertsona bakoitzeko 

Paper eta kartoi hondakina kg/ urte joera 

joera Paper eta kartoi hondakina kg/ langile urte 
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HEA: Inprimagailuko tonerrak 

Biltegiratutako datuak jasotzeko baimena duen enpresa kudeatzaileak emandako informaziotik lortu 
dira. 

2016An tonerrek sortutako hondakinak aurreko ekitaldiaren aldean murriztu egin direla dirudien 
arren, aipatu behar da 2015eko ekitaldian 2014an sortutako hondakinak ere kendu zirela. 

Egoera hori erretiratze-zerbitzuaren hornitzaile berri bat bilatzeko beharrak eragin zuen; izan ere, 
2014an kontratatutako enpresak zerbitzua emateari utzi zion eta, beraz, ez dago aldi horri lotutako 
erregistrorik. 

2017an orokorrean mantendu egin ziren 2016an lortutako datuak, baina eraginkortasuna hobetzea 
lortu zela ikus daiteke, BEAZeko erabiltzaile-kopuruaren aldean erlatibizatuta. 2019an jaitsiera handia 
eman zen, urtean zehar horretarako ezarritako ingurumen-helburuari jarraiki egindako ekintzen 
ondorioz. Nabarmentzekoa da sortutako toner-hondakina % 40 murriztea lortu zela, eta ezarritako 
helburua % 10ekoa izan zela. 

2020an ez zen tonerrik kendu, eta hondakinaren ehunekoa 0 izan zen.  

2021ean, eta jarduera erdi-presentzialera itzultzean, tonerren hondakina handitu egin zen; izan ere, 
paperean gordetzen diren espediente asko ezin izan ziren inprimatu 2020an, eta 2021erako utzi 
ziren; beraz, erabilera eta erretiratzea handitu zen. 

 

 

 

120,00 63,00 71,00 63,00 38,00 0,00 77,00

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2015-2021 bilakaera

Toners hondakina(un./urte)

ud Toner /año Tendencia

14. irudia Sortutako toner-hondakinen bilakaera 

Toner unitate/ urte joera 



 

19 

 

 

HA: Bateriak eta pilak 

Biltegiratutako datuak jasotzeaz arduratzen den enpresak emandako informaziotik lortu dira. Orain 
arte atal honetarako erabilitako nomenklatura “pilak” bazen ere, “bateriak eta pilak” izena jartzea 
erabaki dugu, elementu horien errealitatera hobeto egokitzen baita. 

2015eko ekitaldian emandako igoera handiaren ondoren, bateria-hondakinen sorrera % 50 baino 
gehiago murriztu zen 2016ko ekitaldian, nahiz eta 2014ko ekitaldian erregistratutakoa baino 
handiagoa izan. 2017an are gehiago murriztu zen, eraikineko gainerako erabiltzaileentzat 
eskuragarri zegoen pila erabilien bilketa-puntua kendu egin baitzen. 2018an eta 2019an igoera 
nabarmena eman zen. Dena erabilitako berunezko bateriak kendu eta berriak jarri zirelako gertatu 
zen. Kudeatzaileak kendu zituen.  

Aurrekoaz gain, aipatu behar da BEAZen pilak biltzeko gune bat dagoela langileentzako; langileek 
etxean erabiltzen dituzten (eta ez bulegoan) pilak eraman ditzakete, ondoren denak batera 
erretiratzeko. Horretarako ontzi bat daukagu, eta Udalak ateratzen du asko betetzen denean.  

2020an ez zen berunezko bateriarik kendu, eta hondakinaren ehunekoa 0 izan zen. 2021ean ere 
berunezko 0 bateria kendu dira. Horren arrazoia 2021ean bulegoan jende gutxi ibili zela izan daiteke. 
Datu hori 2022ko joera den edo pandemiaren aurreko datuetara itzultzen garen ikusiko dugu. 

1,35 0,83 0,95 0,93 0,53 0,00 1

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2015-2021 bilakaera

Toners hondakina (un./langile) urte

ud toner/trabajador año TendenciaToner unitate/ langile urte joera

15. irudia. Sortutako toner-hondakinen bilakaera bilakaera pertsona bakoitzeko 
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19. irudia. Hondakinen bilakaera kontsumitutako pilen arabera eta pertsona bakoitzeko 

 

 

 

1248,00 561,00 11,00 740,00 800,00 0,00 0,00

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2015-2021 bilakaera

Berun bateratuen hondakina(kg./urte)

kg Pilas /año Tendenciajoera

14,02 7,38 0,15 10,88 11,11 0,00 0

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2015-2021 bilakaera

Berun bateratuen hondakina(kg. langile/urte)

kg Pilas /año TendenciaPila lang. kg/ urte joera

16. irudia. Hondakinen bilakaera kontsumitutako pilen arabera 

Pila kg/ urte 
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HA: Osagai elektrikoak eta elektronikoak 

Biltegiratutako datuak jasotzeaz arduratzen den enpresak emandako informaziotik lortu dira.  

Osagai horien azken erretiratzea 2013an erregistratu zen. Urte horretatik aurrera, ez dira gehiago 
kendu, ez baita horrelako hondakinik sortu. 2018. urtearen amaieran, lantegiko jarduera zaharretik 
biltegiratutako osagai asko erretiratu ziren. 2019aren erdialdean beste erretiratze bat burutu zen, 
eraikin osoan gordetako ekipo zahar, zaharkitu edo erabilerarik gabekoen garbiketa baten bidez 
espazioa libratzearen ondorioz.  

2020an, Beaz enpresako langileak denbora gutxiago egon ziren bulegoan Covid-19aren ondorioz 
telelana ezarri zelako, eta, aldi berean, ez zen horrelako hondakin arriskutsurik sortu, bulegoan 
denbora eta erabilera eskasa izan zelako. Horrek guztiak 0 hondakin sortu zuen, erretiratzerik gertatu 
ez zelako, hondakinak ez sortzeagatik.  

2021ean hondakin arriskutsuak sortu ziren, baina urte adierazgarriekin alderatuz gero, argi ikusten 
da 2022an ere beheranzko joera izaten jarraituko dugula. 

 

 

20. irudia. Hondakinen bilakaera osagai elektriko eta elektronikoen arabera  

480,00 720,00 0,00 349,00

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2015-2021 bilakaera

TEEH (hondakin Aparatu Elektriko-Elektronikoak) kg./urte
*Sortze puntualeko hondakina; beraz, urte batzuetan ez dago hondakin hori sortzerik

kg RAAEs /año TendenciaTEEH kg/ urte joera
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21. irudia. Hondakinen bilakaera osagai elektriko eta elektronikoen arabera eta pertsona bakoitzeko   

7. 6.3 CO2 isurketa guztien bilakaera 

Jarraian, guztizko CO2 isuriak erakusten dira, kontsumoen eta hondakinen arabera. Beheranzko 
joera ikusten da, batez ere 2020-2021 urteetan aurrez aurreko jarduerarik egin ez zelako. 

2017an eta 2018an lortu ziren daturik altuenak. Hala ere, 2019an beherakada nabarmena izan zen 
sortutako CO2 isurietan, eta 2020an beheranzko joerari eutsi zitzaion.  

2021an beheranzko joera mantendu da, baina kontuan hartu behar da presentzialtasun faltak 
eraikinean eragin duen eragin positiboa. Isurien bilakaera funtsezkoa izango da, kalitate-arlotik 
ezarritako neurriek ematen duten emaitza kontuan hartuta.  

 

 

 

 

 

7 10 0 6

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2015-2021 bilakaera

TEEH pertsona kg./urte
*Sortze puntualeko hondakina; beraz, urte batzuetan ez dago hondakin hori sortzerik

kg RAAEs /año TendenciaTEEH kg/ pertsona urte joera 
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URTEA 

Kontsumo 
elektrikoa 

(KWh x urtea) x 
Emisio faktorea = 

Kg CO2/kWh 
Ene. Elektrikoa 
GUZTIRA BEAZ 

Uraren kontsumoa 
(m3 x urtea) x 

Emisio faktorea = 
Kg CO2e/m3 

KONTSUMITUTAKO 
URA 

BEAZ GUZTIRA 

Erregaiaren 
kontsumoa (l/urte) 

Enpresako ibil x 
Emisio faktorea = 
Kg Co2/l. Diesela 

GUZTIRA ibil BEAZ 

Gas naturalaren 
kontsumoa 
(M3/urte) x 

Jaulkipen-faktorea 
= 

Kg CO2/KWh gas 
natural 

“Papera eta 
kartoia” hondakina 
(Kg/urte) x Emisio-

faktorea = 
Kg CO2e/t paper 

hondakina&kartoia 

Isuritako 
CO2 kg 

GUZTIRA 
BEAZ 

2015 26.997,39 117,70 2.181,73 2949,79 14,50 32.261,11 
2016 16.752,15 107,14 1.306,21 3086,39 12,36 21.264,25 
2017 32.973,08 89,76 1.205,32 2959,50 37,94 37.265,60 
2018 31.554,09 70,00 1.161,39 2679,86 10,66 35.476,00 
2,019 23.397,00 97,96 1.053,17 2545,58 6,40 27.100,10 
2020 22.444,60 168,10 210,09 35,01 12,58 22.870,37 
2021 16.167,00 59,55 551,06 1913,87 25,38 18.716,87 

 

 

 

 

8. Gerta daitezkeen larrialdi-egoerak 

BEAZek jarduteko sistematika dauka detektatutako larrialdi-egoera potentzial hauei aurre egiteko: 

- Sutea: sortzen dituen hondakinekin eta emisioekin lotutako alderdiak. 

- Uholdea: Lotutako alderdi gisa sortutako hondakinak. 

32.261,11 21.264,25 37.265,60 35.476,00 27.100,10 24.985,77 18.716,87

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2015-2021 bilakaera

Isurketa guztira kg CO2

TOTAL kg CO2 emitidos BEAZ Tendencia

22. irudia. Guztizko CO2 isurketen bilakaera 

BEAZ isuritako CO2 kg guztira joera 
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- Gasen ihesa: aire girotuaren gas hoztaileak edo galdararen gas naturalaren ihesak izan 
daitezke. Ingurumen-alderdi gisa, kutsadura atmosferikoa izango genuke. 

9. Kexak eta salaketak 

Ekitaldian zehar ez da kexarik eta uko egiterik erregistratu. 

 

10. Dokumentazio-iturriak 

Karbonoaren kalkulagailua 

Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa eta DEFRA. Bi iturri horiek erabiltzea 
erabaki da, batez ere, eremuak eta datuak urtero eguneratzen direlako.  
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