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1. BEAZ en Aurkezpena 

1987an, Bizkaiko Foru Aldundiak BEAZ SAU sortzea onartu zuen, Ekonomia Sustatzeko 
Sailaren mendeko erakunde gisa, Bizkaiko enpresen lehiakortasuna hobetzeko. 
BEAZ SAU Foru Sozietate Publikoa da, eta bere helburu soziala enpresen lehiakortasuna 
garatu eta sustatzeko beharrezkoak diren jarduera guztiak egitea da, kalitatezko 
lanpostuak sortu eta mantentzeko, eta, oro har, Bizkaia lurralde berritzaile, sortzaile, 
dinamiko eta ekintzailea izateko, non lehiakortasuna eta gizarte-kohesioa Bizkaiko 
gizartearen egungo eta etorkizuneko ongizatearen berme izango diren. 

Helburu horrekin, BEAZ SAUk Ekonomia Sustatzeko Sailak ematen dituen laguntza-
programen definizioan eta kudeaketan parte hartzen du. Programa horiek enpresak 
sortzeko eta hazteko helburuetan oinarrituta banatzen dira. 

Gainera, hainbat zerbitzu eskaintzen ditu Bizkaiko enpresa txiki, ertain eta ekintzaileei 
laguntzeko. Urtero, identifikatutako beharretan eta garatutako I+G+b proiektuen 
emaitzetan oinarrituta, zerbitzu berriak diseinatzen dira. 

BEAZ SAUk enpresa-inkubagailuen eta startup azeleragailuen sare propioa du, 
ekintzailetzarako ingurune mesedegarri bat sortzea helburu duena, enpresek beren 
negozio-ereduak balidatu eta hazkundea bizkortu ahal izateko. 

Era berean, enpresen eta pertsona ekintzaileen esku jartzen du networkinga bultzatzeko 
ekosistema sustatzen duten espazio eta azpiegituren sare bat. Espazio horiek orduka, 
lanaldi erdika edo lanaldi osoz alokatu daitezke, eta bilerak, elkarrizketak, aurkezpenak, 
prestakuntza, coaching saioak, lan-gosariak eta abar egiteko ekipatuta daude. 

2. Kudeaketa Politika 

BEAZ S.A.U enpresa sozialki arduratsua da, ingurumena errespetatzen du, bereziki 
sentibera da emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bilatzeko orduan, eta bere 
langileen osasuna zaintzen du, bai eta zerbitzatzen duen gizartearen ongizatea ere, oro 
har. Horrela, legezko baldintzak eta borondatez izenpetutakoak betez, etengabeko 
hobekuntzan oinarritutako lan-sistemari eutsi ahal izango dio aldi berean, enpresa-
bikaintasunaren esparruan helburuak lortzen laguntzeko. 

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, erantzuna ematen 
die hainbat sistemaren beharkizunei: 

• Kalitatearen Kudeaketa (UNE-EN ISO 9001:2015) 
• I+G+bren Kudeaketa (UNE 166002:2021) 
• Ingurumenaren Kudeaketa (UNE-EN ISO 14001:2015) 
• Webgune Irisgarrien Kudeaketa (UNE 139803:2012) 
• Lan Arriskuen Prebentzioaren Kudeaketa 
• Berdintasunaren Kudeaketa 
• Compliancearen Kudeaketa 
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• Datu Pertsonalen Babesaren Kudeaketa 
• Emaitzen Babesa 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 aldaketak alde 
batera utzi gabe eta ingurumenari dagokionez portaera 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 
• Metodologia aplikatzea eta, ondoren, Ihoberen Erronka Garbia-Ekitaldi 

Jasangarria ziurtagiriarekin aintzatestea, hartara, ekitaldira bertaratutako 
pertsonak eta BEAZen erakunde laguntzaileak kontzientziatzeko ekitaldi 
jendetsuen garapenari lotutako inpaktu negatiboak arintzeko beharraz 

Gainera, BEAZen Kudeaketa Sistemari dagozkion ekintza guztiak, lanpostu guzti-
guztietan eta zentzurik zabalenean, Etengabeko Hobekuntzaren ikuspegitik egin behar 
dira, 

• Arrisku potentzialei buruzko kontingentzia-planak aztertzea eta garatzea 
• Planifikatutakoaren arabera burutuz 
• Egindako lana kontrolatuz eta berrikusiz 
• Lortutako emaitzak egiaztatu eta baliozkotu 
• Ikasitako ikasgaiak etengabeko hobekuntzaren ikuspegitik aztertzea, bai eta 

sortzen diren aukerak aprobetxatzeko ere 

Hori lortzeko enpresak konpromisoa hartzen du honako helburu orokorrak betetzeko 

• Gure 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 

• Gure bezeroak diren enpresei, hornitzaileei, kontratistei, eta azpikontratistei 
BEAZen ezarritako Kudeaketa Sistemari lotuta dauden gaietan ezarritako arauak 
betetzeko gomendatzea 
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• Lortzea bezerotzat nahi ditugun gizarte eragileek honelako enpresatzat hartzea: 
kalitate, berdintasun, berrikuntza, ingurumen eta lan segurtasun eta 
osasunarekin konprometitua; sozialki arduratsua eta gure ekite eremuaren 
etengabeko hobekuntza lortzeko grinatsua 

Politika hau bat dator enpresaren kultura eta balioekin eta antolakundean komunikatu, 
ulertu, aplikatu eta berrikusi eta noizetik noizera gaurkotu behar da. 

3. Kudeaketa-sistemaren deskribapen laburra 

BEAZ SAUk kudeaketa-sistema bat du, IBM Lotus Notes-en oinarritutako plataforma 
informatiko batean integratuta dagoena. 2022an, BEAZ S.A.U. Microsoften SharePoint 
tresna erabiltzen hasi da. Tresna hau edozein gailutatik informazioa biltzeko, antolatzeko 
eta partekatzeko leku segurua izanez. 

BEAZ SAU Sistemen Plan Zuzentzailea garatzen ari da, prozesuen hobekuntza bete 
beharko duen plataforma berri baterako beharrezkoak diren baldintza tekniko eta 
funtzionalak identifikatu ahal izateko. 

BEAZ SAUren kudeaketa-sistemak honako hauek jasotzen ditu: 

• Kudeaketa Eskuliburua: BEAZek hartutako Kudeaketa Sistemaren politika eta 
helburu orokorrak zehatz-mehatz deskribatzen ditu. Kudeaketa-sistemaren 
barruan zer jarduera egiten diren eta ezarritako beste betearazpen-agiri edo -arau 
batzuk aipatzen ditu. 

• Politika: Erakundearen asmoak eta zuzendaritza, Zuzendaritza Nagusiak formalki 
adieraziak. 

• Prozedurak: Jarduera bat egiteko modua zehatz-mehatz eta osorik deskribatzen 
duten dokumentuen multzoa dira, erantzukizunak esleituz. PRE, Prozedura 
Estrategikoetan egituratzen dira, PRO Prozedura Operatibo gisa 
erreferentziatuta, eta Laguntza Prozeduretan, PRA gisa erreferentziatuta, guztiak 
ere zenbaki korrelatibo batekin jarraituta. 

• Erregistroen formatuak: Baldintzekiko adostasunaren ebidentzia ematen dute, 
baita SGIren funtzionamenduarena eta eraginkortasunarena ere. 

• Beste dokumentu-erregistro batzuk: barrukoak zein kanpokoak, IKSren 
funtzionamendu egokia eta eraginkortasuna ahalbidetzen dutenak. 

Hona hemen BEAZ SAUren prozesuen mapa: 
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     1 irudia. Prozesu Mapa 

4. Ingurumen-alderdien identifikazioa 

BEAZ SAUren prozesuekin eta jarduerekin lotutako ingurumen-alderdiak Kudeaketa 
Integratuko Sistemaren (aurrerantzean, KISA) arduradunak identifikatzen ditu, egungo 
prozesuak eta jarduerak kontuan hartuta, bai eta berriak edo aldatuak ere, egonez gero, 
eta ezohiko baldintzak eta larrialdi-egoerak, bizi-zikloaren ikuspegitik. 

Zuzeneko alderdiak (erakundeak kontrola ditzakeenak) eta zeharkakoak (eragin 
dezaketenak) identifikatzen dira. 

Identifikazio hori jarduerak izan ditzakeen ingurumen-eremuetan oinarrituta egiten da. 

Ingurumen-alderdien identifikazio eta erregistro hori sistemaren hasieran eta 
erakundearen jardueretan eta zerbitzuetan aldaketak dauden bakoitzean egiten da. 

Ingurumen-alderdi bakoitzari lotutako arriskuak eta aukerak zehazten dira, eta honako 
hauetarako landu behar dira: 

• Kudeaketa Sistemak aurreikusitako emaitzak lor ditzakeela ziurtatzea. 

• Nahi ez diren efektuak prebenitzea edo murriztea. 

• Etengabeko hobekuntza lortzea. 

Arrisku eta aukera horiei aurre egiteko ekintzak ezartzen dira, ekintzak Kudeaketa 
Sistemaren prozesuetan integratuz edo ezarriz, hala badagokio, eta ekintza horien 
eraginkortasuna ebaluatzeko metodoa ezarriz. 

Ingurumen-alderdiak identifikatu eta berrikusiko dira, gutxienez, urtero, sistemaren 
berrikuspenean, eta alderdi berri bat identifikatzen den edo identifikatutako alderdiren 
bat aldatzen den bakoitzean. Hau da, jarduera, prozesu, instalazio edo zerbitzu bat hasten 
edo aldatzen den bakoitzean, ingurumen-alderdiak identifikatu eta ebaluatuko dira, 
prozeduran ezarritakoaren arabera. 
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2022an BEAZ SAUk ingurumen-alderdiak identifikatzeko eta ebaluatzeko sistematika 
berrikusi eta eguneratu du, erakundearen egungo benetako egoerara egokituz. 
Ingurumen-alderdi esanguratsuak honako hauek izan dira: 

• Toner-hondakinak 

• Karbono-aztarna 

Aurrerago ikusiko dugun bezala, ingurumen-helburuak definitzeko alderdi esanguratsuak 
hartu dira kontuan. 

5. Ingurumen Helburuak 

Ingurumena hobetzeko dugun konpromisoaren ildotik, urtero ingurumen-helburuak 
onartzen dira eta horien betetze-mailaren jarraipena egiten da. 

5.1. 2022ko ingurumen-helburuen emaitza 

Jarraian, 2022an planteatutako ingurumen-helburuen emaitza aurkezten da: 

- Bezeroengan ingurumen-sentsibilizazioan eragina handitzea: 2023ra luzatzen da, 
lortutako emaitza ez baita behar bezain positiboa. Ondorioz, komunikazio-
alorretik bultzada bat emango zaio, BEAZen sustatzen diren ingurumen-
jasangarritasunaren arloko ekintza guztien berri emanez. 

- Ingurumen-alderdiak identifikatzeko eta ebaluatzeko prozesua (irizpideak eta 
alderdien kategorizazioa) birdefinitzea: Prozedura erabat aldatu da, orain arte 
zegoena ez baitzegoen BEAZen jarduerara egokituta. 

- Hornitzaileen ingurumen-hobekuntzan eragitea: Ingurumen-eredugarritasuna 
irakasteko, erosketen kudeaketa-prozedura aldatu da. 

5.2. 2023ko ingurumen-helburuen emaitza 

Hurrengo 2023 aldiari begira, ingurumen-helburu hauek zehaztu dira: 

HELBURUA EPEA 
Energia elektrikoaren kontsumoa % 2 jaistea  2023/12/15 
Paper-kontsumoa % 2 murriztea 2023/12/31 
ODS13 eta ODS15 ezartzeko neurriak garatzea  2023/12/16 
Bezeroen ingurumen-sentsibilizazioan eragina handitzea 2023/12/16 

 

6. Ingurumen jarduera 

Jarraian, BEAZ SAUk 2015etik 2022ra bitarteko azken 8 ekitaldietan izan 
duen ingurumen-jarduerari buruzko datuak aurkezten dira. Erreferentzia gisa 
2019a hartu da, pandemiaren krisiak eragindako azken bi urteak, 2020a eta 
2021a, ez baitira adierazgarriak. 

6.1. Berotegi-efektuko gasen kontsumoen eta isurketen bilakaera 

6.1.1. Energia elektrikoaren kontsumoa 

Aztertutako datuak zerbitzuaren enpresa hornitzailearen fakturetatik lortzen dira. 
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2022an, kontsumo elektrikoak beheranzko joera izan du. Aurreko 8 ekitaldietan 
beheranzko joera egon da, eta guztietan txikiena izan da 2021ean. 
 
2023an joera horrek beherantz jarraituko duela espero da, energia aurrezteko neurriak 
ezarri baitira, hala nola tenperaturaren erregulazioa, aire girotua ez da 27 gradutik behera 
jarri behar udan, eta berokuntza ez da 19 gradutik gora jartzen neguan. 

 

2. irudia Konstumo elektrikaeren bilakaera 

 

3 irudia. Konstumo elektrikaeren bilakaera pertsona bakoitzeko 

6.1.2. Paper kontsumoa 

Aztertutako datuak horniduraren enpresa hornitzailearen fakturetatik lortzen dira. 
 
2022an beheranzko joera ikusten da. Datu hori positiboa bada ere, langileak paperaren 
kontsumo egokiaz kontzientziatzen jarraituko da, Jardunbide Egokien Dekalogoaren 
bidez, hornitzailearen fakturen bidez kontzientziatzeko eta kontsumoaren jarraipena eta 
kontrola egiteko seinaleen bidez. 

128.559,01 111.681,00 117.761,00 116.867,00 116.985,00 112.223,00 107.780,02 114.390,51

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2015-2022 bilakaera

Kontsumo elektrikoa (kwh/urte)

kWh/año Tendencia

1.444,48 1.469,49 1.570,15 1.718,63 1.624,79 1.476,62 1.995,93 907,86

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2015-2022 bilakaera

Konstumo elektrikoa (kwh/langile kopurua) 
urte

kWh/trabajador año Tendencia
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Aurreko 8 ekitaldietako bilakaerak beheranzko joera izan du, eta bi igoera izan ditu 
2016an eta 2019an, BEAZ SAUren jarduera-hazkundearen ondorioz. 
 
2023an beheranzko joera horrekin jarraitzea eta paperaren kontsumoan beheranzko 
joerarekin jarraitzea espero da. 

 

4.irudia. Paper kontsumoaren bilakaera 

 

5.irudia. Paper kontsumoaren bilakaera pertsona bakoitzeko 

6.1.3. Ur kontsumoa 

Aztertutako datuak zerbitzuaren enpresa hornitzailearen fakturetatik lortzen 
dira. 
 
2022an aurreko urteetan baino kontsumo txikiagoa izan da. Aurreko 8 
ekitaldietan goranzko joera ikusi da, eraikinean izandako ihes-arazo batzuen 
ondorioz. 
 

450,00 825,00 562,50 575,00 775,00 200,00 250,00 567,14

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2015-2022 bilakaera

Paper kontsumoa (kg./urte)

kg papel/año Tendencia

5,06 10,86 7,50 8,46 10,76 2,63 4,63 4,89

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2015-2022 bilakaera

Paper kontsumoa (kg./langile) urte

kg papel/trabajador año Tendencia
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2023an kontsumoak behera egitea eta goranzko joera hori lehengoratzea 
espero da. 

6.irudia. Ur kontsumoaren bilakaera 

7.irudia.Ur kontsumoaren bilakaera pertsona bakoitzeko 

6.1.4. Ibilgailuetarako erregai-kontsumoa 

Datuak enpresako ibilgailuen hornidura-fakturetatik lortzen dira. 
 
2022an aurreko urteetan baino kontsumo handiagoa izan da. BEAZek enpresako bi 
ibilgailu ditu, bigarrena 2021aren amaieran erosi zen. Egindako erregai-kontsumoa batez 
bestekoaren barruan sartzen da teknikariek egindako bisitekin. 
 
Aurreko ekitaldietan beheranzko joera egon da. 
 
2023an datu horrek gora egitea espero da, enpresetara hurbiltzeko lana areagotu egingo 
baita. 

342.140 311.450 260.930 203.490 284.760 488.670 399.690 366.370

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2015-2022 bilakaera 

Ur kontsumoa(l./urte)

l. Agua /año Tendencia

3.840 4.100 3.480 2.990 3.950 6.430 7.401,67 2.907,70

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2015-2022 bilakaera

Ur kontsumoa (l./langile) urte

l. Agua/trabajador año Tendencia
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8.irudia. Gasolio-kontsumoaren bilakaera 

 

9.irudia. Pertsona bakoitzeko gasolio-kontsumoaren bilakaera 

6.1.5. Gas naturalaren kontsumoa 

Datuak zerbitzuaren enpresa hornitzailearen fakturetatik lortzen dira. 
 
2022an gas naturalaren kontsumo txikiagoa egon da, energia aurrezteko 
aplikatutako neurrien ondorioz. 
 
Aurreko ekitaldietan beheranzko joera argia ikusi da. 
 
2023an beheranzko joerari eustea espero da, energia aurrezteko neurriekin 
jarraituko baita. 

857,60 514,46 478,30 465,86 388,91 77,58 205,16 504,13

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2015-2022 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 9,34

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2015-2022 bilakaera
Ibilgailuen erregai-kontsumoa (l./langile) urte

(l./trabajador)año Tendencia
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10. irudia. Gas naturalaren kontsumoaren bilakaera 

 

11. irudia. Gas naturalaren kontsumoaren bilakaera pertsona bakoitzeko 

6.2. Hondakinen sorrera 

BEAZ SAU enpresak sortutako hondakinak honela sailka daitezke: hondakin ez-
arriskutsuak (HEA) eta hondakin arriskutsuak (HA). 

6.2.1. HEA: Papera eta kartoia 

Datuak erretiratzeaz arduratzen den enpresak bidalitako informaziotik lortzen dira. 

2022an ez da aldaketarik egon aurreko urteetako joerarekin alderatuta, batez 
bestekoaren barruan baitago. 

Aurreko urteetako joera beherantz joan da, eta 2017an bi gorakada izan ditu, argitalpen 
zaharkitu batzuk ezabatu direlako, eta 2021ean, pandemiaren ondorioz online erosketak 
gora egin duelako. 

14.603 15.279 14.571 13.194 12.602 10.752 12.759 10.179

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2015-2022 bilakaera

Gas Naturalaren kontsumoa (m3/urte)

m3 gas natural/año Tendencia

164,08 201,04 194,28 194,03 175,03 141,47 236,28 80,79

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Evolución 2015-2022 

Gas Naturalaren kontsumoa (m3/urte)

m3 gas natural/trabajador año Tendencia
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Datu hori 2023an egonkor mantentzea espero da, BEAZ SAUren eguneroko jarduerak ez 
baitu esan nahi papera eta kartoia sortuko direnik datu horrek gora egin dezan. 

 

12.irudia. Sortutako paper-hondakinen bilakaera 

 

13. irudia. pertsona bakoitzeko sortutako paper-hondakinen bilakaera 

6.2.2. HEA: Inprimagailuaren tonerrak 

Baimendutako enpresa kudeatzaileak emandako informaziotik lortzen dira datuak. 
 
2022an goranzko joera izan da; izan ere, BEAZ SAUk dituen hiru inprimagailuetatik bi 
kendu dira, eta lehendik zeuden tonerrak baztertu egin behar izan dira. 
 
Urte hauetako joera beheranzkoa izan da 2021era arte, eta joera horrek goranzko joera 
izan du, 2020an ez baitziren egin. 
 
2023an joera hori iraultzea eta datu horrek behera egitea espero da. 

680 580 1780 500 300 590 1.192,00 595,00

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2015-2022 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 5

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2015-2022 bilakaera

Paper eta kartoi hondakina(kg./langile) urte

kg ""Residuo Papel Y Cartón"" trabajador año Tendencia
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14. irudia. Sortutako toner-hondakinen bilakaera 

 

15. irudia. pertsona bakoitzeko sortutako toner-hondakinen bilakaera 

6.2.3. HA: Bateriak eta pilak 

Biltegiratutako datuak jasotzeko ardura duen enpresak baterien kasuan emandako 
informaziotik lortzen dira. 
 
BEAZek dituen egungo ekipoak, bateriak 3 urtean behin aldatzen dira 12V/12Ah baino 
gutxiagoko bateriak dituzten ekipoetarako, eta 4 urtean behin 12V/17Ah baino gehiagoko 
bateriak dituzten ekipoetarako. Lehenengo motakoak 5 talde daude eta bigarrenekoak 
talde bat. 
 
2022an bateriak 4 taldetara aldatu dira eta, beraz, baterien hurrengo aldaketa 
prebentiboa 2025ean egingo da. 
 
2023 honetan bateria bat bera ere aldatu behar ez izatea espero da, eta behar izanez gero 
bakarrik, matxura batek eragingo du. 

120,00 63,00 71,00 63,00 38,00 0,00 77,00 85,00

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2015-2022 bilakaera

Toners hondakina(un./urte)

ud Toner /año Tendencia

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

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2015-2022 bilakaera

Toners hondakina (un./langile) urte

ud toner/trabajador año Tendencia
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Pilen kasuan, erabiltzen diren pila bakarrak erakundeko pertsona batzuek saguekin 
erabiltzen dituztenak dira. Sortutako hondakina hiru hilean behin botatzen da, 
horretarako Udalean dituen puntuetara eramanez. 

 

16.irudia. Hondakinen bilakaera kontsumitutako pilen arabera 

 

17. irudia pertsona bakoitzeko kontsumitutako pilen araberako hondakinen bilakaera 

6.2.4. HA: Osagai elektrikoak eta elektronikoak 

Datuak erretiratzeaz arduratzen den enpresak emandako informaziotik lortzen dira. 
 
2022an beheranzko joerari jarraitu dio, aurreko urteekin alderatuta nabarmen jaitsiz. 
 
Aurreko ekitaldietan, kendutakoak noizbehinkakoak izan dira, eta beheranzko joera izan 
dute, 2019an izan ezik. Izan ere, 2019an, eraikin osoan gordetako ekipo zaharrak, 
zaharkituak edo erabilerarik gabekoak garbitzearen ondorioz kendu ziren. 
 

1248,00 561,00 11,00 740,00 800,00 0,00 0,00 671,00

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2015-2022 bilakaera

Berun bateratuen hondakina(kg./urte)

kg Pilas /año Tendencia

14,02 7,38 0,15 10,88 11,11 0,00 0 6

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2015-2022 bilakaera

Berun bateratuen hondakina(kg. 
langile/urte)

kg Pilas /año Tendencia
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2023an datu horrek beheranzko joerarekin jarraitzea espero da, ez baita bolumen handiko 
erretiratzerik espero. 

 

18. irudia. Hondakinen bilakaera osagai elektriko eta elektronikoen arabera 

 

19.irudia. Hondakinen bilakaera pertsona bakoitzeko osagai elektriko eta elektronikoen arabera 

6.3. CO2 isuri gustien bilakaera 

Jarraian, guztizko CO2 isuriak erakusten dira, kontsumoak eta hondakinak kontuan 
hartuta. 

2022 urte horrek gora egin du aurreko urteekin alderatuta, batetik, bihurketa 
elektrikoaren faktoreak gora egin duelako, kontsumoak CO2 efektuak behera egin duen 
arren, eta, bestetik, erregaiaren kontsumoak gora egin duelako. 

480,00 720,00 0,00 349,00 140,00

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2015-2022 bilakaera

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

kg RAAEs /año Tendencia

7 10 0 6 1

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2015-2022 bilakaera

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

kg RAAEs /año Tendencia
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2023an joera horrek jarraitzea espero da. Horretarako, energia elektrikoa % 2 murrizteko 
helburua identifikatu da. 

URTEA 
Elektrizitate
a1 

Ura2 
Diesel 
Erregaia3 

Gasolina 
Erregaia4 

Gas 
naturala5 

Papera eta 
kartoia 
hondakina
6 

CO2 kg 
isuriak 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 
2019 23.397,00 97,96 1.053,17  2545,58 6,40 27.100,10 
2020 22.444,60 168,10 210,09  2150,40 12,58 24.985,77 
2021 16.167,00 59,55 551,06  1913,87 25,38 18.716,87 
2022 26538,6 54,59 676,18 506,55 2056,14 12,66 29.844,72 

20.irudia. Isuritako CO2 kg-ak lortzeko datuen taula 

 

21. irudia Guztizko CO2 isurketen bilakaera 

 
1 Kontsumo elektrikoa (kWh x urtea) x Emisio-faktorea = kg CO2/kWh Eg. Elektrikoa GUZTIRA BEAZ 
2 Uraren kontsumoa (m3 x urtea) x isurtze-faktorea = kg CO2e/m3 KONTSUMITUTAKO URA BEAZ, GUZTIRA 
3 Erregai-kontsumoa (l./urte) Kotxe Enpresa x Emisio-faktorea = Kg CO2/l. Diesela GUZTIRA veh BEAZ 
4 Erregai-kontsumoa (l./urte) Kotxe Enpresa x Emisio-faktorea = Kg CO2/l. Gasolina GUZTIRA veh BEAZ 
5 Gas naturalaren kontsumoa (m3/urte) x isurtze-faktorea = kg CO2/KWh gas naturala 
6 "Papera eta kartoia" hondakina (kg/urte) x isurtze-faktorea = kg CO2e/t hondakin papera & kartoia 

32.261,11 21.264,25 37.265,60 35.476,00 27.100,10 24.985,77 18.716,87 29.844,72

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2015-2022 bilakaera

Isurketa guztira kg CO2

CO2 kg isuriak BEAZ Tendencia
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22.irudia. kg CO2 isuri totalak urteko pertsona bakoitzeko 

7. Gerta daitezkeen larrialdi egoerak 

BEAZ SAU enpresak larrialdiko egoera potentzial hauek identifikatu ditu, eta 
dagozkien erantzun-mekanismoak ezarri ditu: 
 
Sutea: haren alderdiak lotutako hondakinak eta sortzen dituen isuriak dira. 
 
Uholdea: mezak alderdi elkartu gisa sortutako hondakinak. 
 
Azken urteetan ez da larrialdi-egoerarik gertatu 

8. Kexak eta salaketak 

Ekitaldian zehar ez da kexarik eta uko-egiterik erregistratu. 

362,48 279,79 496,87 521,71 376,39 328,76 346,61 249,38

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Evolución 2015-2022 

Kg CO2 isuri totalak urteko (kg./langile) 

CO2 kg isuriak pertsonarekiko Tendencia
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