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2020KO INGURUMEN-ADIERAZPENA

Enpresaren izena: EUSKALTEL, S.A.

Egoitza soziala:
Bizkaiko Parke Teknologikoa, 809 eraikina

48160 Derio (Bizkaia)

Telefonoa: 94.401.10.00

Webgunea: www.euskaltel.com

NACE, 2. berrik: 6110 Kable bidezko telekomunikazioak

IFK: A48766695

Helbide elektronikoa: medioambiente@euskaltel.com

Harremanetarako pertsona:
Teresa Ventura

Kalitatea eta Ingurumena

INGURUMEN ADIERAZPENAREN HELBURUA ETA IRISMENA
2009ko azaroaren 25eko EE 1221/2009 Erregelamenduaren IV. eranskinean ezarritakoa (EE 2017/1505 Erregelamenduak aldatua) eta
2018/2026 erregelamenduak ezarritakoa betez, zeinak erakundeei aukera ematen baitie nahi izanez gero EBko ingurumen-kudeaketa eta -
ikuskaritzen sistema bati (EMAS) atxikitzeko, eta publikoari eta interesa izan dezaketen gainerako aldeei Euskaltel SAren (hemendik aurrera,
Euskaltel) ingurumen-inpaktuari eta -jarrerari buruzko informazioa eman nahian, 2020ko Ingurumen Adierazpen hau idatzi da, Derion,
2021eko maiatzaren 14an.

Jarduera hauei dagokie adierazpena: Euskaltelek bere egoitza korporatiboan egiten dituen guztiei, Euskaltelen sarearen energia-kontsumoa
eta emisioak ere barne direla.

EMASen logotipoa erabiltzen du Euskaltelek webgunean, jasangarritasunari eta informazio ez-finantzarioaren egoerari buruzko memorian,
bezeroentzako eskaintzetan eta lehiaketa publikoetara aurkezten dituen dokumentuetan.
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2020KO INGURUMEN-ADIERAZPENA

BEZEROAK ZERBITZUKO 2018 2019 2020
Sare propioa duten telefonia finkoko bezeroak 299.895        304.163          304.067          
Telefonia mugikorreko bezeroak 606.995        642.875          774.207          
Banda zabaleko Interneteko bezeroak 270.613        287.648          354.945          
TB digitaleko bezeroak 172.290        193.074          215.283          

KONPAINIA
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2020KO INGURUMEN-ADIERAZPENA

KONPAINIA

Organigrama honek Euskaltel Taldearen antolakuntza-egitura erakusten du, zeinak Taldeko enpresei ematen baitie zerbitzua, tartean 
Euskalteli:

Euskaltelen produktuen eta zerbitzuen komunikazio eguneratua dago Euskaltelen webgunean (www.euskaltel.com).

Masibo Komertziala
Alfredo Ramos

Enpresako Korporatiboa
Isidro Fernández

Giza Baliabideak, Antolakuntza, 
Kalitatea eta Barne Komunikazioa

Berta Alvarez

CMO
Koldo Unanue

CIO eta Eragiketak
Ernesto Martínez

Ekonomiko-Finantzarioa eta 
Kudeaketa Kontrola

Angel Luis Olabuenaga

CTO
Norberto Ojinaga

Zerbitzu Juridikoak eta 
Erregulazioa

Antonio Peiret

Komunikazio Korporatiboa
Joseba San Nicolas

Kontseilari Delegatua
José Miguel García

MERKATU MASIBOA TEKNOLOGIA ETA ERAGIKETEN FABRIKA
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2020KO INGURUMEN-ADIERAZPENA

INGURUMEN-POLITIKA

Euskaltel Taldeak Kalitate eta Ingurumen Politika bat
definitu du, taldeko enpresa guztietan aplikatzeko.
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2020KO INGURUMEN-ADIERAZPENA

JASANGARRITASUN PLAN ESTRATEGIKOA

2020an, Euskaltel Taldeak 2020-2025eko Jasangarritasun Plan Estrategikoa definitu du. Plan horren ardatz nagusietako bat ingurumen-
kudeaketa eta klima-aldaketaren aurkako borroka da.

Erronka hauek ditu:



7

2020KO INGURUMEN-ADIERAZPENA

JASANGARRITASUN PLAN ESTRATEGIKOA
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2020KO INGURUMEN-ADIERAZPENA

JASANGARRITASUN PLAN 
ESTRATEGIKOA

INGURUMEN-POLITIKA

JASANGARRITASUN POLITIKAINGURUMENA KUDEATZEKO SISTEMA

Ingurumena Kudeatzeko Sistemak Euskaltelek egindako jarduerak hartzen ditu barnean; 
hots, telefono finkoa, datuen transmisioa, Interneteko sarbidea eta kable bidezko telebista 
diseinatzea eta eskaintzea, eta operadore mugikor birtual integrala bihurtzea.

Euskaltelen Kudeaketa Sistemak estrategia hedatzeko sistema misto eta osagarria 
uztartzen du; batetik, bertikalean, antolamendu-egiturarantz, eta, bestetik, horizontalean, 
prozesuetarantz.

Bestalde, Euskaltelek konpromisoa du ingurumen-kudeaketako bikaintasunarekin, eta
konpromiso horretan oinarrituta ezarri du ISO 14001 arauaren araberako Ingurumena
Kudeatzeko Sistema bat (AENORek ziurtatu zuen 1999an).

ISO 14001 arauaren araberako kanpoko ziurtapenak indarrean dagoen ingurumen-legeria
betetzeko konpromisoa eskatzen du, eta konpromiso hori indartu egiten da legeria hori
betetzeko urteko kontrolak eginez eta horri buruzko barne- eta kanpo-ikuskapenak eginez.

2004tik, Ingurumen Adierazpenak egiten ditu urtero. AENORek baliozkotzen ditu
adierazpenak, EMAS Erregelamenduaren arabera. Euskaltelek Ingurumena Kudeatzeko eta
Ikuskatzeko Europar Batasuneko Sisteman (EMAS) erregistratuta jarraitzen du (Eusko
Jaurlaritzak erregistratu zuen, E-EU-000024 erregistro-zenbakiarekin), 2004ko
abenduaren 21eko ebazpenaren (eta 2005eko ekainaren 9ko ondorengo zuzenketaren)
arabera. E-EU-000024, 2004ko abenduaren 21eko ebazpenaren arabera (eta hurrengo
zuzenketaren arabera, 2005eko ekainaren 9koa).

2020an, 2019ko Ingurumen Adierazpena aurkeztu zuen Euskaltelek, AENORek 2020ko
urriaren 2an baliozkotua.

Ingurumena 
Kudeatzeko 

Sistema

Ingurumen-
alderdien eta -

inpaktuen 
zehaztapena

Ingurumen-
alderdien 

ebaluazioa eta 
jarraipena

Ingurumen-
helburuen 

zehaztapena

Oinarrizko 
ingurumen-

adierazleak –
Ingurumeneko 
aginte-koadroa

Ingurumen-
portaeraren 
ebaluazioa
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2020KO INGURUMEN-ADIERAZPENA

ZERBITZUAREN BIZI-ZIKLOA

Euskaltelek, ingurumena kudeatzeko sistemaren barruan, bere bezeroei eskaintzen dizkien zerbitzuen bizi-zikloa
aztertzen du. Zerbitzu-emate hori modu grafiko honetan irudika dezakegu:
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2020KO INGURUMEN-ADIERAZPENA

INGURUMEN-ALDERDIAK
Ingurumen-alderdi bakoitza dagokion ingurumen-inpaktuaren larritasunaren arabera ebaluatzen da, eta hiru irizpide hauen arabera baloratzen:
[larritasuna], [kantitatea edo maiztasuna edo probabilitatea] eta [garrantzia]. Alderdi zuzenak nahiz zeharkakoak hartzen dira kontuan, kondizio
normaletan, anormaletan nahiz larrialdietan. Balorazio horren ondoren, alderdi garrantzitsutzat zein jotzen diren erabakitzen da.

Alderdi adierazgarrienetan jartzen da minimizatzeko eta kontrolatzeko arreta, eta kontuan hartzen dira ingurumen-helburuak zehaztean.

Hauek dira 2020rako ezarritako ingurumen-alderdi garrantzitsuak:

Ur-kontsumoari dagokionez, aipatzekoa izan zen 2020a. Izan ere, ur-kontsumo erlatiboa hazi egin zen 2019an, bi faktoreren eraginez: batetik,
ur-ihes bat eta kontadorearen zuzenketa bat, eta, bestetik, pertsona-kopurua gutxitzea (eta horrek eragina izan zuen balio erlatiboan). Ihesa
konpondu ondoren, ez zen beharrezkotzat jo alderdi horri buruzko ekintza gehiago ezartzea.

Ekipoen kontsumoari dagokionez, bezero berrien altari lotuta dago. Izan ere, hedatzearen ondorioz, bezero berri gehiago etorri dira, eta ekipoen
kontsumoa handitu egingo da 2020an. Beraz, ez da haiek murrizteko ekintzarik ezarriko.

INGURUMEN-ALDERDI GARRANTZITSUA KONTROL-
MOTA 

INGURUMENEAN DUEN ERAGINA 

Eraikin korporatiboetako (809) ur-kontsumoa 
(komunak, lorategien ureztatzeak, eta abar)  Zuzenekoa   Baliabide naturalen murrizketa  

Bezeroen ekipamendu-kontsumoa (erosketak): finkoak, STB, banda 
zabala...)  Zuzenekoa   Baliabide naturalen murrizketa  

GEEHak sortzea (bezero-ekipoak, sare-ekipoak)  Zuzenekoa   Lurren poluzioa  
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2020KO INGURUMEN-ADIERAZPENA

INGURUMEN-HELBURUAK ETA -XEDEAK
Ingurumen-alderdi garrantzitsuetarako
ezartzen dira, nagusiki, ingurumen-
helburuak, eta beste arrazoi batzuengatik
ere defini daitezke; adibidez, hauengatik:
aurreko urtean erdietsi ez diren helburuak,
Jasangarritasun Plan Estrategikoaren ekintza
zehatzak eta estrategiaren eta kanpo-
konpromisoen ondorio diren ekintzak.

Urtero finkatzen dira helburu horiek, eta
lortzeko egin beharreko ekintzak definitzen
dira. Adierazleen eta xedeen bidez neurtzen
da, hainbatean behin, zenbateraino betetzen
diren.

CO2-aren murrizketari buruzko helburua
ezarri zenean, uste zen 2020ko urtarriletik
aurrera elektrizitate guztia energia berdea
erosteko akordioaren bidez erosiko zela. Ez
zen hala izan, ordea: 2020ko lehen
hilabeteetan, hornidura batzuk migratzeko
zeuden artean. 2020aren amaieratik,
emisiorik gabeko iturrietatik erosten da
argindar guztia.

Erosketa Pribatu Berdearen proiektua
2020aren erdialdean abiatu zen, eta
2021ean ere martxan jarraitzen du.
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2020KO INGURUMEN-ADIERAZPENA

INGURUMEN-HELBURUAK ETA -XEDEAK

Helburuak lortzeko,
ekintza hauek egin dira
2020an.

HELB BENETAKO EMAITZA

EPEA EPEA OBJEKTIBOA

1)

Sare-garapena

1.1) VDC JEMA 100 energia-sistemaren ordez SAM2000 jartzea NA 
PASAIAn

EAE PIN azpiegitura 80 ordu + kanpoko aurrekontua 20ko urt. 20ko uzt. Egina

1.2)
VDC JEMA 100 energia-sistemaren ordez SAM2000 jartzea 
IURRETAn

EAE PIN azpiegitura 80 ordu + kanpoko aurrekontua 20ko urt. 20ko uzt. Egina

2)

2.1) Sortutako GEEHak aztertzea TALDEA QMA - Logística 16 ordu 20ko apir. 20ko uzt. Egina

2.2) Tipologiak eta ezaugarriak berrikustea TALDEA QMA - Logística 16 ordu 20ko uzt. 20ko urr. Egina

2.3) Eragiketetan aldaketak ezartzea TALDEA QMA - Logística 16 ordu 20ko uzt. 20ko aben. Egina

3)

3.1) Jasangarritasuna lortzeko sentsibilizazioa TALDEA QMA 16 ordu 20ko apir. 20ko aben. Egina

3.2) Emaitzak neurtzea TALDEA QMA 16 ordu 20ko apir. 20ko aben. Egina

4)

4.1) Energia-eraginkortasuneko plana TALDEA QMA 16 ordu 20ko mar. 20ko mar. Egina

4.2) Euskaltelen PPA ezartzea EAE Erosketak + ZO 16 ordu 20ko apir. 20ko aben. Egina

4.3) Emaitzak neurtzea TALDEA QMA - PIN azpiegitura 16 ordu 20ko apir. 20ko aben. Egina

5)

5.1) Ekitaldiaren inpaktuaren azterketa EAE QMA 10 ordu 30/04/2020 30/06/2021 Egina (*)

5.2) Ekitaldiaren plangintza egitea EAE Komunikazioa, babesletzak eta publizitatea 20 ordu 30/04/2020 30/06/2021 Egina (*)

5.3) Ikuskapena EAE QMA / Ihobe 4 ordu 01/06/2021 30/06/2021 Egina (*)

5.4) Ekitaldiaren ingurumen-adierazpena EAE QMA 40 ordu 30/04/2020 30/07/2021 Egina (*)

5.5) Ekitaldiaren inpaktuaren azterketa EAE QMA 10 ordu 01/06/2021 01/07/2021 Egina

5.6) Ekitaldiaren plangintza egitea EAE Euskaltel Fundazioa 20 ordu 01/06/2021 31/07/2021 Egina

5.7) Ikuskapena EAE QMA / Ihobe 4 ordu 15/07/2021 31/07/2021 Egina

5.8) Ekitaldiaren ingurumen-adierazpena EAE QMA 40 ordu 01/08/2021 30/09/2021 Egina

6)

6.1) Beharrezko informazioa eskatzea EAE Ihobe / BEdC 40 ordu 20ko mar. 20ko apir. Egina

6.2) Informazioa biltzea eta Ihoberi ematea EAE KS 40 ordu 19ko apir. 20ko mai Egina

6.3) Bizi-zikloaren analisia eguneratzea EAE Ihobe / BEdC 40 ordu 20ko eka. 20ko aben. Egina

7)

7.1) Lantaldea eratzea TALDEA Ihobe / QMA/ Erosketen saila 40 ordu 20ko eka. 20ko ira. Egina

7.2) Proba pilotuan sartu beharreko erosketak hautatzea TALDEA Ihobe / QMA/ Erosketen saila 40 ordu 20ko ira. 20ko mai Egina

7.3) Erosketetan txertatu beharreko ingurumen-irizpideak definitzea TALDEA Ihobe / QMA/ Erosketen saila 40 ordu 20ko eka. 21eko apir. 2021ean amaitu da

QMA: Kalitatea eta Ingurumena

BEdC: Basque Ecodesign Center.

DCVaren bizi-zikloaren analisia: Data Center Birtualaren bizi-zikloaren analisia

Erosketa Pribatu Berdearen proba pilotuan parte hartzea

KALKULATUTAKO 
BALIABIDEAK

Baliabideen kontsumoa murriztea

Elektrizitate-kontsumoa murriztea

Energia Eraginkortasuneko Plana

2020an sortutako GEEHen egitura eta osaera aztertzea

Hondakin ez-arriskutsuak murriztea (zelulosa-hondakinak % 10 murriztea)

EKINTZAK

CO2-emisioak (2. irismena)

Euskaltelek egiten dituen ekitaldiei loturiko ingurumen-inpaktu negatiboa murriztea, ekitaldiotako parte-hartzaileen ingurumen-kontzientziazioa areagotuz.

Akziodunen Batzarra ekitaldi jasangarri gisa aitortua izan dadin lortzea

Euskal Encounter ekitaldi jasangarri gisa aitortua izan dadin lortzea

Euskaltelen DCVaren bizi-zikloaren analisia eguneratzea

EREMUA ARDUR.

2020KO INGURUMEN-HELBURUAK (Ekintza Programak) Berrik. 1
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2020KO INGURUMEN-ADIERAZPENA

INGURUMEN-HELBURUAK ETA -XEDEAK

Helburu hauek finkatu ditugu 2021erako:
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2020KO INGURUMEN-ADIERAZPENA

INGURUMEN-JARDUERA

Ekonomia digitalaren alorrean, gai garrantzizkotzat jotzen da ingurumenaren zaintza.

Ingurumen-alderdien garrantziaz jabeturik, jarrera arduratsua sustatu nahi du Euskaltelek, eta giza jarduerak eta
enpresenak ingurumenean duen inpaktua etengabe gutxitzeko prozesuan parte hartu.

Gure asmoa da, batetik, berotegi-efektuko gasen emisioak murrizten laguntzea, Informazioaren eta Komunikazioaren
Teknologiak (IKT) hedatuz eta zerbitzu ematen den sektoreetan erabiliz (adibidez, hezkuntza, osasuna eta ongizatea,
segurtasuna, energia); bestetik, eredugarri izan nahi dugu jarduera arduratsu horretan, eta enpresaren ingurumen-
inpaktuak kudeatu, hazkunde eta aldaketa teknologikoko testuinguru honetan.

Horretarako, alor hauetan ari gara jarduerak egiten:

BALIABIDE-
KONTSUMOEN 
KUDEAKETA

INGURUMEN-
INPAKTUAREN 
KUDEAKETA

KLIMA-
ALDAKETAREN 
AURKAKO EKIMENAK
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2020KO INGURUMEN-ADIERAZPENA

BALIABIDE-KONTSUMOEN KUDEAKETA

ELEKTRIZITATE-KONTSUMOAREN OPTIMIZAZIOA

Elektrizitate-kontsumoa da Euskaltelen ingurumen-alderdi esanguratsuenetako bat. Batetik, telekomunikazio sareak kontsumitzen du
elektrizitatea, bezeroei zerbitzua emateko; bestetik, DPZak eta zerbitzu zentralen eraikinak (luminariak, PCak, klimatizazioa...).

Euskaltel Taldeak, zeinak konpromisoa hartua duen klima-aldaketaren aurkako borrokarekin eta jakitun den bere jarduerek duten inpaktuarena,
Energia Kudeaketako Sistema bat hartu du, UNE-EN ISO 50001 Arauan oinarritua. Sistema horren bidez, energia-kontsumoen kudeaketa modu
jarraituan hobetu nahi da, eta berotegi-efektuko gasen emisioak gutxitu.

2020rako Energia Eraginkortasuneko Plana zehaztua du Euskaltel Taldeak. Han jasotzen dira energia-kontsumoan aurrezteko ezarritako
neurriak, bai elektrizitatearen, bai erregaiaren kontsumoan. Euskaltelen kasuan, nodoetako energia-sistemak ordezteko ekintzak egin dira.

Energia-kontsumo eta -kostuak optimizatu eta energia-kudeaketa
hobetzeko, Euskaltel Taldeko instalazioetan energia-ikuskapenak egin dira
2020an. Ikuskapen horietan, UNE-EN 16247 arauan jasotzen den
metodologiari jarraitu zaio, eta 56/2016 EDan eta eraginkortasunari
buruzko 2012/27/EB Direktiban ezarritako irismenak aplikatu dira.

Egindako lanei esker, instalazioetan energia zer modutan kontsumitzen den
aztertu, eraginkortasunik gabeko alderdiak detektatu, balantze energetiko
bat egin, adierazleak kalkulatu eta Energia Aurrezteko Neurriak (EAN)
garatu dira. Hala, gauzatze-lehentasuneko irizpide batzuk ezarri dira
aurrezte-potentzialetan, errentagarritasunean eta enpresaren interes
estrategikoetan oinarrituta.
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2020KO INGURUMEN-ADIERAZPENA

BALIABIDE-KONTSUMOEN KUDEAKETA

ERREGAI-KONTSUMOAREN OPTIMIZAZIOA

Erregai-kontsumoaren eginkizuna produktiboa da batik bat. Ekipo elektrogenoen funtzionamendurako erabiltzen da erregaia, eta enpresarako
lanean ari diren langileen joan-etorrietarako; autoak ibilarazteko, alegia.

Eraikin korporatiboetako eta sareko zentro nodaletako energia nagusiaren elikadura eteten denean edo haien mantentze-lanak egitean jartzen
dira martxan unitate elektrogenoak. Beraz, kontsumoa, aurreikusteko modukoa ez bada ere, txikia dute.

Enpresarako lanean ari diren langileen joan-etorrietarako autoa erabiltzeko, aurrezpen- eta arrazionalizazio-irizpideak aplikatzen dira. Esate
baterako, neurri hauek hartu dira: baimena behar da lan-arrazoiak direla medio joan-etorriak egiteko, bidaiak optimizatzen dira (ahalik eta
auto gutxien erabiliz) eta bideokonferentziak erabiltzen dira egoitza desberdinetako langileen arteko bilerak egiteko.

2020an nabarmen murriztu da erregai-kontsumoa, gutxitu egin baitira unitate
elektrogenoen kontsumoa eta enpresako ibilgailuekin egindako joan-etorriak,
COVID-19aren ondorioz langileen segurtasuna eta osasuna babesteko hartu ziren
neurrien ondorioz.

Erregai-kontsumoa kalkulatzeko, tonatik Gjoule eta Mwh-etarako Global Reporting Initiative
gidako (GRI) bihurketa erabiltzen da, 3.1 bertsioa.
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2020KO INGURUMEN-ADIERAZPENA

BALIABIDE-KONTSUMOEN KUDEAKETA

UR-KONTSUMOAREN OPTIMIZAZIOA

Eraikin korporatiboetan kontsumitzen den ur guztia Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren hornidura-sarekoa da, eta erabilera bat edo beste
ematen zaio, premien arabera: giza erabilera, lorategien ureztatze-lanak eta eraikin eta autoen garbiketa barne direla, eta sareko ekipoak
hoztea (telekomunikazio-sarea).

2020an, ur-kontsumoaren datuak behera egin du aurreko urtearekin alderatuta, martxotik Euskalteleko langileek telelana egin dutelako,
batetik, eta 2019an atzemandako ur-ihesa konpondu delako, bestetik.



18

2020KO INGURUMEN-ADIERAZPENA

BALIABIDE-KONTSUMOEN KUDEAKETA

BIRZIKLATZEA ETA EKONOMIA ZIRKULARRA

Asko ari da hazten Gailu Elektriko eta Elektronikoen (GEE) fabrikazioaren sektorea, geroz
eta laburragoak baitira ekipo horien berrikuntza-zikloak eta, horrenbestez, geroz eta
maizago aldatzen baitira gailuak. Hori dela eta, hondakin-iturri etengabea dira GEEak, eta
neurriak hartu beharra dago hori saihesteko, ekipoen berrerabiltzea sustatuz.

GEEen hondakin gutxiago sortzeko, ekonomia zirkularra sustatzen du Euskaltel taldeak, eta,
birziklatzearen gainetik, lehentasuna ematen dio berrerabiltzeari. Horretarako, berregokitu
egiten ditu Euskaltelek baldintzak betetzen dituzten bezeroen ekipoak (deskodetzaileak,
kable-modemak, bideratzaileak..., besteak beste). Gainerakoak birziklatu egiten dira,
GEEHen kudeatzaile baimendu bati entregatuta.

Euskaltelen, bezero-ekipoen % 28,45 berrerabiliak ziren.

Bezeroak teknologia berriko ekipamenduetara migratzeak eta Virgin telco abiarazteak eragin
dute jaitsiera hori. Izan ere, Virgin telcok ekipamendu espezifikoak behar ditu, bezero-
oinarri txikiarekin hasi zen, eta, horrenbestez, itzulketen/bajen eta matxuren tasa baxua da.
Bi egoera horiek ekipamenduen txandatzea murriztu eta GEEen kontsumoa areagotzen dute.

Euskaltel Taldeak, Alboan GKEarekin batera, “Mugikorrak Kongoren alde” kanpainan parte
hartzen du, eta zerbitzuak edo lekuak eskaintzen ditu, doan, bere saltokietan eta
bulegoetan telefono mugikorrak jasotzeko puntuak jartzeko. Kanpainaren helburua zera da:
Euskadiko biztanleei informazioa ematea, ohartaraztea eta haien telefono mugikor erabiliak
jasotzea, baliabide ekonomikoak sortzeko jasotako terminalak salduz eta berrerabiliz.
Lortutako dirua Kongon nazioarteko lankidetza-proiektuak finantzatzeko erabiliko da,
Errefuxiatuentzako Jesuiten Zerbitzuaren bidez.

ALBOANen kanpaina: www.tecnologialibredeconflicto.org
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2020KO INGURUMEN-ADIERAZPENA

INGURUMEN-INPAKTUAREN KUDEAKETA
BERUN AZIDOZKO BATERIEN HONDAKINAK

Euskaltelek berunezko bateriak erabiltzen ditu energia elektrikoaren hornidura ziurtatzeko,
bai sarean, bai eraikin korporatiboan.

Bateria horiek dira enpresaren hondakin arriskutsu nagusia, sortzen den bolumenagatik.
Baterien bizitza-amaierak sortzen du hondakin hori, egungo araudiak haiek hainbatean
behin aldatzeko agintzen baitu.

Politika horren aplikazioa dela eta, maiz izaten dira puntak hondakin-kopuruan, eta urte
batzuetan beste batzuetan baino gehiago sortzen dira.

Bateria-hondakinak gehitu egin dira 2020an, eraikin korporatiboko bateriak ordeztu egin
baitira. Bateria horiek ekoizlearen erantzukizun hedatuko araubidean ematen dira.

OBRA- ETA INSTALAZIO-HONDAKINAK

Hirugarren batzuek Euskaltelentzat egiten dituzten obretan sortzen dira hondakin horiek, eta hondakin geldo gisa katalogatzen dira
gehienak. Obrak egiten dituzten kontratek kudeatzen dituzte.

Hauek dira obra, instalazio eta mantentze-lanetan sortzen diren ohiko hondakinak: obretako hondakin geldoak (lurra, asfaltoa, obra-
hondakinak, etab.) gailu elektriko eta elektronikoen hondakinak —GEEH— eta kable-hondarrak (zuntz optikoa, kable ardazkidea eta pare-
kableak).

Obra eta jarduera horiek kontrolatzeko, aldez aurreko sentsibilizazio- eta komunikazio-kanpaina egin du Euskaltelek, ISO 14001 arauari
jarraikiz ingurumen-kudeaketako bikaintasunarekin dugun konpromisoaren berri emateko, Taldearentzat egindako obra-kontraten
ikuskaritzak antolatuz eta gauzatuz.
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INGURUMEN-INPAKTUAREN KUDEAKETA

ZELULOSA-HONDAKINAK

Bulegoko jardueretatik datozen paperezko eta kartoizko hondakinak
sortzen dira eraikin korporatiboetan. Enpresa espezializatu bati ematen
zaizkio hondakin horiek. Hark, berriz, bere instalazioetara eramaten
ditu, birrintzera, eta, gero, kudeatzaile baimendu bati ematen dizkio.
Suntsitu egiten da papera, datu konfidentzialak izan baititzake.
2020an, pandemiak eragindako telelanaren ondorioz, asko gutxitu dira
paper-hondakinak.

GAILU ELEKTRIKO ETA ELEKTRONIKOEN HONDAKINAK

Ekonomia zirkularra sustatzen du Euskaltelek, eta, birziklatzearen
gainetik, lehentasuna ematen dio berrerabiltzeari. Horretarako,
berregokitu egiten ditu Euskaltelek baldintzak betetzen dituzten
bezeroen ekipoak —deskodetzaileak, kable-modemak, eta
bideratzaileak, besteak beste—.
Gainerako ekipoak gailu elektriko eta elektronikoen hondakinen
kudeatzaile baimendu bati emanez birziklatzen dira. Hondakinak txatar
bihurtzeko erabakia aziklikoa izaten da, ekipo-motaren arabera, eta,
beraz, gailurrak sortzen dira.



21

2020KO INGURUMEN-ADIERAZPENA

HONDAKINAK JATORRIA HONDAKINAK SORTU DITUEN JARDUERA
Fluoreszenteak Argi-sistema Eraikinen eta sareko zentroen mantentze-lana
Pila alkalinoak eta botoi-pilak  (*) Urrutiko aginteak (deskodegailuak)

Bulegoko ekipoak
Ekipoen kudeaketa
Lan administratiboak

BESTE HONDAKIN BATZUK

Beste mota bateko hondakinak ere sortzen ditu Euskaltelek:

Halako zenbat hondakin sortu dituen jakiteko, kontsultatu "Oinarrizko adierazleak" taula.

Hondakin horien kudeaketan, bete beharreko lege-baldintza guztiak betetzen dira; kasuaren arabera, Eusko Jaurlaritzak
baimendutako kudeatzaile bati edo Kudeaketa Sistema Integratu bati (KSI) ematen zaizkio.

Beren jarduera pribatuetan edo etxebizitza partikularretan sortutako eta (*)-z markatutako hondakinak emateko aukera
eskaintzen die Euskaltelek bere langileei; horretarako, eraikinetan banatutako edukiontziak erabiltzen dira.

Ontzi-hondakinak bereiz biltzen ditu Euskaltelek bere eraikin korporatiboan. Edukiontzi horiak jarri ditu, langileek eraikin
korporatiboetan horretarako prestatutako lekuetan biltzeko batez ere kontsumitzen dituzten jakien eta edarien hondakinak.

Bestalde, Ecoembes Kudeaketa Sistema Integratuari atxiki zaio Euskaltel, merkaturatzen dituen ontzien hondakinak kudeatzeko.

Zuhaitzak inausi eta belarra moztutakoan sortzen diren hondakinak ere (landare-hondakinak) lorategiak zaintzeaz arduratzen
diren enpresak erabiltzen ditu bere instalazioetan konposta prestatzeko.
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KLIMA-ALDAKETAREN AURKAKO EKIMENAK

KLIMA-ALDAKETARA EGOKITZEN

Euskaltel Taldeak CDP Global-en Klima Aldaketari buruzko Inkestan parte hartzearen
ondorioz (2016. urteaz geroztik ari da parte hartzen), nabarmentzekoa da ezen,
inkesta horretan azaldutako jardueren ondorioz, erabaki dela 2019an Taldearen
kalifikazioa hobetzea; hala, B- mailara iritsi da ingurumenaren eta klimaren gaineko
eraginaren kudeaketaren arloan, orain arte lortutako kalifikazioa (B- maila) gaindituta.

Era berean, klima-aldaketari buruzko galdera-sorta osatu duten enpresa guztientzat,
CDPk Supplier Engagement Rating (SER) kalifikazioa eman du 2020an. Galdera-sorta
horretan, gobernantza, helburuak, 3. irismeneko emisioak eta balio-katearekiko
konpromisoa ebaluatzen ditu SERek.
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KLIMA-ALDAKETAREN AURKAKO EKIMENAK

HOZTEKO GASEN ETA ERREKUNTZA-GASEN EMISIOAK

Klimatizazio-sistemen zirkuituetako ihesek eragiten dituzte hozteko gasen emisioak. Euskaltelek prebentziozko mantentze-lanak egiten
ditu, ihesik gerta ez dadin.

2012tik, gas fluordunak ordezteko plan bat du Euskaltelek, indarrean den legedia betez; gas horren ihesik baldin badago, beste gas
baimendu bat kargatzen zaio ekipoari; bestela, ekipoa aldatu edo kendu egiten da. Berotze globalari dagokionez, gas fluordunen emisioak
19 tona CO2 baliokide murriztu dira, 2019arekin alderatuta.

Euskaltelek beste gas-mota batzuen emisioak ere sortzen ditu (SO2, NOX), enpresaren ekipo elektrogenoen eta lanerako erabiltzen diren
ibilgailuen erregai-kontsumoa dela eta. Emisio horiei buruzko datuak ere jaso ditugu adierazpen honetako oinarrizko adierazleetan.
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KLIMA-ALDAKETAREN AURKAKO EKIMENAK

KARBONO-AZTARNA ETA KONPENTSAZIOA

Euskaltel Taldeak, klima-aldaketaren aurkako estrategiarekin bat eginez eta CO2-
emisioak gutxitzeko beharrezko pausoa dela iritzita, bere jardueren karbono-
aztarna kalkulatzen du. Horretarako, Trantsizio Ekologikoaren Ministerioari eskatu
dio Karbono-aztarnaren, konpentsazioaren eta xurgatze-proiektuen Erregistroan
erregistra dezala. Hori egiteko, BEGen emisioei buruzko txosten bat osatu behar da,
zeinean zuzeneko emisioak nahiz zeharkakoak jasotzen baitira.

Bere jarduerak eragindako inpaktua orekatu nahian, Lurgaia Fundazioarekin
hitzarmen bat sinatu zuen Euskaltelek, Urdaibaiko Biosferaren Erreserban 500
zuhaitz eta zuhaixka landatzeko. Ekimen hori lurraldea zaintzeko akordioen
“Enpresak eta biodibertsitatea” proiektuaren parte da, eta Eusko Jaurlaritzak
sustatzen du, Urdaibaiko Biosferaren Erreserbaren bidez. Helburu horiek lortzen
laguntzeko, Euskaltelek 10.000 m2-ko azalera landatzeko adina diru eman zuen
2019an.

Hitzarmen horretaz gain, aipatu beharrekoa da Euskaltelek Iberdrolarekin
sinatutakoa, epe luzera energia berriztagarria erosteko (ingelesez, PPA, Power
Purchase Agreement); horren bidez, 2020an erositako elektrizitatearen zati handi
batek jatorri-bermea izan du, eta kontsumo elektrikoaren ondorioz BEGak isurtzea
eragotzi da.
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KLIMA-ALDAKETAREN AURKAKO EKIMENAK

BEROTEGI-EFEKTUKO GASEN (BEG) EMISIOAK

Euskaltelen jarduera dela eta, atmosferara zuzenean egiten dituen gas-emisioak (1 irismenekoak) oso gutxi dira. Hauen ondoriozkoak
dira berotegi-efektuko gasen emisioak (BEG), oro har:
• ekipo elektrogenoenak, eta langileek lan-kontuengatik egiten dituzten joan-etorrienak.
• airea girotzeko sistemetako hozteko gasen edo goi-tentsioko transformadoreetako isolatzeko gasen istripuzko ihesak (matxurarik

gertatzen bada).

Euskaltelek kontrolatzen dituen gainerako emisioak zeharkakoak dira (2. irismenekoak), erakundean kontsumitzen den energia sortzetik
datozenak. Kalkulu honetatik kanpo uzten dira zeharkako beste emisio batzuk, erakundeak kontrolatzen ez dituenak (3. irismenekoak).

Euskaltelek aldizka aztertzen eta argitaratzen ditu berotegi-efektuko gasen emisioen (BEG) kalkuluak, horiek murrizteko plan bat definitzen
du, eta hirugarren aintzatetsi baten bidez egiaztatzen du, Adierazpen honen egiaztapenaren barruan. Batez ere energia elektrikoaren eta
erregaiaren kontsumoa murrizteko neurriek osatzen dituzte emisioak murrizteko planak. 2020an ezarritako neurri nagusiak "Energia-
kontsumoa" atalean daude.
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KLIMA-ALDAKETAREN AURKAKO EKIMENAK

KLIMA-ALDAKETARA EGOKITZEN

2012tik, Basque Ecodesign Center kudeatzeko lankidetza publiko-pribaturako akordio bat du Euskaltelek IHOBErekin (Eusko Jaurlaritzaren
Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa), 2016-2020rako berritua. Hitzarmen horren helburua, Eusko Jaurlaritzarekin partekatua, hau
da: Euskal Autonomia Erkidegoaren enpresa-lehiakortasuna hobetzen laguntzeko ideia eta jardunbideak bultzatzea, eta, aldi berean,
ingurumen-inpaktuak sortzeari aurre egitea ekodiseinu, ekoberrikuntza eta ekonomia zirkularreko metodologiak garatuz eta aplikatuz.

Lankidetza horren barruan, produktuen eta zerbitzuen karbono-aztarna kalkulatzeko sistematika bat ezarria du Euskaltelek, eta bere
zerbitzuen eta produktuen ingurumen-inpaktua kalkulatzen du, bai eta inpaktu horrek klima-aldaketan duen eragina ere.

2020an, proiektu hauek egin dira:

Data Center
Birtualaren bizi-
zikloaren analisia 

eguneratzea, 
energia berdea 

kontuan hartuta. 

FTTHarekin eta 
HFCarekin
emandako 

zerbitzuen bizi-
zikloaren analisia 

konparatzea.
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INGURUMEN-LEGERIA

Euskaltelek, ingurumen-kudeaketa bikainaren alde egin duen apustuan, indarrean den legedia betetzea du Gidaplanean
garatutako ildo estrategiko nagusietako bat. Horretarako, eta erakunde barruan dagokion legedia identifikatu eta
aztertzeko prozesua indartzeko, zerbitzu bat du kontratatua, argitaratzen den ingurumen-legedia berriari buruz unean-
unean eta aldiro informazioa ematen duena. Xedapen horiek aplikatu beharreko legediaren artxiboan gordetzen dira,
aplikatzen diren baldintzak erauzten dira, eta dagozkien pertsonei jakinarazten zaizkie. Ingurumen-portaeraren
kudeaketan eta sistemaren dokumentazioan kontuan hartzen da edukia, zeina arriskuak kudeatzeko prozesu osoa baita,
betiere ingurumen-legediaren betetze-maila aintzat hartuta.

Era berean, Euskaltelek urtero aztertzen du aplikatu beharreko lege-baldintzen betetze-maila. 2020an, Euskaltelek ez du
inolako legerik hautsi, eta ez du jaso inolako erreklamaziorik ingurumen-legedia ez betetzeagatik.
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INGURUMEN-LEGERIA
Hona hemen Euskalteli aplikatzen zaizkion ingurumen-alorreko lege-betebehar nagusiak, ingurumen-eremuaren edo -
alorraren arabera emanda:

EUROPA, ESTATUA 
ETA AUTONOMIA-
ERKIDEGOA

ENPRESA-JARDUERA - Jarduera-, irekiera- eta obra-lizentziak
- Ingurumen-inpaktuko azterketak
- Industriako Erregistro Integratua
- Ingurumena Kudeatzeko eta Ikuskatzeko Europar Batasuneko Sistema (EMAS).
- Ingurumen-erantzukizuna

DISEINU EKOLOGIKOA ETA 
EKIPAMENDUA

- Energia erabiltzen duten ekipoen diseinu ekologikoa (EuP)
- Energia erabiltzen duten ekipoen energia elektrikoaren kontsumoa (erabiltzeko prest 

daudenean eta desaktibatuta daudenean)

ATMOSFERA - Ozono-geruza urritzen duten gas fluordunak
- Berotegi-efektua eragiten duten gas fluordunak

URA - Uraren kanona

HONDAKINAK - Olio erabilien kudeaketa
- Hondakin toxiko eta arriskutsuen kudeaketa
- Eraikuntzako eta eraispeneko hondakin geldoen kudeaketa
- Ontzien eta ontzi-hondakinen kudeaketa
- Gailu elektriko eta elektronikoen hondakinen kudeaketa (GEEH)
- Pila- eta metagailu-hondakinen kudeaketa

UDALERRIA URA - Ur-hornidura eta saneamendua
- Kolektorera isuritakoak eta haien arazketa 
- Uraren ziklo integrala

EMISIOAK - Airearen poluzioa eta klima-aldaketa 

INSTALAZIOAK - Telekomunikazio-instalazioak

HONDAKINAK - Hiri-hondakin solidoak jasotzea, Garbigunea eta zabortegiak
- Obrak, bide publikoen eta lursail pribatuen garbiketa 
- Hondakin-bilketa dendetan, industrialdeetan 

ARAU OROKORRAK - Ingurumenaren babesa
- Obra- eta jarduera-lizentziak
- Bide publikoetako zirkulazioa eta segurtasuna 
- Hiri-antolamendua, Plan Orokorrak (HAPO)
- Beste batzuk (eguzki-energia, gune berdeak, berdeguneak, etab.)

Oharra: Zerrenda honetan, ez dira
jaso “Segurtasun industriala”
epigrafeko betebeharrak
(eraikinetako instalazio termikoak,
barne-erabilerarako petrolio-
instalazioak, suteetatik babesteko
sistemak, etab.).
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INGURUMEN-LEGERIA
Euskaltelek, lege-xedapenak betez, lizentzia, baimen eta inskripzio hauek ditu:

Telekomunikazio-operadore izateko lizentzia
Merkatu eta Lehiaren Batzordearen Operadoreen Erregistroan izena emanda egotearen ziurtagiria, 2017/11/02ko data duena 
(Espedientea: RO/DTSA/1017/17).

1997-01-01etik jarduera ekonomikoen gaineko zergan alta emanda egotearen ziurtagiria.

Energia-ikuskapena (56/2016 Errege Dekretua), 2020/11/09koa

Jarduera-lizentzia, 2000/03/24koa

Obra-lizentzia, 2000/06/14koa

Irekiera-lizentzia, 2003/10/20koa

1. okupazioko lizentzia, 2005/02/10ekoa

Isurtze-baimena, 2012/04/27koa

Hondakin Arriskutsuen Ekoizle Txikien Erregistroko (hasierako) inskripzioa, 1999/07/27koa

Hondakin Arriskutsuen Ekoizle Txikien Erregistroko inskripzioa, 2019/11/28koa, berritzea Derioko 809 eraikinerako (Bizkaia).

Hondakin Arriskutsuen Ekoizleen Erregistroko inskripzioa, 2020/01/28koa, Zamudioko Torrelagoitiko biltegirako (Bizkaia).

Hondakin Arriskutsuen Ekoizle Txikien Erregistroko inskripzioa, 2020/02/26koa, Zamudioko 226 eraikinerako (Bizkaia).

Hondakin Arriskutsuen Ekoizle Txikien Erregistroko inskripzioa, 2020/02/26koa, Gasteizko Jundizko zentralerako (Araba).

Hondakin Arriskutsuen Ekoizle Txikien Erregistroko inskripzioa, 2020/02/26koa, Donostiako Miramongo zentralerako 
(Gipuzkoa).

809 eraikinean erregai-andel lurperatu bat martxan jarri dela egiaztatzen duen agiria, 2003/01/14koa

809 eraikineko petrolio-instalazioaren aldizkako ikuskapenaren ziurtagiria, 2017/04/06koa

809 eraikineko petrolio-instalazioaren aldizkako ikuskapenaren ziurtagiria, 2017/04/06koa; akatsak konpondu izanaren 
ziurtagiria, 2017/06/16koa

809 eraikineko transformazio-zentroaren instalazioa martxan jarri dela egiaztatzen duen agiria, 2003/02/13koa

809 eraikineko goi-tentsioko instalazioaren aldizkako ikuskapenaren ziurtagiria, 2020/11/30koa

809 eraikineko behe-tentsioko instalazioa martxan jarri dela egiaztatzen duen agiria, 2003/03/06koa

809 eraikineko behe-tentsioko instalazioaren aldizkako ikuskapenaren ziurtagiria, 2019/01/17koa

Behe-tentsioko instalazioak

Eraikin korporatiboa - Bizkaiko Teknologia Parkea- 
809 eraikina- Derio

Hondakin arriskutsuen ekoizlea

Erregai likidoko instalazioak

Goi-tentsioko instalazioak

Enpresa-jarduera
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(*) EMAS erregistroan jasotako erakundeak eta instalazioek ez dute energia berriztagarririk sortzen.

(**) Energia elektrikoaren kontsumoari buruzko datuaren zati txiki bat gutxi gorabehera kalkulatu da, konpainia merkaturatzaileek oraindik ez baitute guztiz amaitu 
2020ko fakturazioa. OHARRA

Oinarrizko adierazleak EMAS IIIren arabera definitzen dira:
• A: urteko inpaktua/kontsumoa kontuan hartutako eremuan
• B: erakundearen tamaina, langile-kopuruaren arabera adierazia (urteko batezbestekoa hartu da 

aintzat)
• R: A/B erlazioa.

A B R A B R A B R

MWh/Langile-kop. 31.084 337 92,17 30.656 311 98,57 31.014 312 99,40

MWh/Langile-kop. 0 337 0,00 0 311 0,00 30.999 312 99,36

Ekipo elektrogenoak MWh/Langile-kop. 29,68 337 0,09 37,88 311 0,12 35,46 312 0,11

Enpresa-autoak MWh/Langile-kop. 454,45 337 1,35 558,45 311 1,80 192,95 312 0,62

Auto partikularrak MWh/Langile-kop. 316,18 337 0,94 161,16 311 0,52 121,57 312 0,39

Banda Zabaleko ekipoak (kable-
modemak, ADSL modema, 
bideratzailea, e.a.)

t / Langile-kop. 23,38 337 0,07 39,98 311 0,13 151,42 312 0,49

TB Digitalaren ekipamendua (Set Top 
Box-a, zapper-ak)

t / Langile-kop. 22,72 337 0,07 68,39 311 0,22 68,28 312 0,22

Telefonia-ekipoak t / Langile-kop. 0,77 337 0,002 0,49 311 0,002 1,08 312 0,003

Fakturak (1) t / Langile-kop. 26,11 337 0,08 22,95 311 0,07 17,56 312 0,06

Publizitate-mailingak t / Langile-kop. 72,35 337 0,21 57,37 311 0,18 31,57 312 0,10

Inprimakiak t / Langile-kop. 0,08 337 0,0002 0,10 311 0,0003 0,03 312 0,0001

Inprimatze-ekipoak
(bulegoetan)

t / Langile-kop. 3,03 337 0,01 2,48 311 0,01 1,50 312 0,00

U
R

A

m3 / Langile-kop. 4.349 337 12,90 5.026 311 16,16 3.896 312 12,49

Papera
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ENERGIA BERRIZTAGARRIEN KONTSUMOA (6)
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20192018
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A B R A B R A B R

Hondakin zelulosikoak t / Langile-kop. 22,00 337 0,07 13,74 311 0,04 8,97 312 0,03

GEE hondakinak (2) t / Langile-kop. 0,00 337 0,00 0,00 311 0,00 57,31 312 0,18

Pila alkalinoak (1) t / Langile-kop. 0,000 337 0,00 0,656 311 0,002 0,557 312 0,002

GEE hondakinak (2) t / Langile-kop. 36,09 337 0,11 80,15 311 0,26 24,41 312 0,08

Fluoreszenteak t / Langile-kop. 0,365 337 0,001 0,342 311 0,001 0,318 312 0,001

Berun azidozko bateriak t / Langile-kop. 5,536 337 0,02 11,455 311 0,04 28,636 312 0,09

H. arrikutsuak, guztira t / Langile-kop. 41,988 337 0,12 91,942 311 0,30 53,364 312 0,17

t / Langile-kop. 63,98 337 0,19 106,34 311 0,34 120,20 312 0,39

m2 / Langile-kop. 37.274,26 337 110,52 37.274,26 311 119,85 37.274,26 312 119,47

m2 / Langile-kop. 5.937,81 337 17,61 5.937,81 311 19,09 5.937,81 312 19,03

m2 / Langile-kop. 12.965,76 337 38,45 12.965,76 311 41,69 12.965,76 312 41,56

m2 / Langile-kop. 18.370,69 337 54,47 18.370,69 311 59,07 18.370,69 312 58,88

m2 / Langile-kop. 10.000 337 29,65 10.000 311 32,15 10.000 312 32,05

CO2  (4)
t baliok. CO2 /
Langile-kop. 130,75 337 0,39 161,04 311 0,52 61,06 312 0,20

CH4  
t baliok. CO2 /
Langile-kop. 0,01 337 0,00003 0,01 311 0,00004 0,01 312 0,00002

N2O 
t baliok. CO2 /
Langile-kop. 0,11 337 0,00032 0,13 311 0,00043 0,005 312 0,00002

HFC
t baliok. CO2 /
Langile-kop. 205,43 337 0,61 260,18 311 0,84 241,26 312 0,77

PFC
t baliok. CO2 /
Langile-kop. 0,00 337 0,00 0,00 311 0,00 0,00 312 0,00

NF3
t baliok. CO2 /
Langile-kop. 0,00 337 0,00 0,00 311 0,00 0,00 312 0,00

SF6
t baliok. CO2 /
Langile-kop. 0,00 337 0,00 0,00 311 0,00 0,00 312 0,00

ZEHARKAKO BEG-
EMISIOAK

 (2 irismena) (5)
CO2  

t baliok. CO2 /
Langile-kop.

10.002 337 29,66 7.423 311 23,87 3,84 312 0,01

KARBONO AZTARNA CO2e. t baliok. CO2 /
Langile-kop.

57.613 337 170,83 55.119 311 177,23 306 312 0,98

SO2 t / Langile-kop. 0,0006 337 0,00000 0,0010 311 0,00000 0,0004 312 0,00000

NOx t / Langile-kop. 0,5213 337 0,00155 0,7298 311 0,00235 0,3280 312 0,00105

Partículas Sólidas t / Langile-kop. 0,0442 337 0,00013 0,0551 311 0,00018 0,0215 312 0,00007

2019
EREMUA ADIERAZLEA R    UNITATEAK

20202018

H
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K
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A
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Hondakin
ez-arriskutsuak

eta hiri-hondakinak

Lurzoruaren erabilera, guztira

B
IO

D
I-

B
E
R

T
S

I-
T
A

T
E
A

Eraikinen azalera

Azalera zigilatua, guztira

Zentroaren azalera osoa, izaeraren arabera sailkatuta

Zentroaren kanpoaldeko azalera osoa, izaeraren arabera 
sailkatuta

Hondakin 
arriskutsuak

Hondakinak, guztira

ATMOSFERARAKO 
EMISIOAK GUZTIRA

E
M

IS
IO

A
K

ZUZENEKO BEG-
EMISIOAK

(1 irismena)

Hurrengo ingurumen-
adierazpena 2022ko maiatzean 
aurkeztuko da.

2021eko maiatzaren 28an 
baliozkotu du AENORek 
adierazpen hau.

OINARRIZKO ADIERAZLEAK



 

 
 

INGURUMEN-EGIAZTATZAILEAK EGIAZTATZEKO ETA BALIOZKOTZEKO 

JARDUEREI BURUZ EGINDAKO ADIERAZPENA 
 
 
 

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

egiaztatzaileen EMAS erregistroan eta 61.10 “Kable bidezko telekomunikazioak” 

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

 

egiaztatu du, EUSKALTEL, S.A., enpresaren ingurumen-adierazpenean azaltzen den 

bezala (enpresaren erregistro-zenbakia ES-EU-000024 da), erakundeak 

 

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

ingurumeneko kudeaketa eta auditoretza egiteko Europako sistema batean parte 

hartzeari buruzkoak, ezarritako baldintza guztiak. Europako Parlamentuak eta 

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

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

 

Adierazpen hau sinatuta, adierazten dut: 

 

- egiaztatzeko eta baliozkotzeko jarduera egitean, zorrozki bete ditut 

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

aldatutako 1221/2009 (EE) Erregelamenduan ezarritako baldintzak;  

- egiaztatzeko eta baliozkotzeko jardueraren emaitzak berretsi bezala, ezerk ez 

du aditzera ematen ingurumen-arloan aplikatu beharreko betekizunak 

urratzen direnik;  

- erakundeak ingurumen-adierazpenean aipatzen den arloan egiten dituen 

jarduera guztiei dagokienez, erakundearen adierazpeneko datuek eta 

informazioak irudi fidagarria, sinesgarria eta zuzena ematen dute. 

 

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

Erregelamenduaren arabera eskumena duen erakunde batek soilik egin dezake 

EMASeko erregistroa. Dokumentu honek ez du berez balio komunikazio publiko 

independentea egiteko. 

 

Madrilen egina, 2021eko ekainaren 24a 
 

Egiaztatzailearen sinadura 

 

 

 

Rafael GARCÍA MEIRO  

AENORen zuzendari nagusia 
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