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Otsailean Ekoscan ikuskaritza egin zen eta, bigarren urtez jarraian, Gizarte eta 
Komunikazio Fakultateak IHOBEren ziurtagiria jaso du, Ekoscan arauaren araberako 
ingurumen hobekuntzaren kudeaketarako sistema bat ezartzeagatik.

2013an egindako ekintzen bidez, honako ingurumen hobekuntza hauek lortu dira:

Paperaren kontsumoa % 27,86 murriztea.
Eskuak lehortzeko paperaren kontsumoa eta hondakinak % 90 murriztea.
Toner birziklatuaren kontsumoa % 16 areagotzea.
Toner kontsumoa % 56,78 murriztea.
Kafe makinaren ondoriozko plastikozko hondakinak % 32,25 murriztea.
Plastikoaren birziklatze tasa % 93 areagotzea.
Paperaren birziklatze tasa % 87,18 areagotzea.

Azken urteetan lortutako ingurumen hobekuntzaren dokumentuak

Azken sei hilabeteetan hau izan da egindako paper kontsumoa:

Urtarrilean paperaren kontsumoa beste hilabeteetan baino altuagoa izan da. Hau da horren arrazoia: urtarrileko 
azken astean bigarren lauhilekoa hasten da, beraz, bigarren lauhilekoan emango diren irakasgaien edukia 
inprimatzen da eta ikasleei banatzen zaie.

 Fakultatearen web orrialdeko Ekoscan 
atalean aurki daitezke. 

Fakultateko kontsumoaren hiruhilekoko datuak (2014)

PAPERA (Atezaintza, Idazkaritza eta Dekanotza)

   berdeagkz

URTARRILA

37.500 unitate

OTSAILA MARTXOA

29.000 unitate 26.500 unitate

http://www.gizarte-komunikazio-zientziak.ehu.es/p238-content/es/contenidos/informacion/ekoscan/es_ekoscan/ekoscan.html
http://www.gizarte-komunikazio-zientziak.ehu.es/p238-content/es/contenidos/informacion/ekoscan/es_ekoscan/ekoscan.html


KARTUTXOAK/TONERRAK (Atezaintza, Idazkaritza eta Dekanotza)

ONTZIAK/PLASTIKOA (Fakultatea)

PILAK
Pilak eta metagailuak energia kimikoaren transformazio bidez energia elektrikoa 
lortzea ahalbidetzen duten gailuak dira. 

Pilek hainbat metal astun dituzte, kontzentrazio desberdinetan, esaterako: 
merkurioa, kadmioa edo beruna. Metal horiek arriskutsuak izan daitezke 
osasunarentzat eta ingurumenarentzat (metal  astun gehienak 
bioakumulatiboak dira eta organismo batetik bestera igarotzen dira, elikadura 
katearen bidez). Pilak inolako kontrolik gabe ingurunean uzten badira, euriak 
metalak lur azpiko uretara, ibaietara eta itsasora eraman ditzake, eta izaki 
bizidunek kalteak jasan ditzakete. Horregatik, hondakin arriskutsutzat jotzen 
dira, eta bilketa eta tratamendu espezifikoa behar izaten dute.

Oro har, pilak botatzean, denborarekin herdoildu egiten dira, beren elementuak 
eta inguratzen dituen materia organikoa deskonposatu egiten direlako. Horrek 
karkasa edo bilgarria kaltetzea ekartzen du eta, ondorioz, osagai toxikoak 
gertuko lurretara eta azaleko edo lur azpiko ur gorputzetara igarotzen dira. Osagai horiek askatzea ekartzen duten 
beste kausa garrantzitsu batzuk zabortegietako suteak edo nahita egindako zabor erreketak dira, kutsatzaile 
horiek airera askatzea ekartzen baitute.

Zenbait kalkuluren arabera, azken urteetan, urtean 450 milioi pila eta metagailu saldu dira gutxi gorabehera 
estatuan, alegia, urtean 12.000 tona pila eta metagailu baino gehiago.

Erlojuetan erabiltzen diren botoi erako pila bakar batek 600.000 litro ur kutsa ditzake.
Pilak botatzeko, ez da gomendatzen horiek zaborretan uztea, horretarako jarritako 
edukiontzi espezifikoetan baizik.

Pilek 1.000 urte baino gehiago behar dituzte biodegradatzeko. 

Pilek elementu oso kutsatzaileak dituzte, erraz degradatzen ez direnak. Horien 
merkurio, zink, kromo, artseniko, berun edo kadmio edukia nabarmendu behar 
dira. Pilak bota eta 50 urtera hasten dira degradatzen, baina mila urte baino 
gehiagotan jarraitzen dute kalteak eragiten.

Ba al zenekien...?

URTARRILA

34 kg 57,5 kg 100 kg

OTSAILA MARTXOA

8 (+15*) unitate

LEHEN HIRUHILEKOA

Inprimagailuentzako kartutxoak

4 unitateFuntzio anitzeko fotokopiagailuen tonerra

kg = kilogramo (1 litro paper = 0,32 kg eta 1 litro plastiko= 0,05 kg)

CDetan/DVDetan inprimatzeko toner espezifikoen *15 unitate
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Eta... Zer egin dezaket nik?

Kargatzeko pilak Fakultatean

Pilen bilketa Fakultatean

Gorde erabilitako pilak

Ez bota zaborretara, erabili edukiontzi espezifikoak

Erabili kargatzeko pilak!

Anima zaitez kargatzeko pilak erabiltzera!

Gorde gastatutako pilak ontzi bat batean. Horiek galtzea edo sakabanatzea saihestuko duzu. Ez dira ohiko 
zaborretara bota behar.

Pilak berariaz horretarako jarritako edukiontzietara bota behar dira. Hala, pilek behar duten tratamendua 
jasotzen dutela bermatuko dugu. Hirietan edukiontzi horiek erraz aurkitzen dira; kanpoaldean, aldiz, 
`garbiguneetan´ egoten dira. Fakultateak baditu horretarako guneak; non dauden jakiteko, joan hurrengo atalera.

Kargatzeko pilak erabiliz, kontsumitzen diren pilen kopurua murriztu egiten da. Motako honetako pilak, batez 
beste, 500 aldiz kargatzen dira. Beraz, kargatzeko pila bat ohiko 500 pilaren baliokidea izan daiteke. Dena den, 
beren balio bizitza amaitzen denean, pilen edukiontzira bota behar dira horiek ere.

Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatearen jarduera dela eta, beharrezkoa 
da etengabe pilak eta bateriak behar dituzten gailuak eta ekipoak erabiltzea. 
Adibide erraz bat jartzearren, ikasgela guztietako hari gabeko teklatu eta 
arratoiek pilak behar dituzte funtzionatzeko. Fakultateko eguneroko bizitzak 
dakarren pila kontsumo esanguratsua ikusita, kargatzeko 60 pila erostea erabaki 
dugu. Oraindik goiz da kargatzeko pila horien emaitzak eta eraginkortasuna 
baloratzeko, baina Fakultateak sortutako inpaktua murriztea espero dugu. 
Emaitza positiboa bada, kargatzeko pila gehiago erosiko ditugu. 

Aukerarik “garbiena” sorrera prebenitzea da beti, baina elementuak sortu eta 
kontsumitu ondoren, horien hondakinak gaika biltzea da aukerarik onena, 
zuzenean zaborretara bota beharrean. Pilak horretarako jarritako lekuetan 
uzteak horiek osatzen dituzten materialen kalitatezko birziklapena egitea eta 
barne hartzen dituzten substantzia arriskutsuak tratatzea ahalbidetzen du. Horrek energia, emisioak eta 
lehengaiak aurreztea ekartzen du. Gainera, pilen hondakinen zikloa ixtea lortzen da, horiek birziklatuz eta 
produktu berriak ekoizteko erabiliz, lehengaiak erabili beharrean.

Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateak bi bilketa gune ditu:
          Fakultatearen sarreran, Atezaintzan.   
         Lehen solairuan, eraikin zaharraren gunean
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erabilitako pila !

Mesedez ez inprimatu aldizkari hau, espresuki pantailan
ikusteko eginda dago. Aurrez dezagun toner/tinta eta papera!.
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