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1.  KANPOKO LARRIALDIETARAKO PLANAREN HELBURUA ETA EREMUA 

 
 
 
1.1.  HELBURUA 
 
ELECTROQUÍMICA DE HERNANI, S.A. (EHER) enpresaren Kanpoko Larrialdietarako Plana era egokian antolatuta 
dago (bai organikoki, bai eta funtzio-aldetik ere), eta aukera ematen du pertsonei edo ondasunei arrisku larria ekarri ahal 
dieten egoerei edota ingurumenerako arrisku larria ekar dezaketen egoerei aurre egiteko. 
 
Helburu hori lortzeko, Kanpoko Larrialdietarako Planak oinarrizko eginkizun hauek finkatu ditu: 
 

- Esku hartzeko eta alerta-egoerako alderdiak zehaztea, bai eta alderdi horiek dituzten arriskuak ere. 
- Istripu larriaren ondorioz larrialdiren bat denerako, egoera antolatzeko moldea eta esku hartzeko prozedurak 

aurreikustea. 
- Baliabideak antolatzeko modua finkatzea. 
- Udal-administrazioetako erakundeekin antolatzeko sistemak ezartzea eta erakunde horien udaleko jarduera-

planak egiteko irizpideak zehaztea. 
- Istripua izanez gero hartu beharreko segurtasun-neurriei eta erakutsi beharreko jokaerari buruzko informazioa 

biztanleei nola eman zehaztea. 
- Aurreikusitako jardueretarako eskura dauden bitartekoak eta baliabideak katalogatzea. 
- Plana ezarriko eta beteko dela bermatzea. 

 
1.2. LEGE- ETA AGIRI-ESPARRUA 
 
1.2.1. Lege-esparrua 
 

Kanpoko Larrialdietarako Plan honen aurretik egindako lege-aurrekariak industria-jardueretako istripu larriei 
aurrea hartzeko eta Babes Zibilaren ordenazioko gaietan dauden arauak dira: 

 

* Erkidegoko araudia 
 

- Kontseiluaren 82/501/CEE Zuzentaraua, 1982ko ekainaren 24koa, industria-jarduera jakin batzuetan istripu 
larriak izateko dagoen arriskuari buruzkoa (Europako Erkidegoen Aldizkari Ofiziala, L 230 zenbakikoa, 1982ko 
abuztuaren 5ekoa). 

- Kontseiluaren 96/82/CE Zuzentaraua, 1996ko abenduaren 9koa, istripu larrietan gai arriskutsuak tarteko 
direnean sortzen diren arriskuak kontrolatzeari buruzkoa (Europako Erkidegoen Aldizkari Ofiziala, L 10 
zenbakikoa, 1997ko urtarrilaren 14koa). 
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- Kontseiluaren 67/548/CEE Zuzentaraua, 1967ko ekainaren 27koa, gai arriskutsuak sailkatzeko, paketatzeko eta 
etiketatzeko dauden lege-, erregelamendu- eta administrazio-xedapenei buruzkoa (Europako Erkidegoen 
Aldizkari Ofiziala, L 196 zenbakikoa, 1967ko abuztuaren 16koa). Zuzentarau honen azken aldaketa 93/105/CE 
Zuzentarauak egin du (Europako Erkidegoen Aldizkari Ofiziala, L 294 zenbakikoa, 1993ko azaroaren 30ekoa). 

- Kontseiluaren 88/379/CEE Zuzentaraua, 1988ko ekainaren 7koa, Erkidegokoak diren estatuek prestakin 
arriskutsuak sailkatzeko, ontziratzeko eta etiketatzeko dituzten lege-, erregelamendu- eta administrazio-
xedapenei buruzkoa (Europako Erkidegoen Aldizkari Ofiziala, L 187 zenbakikoa, 1988ko uztailaren 16koa).  

- Kontseiluaren 78/631/CEE Zuzentaraua, 1978ko ekainaren 26koa, Erkidegokoak diren estatuek prestakin 
arriskutsuak (pestizidak) sailkatzeko, paketatzeko eta etiketatzeko dituzten legeei buruzkoa. Europar Erkidegoen 
Aldizkari Ofiziala, L 206 zenbakikoa, 1978ko uztailaren 29koa. Kontseiluaren 92/32/CEE Zuzentarauak 
azkenekoz aldatutako zuzentaraua (Europar Erkidegoen Aldizkari Ofiziala, L 154 zenbakikoa, 1992ko ekainaren 
5ekoa). 

 

* Estatuko araudia 
 

- 2/1985 Legea, urtarrilaren 21ekoa, Babes Zibilari buruzkoa (BOE, 22. zenbakikoa, 1985eko urtarrilaren 25ekoa). 
- Oinarrizko Gidalerroa, sektore kimikoko plan bereziak prestatzeari eta homologatzeari buruzkoa (BOE, 1991ko 

otsailaren 6koa). 
- 407/1992 Errege Dekretua, apirilaren 24koa, Babes Zibileko Oinarrizko Araua onetsi duena (BOE, 105. 

zenbakikoa, 1992ko maiatzaren 1ekoa) .  
- 1254/1999 Errege Dekretua, uztailaren 16koa, istripu larrietan gai arriskutsuak tarteko direnean sortzen diren 

arriskuak kontrolatzeko neurriak onetsi dituena. Kontseiluaren abenduaren 9ko 96/82/CE Zuzentarauaren edukia 
egokitu du. Errege Dekretu honek 886/1988 eta 952/1990 errege-dekretuak indargabetu ditu. 

- 363/1995 Errege Dekretua, martxoaren 10ekoa, gai berrien jakinarazpena egiteko eta gai arriskutsuak 
sailkatzeko, ontziratzeko eta etiketatzeko Erregelamendua, eta, orobat, erregelamenduari geroago egindako 
aldaketak onetsi dituena. 

- 255/2003 Errege Dekretua, otsailaren 28koa, prestakin arriskutsuak sailkatzeko, ontziratzeko eta etiketatzeko 
Erregelamendua onetsi duena. 

- 2163/1994 Errege Dekretua, urriaren 4koa, baimentzeko erkidegoko sistema harmonizatua eta sistemari 
geroago egindako aldaketak ezarri dituena. 

- 3349/1983 Errege Dekretua, azaroaren 30ekoa, pestizidak egiteko, merkaturatzeko eta erabiltzeko Osasun 
Erregelamendu Teknikoa –otsailaren 8ko 162/1991 Errege Dekretuak aldatu duena– eta erregelamenduari 
geroago egindako aldaketak onetsi dituena. 

- 1054/2002 Errege Dekretua, urriaren 11koa, biozidak erregistratzeko, baimentzeko eta merkaturatzeko 
ebaluazio-prozesua arautu duena. 

- 1196/2003 Errege Dekretua, irailaren 19koa, Istripu larrietan gai arriskutsuak tarteko direnean sortzen diren 
arriskuak kontrolatzeko eta planifikatzeko Babes Zibilaren Oinarrizko Gidalerroa. 
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* Euskal Autonomia Erkidegoko araudia 
 

- 3/1979 Lege Organikoa, abenduaren 18koa, Euskal Herrirako Autonomia Estatutoarena. 
- 34/1983 Dekretua, martxoaren 8koa, ekintzak koordinatzeko zentroak sortu dituena. 
- 1/1996 Legea, apirilaren 3koa, larrialdiak kudeatu dituena (EHAA, 77. zenbakikoa, 1996ko apirilaren 22koa). 
- 153/1997 Dekretua, ekainaren 24koa, “Larrialdiei Aurregiteko Bidea - LABI” deritzan Euskadiko Herri Babeseko 

Plana onartu duena. 
- 34/2001 Dekretua, otsailaren 20koa, istripu larrietan gai arriskutsuak tarteko direnean sortzen diren arriskuak 

kontrolatzeko neurrien gain eskumena daukaten Autonomia Erkidegoko organoak zeintzuk diren adierazi duena. 
- Agindua, 2001eko abuztuaren 1ekoa, Herrizaingo sailburuarena, Larrialdiei Aurregiteko Euskal Sistemaren 

taktika operatiboak onartzeko, eta Larrialdietan Koordinatuta Eskuhartzeko Zerbitzua sortzeko dena. 
 
1.2.2. Agiriak 
 
Kanpoko Larrialdietarako Plan hau egiteko, honako agiri espezifiko hauek izan dira kontuan: 

- ELECTROQUÍMICA DE HERNANI, S.A. enpresaren Kanpoko Larrialdietarako Plana, Herrizaingo sailburuak 
1995eko martxoaren 2an emandako eta 1995eko martxoaren 28ko EHAAn argitaratutako Aginduaren bidez 
onetsi dena. 

- Kanpoko Larrialdietarako Plana ezartzea - Erantzuteko gida. ELECTROQUÍMICA DE HERNANI,S.A., 2000ko 
martxoa. 

- ELECTROQUÍMICA DE HERNANI, S.A. enpresaren segurtasun-txostena, 2003ko urtarrilekoa. 
 
1.3. EGITURA ETA EDUKIA  
 
Kanpoko Larrialdietarako Plana egituratzeko, istripu larrietan gai arriskutsuak tarteko direnean sortzen diren arriskuak 
kontrolatzeko eta planifikatzeko Babes Zibilaren Oinarrizko Gidalerroan adierazitakoa bete da.  
 
Alabaina, arriskuak definitzeko irizpideak eta oinarriak aurreko oinarrizko gidalerrokoak dira (BOE, 32. zenbakikoa, 
1991ko otsailaren 6koa), Segurtasuneko Azterlanean aurreko gidalerro horren irizpideak jaso baitira. 



 
 

ELECTROQUIMICAren KLP, 2004ko urria , 4/74 

2.  INSTALAZIOEN ETA INGURUNEAREN DESKRIBAPENA 

 
 
 
2.1 INSTALAZIOEN DESKRIBAPENA 
 
2.1.1. Identifikazioa eta datu orokorrak (ikusi planoa) 
 

ELECTROQUÍMICA DE HERNANI, S.A. 

 
SOZIETATEAREN IZENA 

ELECTROQUÍMICA DE HERNANI, S.A. 
Madril etorbidea, 13 – 1.  
20011 DONOSTIA 
Tel.: 943 45 11 40 
Faxa: 943 45 39 65 

 
INDUSTRIA-ESTABLEZIMENDUA  

ELECTROQUÍMICA DE HERNANI, S.A. 
Epele eraikina, 29  
20120 HERNANI 
Tel.: 943 55 26 12  
Faxa: 943 55 52 60 

 
JARDUERA 

Deskribapena: Produktu elektrolitikoen fabrikazioa (kloroa, soda, azido klohidrikoa, hipokloritoa, hidrogenoa, e.a.) 
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ELECTROQUÍMICA DE HERNANI, S.A. (EHER) fabrika Hernaniren hego-mendebaldean dago, lerro zuzenean neurtuta 
2,5 km-ra gutxi gorabehera.  
 
Fabrika Hernanin (Gipuzkoa) dago, 30.400 m2 inguruko partzelan. Partzela nolabait angeluzuzen-formakoa da eta bere 
oinarriak Hernanitik Goizuetara daraman bidearekiko eta Urumea ibairekiko paraleloak dira.  
 
Partzelara hego-mendebaldeko angelutik sartzen da, Hernanik Goizuetara daraman errepidetik. 
 
Instalazioan gutxi gorabehera erdigunea den puntuaren UTM koordenadak honakoak dira: 

- “Y” koordenada: 585.525 
- “X” koordenada: 4.789.725 

 
EHER enpresaren lurretan, PRAXAIR ESPAÑA, S.L. enpresari dagokion instalazioa dago, hidrogenoa konprimatu, 
ontziratu eta banatzen diharduena. Prozesu hori guztia egiteko beharrezko hidrogenoa EHER instalazioak hornitzen du, 
hodi baten bidez. 
 
Instalazioak ATOFINA España, S.A. enpresarekin egiten du muga hegoaldean. ATOFINA Seveso zuzentarauaren 
eraginpean dago eta jada badu Kanpoko Larrialdietarako Plana. 
 
Fabrikan nagusiki produktu elektrokimikoak ekoizten dira: kloroa, soda kaustikoa (sodio hidroxidoa), azido klorhidrikoa, 
sodio hipokloritoa eta hidrogenoa. Sodio kloratoa ere ekoizten da. 
 
2.1.2. Instalazioen eta prozesuen deskribapena 
 
Funtsezko lehengaia sodio kloruroa (gatz arrunta) da. Gai hau ur-disoluzio (gatzun) moduan erabiltzen da. 
 
Mintz-teknologiaren bidez, katodoan hidrogenoa eta hidroxiloak lortzen dira eta anodoan, berriz, kloroa. Gelaxketan 
geratzen den kloroa konpresoreek xurgatzen dute garbitzeko iragazki-dorre baten eta lehortzeko dorreen bidez. 
Kloroaren zati bat gas-modura bidaltzen da azido klorhidrikoko labeetara eta beste zatia likidotu eta ontziratu egiten da, 
bidaltzeko. 
 
Sodio hidroxidoa, alegia, soda kaustikoa, %50eko ur-disoluzio gisa biltegiratu, garraiatu eta saltzen da. 
 
Ekoitzitako hidrogenoa hodi bidez PRAXAIR ESPAÑA, S.L. enpresak EHER enpresaren instalazioetan duen 
gasometrora bidaltzen da. Gasometro horretan, hidrogenoa konprimitu eta botiletan sartzen da, ondoren, kamioietan 
bidali ahal izateko. 
Sodio hipokloritoa hipoklorito- eta soda-disoluziotik lortzen da eta disoluzio horretatik iraganarazten da biltegietatik 
datorren den kloroa. Erreakzioa exotermikoa da eta, beraz, etengabe hotzean eduki behar da. 
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%35 HCl ekoizteko prozesua hidrogenoa kloro-atmosferan erretzean datza. 
 
Sodio kloratoa lortzeko, sodio kloruroaren disoluzioa Krebs diseinuko gelaxketan elektrolizatzen da. 
 
Zeregin horiek honako segurtasun-baldintzetan egiten dira: 

 

* Kloro-gasen absortzioa 
Kloroa tartean den prozesu guztietan linea-multzo bat dago. Prozesuren batean anormaltasunik antzematen bada, 
linea horien bidez kloroa soda kaustikodun kloroa xurgatzeko instalaziora bidaltzen da berriz ere. Instalazio hori 
guztira urtean 2.000 tn-ko edukiera duten bi dorrek osatzen dute. 
 

* Biltegiratzea 
Tankeek batera pisatzeko sistema dute. Tankeen irteerak goiko aldean daude, kloro likidoko ihesak ekiditeko. 
Biltegiak elkarri lotuta daude desgasatuko eta kloro likidoko hodien rack-aren bidez, baina isolatu ere egin 
daitezke. Elkarri lotuta daudenez, larrialdi-egoera sortuko balitz, biltegi horietakoren bateko kloroa edukiera gehien 
duen biltegira aldatu ahal izango litzateke eta larrialdietarako biltegi modura erabili. 
 

* Prozesuaren kontrola 
Prozesuko parametro kritikoak gune ezberdinetan neurtzen dira eta horretarako gailuek alarma optiko eta/edo 
akustikoak dituzte. Elektrolisi-gelan eta kontrol-gelan larrialdietarako sakagailuak daude elektrolisirako hornidura 
elektrikoa eta, beraz, kloro-ekoizpena geldiarazteko. 
 

* Kloroz betetzea eta hustea 
Zisternak eta edukiontzi-zisternak betetzeko orduan, baskula ezberdinetan pisatutako kloro-kopurua 2 aldiz jarraian 
pisatzen da. 
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2.1.3. Produktuak eta gaiak 
 
2.1.3.1. Urteko mugimendua 
 
Urteko, lehengaien eta fabrikatutako produktuen honako kantitateak mugitzen dira: 
 

LEHENGAIAK ETA OSAGARRIAK 

GAIA KONTSUMOA (tm/urte) 
AZIDO SULFURIKOA (%98) 260 
GATZ ARRUNTA 35.000 
SODIO KARBONATOA 135 
NITROGENOA 280 
SODIO DIKROMATOA 5 
UR OXIGENATUA 140 
URA 20.000 
SODIO HIDROXIDOA 220 
AZIDO KLORHIDRIKOA 300 
 

PRODUKTUAK 
GAIA EKOIZPENA (tm/urte) 

KLOROA 14.800 
SODA 16.700 
SODIO HIPOKLORITOA 50.000 
HIDROGENOA 4.000.000 Nm3 
AZIDO KLORHIDRIKOA 40.000 t 
SODIO KLORATOA 13.500 t 
 
Kantitate horiek aldatu egin daitezke merkatuko eskariaren arabera.
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2.1.3.2. Produktu kimikoak biltegiratzea 
 
Ondoko tauletan, produktu kimikoak biltegiratzeko, identifikatzeko, kopurua zehazteko eta sailkatzeko datuak daude 
jasota. Aurreneko taulan, SEVESO araudiari jarraiki sailkatutako gaiak daude. Bigarren taulan, berriz, arriskutsuak izan 
arren (dela haien sailkapenagatik, dela presioa jasotzeagatik), SEVESO araudian jasota ez dauden gaiak agertzen dira. 
 

Produktu kimikoa Biltegiratzea Atariak (tn) 
1254/99 ED 

Sailkapena 
Izena 363/95 

ED 
1254/99 

ED 
Identifikazioa Edukiera 

(m3 / tn) Ezaugarriak 2. zut. 3. zut. 

Kloroa 

T; R:23 
Xi; R:36/ 
37 /38 

N; R:50 

Izendatu
a (I. 

eranskin
a, 2. 
zatia) 

4-R-01 
4-R-02 
4-R-03 
4-R-04 

40 / 48 
40 / 48 

42,5 / 50 
42,5 / 50 

Upeltxoa:  Ez 
Seg. balb.: BAI 
Berogaitzak 
T: (gutxi gorabehera). 
–10ºC 
Presioa: 1 eta 8 kg/cm2 
artean.  
Froga hidraulikoa: 22 
kg/cm2 

10 25 

Sodio kloratoa O; R:9 
Xn; R:22 

3. kat. (1. 
eranskin

a, 2. 
zatia) 

40-R-02-A 
40-R-02-B 
40-R-02-C 
40-R-02-D 
40-R-02-E 

50 / 64 
50 / 64 
50 / 64 
50 / 64 
50 / 64 

Upeltxoa: Ez 
Atmosferikoak 

50 200 

Sodio 
dikromatoa T+; R:26 

1. kat. (1. 
eranskin

a, 2. 
zatia) 

25 kg-ko 
zakuak 

 --- 
5 20 

Ur oxigenatua O; R:8 
C; R:34 

3. kat. (1. 
eranskin

a, 2. 
zatia) 

1 m3 C-ko 
edukiontzi 
mugikorrak 

 --- 

50 200 
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Produktu kimikoa Biltegiratzea Atariak (tn) 
1254/99 ED 

Sailkapena 
Izena 363/95 

ED 
1254/99 

ED 
Identifikazioa Edukiera 

(m3 / tn) Ezaugarriak 2. zut. 3. zut. 

%33ko azido 
klorhidrikoa 

C  
Xi 
R34 
R37 

--- 

7-R-01 
7-R-02 
7-R-03 
7-R-04 
7-R-05 
7-R-06 
7-R-07 
7-R-08 
7-R-09 
7-R-10 
7-R-11 

40 / 47,5 
40 / 47,5 
40 / 47,5 
40 / 47,5 
40 / 47,5 
40 / 47,5 
40 / 47,5 
40 / 47,5 
40 / 47,5 
40 / 47,5 
40 / 47,5 

Upeltxoa: BAI 
Segurtasun-

balbula: EZ 
Gasak garbitzea: 

BAI 
Dentsitate 

handiko polietilenoa 

--- --- 

%98ko azido 
sulfurikoa C; R:35 --- 

3-R-01 

 

17 / 29 Upeltxoa: Bai 
Atmosferikoak --- --- 

%98ko azido 
sulfurikoa C; R:35 --- 

3-R-02 

3-R-03 

12 / 20 

12 / 20 

Upeltxoa: Bai 
Atmosferikoak --- --- 

Soda kaustikoa 
 %50 C; R 35 --- 

6-R-01 
6-R-02 
6-R-03 

250 / 375 
375 / 540 
375 / 540 

Upeltxoa: Bai 
Atmosferikoak --- --- 

Sodio 
hipokloritoa 

C; R 31   
R 34 

--- 

3 tanke 270 / 270 Upeltxoa: Bai 
Barrutik poliesterrez 
eta beira-zuntez 
estalitako PVC igurtzia. 
Atmosferikoak. 

--- --- 

 
2.1.4. Babeserako baliabideak eta instalazioak 
 
Instalazioan, babeserako honako ekipo eta sistema hauek daude, larrialdi bati aurre egin ahal izateko: 
 
• Babes orokorreko itzalgailuen sarea (34 itzalgailu) 
• Suteen aurkako uraren sarea. 430 m3-ko edukiera duen eta 100 m-ko altuerara dagoen ur-biltegi goratutik elikatzen 

da. Sareak 3 ur-hargune ditu, dagozkien ekipo osagarri eta mahukekin. 
• Txiparren sarea. Kloro-zisternak, botila handiak eta botilak biltegiratu eta betetzeko alderdietan dago. Ezkuzko 

agintea du pizteko. 
• Kloro-detektatzaileak Kloro-ihesak detektatzeko sarea. Argi- eta soinu-seinaleak dituzten 16 detektatzailek osatuta 

dago eta kontrol-gelan dagoen paneletik kontrolatzen da. 0 eta 10 ppm artean neurtzen dute. Lehenengo alarma 2 
ppm-rekin hasten da eta bigarrena 4 ppm-rekin. 

• Arnasketa-ekipoak. 4 arnasketa-ekipo autonomo eta konpresore ezberdinetatik airea hartzeko 3 iturri daude. 
• Norbera babesteko ekipoak. EHER enpresako langileek kloro eta beste gas azido batzuen ihesei aurre egiteko 

aurpegi-mozorroa eta babes pertsonaleko euren ekipoa dituzte: botak, eskularruak, betaurrekoak, jaka eta galtzak. 
• Instalazioko ekipo kritikoak elikatzeko multzo elektrogenoa. 
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• 2 absortzio-linea (sodio hipokloritoa ekoizteko). Linea horiek ekoizpen- edo biltegiratze-prozesuko uneren batean 
kloro-ihesak xurgatzen dituzte. 

 
2.1.5. Enpresaren antolamendua 
 
2.1.5.1. Plantilla / Lan-txandak 
 
Gaur egun, EHER enpresak guztira 55 langile ditu. Horietatik 6 (3 zuzendari eta 3 administrari) Donostiako bulegoetan 
ari dira lanean eta gainerako 49 Hernaniko fabrikan. 
 
Goizeko txandan (6etatik 14etara): 18 pertsona 
Arratsaldeko txandan (14etatik 22etara): 17 pertsona 
Gaueko txandan (22etatik 6etara): 5 pertsona.  
Jaiegunetan eta asteburuetan 6 eta 9 pertsona artean egongo dira. 
 
2.1.5.2. Segurtasunaren antolamendua 
 
Instalazioan larrialdiei aurre egiteko honela antolatzen dira: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LARRIALDIETAKO BURUA 
(Segurtasun-koordinatz. 

edo guardiako teknikaria) 

ESKU HARTZEKO 
BURUA 

(Txandako burua) 

 

LEHEN ESKU 
HARTZEKO TALDEA 

 

BIGARREN ESKU 
HARTZEKO TALDEA 
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2.2. INSTALAZIOEN INGURUNEA 
 
2.2.1. Biztanleak  
 
Instalazioen inguruan, biztanleriaren dentsitate txikia duten auzo batzuk daude (Epele, Lastaola, Fagollaga, e.a.) eta 
Hernaniko erdialdea 2.500 bat metrora dago. 
 
Biztanleak honela bana ditzakegu, haien bizitokitik instalazioetaraino dagoen distantzia kontuan izanda: 
 

Instalazioraino dagoen 
distantzia (m) Biztanleak (kopurua) 

250 54 

500 123 

750 195 

1.000 265 

1.250 298 

1.500 494 

1.750 738 

2.000 1.507 

2.250 1.855 

2.500 3.226 

2.750 10.666 

 
 
Instalazioetatik hurbilen dauden ikastetxeak honako hauek dira: 
 

Ikastetxea Ikasleak Helbidea 
Instalazior

aino 
dagoen 

distantzia 
Telefonoa 

Txirrita HI 22 Ereñozu auzoa, 1 1.440 m 943 55 42 56 
Elizatxo Ikastola 373 Elizatxo kalea, 12 2.500 m 943 55 72 24 

 
Inguruan dauden ospitaleak honakoak dira: 

Ospitalea Ohe-
kopurua Helbidea 

Instalazior
aino 

dagoen 
distantzia 

Telefonoa 

DONOSTIA OSPITALEA 1269 Doktor Begiristain pasealekua, s/n 4.652 m 943 00 60 00 
GIPUZKOAKO POLIKLINIKA, S.A. 149 Miramon pasealekua, 174 4.849 m 943 30 81 30 
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2.2.2. Ingurune teknologikoa 
 
EHER enpresaren lurretan, PRAXAIR ESPAÑA, S.L. enpresari dagokion instalazioa dago, hidrogenoa konprimatu, 
ontziratu eta banatzen diharduena. 
 
Epele industrialdeko establezimenduen artean, hurbilenekoak ondoko hauek dira: 
 

EPELE INDUSTRIALDEA 

ENPRESA LANGI
LEAK JARDUERA TELEFONO

A 
ATM 22 Bulego teknikoa 943 33 18 38 
ATOFINA ESPAÑA, S.A.  < 100 PVCaren fabrikazioa 943 55 08 00 
PRAXAIR ESPAÑA, S.L. < 15 H2 botilaratzea eta banatzea  943 33 02 07 
 
Halaber, instalazioaren inguruan, beste industrialde hauek daude: 

· Lastaola industrialdea, EHER enpresaren instalazioetatik 500 metro ingurura dago. 
· Ibarluze industrialdea: 700 metro ingurura. 
· Eziago industrialdea: 1.500 metro ingurura. 

 
Horrez gain, instalazio eta azpiegitura hauek daude: 
 

· GI-2132 eta GI-131 errepideek (Andoain-Hernani-Donostia), hegotik iparrera zeharkatzen dute udal-mugartea, 
jarduera sozioekonomiko gehien dagoen alderditik. 

· GI-3410 errepidea (Leitza-Donostia), Urumea ibaiaren ibilbideari jarraiki. 
· Tokiko errepidea eta aurreko errepideekin lotzeko eta, orobat, udal-mugarteko hiriguneetara eta 

industrialdeetara sartzeko saihesbidea. 
· Altsasu-Donostia arteko trenbidea, hegotik iparrera doana. 

 
2.2.3. Ingurune naturala, historikoa eta kulturala 
 

· Urumea ibaia. Mendebaldetik dago, gutxi gorabehera, 100 metrora. 
· Epele errekastoa. Fabrikaren ekialdetik doa, hego-ekialdetik ipar-mendebaldera, Hernanitik Goizuetara 

doan errepidea zeharkatzen du, eta, azkenean, iparraldean, Urumea ibaiarekin bat egiten du. 
· Añarbeko urtegia. Ekialdera, 4 km-ra lerro zuzenean. 
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2.2.4. Ezaugarri meteorologikoak 
 
∗ Tenperatura, hezetasuna eta haizearen batez besteko abiadura 
 

Tenperatura (ºC) 
Urtaroa 

Batez bestekoa Gehienekoa Gutxienekoa 

Hezetasun 
erlatiboa (%) 

Batez besteko 
abiadura (m/s) 

Negua      
Eguna 13 27 1 70,1 1,4 
Gaua  9 19 1 84,2 1,1 

Udaberria      
Eguna 18 33 6 66,3 1,7 
Gaua 14 28 4 85,1 0,8 

Uda      
Eguna 21 32 11 75,2 1,4 
Gaua 17 28 9 91,3 0,6 

Udazkena      
Eguna 13 31 -2 75,3 1,2 
Gaua 11 22 -2 86,1 1,1 

 
 
∗ Haizearen norabideen banaketa 
 

Negua Udaberria Uda Udazkena 
Helbidea Eguna 

(%) 
Gaua 
(%) 

Eguna 
(%) 

Gaua 
(%) 

Eguna 
(%) 

Gaua 
(%) 

Eguna 
(%) 

Gaua 
(%) 

1-I 11,5  3,7 19,5  3,1 22,7  3,7  8,7  4,8 
2-IIE  5,6  2,3 10,4  2,8 11,5  2,6  4,7  1,9 
3-IE  3,4  1,9  4,8  2,6  5,2  1,7  4,2  1,4 
4-EIE  2,0  1,3  1,6  1,4  1,7  1,0  2,3  1,0 
5-E  1,2  1,0  1,2  1,2  0,9  0,9  1,3  0,9 
6-EHE  1,3  1,1  1,2  1,0  0,9  1,2  0,9  1,1 
7-HE  1,3  1,6  1,4  1,7  1,0  1,8  1,8  1,9 
8-HHE  2,1  1,9  1,5  1,7  0,7  2,0  1,9  2,4 
9-H  2,9  5,0  2,3  4,4  1,1  4,3  3,6  5,4 
10-HHM 11,9 24,2  5,9 22,1  4,2 22,0 12,6 23,1 
11-HM 23,0 33,3  10,3 30,6  7,6 30,9 22,3 31,0 
12-MHM  5,9  6,0  4,3  8,4  2,8  7,7  8,0   8,4 
13-M  2,8  3,6  4,1  4,7  4,0  4,9  6,0  4,0 
14-MIM  4,1  3,9  6,1  4,5  5,8  5,1  5,5  3,4 
15-IM  9,0  4,4  9,3  5,2 10,6  5,7  7,7  4,5 
16-IIM 12,2  4,7 16,4  4,6 19,3  4,5  8,7  4,7 
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3.  OINARRIAK ETA IRIZPIDEAK 

 
 
 
Idatz-zati honetan, planak oinarritzat hartu dituen oinarri zientifikoak eta teknikoak jaso dira; honako hauek dira: 
- Arriskuak identifikatzea 
- Arriskua baloratzea 
- Planifikatu beharreko alderdiak zehaztea 
- Planifikatzeko erabilitako irizpideak 
 
Idatz-zati honetan, arriskuak identifikatzeko eta baloratzeko erabilitako oinarriak labur deskribatu dira, eta planifikatu 
beharreko alderdiak eta horretarako behar diren irizpideak ezarri dira, ez besterik.      Segurtasuneko Azterlanean, berriz, 
deskribapen zehatza jaso da. 
 
3.1. ARRISKUAK IDENTIFIKATZEA 

 

Arriskuak identifikatzeko, urrats hauek egin dira:  

· Istripua eragin dezaketen gertaerak identifikatzea 

· Gertaera jakin batzuek istripu larriak eragin ditzaketela ikusi da.  

· Gertaera-zuhaitzen analisia 

· Istripua eragin dezaketela adierazi diren gertaerak gertaera-zuhaitzen bidez aztertu dira larritasun ezberdineko 
kloro-ihesak (txikiak, erdiparekoak edo handiak) sor ditzaketen gertaeren segida ezagutzeko. 

· Hutsegiteen zuhaitzen analisia 

· Hutsegiteak eragin ditzaketen gertaerak hutsegite-zuhaitzen bidez aztertu dira oinarrizko zein gertaerek eragin 
ditzaketen ezagutzeko. 

 
3.2. ARRISKUA EBALUATZEA 
 
Istripuen hipotesiak ebaluatzeko EFFECTS pakete informatikoko modeloak erabili dira. 
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3.3.  PLANIFIKATU BEHARREKO ALDERDIAK 
 
Planifikatu beharreko alderdiak zehazterakoan, Arrisku Kimikoari buruzko Oinarrizko Gidalerroak 5. artikuluaren 5.3. 
puntuan aipatzen dituen irizpideak hartu dira kontuan. “Planifikatu beharreko alderdiak zehaztea”: 
 
 Esku hartzeko alderdia:      Alderdi honetan, istripuek kalte larria egiten dute, hainbestekoa non berehala hartu behar 

izaten baitira babesteko neurriak. 
 Alerta-egoerako alderdia:              Alderdi honetan izandako istripuen ondorioak erraz antzeman ditzakete biztanleek, 

baina, hala ere, ez dira esku hartzeko modukoak, talde kritikoentzat izan ezik. 
 
Taula honetan, esku hartzeko alderdiak eta alerta-egoerako alderdiak definitzeko irizpideak laburbildu dira: 
 

Atari-balioak Gertaera fisikoa 
Esku hartzeko alderdia Alerta-egoerako alderdia 

Bero-erradiazioa (kW/ m2) 
Gainpresioa (mbar) 
Gai toxikoen kontzentrazioa 

5 
125 

IPVS  

3 
50 

IPVS %25 

 
3.4. PLANIFIKATZEKO IRIZPIDEAK 
 
Istripu larriek biztanleengan, ekintza-taldeko langileengan, instalazioetan eta ingurumenean izan ditzaketen ondorio 
txarrak nola edo hala saihesteko edota arintzeko, honako irizpide hauek hartu dira, hori guztia planifikatze aldera:  
 
3.4.1. Biztanleak babestea 
 
Larrialdiak direnean biztanleak babesteko har daitezkeen neurriak honako hauek dira: 
 
- Informazioa 
Biztanleak erne jartzeko, eta kasu bakoitzean gehien komeni den jardueraren berri emateko. 
 
Aldez aurretik ere informazioa eman beharko da (bilerak eginez, triptikoak postontzietatik banatuz, etab.), biztanleek 
ondo jakin dezaten instalazioetan zein jarduera-mota egiten den eta horrek dakartzan arriskuak zein diren. 
 
Arriskuren bat dagoenean, biztanleei horren berri eman beharko zaie; eta, halaber, informazioa eman beharko zaie 
batere arriskurik ez duen zerbait gertatzen denean, gertaera hori (ke handia dariolako edota eztanda gogorrak eragiten 
dituelako…) biztanleek argi ikusteko modukoa bada, horrenbestez, jendea aztoratu ez dadin. 
 
Horrez gain, garrantzi publiko handiko gertaeren berri eman beharko zaie biztanleei. 
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- Sarbideen kontrola 
Ondo kontrolatu behar dira langileak, ibilgailuak eta materialak planifikatu beharreko alderdietatik ateratzeko edo 
haietara sartzeko erabiltzen diren sarrerak eta irteerak. 
 
- Konfinamendua 
Neurri hau hartzeko agintzen denean, biztanleek haien etxeetan edo hurbilen dituzten eraikinetan, esparruetan edota 
geletan geratu behar dute. 
 
Konfinamenduaren bidez, biztanleak babestuta egongo dira, gainpresioaren eraginetik, jaurtigaien talkatik (eztanden 
ondorioz botatakoak), bero-erradiaziotik (suteak izanez gero) eta hodei toxikoetatik (gas edo lurrun toxikoak sakabanatuz 
gero). 
 
Dena dela, neurri hau osatzeko, autobabeserako neurriak ere hartu beharko dira; neurri horiek hartzea erraz-erraza da 
biztanleentzat, baina, aurrena, informazioko kanpainak egin beharko dira, bilerak eginez eta triptikoak banatuz, biztanleei 
haien berri emateko. 
 
- Urrutiratzea 
Neurri hau hartzen denean, biztanleak toki arriskutsuetatik atera eta leku seguruetara eramaten dira; toki horiek, 
normalean, ez dira oso urruti egoten, eta biztanleak haien ibilgailuetan irits daitezke horietara.   Dela distantziagatik, dela 
arriskua zabaltzeko oztopoak jartzeagatik, arriskua azkar ahultzen denean, neurri honetara jo daiteke. 
 
Gainera, neurri honek badu abantailarik ebakuazioarekin konparatuta, biztanleek haien ibilgailuak erabil ditzaketelako 
toki segurura joateko. Hortaz, neurri hau hartzeko oso baliabide logistiko gutxi behar dira, biztanleei egindako 
ohartarazpenen ondoriozkoak besterik ez, eta, gainera, neurria berehala har daiteke. 
 
Distantzia dela-eta arriskua pixkanaka ahultzen denean, berriz, neurri hau ia alferrikakoa izaten da. 
 
- Ebakuazioa 
Ebakuazioa da biztanleak toki arriskutsuetatik atera eta multzo handitan leku seguruetara eramatea. Neurri hau behin 
betikoa da, eta bakarrik har daiteke biztanleek duten arriskua larri-larria denean. 
 
Ebakuazioa kalterako ere izan daiteke, batez ere gas edo lurrun toxikoak sakabanatzen badira, biztanleak aire-masa 
toxikoa dagoen tokitik ebakuatu behar badira, eta, bitartean, kontzentrazio handiagoen eraginpean jartzen badira, ohiko 
bizilekuan eta autobabeserako neurririk hartu gabe egonda baino. Neurri hau bakarrik izan daiteke eraginkorra denbora 
luzean baldintzak okertu egingo direla aurreikusten denean. 
 
Aurreneko bi neurriak (informazioa eta sarbideen kontrola) era guztietako larrialdietan hartu beharko dira, larrialdia 
zeinahi motatakoa ere den. Biztanleak ebakuatzeko, urrutiratzeko edo konfinatzeko neurria hartzea, berriz, istripu-
egoeraren inguruabarren arabera erabakiko da.  
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3.4.1.1.  Bero-erradiazioa 
 
Hauek dira biztanleak babesteko neurriak: 
 

JARDUERAK ESKU HARTZEKO ALDERDIA ALERTA-EGOERAKO ALDERDIA 

 
SARBIDE-KONTROLA 

 
ESKU HARTZEKO ALDERDI OSOAN 

 
ALERTA-EGOERAKO ALDERDI OSOAN 
 

 
KONFINAMENDUA 

 
EZ DA EGOKIA, BIZTANLEAK 
URRUTIRATZEA EZINEZKOA DENEAN 
IZAN EZIK; NOLANAHI ERE, ERAIKIN 
SEGURUETAN EGIN BEHAR DA, ETA 
BIZTANLEEK AHALIK ETA GEHIEN 
URRUNDU BEHAR DUTE ATEETATIK 
ETA LEIHOETATIK 
 
SUTEAREN ONDORIOZ GAS TOXIKOAK 
SORTZEN BADIRA, HODEI TOXIKOAK 
KUTSATUTAKO ALDERDIAN 
KOMENIGARRIA IZATEN DA 
BIZTANLEAK KONFINATZEA 
 

 
GOMENDAGARRIA ALERTA-
EGOERAKO ALDERDI OSOAN 
 
 
 

 
URRUTIRATZEA 

 
ERRADIAZIOAREN ERAGIN GEHIEN 
JASAN DEZAKETEN PERTSONAK 
POLIKI-POLIKI URRUTIRATU BEHAR 
DIRA 
 

 
EZ DA EGOKIA  

 
EBAKUAZIOA 

 
EZ DA EGOKIA 
 

 
EZ DA EGOKIA 
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3.4.1.2. Gainpresioa 
 
Eztanda bat-batean bada, ez da denborarik egongo ezer egiteko. Hala ere, eztanda gertatuko dela aurreikusi 
badaiteke, honako neurriak hartuko dira: 
 

JARDUERAK ESKU HARTZEKO ALDERDIA ALERTA-EGOERAKO ALDERDIA 

 
SARBIDE-KONTROLA 

 
ESKU HARTZEKO ALDERDI OSOAN 
 

 
ALERTA-EGOERAKO ALDERDI OSOAN 

 
KONFINAMENDUA 

 
EZ DA EGOKIA, ERAIKINEI KALTE 
LARRIAK EGITEKO GAINPRESIOAREN 
ATARI-MAILA GAINDITU DELAKO, ETA, 
HORTAZ, ERAIKINAREN ATALAK 
ASKATU ETA BARRUAN DAUDEN 
PERTSONAK ARRISKUAN EGON 
DAITEZKEELAKO 

 
KONFINATZEA NEURRI EGOKIA DA 
BEIRAK PUSKATZEKO ARRISKUA 
DAGO ETA, BERAZ, HOBE DA 
LEIHOETATIK ETA PARAMENTU 
AHULETATIK URRUTIRATZEA 
 

 
URRUTIRATZEA 

 
KOMENIGARRIA DA TOKI/ALDERDI 
SEGURUETARA URRUTIRATZEA,  
EZTANDAK BOTATAKO 
JAURTIGAIETATIK BABESTEKO 
 

 
EZ DA BEHARREZKOA 

 
EBAKUAZIOA 

 
EZ DA EGOKIA 
 

 
EZ DA EGOKIA 
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3.4.1.3. Kontzentrazio toxikoa 
 

Istripu batean gas toxikoak sakabanatzen badira, honako neurri hauek hartu behar dira biztanleak 
babesteko: 

JARDUERAK ESKU HARTZEKO ALDERDIA ALERTA-EGOERAKO ALDERDIA 

 
SARBIDE-KONTROLA 

 
ESKU HARTZEKO ALDERDI OSOAN 
 

 
ALERTA-EGOERAKO ALDERDI OSOAN 

 
KONFINAMENDUA 

 
EGOKIA DA ALDERDI OSOAN, 
URRUTIRATZEA GOMENDATZEN 
DENEAN IZAN EZIK 

 
EGOKIA DA KASU GUZTIETAN, ZEREN, 
KANPOKO KONTZENTRAZIOA IPVS-TIK 
BEHERAKOA DENEAN, ERAIKINEN 
BARRUALDEAN EZ BAITA DOSI 
TOXIKOETARA IRITSIKO 
 

 
URRUTIRATZEA 

 
URRUTIRATZEA GOMENDAGARRIA 
IZAN LITEKE TXANO-HODEIEN 
NORABIDEAN KOKATUTA DAUDEN 
KOLEKTIKOAK (UMEAK, ZAHARRAK, 
ETAB.) ISTRIPUAREN INGURUAN 
KOKATUTA EGONEZ GERO: 
- ARRISKUAREN ERAGINPEAN 
HOGEITA HAMAR MINUTU BAINO 
GEHIAGO EGONGO DIRELA 
AURREIKUSTEN DENEAN 
- BIZTANLEAK URRUTIRATZEKO, 
AIRE-MASA TOXIKOAREN ZEHARKAKO 
NORABIDEAN JOAN AHAL DENEAN 
 

 
EZ DA EGOKIA  

 
EBAKUAZIOA 

 
EZ DA EGOKIA 
 

 
EZ DA EGOKIA 
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3.4.2. Ekintza-taldeen autobabesa 
 
Ekintza-taldeen barruan, honako hauek bereizi ditugu, babes-neurriak zehazte aldera: 
 

 Esku hartzeko taldeak: esku hartzeko taldeak dira, istripuari (suteari, ihesari, isuriari…) aurre egiteko, istripua 
izan den tokian aritzen direnak, haren ondorioak kontrolatzeko, gutxitzeko edo indargabetzeko.   

 Bestelako ekintza-taldeak: talde honen barruan daude osasun-arloko taldeak, osasun publikokoak, 
segurtasuneko taldeak, etab. 

 
Ekintza-taldeek hartu beharreko babes-neurriak honako hauek izango dira, betiere, istripuaren nondik 
norakoak ikusita: 

 
3.4.2.1. Bero-erradiazioa 
 
∗ Esku hartzeko taldeak 

- Suteei aurre egiteko jantzi osoak. 
- Arnasketa autonomoko ekipoak. 

∗ Bestelako ekintza-taldeak 
- Esku hartzeko alderdian ez sartzea, eta itxaroteko tokietan gelditzea. 

 
3.4.2.2. Likido korrosiboen eraginpean egotea 
 
∗ Esku hartzeko taldeak 

- Zipriztinen aukako jantzi osoak (II MAILA), eskularruekin eta botekin. 
∗ Bestelako ekintza-taldeak 

- Esku hartzeko alderdian ez sartzea, eta itxaroteko tokietan gelditzea. 
 

3.4.2.3. Kontzentrazio toxikoa 
 
∗ Esku hartzeko taldeak 

- NBQ babes-jantziak (gasaren aurkako III MAILA), komunikazioko ekipo bereziarekin. 
∗ Bestelako ekintza-taldeak 

- Itxaroteko tokietan gelditzea. Esku hartzeko alderdian ez sartzea, aginte-postu aurreratuko zuzendariaren –
edo, bestela, esku hartzeko taldeko arduradunaren– jakinarazpenik/baimenik izan gabe. 

- Esku hartzeko alderdian sartzea behar-beharrezkoa denean: 
- ERA babes-ekipoa erabiltzea, baita maskarak, eskularruak eta abarrekoak ere. 
- Ahalik eta denbora gutxien egotea barruan. 
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3.4.3. Ingurumena babestea 
 
Hauek dira ingurumena babesteko kontuan izango diren irizpideak: 
 
- Lurrun/ke toxikoak 

· Lurrun/ke toxikoak ura langarreztatuz lurreratzea.   
· Kutsatutako ura kanalizazioetara bideratzea eta bertan geldiaraztea eta jasotzea. 

- Ingurumenerako toxikoak/korrosiboak/kaltegarriak diren likidoen isurketak 
· Isurketa gehiago zabal dadin nola edo hala eragoztea. 
· Isurketa neutralizatzea. 

 
3.4.4. Ondasunak babestea 
 
3.4.4.1. Bero-erradiazioa 
 
Bero-erradiazioak kalte hauek eragin ditzake ondasunetan: 
 

· Material erregaiak dauden tokian zeharkako suteak piztea. 
· Sugarrek hartuta dauden edo bero-erradiazio sakona jasan duten ekipoak edo egiturak itxuragabetzea edo 

hondatzea, eta, ondorioz, ekipoak, BLEVEak eta abar suntsitzea. 
 
Ondasunek izandako kalteak gutxitzeko, honako neurri hauek har daitezke: 
 

· Erradiazioaren eraginpean dauden materialak, egiturak/ekipoak hoztea, sutea zabal ez dadin. 
· Erradiazioaren eraginpean dauden biltegiak hoztea, BLEVE eztandarik egon ez dadin edo hondatu ez daitezen. 
· Erradiazioaren eraginpean dauden material erregaiak kentzea. 

 
3.4.4.2. Gainpresioa 
 
Eztanda bat-batean bada, ez da denborarik egongo ezer egiteko. Alabaina, eztandaren ondorioz, kaltetuta geratuko dira 
aldameneko eraikinen egiturak, eta, hortaz, gerta daiteke eraikin horiek osorik edo zati batean lurreratzea edota 
erortzea; hori oso arriskutsua izan daiteke pertsonentzat, eta, beraz, babes-neurriak pertsonak babestera zuzendu 
beharko dira.  Horrez gain, neurriak hartuko dira eztandaren ondorioz sor daitezkeen suteak kontrolatzeko eta itzaltzeko. 
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3.4.4.3. Kontzentrazio toxikoa/korrosiboa 
 
Gas edo lurrun toxikoen/korrosiboen kontzentrazioak nekez kaltetuko ditu ondasunak edo ekipoak; hala ere, honakoa 
eragin dezake: 
 

· Kutsadura 
· Korrosioa. 

 
Nolanahi ere, biztanleak eta ingurunea babesteko neurriak planifikatzeko irizpideetan, kontuan hartuko dira istripua 
gertatzen denean hartu beharreko neurriak (gehienbat, gasen/lurrunen hodeia lurra botatzea).  
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4.  PLANIFIKATU BEHARREKO ALDERDIAK 

 
 
 
Idatz-zati honetan, planifikatu beharreko alderdiak zehaztu dira. Planifikatu beharreko alderdiak dira istripuak kaltetutako 
aldeak eta kaltea erraz jasan dezaketen osagaien inbentarioa. 
 
Planifikatu beharreko alderdiak zehazteko, urrats hauek egin dira:  
 
4.1. ISTRIPU-EGOERAK 
 
Hirugarren kapituluan deskribatutako arriskuen identifikazioa, kloroa biltegiratzeko instalazioekin zerikusia duten istripu-
egoera hauetan zehazten da: 
 
1. Segundoko 0,1 kg Cl2-k etengabe ihes egitea (lurrunketa-abiadura: 0,03 kg/s) 
2. Segundoko 1 kg Cl2-k etengabe ihes egitea (lurrunketa-abiadura: 0,29 kg/s) 
3. Segundoko 3,5 kg Cl2-k etengabe ihes egitea (lurrunketa-abiadura: 1,01 kg/s) 
4. 100 kg-ko Cl2 botilatik kloroak erabat ihes egitea (15,6 kg lurruntzen dira) 
5. 500 kg-ko Cl2 botila handitik kloroak erabat ihes egitea (78,2 kg lurruntzen dira) 
6. 1.000 kg-ko Cl2 botila handitik kloroak erabat ihes egitea (156,5 kg lurruntzen dira) 
7. 400 kg Cl2 dituen likidotzeko gailua pitzatzea (20,5 kg lurruntzen dira). 
 
4.2. ISTRIPU-EGOEREN IRISMENAREN ETA ONDORIOEN LABURPENA 
 

Istripuak ondorioen arabera sailkatu dira, istripu larrietan gai arriskutsuak tarteko direnean sortzen diren 
arriskuak kontrolatzeko eta planifikatzeko Babes Zibilaren Oinarrizko Gidalerroaren zirriborroan adierazitakoa 
betez. 

 
 1. kategoria: aurreikuspenen arabera, istripu hauen ondorio bakarra da istripua izandako tokian kalte materialak 

izango direla; kanpoaldean, berriz, ez da batere kalterik egongo. 
 
 2. kategoria: aurreikuspenen arabera, istripu hauen ondorioz, kalte materialak eta biktimak egon daitezke 

establezimenduan; bestalde, kanpoaldean izango diren ondorio bakarrak hauek dira: kalte arinak eta ondorio 
txarrak ingurumenean. 

 
 3. kategoria: aurreikuspenen arabera, istripu hauen ondorioz, biktimak, kalte material larriak eta ingurumenerako 

aldaketa larriak egongo dira alderdi zabaletan eta establezimenduaren kanpoaldean. 
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Istripuen ondorioak zehazteko, egoera meteorologiko hauek hartu dira aintzat:  
 

- Tenperatura: 15º C 
- Hezetasun erlatiboa: %75 
- Haizearen abiadura: 5 m/s 
- Egonkortasun atmosferikoa: D (neutroa) 

 
Atari-balio hauek erabili dira toxikotasuna neurtzeko: 

 
- Kloroaren IPVS: 10 ppm 

 
Taula honetan, istripu-egoeren laburpena dago; istripuen ondorioa zenbaterainokoa den (esku hartzeko alderdiak eta 
alerta-egoerako alderdiak) eta istripua, ondorioen arabera, nola sailkatu den ere jaso da. 
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ISTRIPUEN IRISMENA ETA ONDORIOAK 

ISTRIPUAREN DESKRIBAPENA IRISMENA 

Zk. ISTRIPU-EGOERA GERTAERA 
ARRISKUTSUA 

Esku hartzeko al. 
(m) 

Alerta-egoerako al. 
(m)  

KAT. 

A 
Segundoko 0,1 kg Cl2-k etengabe ihes egitea eta, ondoren, sakabanatzea 
(lurrunketa-abiadura = 0,03 kg/s) Kloro-hodei toxikoa 75 (D5) 200 (D5) 2 

B 
Segundoko 1 kg Cl2-k etengabe ihes egitea eta, ondoren, sakabanatzea 
(lurrunketa-abiadura = 0,29 kg/s) Kloro-hodei toxikoa 325 (D5) 825 (D5) 2 

C 
Segundoko 3,5 kg Cl2-k etengabe ihes egitea eta, ondoren, sakabanatzea 
(lurrunketa-abiadura = 3,5 kg/s) 

Nube Tóxica de Cloro«Kloro-hodei 
toxikoa 

750 (D5) 1.800 (D5) 3 

D 
100 kg-ko Cl2 botila handitik kloroak erabat ihes egitea eta, ondoren, sakabanatzea 
(lurrundutako kloroa = 15,6 kg) 

Nube Tóxica de Cloro«Kloro-hodei 
toxikoa 

625 (D5) 1.075 (D5) 3 

E 
500 kg-ko Cl2 botila handitik kloroak erabat ihes egitea eta, ondoren, sakabanatzea  
(lurrundutako kloroa = 78,2 kg) 

Nube Tóxica de Cloro«Kloro-hodei 
toxikoa 

1.150 (D5) 1.975 (D5) 3 

F 
1.000 kg-ko Cl2 botila handitik kloroak erabat ihes egitea eta, ondoren, sakabanatzea  
(lurrundutako kloroa = 156,5 kg) 

Nube Tóxica de Cloro«Kloro-hodei 
toxikoa 

1.500 (D5) 2.575 (D5) 3 

G 
400 kg Cl2 dituen likidotzeko gailua pitzatzea eta, ondoren, kloroa sakabanatzea 
(lurrundutako kloroa = 20,5 kg) 

Nube Tóxica de Cloro«Kloro-hodei 
toxikoa 

700(D5) 1.200 (D5) 3 
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4.3. PLANIFIKATU BEHARREKO ALDERDIAK 
 
Instalazioan aztertu diren istripu-egoerek kloro-hodei toxikoak sortzen dituzte; hodei horiek, ordea, norainoko ezberdinak 
dituzte ihes egindako kloro-kantitatea, ihes-mota (etengabekoa, aldiunekoa, kloro likidokoa, kloro gasekoa, e.a.), 
baldintza atmosferikoak eta lurraren konfigurazioa kontuan hartuta. 
 
Ihesa zein motakoa den begiratuz gero (etengabekoa edo aldiunekoa), kontuan izan behar dugu bat-bateko ihesaren 
ondorioz sortzen diren kloro-hodeiak urrun xamar zabaltzen direla; hodeiak eremu horretan ematen duen denbora, 
ostera, laburra da (5 eta 15 minutu bitartekoa). 
 
Bestalde, hodeiaren norainokoa kloroaren ezaugarriek (dentsitatea eta erreaktibotasuna) baldintzatzen dute: 

- Kloro-hodeiak oso gutxitan heltzen dira 100 metrotik gorako altuerara eta, beraz, ez da uste kota hori baino 
gehiagoko elementu geografikoak gaindituko dituztenik. 

- Kloroak mugitu ahala erreakzionatzen du eta, beraz, hodeiaren benetako norainokoa simulazio-modeloetan 
estimatzen dena baino txikiagoa da (modelo horietan gaiak gas inerte gisa hartzen dira). 

 
Hala ere, segurtasunari begira, EHER, S.A. enpresaren instalazioren batean kloro-ihesa gertatzen bada, larrialdiaren 
hasierako uneetan aplikatu beharreko babes-neurriak zehazte eta planifikatze aldera, istripu-egoera bat finkatu da eta, 
haren barruan, esku hartzeko eta alerta-egoerako alderdiak, 1.500 eta 2.600 metrokoak, hurrenez hurren (aurreikusitako 
egoerarik txarrenari dagozkio).  Distantzia horiek EHER enpresako edozein istripu-egoeretan lor daitezkeen gehieneko 
norainokoak adierazten dituzte. Hona hemen planifikatu beharreko alderdiak: 

 
- Esku hartzeko alderdiak Epele, Lastaola eta Ibarluze industrialdeak hartzen ditu barne, bai eta inguruetako 

auzoak ere (Epele, Lastaola eta Fagollaga). 
- Alerta-egoerako alderdiaren barruan aurrerago aipatzen diren industrialdeez eta auzoez gain Eziago eta 

Zikuñaga industrialdeak eta biztanle gutxi dituzten auzo batzuk ere badaude.  
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5.  BABES-NEURRIAK ZEHAZTEA ETA PLANIFIKATZEA 

 
 
Idatz-zati honetan, hainbat babes-neurri zehaztu eta planifikatu da, istripu larriek izan ditzaketen ondorioak saihesteko 
edota arintzeko; hain zuzen, honako hauek hartu dira kontuan: 
 

· Biztanleak oro har. 
· Ekintza-taldeetako langileak. 
· Ingurumena. 
· Instalazioak (norberarenak edo besteenak). 

 
Babes-neurri horiek kloro-ihesa eta sakabanatzea gertatuz gero esku hartzeko alderdirako eta alerta-egoerako 
alderdirako definitu diren gehieneko norainokoetara heltzean aplikatuko dira. 
 
Benetako istripu-egoera batean, neurriak baldintzen (istripu-motaren, tartean dauden kopuruen, baldintza 
meteorologikoen, etab) araberakoak izango dira. Bestelako datuen berri jakin heinean, horien bidez istripuaren egoera 
eta bilakaera zehatzago “azaltzeko” modua badago, esku hartzeko eta alerta-egoerako alderdien irismena aldatu ahal 
izango da eta, orobat, biztanleak erne jarri eta hartu beharreko neurriak aldatu ahal izango dira, betiere, benetako 
egoera aintzat hartuta. 
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IHES TOXIKOA 
(EA= 1.500 m / AA=2.600 m) 

 
 ISTRIPU-MOTAK  
 • 0,1 kg KLOROK ETENGABE IHES EGITEA (EA = 75 m / AA = 200 m) 

• 1 kg KLOROK ETENGABE IHES EGITEA (EA = 325 m / AA = 825 m) 
• 3,5 kg KLOROK ETENGABE IHES EGITEA (EA = 750 m / AA = 1.800 m) 
• 100 KG-KO BOTILA HANDITIK KLOROAK ERABAT (ALDIUNEAN) IHES EGITEA (EA = 625 m / AA = 1.075 m) 
• 500 KG-KO BOTILA HANDITIK KLOROAK ERABAT (ALDIUNEAN) IHES EGITEA (EA = 1.150 m / AA = 1.975 m) 
• 1.000 KG-KO BOTILA HANDITIK KLOROAK ERABAT (ALDIUNEAN) IHES EGITEA (EA = 1.500 m / AA = 2.575m) 
• LIKIDOTZEKO GAILUA ERABAT APURTZEA (400 KG KLORO) (EA = 700 m / AA = 1.200 m) 

 

 
BIZTANLEEN BABESA 

BABES-NEURRIAK 
 

PLANIFIKATU BEHARREKO 
ALDERDIA 

ISTRIPUAREN BALDINTZAK 
 

AL
AR

MA
 

SA
RB

ID
E-

KO
NT

RO
LA

 

KO
NF

IN
AM

EN
DU

A 

UR
RU

TI
RA

TZ
EA

 

EB
AK

UA
ZI

OA
 

EHER INSTALAZIOA DENAK 

EPELE ETA LASTAOLA AUZOAK 
EPELE INDUSTRIALDEA 

KLOROAK ETENGABE IHES EGITEA (> 1 Kg) 
BOTILA HANDIETATIK KLOROAK ALDIUNEAN IHES 
EGITEA 
LIKIDOTZEKO GAILUA ERABAT APURTZEA 

 750 m 
KLOROAK ETENGABE IHES EGITEA (> 3 Kg) 
BOTILA HANDIETATIK KLOROAK ALDIUNEAN IHES 
EGITEA 
LIKIDOTZEKO GAILUA ERABAT APURTZEA 

 1.200 m BOTILA HANDITIK KLOROAK IHES EGITEA (> 500 kg) 

EA 

 1.500 m BOTILA HANDITIK KLOROAK IHES EGITEA (> 1.000 kg) 

BAI BAI BAI EZ* EZ 

EPELE INDUSTRIALDEA DENAK 

 1.000 m 
KLOROAK ETENGABE IHES EGITEA (> 1 Kg) 
BOTILA HANDIETATIK KLOROAK ALDIUNEAN IHES 
EGITEA 

LIKIDOTZEKO GAILUA ERABAT APURTZEA 

 2.000 m BOTILA HANDITIK KLOROAK IHES EGITEA (> 500 kg) 

AA 

 2.600 m BOTILA HANDITIK KLOROAK IHES EGITEA (> 1.000 kg) 

BAI BAI BAI EZ EZ 

* GERTA DAITEKE HURBILEKO ERAIKINETATIK ETA/EDO ERAIKIN KOLEKTIBO SENTIKORRETATIK URRUTIRATU BEHAR IZATEA 
 

EKINTZA-TALDEEN BABESA 
 
ESKU HARTZEKO TALDEAK: 

 NBQ BABES-JANTZIAK (GASAREN AURKAKO III MAILA) 
 ARNASKETA AUTONOMOKO EKIPOA 
 SUTEEN AURKAKO EKIPO OSOA (SUTEA GERTATUZ GERO) 

BESTELAKO EKINTZA-TALDEAK: 
 ITXAROTEKO GUNEETAN GELDITZEA (ESKU HARTZEKO ALDERDITIK KANPOKO) 

 
INGURUMENAREN BABESA 

 
 KEAK/LURRUNAK URA LAINOZTATUZ KENTZEA 
 KUTSATUTAKO URA KANALIZATU ETA GELDIARAZTEA 

 
ONDASUNEN BABESA 

 
(NEURRI BEREZIRIK EZ) 

 

 

 

ELECTROQUÍMICA DE HERNANI, S.A. 
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6. PLANAREN EGITURA ETA ANTOLAMENDUA 

 
 
6.1. ANTOLAMENDUAREN ESKEMA 
 
Kanpoko Larrialdietarako Plan honek zuzentzeko eta jarduteko duen egitura eskema honetan jaso da:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZUZENDARITZA-EGITURA 

3. EGOERA 

EKZI 

EKZ AHOLKU 

BATZORDEA 

ZUZENDARITZA 

BATZORDEA 

PLANAREN 
ZUZENDARITZA 

INFORMAZIOKO 
KABINETEA 

JARDUTEKO EGITURA 

                                     EKINTZA TALDEAK 

TALDE 

LOGISTIKOA 

LAGUNTZA 

TEKNIKOKO 

TALDEA

SEGURTASUN 

TALDEA 

OSASUN TALDEA ESKU HARTZEKO 

TALDEA 

AGINTE POSTU 
AURRERATUA 
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6.2. EGINKIZUNAK ETA ERANTZUKIZUNAK 
 
6.2.1. Planaren Zuzendaritza 
 
Kanpoko Larrialdietarako Plan honen koordinazioa eta zuzendaritza bakarra Herrizaingo sailburuari dagokio, egoeren 
larritasuna ikusita plana abian jartzen den guztietan, Larrialdiak kudeatzeko Legeak 21. artikuluan xedatutakoari kalterik 
egin gabe.  
 
Kanpoko Larrialdietarako Plan honen zuzendariak Aholku Batzordearen laguntza izango du, eta zeregin hori batzorde 
horren zuzendariak egingo du, Larrialdiak kudeatzeko Legeak 19. artikuluan, eta dagoen larrialdiak duen garrantziaren 
arabera, ematen dizkion eskumen eta ahalmen guztiekin. 
 
Planaren zuzendariak zeregin hauek bete beharko ditu: 
 

a) Plana aktibatzeko eta aplikatzeko agintzea, eta, orobat, istripuaren egoera edota kategoria adieraztea. 
b) Aholku Batzordeko kideak, ekintza-taldeetako arduradunak eta Aginte Postu Aurreratuko arduradunak 

izendatzea. 
c) Aholku Batzordeko kide guztiei edo batzuei –larrialdiaren garrantziaren arabera– eta Informazioko Kabineteari 

dei egitea. Aholku Batzordeko gutxieneko osaera 1196/2003 Errege Dekretua, Istripu larrietan gai arriskutsuak 
tarteko direnean sortzen diren arriskuak kontrolatzeko eta planifikatzeko Babes Zibilaren Oinarrizko 
Gidalerroaren arabera izango da. 

d) Kasu bakoitzean zehaztea zein agintariri jakinarazi behar zaion pertsonei edo ondasunei kalte egin 
diezaiekeen zerbait edo bide-sarearen ohiko funtzionamendua larriki alda dezakeen zerbait gertatu dela. 

e) Aholku Batzordearen aholkuei jarraiki, larrialdiari aurre egite aldera une bakoitzean komenigarrienak diren 
jarduerak egiteko agintzea, eta biztanleak, guztion ondarea, ondasunak eta larrialdian esku hartzen ari diren 
langileak babesteko neurriak ezartzea, bai eta ibilgailuen trafikoa arinago joan dadin behar diren neurriak ere. 

f) Istripua konpontzeko tarteko diren pertsona publiko eta pribatu guztiek egin beharreko jarduerak koordinatzea. 
g) Berak –edo berak eskuordetutako agenteren batek– agindu orokorrak eta partikularrak ematea, eta, 

larrialdiaren norainokoa ikusita egoki bada, bortxazko neurriak ere bai. 
h) Larrialdia dagoen bitartean, gizarteko komunikabideen bitartez biztanleei eman beharreko informazioa 

zehaztea eta koordinatzea, bai eta Planaren Zuzendaritzak eskueran dituen bestelako baliabideak ere. 
i) Plana benetan ezarriko dela, eraginkorra izango dela eta eguneratuko dela ziurtatzea. 
j) Larrialdia bukatu dela eta egoera lehenagokoa dela adieraztea, eta, hartara, helburu guztiak bete ondoren, 

Plana desaktibatzea eta larrialdia izan den bitartean erabili diren bitartekoak eta baliabideak geldiaraztea. 
k) Babes Zibilaren Zuzendaritza Nagusiari izandako istripuaren berri ematea. 

 
Herrizaingo sailburuaren zuzendaritzako erabakiak nagusituko dira lurraldeko beste edozein agintari publikoren 
zuzendaritzako eginkizunen aurrean, eta Autonomia Erkidegoko bestelako plan-zuzendarien edota koordinatzaileen 
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zereginen aurrean ere bai; eta, hargatik, hark koordinatuko du gainerako agintarien eta plan-zuzendarien eskumenak 
nola erabili. 
 
Larrialdia handi-handia denean, Herrizaingo sailburuordeak edo Larrialdiei Aurregiteko zuzendariak jarri ahal izango dute 
plana abian, baina ahalik eta arinen jakinarazi beharko diote Herrizaingo sailburuari. 
 
6.2.2. Zuzendaritza Batzordea 
 
Egoera oso larria bada eta Autonomiaz gaindiko interesa ere kalteturik badago, Barne Ministroak egingo du 
adierazpena, Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo sailburuak eskatuta; bestela, Gobernuaren delegatuak egingo du, beraren 
ekimenez egin ere. 
 
Horrelako egoeretan, Plana Zuzentzeko Batzordea eratuko da, eta Herrizaingo sailburuak eta Barne Ministerioaren 
ordezkariak osatuko dute. 
 
6.2.3. Aholku Batzordea 
 
Planaren zuzendariak, larrialdiaren egoera kontuan izanda, Aholku Batzordea bilduko du, aholku eman dezan, eta 
istripuaren egoera eta larrialdiaren bilakaera azter dezan. 
 
Honako hauek osatuko dute: 
 
a) Herrizaingo Saila 

· Herrizaingo sailburuordea 
· Larrialdiei Aurregiteko zuzendaria 
· Herritarren Segurtasunerako zuzendaria 
· Trafiko zuzendaria 

b) Industria, Merkataritza eta Turismo Saila 
· Industria Administrazioko zuzendaria 

c) Osasun Saila 
· Osasun Publikoko zuzendaria 
· Osakidetzaren Emergentzietako zuzendaria 

d) Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Saila 
· Ingurumenaren Kalitatearen zuzendaria 

e) Gipuzkoako Foru Aldundia 
· Lehendakaritzako diputatua 

 
f) Hernaniko Udaleko ordezkaria 
g) Estatuko Administrazioa 
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· Gobernuaren Gipuzkoako Ordezkaritza edo Ordezkariordetzaren ordezkaria 
h) Electroquímica de Hernani, S.A. enpresaren ordezkaria 
i) Ekintza-taldeetako buruak 
j) Herrizaingo sailburuak deitzen dituenak, hala nola, Euskal Autonomia Erkidegoko Babes Zibilerako Batzordeko 

kideak eta batzordean egon beharrekotzat jotzen diren horiek. 
 
6.2.4. Informazioko Kabinetea 
 
Informazioko Kabinetea Plan Zuzendaritzaren menpean egongo da zuzen-zuzenean, eta Ekintzak Koordinatzeko 
Zentroan (EKZn) kokatuko da; bera izango da informazio ofiziala emateko baimena izango duen bakarra. Eginkizun 
hauek izango ditu: 
 

a) Istripuaren eta haren bilakaeraren gaineko informazioa biltzea. 
b) Zuzendariak emandako aginduak eta gomendioak komunikabideen bitartez zabaltzea. 
c) Larrialdiari buruzko informazio orokorra zentralizatzea, koordinatzea eta prestatzea, eta gizarteko 

komunikabideei ematea. 
d) Hala eskatzen duten erakundeei larrialdiaren berri ematea. 
e) Tartean dauden biztanleen senideei informazio pertsonala ematea.  

 
Herrizaingo Saileko sailburuaren Kabineteko zuzendariak eta Electroquímica de Hernani, S.A. enpresak izendatutako 
arduradunak osatuko dute kabinetea. 
 
6.2.5. EKZ (Ekintzak Koordinatzeko Zentroa) 
 
Ekintzak Koordinatzeko Zentroa (EKZ) Planaren Zuzendaritzaren aginte-postua da. Zentro horretatik egin behar dira 
informazioa zabaltzeko, koordinatzeko eta zentralizatzeko lanak, larrialdiaren egoera ebaluatze aldera; eta, era berean, 
berak jakinarazi behar ditu larrialdian aplikatu behar diren erabakiak eta berak jarri behar ditu harremanetan Planaren 
Zuzendaritza eta zuzendaritzako edo kontrolerako dauden bestelako zentroak. 
 

a) Informazioko zentro iraunkorra izan behar du; hortaz, Ekintzak Koordinatzeko Zentroak hidrometeorologiari 
buruzko datuak jasotzeko terminalak izan behar ditu, informazioa izan behar  du Electroquímica de Hernani, 
S.A. enpresaren instalazioen, gai arriskutsuen eta gai horiek manipulatzen dituzten establezimenduen 
gainean, eta, halaber, informazioa izan behar du komunikabideen egoerari buruz, betiere, arriskuaren egoera 
etengabe baloratu ahal izateko. 

b) Zentroak jardueren berri jaso eta igorri behar du, eta beharrezkoak diren informazio-sistema eta datu-base 
guztiak kudeatu behar ditu. 

c) Tresna lagungarria izan behar du Planaren Zuzendaritzarentzat, erabakiak hartzerakoan eta aginduak eman 
eta gauzatzerakoan, eta, hartara, larrialdiari buruz jasotako informazio guztia prozesatu behar du. 
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Ekintzak Koordinatzeko Zentroa Herrizaingo Sailak Donostian duen Larrialdiak Koordinatzeko Zentroan (SOS DEIAK-en) 
egongo da. 
 
Planaren zuzendaria eta Planaren Zuzendaritzako egitura Larrialdiak Koordinatzeko Gipuzkoako Zentroan bilduko dira. 
SOS-DEIAKen instalazioetan eratu ezik, Ekintzak Koordinatzeko Zentroak informazio-sistemen loturak eta luzapenak 
eduki beharko ditu bestelako zuzendaritza-zentroekin harremanetan jartzeko, horietatik, Planaren zuzendariak ekintzak 
zuzendu eta koordinatu ahal izan ditzan. 
 
6.2.6. EKZI (Ekintzak Koordinatzeko Zentro Integratua) eratzea 
 
Hala behar izanez gero, Ekintzak Koordinatzeko Zentroan Barne Ministerioaren ordezkari bat sartu eta, Ekintzak 
Koordinatzeko Zentro Integratu (EKZI) bilakatuko da; hala, batetik, larrialdia zuzenduko eta koordinatuko du eta, bestetik, 
larrialdia Autonomiaz gaindiko interesak kaltetzen dituela jotzen bada, erantzukizunak dagozkionari emango dizkio. 
 
Hasieran, behintzat, Ekintzak Koordinatzeko Zentro Integratua Ekintzak Koordinatzeko Zentroa kokatutako toki berean 
egongo da; eta Planaren zuzendariak horrela eskatzen duenean edota larrialdia Autonomiaz gaindiko interesak kaltetzen 
dituenean jarriko da abian. 
 
Ekintzak Koordinatzeko Zentro Integratuan Zuzendaritza Batzordea, Aholku Batzordea eta Informazioko Kabinetea 
egongo dira.  
 
6.2.7. Aginte-postu aurreratua 
 
Istripuaren izaera eta larritasuna kontuan izanda, Planaren zuzendariak aginte-postu aurreratua (APA) ezarri ahal izango 
du, ekintza-taldeek larrialdia izandako tokian egiten dituzten lanak bertatik “in situ” koordinatzeko. Ekintza-taldeetako 
buruek edo arduradunek eta helburuak lortzeko ezinbestekoak diren erakundeetako buruek osatuko dute. 
 
Aginte-postu aurreratuaren xedea da larrialdia izandako lekuan dauden bitartekoen jarduerak eta baliabideak zuzentzea 
eta koordinatzea, betiere, Planaren zuzendariak emandako jarraibideak betez; horretarako, istripuaren bilakaeraren 
gaineko informazio sakona bidali beharko diote zuzendariari. 
 
Plan honen zuzendariak izendatuko du aginte-postu aurreratuaren zuzendaria. Zeregin hori Larrialdiak Koordinatzeko 
Zerbitzuko teknikariak beteko du, bera arduratzen baita istripuaren berri ematean abian jarritako ekintza-taktika 
zuzentzeaz. 
 
6.2.8. Ekintza-taldeak 
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Ekintza-taldeak dira larrialdia izandako tokian esku hartzen duten zerbitzu eta pertsona guztiak; larrialdiari modu 
koordinatuan aurre egiteko aurreikusi diren babesteko, esku hartzeko, laguntzeko, aztertzeko eta konpontzeko jarduerak 
egiten dituzte. 
 
Ekintza-taldeak antolatzeko oinarria Euskadiko Babes Zibilaren Planean jasotako larrialdi-mota guztietan izan ohi diren 
ekintza-zerbitzuak dira. Administrazioen zerbitzuak eta langileak eta, halaber, istripua izandako tokian ari diren 
herritarrak oro har Plan honen bidez eratuko diren ekintza-taldeetan sartuko dira. 
 
Aurreikuspenen arabera, bost ekintza-talde hauek egongo dira: 
 
6.2.8.1. Esku hartzeko taldea 
 
Talde honek esku hartzen duenean, istripuaren ondorioak indargabetzen, gutxitzen edota kontrolatzen ahaleginduko da, 
zuzenean joko du ondorio horien sorburura eta istripuaren bilakaera kalterako izan ez dadin edo areago zabaldu ez 
dadin saiatuko da. Eginkizun hauek izango ditu: 
 

a) Istripuaren ondorioak eta arriskuaren sorburuak kontrolatuko, gutxituko edo neutralizatuko ditu. 
b) Biktimak erreskatatu eta alderdi seguruak finkatuko ditu. 
c) Beste taldeekin lankidetzan arituko da, biztanleak babesteko neurriak hartzeko. 
d) Istripuari lotutako arriskuak aztertuko eta ebaluatuko ditu. 
e) Esku hartzeko arloa finkatzeko proposatuko du. 
f) Larrialdia kontrolatu ondoren, ezkutuan egon daitezkeen arriskuak begiratuko ditu. 
g) Aginte-postu aurreratuko zuzendariaren bidez, Planaren Zuzendaritzari aditzera emango dio dagoen 

arriskuaren eta izandako kalteen berri, eta egin beharreko jarduerek duten bideragarritasuna. 
 
Esku hartzeko taldean honako hauek egongo dira, betiere, taldeari emandako oinarrizko zereginen bat egiten badute:  
 

a) Donostiako Su Itzalketa eta Salbamendu Zerbitzuak.   
b) Electroquímica de Hernani, S.A. enpresaren instalazioko Barruko Larrialdietarako Planean aurreikusitako 

ekintza-taldea. 
c) Gipuzkoako Aldundiaren Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzua, beharrezkoa izanez gero. 

 
 

6.2.8.2. Osasun-taldea 
 
Talde honek osasun-arloko laguntza emango die istripuak kaltetutako pertsonei, eta mugitu gabe edukiko ditu, ospitale 
batera eraman arte; halaber, osasun publikoaren arloko babes- eta prebentzio-neurriak hartuko ditu. 
 
Eginkizun hauek izango ditu: 
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a) Larrialdietako osasun-laguntza emango die zauritutakoei. 
b) Hala behar duten zaurituak sailkatuko, geldiaraziko eta ebakuatuko ditu.  
c) Istripua izan duten pertsonak ospitaletara eramateko lanak koordinatuko ditu, eta ospitalean zaurituak hartzeko 

azpiegitura antolatzeko lana ere bai. 
d) Eskumena duten agintari judizialekin eta polizialekin lankidetzan, laguntza emango du gorpuak identifikatzeko, 

bai eta bestelako biktimak eta kaltetutakoak identifikatzeko ere. 
e) Sorospen-arloak eta basea zehaztuko ditu, talde logistikoarekin lankidetzan. 

f) Osasun-baldintzak ebaluatuko eta kontrolatuko ditu, istripuaren eragina izan dezaketen alderdietan.  Larrialdia 
kontrolpean dagoenean, osasun publikoan eragina izan dezaketen ezkutuko arriskuak begiratuko ditu. 

g) Neurriak proposatuko ditu, biztanleek denbora gutxiago eman dezaten arriskuen eraginpean. 
h) Istripuak kaltetutako biztanleei elementu terapeutikoak emango dizkie.  
i) Aginte-postu aurreratuko zuzendariaren bidez, benetako egoeraren berri emango dio Planaren Zuzendaritzari.  

 
Osasun-taldean honako hauek egongo dira: 
 

a) Osakidetzaren eta ekintza-alderdian lan egingo dutela ziurtatzen duten beste erakunde batzuen osasun-
laguntzako zerbitzuak. 

b) Osakidetzaren, Gurutze Gorriaren, DYAren eta biktima askoren osasun-garraioa ziurtatzen duten enpresa 
pribatuen osasun-ebakuazioko zerbitzuak. 

c) Eusko Jaurlaritzaren Osasun Saileko Osasun Publikoko Zuzendaritza. 
 
6.2.8.3. Segurtasun-taldea 
 
Talde honek herritarren segurtasuna bermatu beharko du alderdi arriskutsuetan, eta, era berean, zirkulazioa antolatu eta 
biktimak identifikatzeko lanetan laguntza eman beharko du. 
 
Eginkizun hauek izango ditu: 
 

a) Herritarren segurtasuna bermatu beharko du. 
b) Larrialdia izandako alderdira sartzeko bideak kontrolatuko ditu eta sarrera murriztuko du.  
c) Zirkulazioa antolatu beharko du, larrialdiko ekintzak eta jarduerak errazago egin ahal izan daitezen, eta, horrez 

gain, jendetzarik pilatu ez dadin eta horrek guztiak bide-sarean ondorio txarrik eduki ez dezan.  
d) Informazioko Kabineteak biztanleei ematen dien informazioa helarazten lagundu beharko du. 
e) Arriskuan dauden pertsonak premiaz ebakuatzen eta urrutiratzen lagundu beharko du. 
f) Esku hartzeko taldeari biktimak erreskatatzen eta salbatzen lagundu beharko dio 
g) Biztanleentzako oharrak zabaltzen lagundu beharko du 
h) Bere eskumenen arabera, hilotzak eta biktimak identifikatu beharko ditu. 
i) Ekintza-taldeetako kideei nora joan behar duten adierazi beharko die. 
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j) Aginte-postu aurreratuko zuzendariaren bidez, txostenak igorriko dizkio Planaren Zuzendaritzari.  
k) Bere eskumenekoak diren bestelako eginkizunak burutu beharko ditu 

 
Talde hau Ertzaintzaren bitartekoek eta Hernaniko Udaleko udaltzainek eratuko dute. 
 
6.2.8.4. Talde logistikoa 
 
Talde honen zeregina ekintza-taldeen jarduerak eta gertaeraren bilakaeraren ondorioz egin behar diren gainerakoak 
garatzeko beharrezko ekipamendu eta hornidura guztiez arduratzea da.  
 
Bere eginkizunak, hurrengo atal hauetan zehazten dira: 

a) Lan-ekipamendu bereziak esku hartzeko taldeak berak edo laguntza teknikoko taldeak finkatzen duen esku 
hartzeko taldean sartzeko kudeaketa-lanak egitea. 

b) Beharrak ebaluatzen laguntzea, bai esku-hartzeak hobeto garatzeko, bai biztanleei laguntzeko beharrezkoak 
diren ekipamendu eta hornidurak zehazteko. 

c) Larrialdietarako aterpea, dagozkion hornidurak eta horiek biztanleengana nola garraiatu kudeatzea. Halaber, 
biltzeko guneak ere finkatuko ditu, ebakuazioa egitea beharrezkoa izanez gero. 

d) Planaren Zuzendaritzari egindako kudeaketen eta zereginen emaitzak adieraztea. 
 
Talde hau SOS-DEIAK larrialdiak koordinatzeko zentroetan eta Hernaniko udalean integratzen diren taldeez hornitzen 
da. 
 
6.2.8.5. Laguntza teknikoko taldea 
 
Talde hau Planaren Zuzendaritzaren esanetara dagoen organoa da. Bere helburua honakoen inguruan aholku teknikoa 
ematea da: istripuaren egoerak duen bilakaera posiblea, horrek izan dezakeen norainokoa, har daitezkeen neurri 
zuzentzaileak eta konponketa-neurriak, istripuak eragiten dituen arrazoiaren kontrola edo horren ondorioak murrizteko 
modua, eta eragindako oinarrizko zerbitzuen birgaitzea. 
 
Horretarako, ondoko jardunok dagozkio: 
 

a) Istripuaren balizko ondorioak ebaluatzea: hodei toxikoa eta atmosfera leherkorrak nola eratu eta zabaltzen 
diren, eta horien osasunean edo ingurumenean zein ondorio dituzten. 

b) Aholkua ematea erabiltzen diren gai arriskutsuen izaerari, ezaugarriei eta manipulatzeko moduari buruz. 
c) Baimendutako kudeatzailearen bidez, hondakin toxiko edo arriskutsuak kudeatzeko erarik egokienaren 

inguruan aholkua ematea. 
d) Kutsadura ebaluatu eta kontrolatzea, ez bakarrik atmosferakoa, baizik eta baita uretakoa eta lurzoruetakoa 

ere. 
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e) Neurri horiek guztiak aplikatzeko beharrezkoak diren lan-talde eta ekipamendu berezien inguruko aholkua 
ematea. 

f) Larrialdiaren eta honi dagozkion jardunen jarraipen teknikoa egitea. 
g) Planaren Zuzendaritzari lortutako emaitzen berri ematea eta larrialdiaren bilakaeran sortzen diren beharrak 

zeintzuk diren jakinaraztea. 
 
Talde hau honako zuzendaritzetako teknikariek osatzen dute: 
 

a) Larrialdiei Aurregiteko Zuzendaritza 
b) Ingurumen Sailburuordetzako Ingurumenaren Kalitatearen Zuzendaritza 
c) Industria Administrazioko Zuzendaritza 
d) Trafiko Zuzendaritza 
e) Osasun Publikoko Zuzendaritza 

 
Halaber, taldeari gehituko zaizkio larrialdiko zuzendariaren ustez egokitzat hartzen diren pertsona guztiak. 
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7. PLANAREN ERAGINKORTASUNA 

 
 
 
7.1. ISTRIPUAK JAKINARAZTEKO BIDEAK ETA IRIZPIDEAK 
 
1254/1999 E.D.ko definizioaren arabera, istripu larria izango da E.D. horren eraginpean dagoen establezimendua 
funtzionamenduan dagoen bitartean kontrolatu gabeko prozesuaren ondorioz izaten den edozein gertaera, adibidez, 
ihesa edo isurketa, betiere, gertaera horrek, berehala edo aurrerago, arrisku larria badakarkie pertsonei, ondasunei eta 
ingurumenari nola establezimenduaren barruan hala kanpoaldean, eta tartean gai arriskutsu bat edo gehiago badaude. 
 
Gertatzen den istripu larri ororen berri eman behar da. Istripuaren berri emateko erantzukizuna larrialdi-egoera sortzean 
Electroquímica de Hernani, S.A. enpresaren instalazioan guardian dagoen Barruko Larrialdietarako Planaren 
zuzendariari dagokio. 
 
Halaber, jakinarazi egin beharko dira larriak izan ez arren ondorioak kanpoaldean ere badituzten istripuak eta biztanleak 
aztora ditzaketen istripuak, bai eta, istriputzat hartu ez arren, deskribatutako ondorioak izan ditzaketen gertaerak (alegia, 
zaratak, igorpenak, alarma-probak, suteak itzaltzeko praktikak, e.a.).  Gertaera horien inguruko jakinarazpenetan honako 
informazioa jasoko da: gertaeraren deskribapena, kokalekua, arrazoiak eta bere ondorioek izan dezaketen iraupena eta 
norainokoa. 
 
Istripu larriak Larrialdiak Koordinatzeko Zentroan (SOS-DEIAK) jakinaraziko dira eta horretarako, hurrengo orrialdean 
agertzen den komunikazio-protokoloa erabiliko da. 
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 KOMUNIKAZIO PROTOKOLOA 

(ARDURADUNAK SOS-DEIAK ZENTROARI EGIN BEHARREKO KOMUNIKAZIOA) 
(Telefonoz, eta hori izan ezean, irratiz) 

 

 
 SOS-DEIAK ELECTROQUÍMICA DE HERNANIRI  

 AURRERA ELECTROQUÍMICA DE HERNANI  
    

 HONAKOA GERTATU DA: 
SUTEA 
IHESA/ISURIA 
EZTANDA 

 

    

 INPLIKATUTAKO PRODUKTUA GAIA ETA KANTITATEA (gutxi gorabeherakoa. 
Adierazi magnitudearen ordena: kloroa)  

    

 LEKUA 
Kloro-biltegiak 
Eraikin nagusia 
Instalazio lagungarriak 
Bestelakoak 

 

    
    
 NOIZ?: GORABEHERA HASI DEN ORDUA  
    

 INSTALAZIOAREN KANPOALDEAN 
ERAGINIK BA AL DU EDO IZAN AL DEZAKE? BAI / EZ  

    

 ISTRIPUAREN MAILAREN BALORAZIOA 
1., 2. EDO 3. KATEGORIA (Ebaluazioa 

instalazioko arduradunak egingo du eta 
adierazgarria baino ez da izango) 

 

    

 ZAURITUAK / EZ DAGO ZAURITURIK HARRAPATUTA / ERRETA / INTOXIKATUTA / 
TRAUMATIZATUTA  

    

 HONAKOAK JAKINAREN GAINEAN DAUDE:  
INSTALAZIOKO ARDURADUNA 
KANPOKO ZERBITZUAK (suhiltzaileak, 

ATOFINA) 
 

    

 INGURUMEN BALDINTZAK HAIZEAREN INDARRA ETA NORABIDEA 
EURIA   

    
 HONAKOA ARDURATUKO DA LARRIALDI 

EGOERAZ:   
    

 
LARRIALDI EGOERAREN 

ARDURADUNAREKIN HARREMANETAN 
JARTZEKO TELEFONOA: 

  

 

 SOS-DEIAK ZENTROAN JASOTAKO INFORMAZIOA BERRIRO ESANGO DUTE, EGIAZTATZEKO, ETA 
DEIAK EGITEN HASIKO DIRA  
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7.2. KANPOKO LARRIALDIETARAKO PLANA AKTIBATZEKO IRIZPIDEAK 
 
Plan hau aktibatzeko moduko istripu larriak izango dira beren ondorioek establezimenduaren kanpoko aldean ere 
eragina izango dutela pentsatzera garamatzaten istripuak (2. eta 3. kategoriatan sailkatutako istripuak). 1. kategoriako 
istripuek ez dute justifikatzen Kanpoko Larrialdietarako Plana aktibatzea. Istripuaren ondorioak biztanleek ikusten 
dituztenean, Kanpoko Larrialdietarako Plana informatzeko baino ez da izango. 
 
Herrizaingo Saileko agintari eskudunak deklaratuko du Kanpoko Larrialdietarako Plana aktibatuta dagoela, jarraian 
aipatzen diren arduradunetakoren batek istripuaren norainokoa ebaluatu ondoren: 
 Electroquímica de Hernani, S.A. enpresaren Barruko Larrialdietarako Planaren zuzendariak 
 Donostiako Udaleko suhiltzaileen arduradunak 
 Larrialdiei Aurregiteko Zuzendaritzaren Larrialdietan Esku Hartzeko Zerbitzuko teknikariak 

 
7.3. JARDUKETA-MAILAK 
 
7.3.1. Larrialdiko faseak edo egoerak 
 
Istripuaren ezaugarriek eta horrek izan dituen edo izan ditzakeen ondorioek ekartzen dituzten esku hartzeko beharrak 
eta esku hartzeko bitartekoak kontuan hartuta, larrialdi-egoera hauetakoren bat ezarriko da: 
 
∗ 0 egoera 
 
Erabilgarri dauden bitartekoekin kontrolatu daitezkeen istripuei dagokie. Istripu hauek, gainera, ez dira arriskutsuak esku 
hartzeko lanekin zerikusirik ez duten pertsonentzat eta ez dute arrisku larrian jartzen ingurumena, ezta istripua gertatu 
den industri establezimendua bera osatzen duten ez beste ondasun batzuek ere. Mota honetako egoerak Barruko 
Larrialdietarako Planaren bidez eta/edo Larrialdiei Aurregiteko Zuzendaritzak helburu horrekin prestatu dituen operazio-
taktiken bidez koordinatuko dira. 
 
Operazio-taktika horiek Larrialdien Kudeaketari buruzko Legeak III. kapituluan, zorigaiztoko larrialdiak kudeatzeari 
buruzkoan, jasotzen diren jarduketa-protokoloak dira. Taktikak prestatu eta aplikatzeko oinarrizko irizpideak Lege 
horretako 26. artikuluan biltzen dira eta Herrizaingo sailburuaren 2001eko abuztuaren 1eko Aginduaren bidez onetsi 
ziren. Zehazki, industria-instalazioei dagozkienak aplikatuko dira: ‘Sute industriala (SG3)’ eta ‘Gai arriskutsuak 
erabiltzearen ondoriozko gertaera (KIMIKA). 
 
Aktibatutako operazio-taktikaren zuzendariak, istripuaren larritasuna kontuan hartuta eta ezarritako bideak erabilita, 
Herrizaingo Saileko agintari eskudunari helaraziko dio bere balorazioa eta honek operazio-egoera deklaratuko du. 
 
O egoera hau Barruko Larrialdietarako Planaren eta Kanpoko Larrialdietarako Planaren arteko fasea izango da. 
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∗ 1 egoera 
 
Eskura dauden esku hartzeko bitartekoekin kontrolatu daitezkeen arren, istripu hauei aurre egiteko beharrezkoa da 
istripuaren eragina jasaten duten edo jasan dezaketen pertsonak, ondasunak edo ingurumena babesteko neurriak abian 
jartzea. Egoera hori deklaratzea Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo sailburuari dagokio eta, hala egitean, Plana aktibatzen 
da. Larrialdiaren garrantzia kontuan hartuta, Planaren zuzendariak Planaren egitura partzialki aktibatu ahal izango du. 
 
∗ 2 egoera 
 
Egoera honi dagozkion istripuak kontrolatzeko, edo pertsonak, ondasunak edo ingurumena istripu horien eraginetik 
babesteko hartu beharreko neurriak abian jarri ahal izateko, ezinbestekoa da Plana erabat aktibatzea. Batzuetan, 
beharrezkoa izango da, baita ere, Planak esleituta ez dituen esku hartzeko bitartekoak erabiltzea; bitarteko horiek 
Estatuko Planaren bidez emango dira. 
 
∗ 3 egoera 
 
Barne ministroak esandakoari jarraiki, interes nazionalean eragina duten istripuei dagokie. Egoera honetan, Eusko 
Jaurlaritzaren Herrizaingo sailburuak agintari bat izendatuko du, Estatuko Administrazioko beste batekin batera, 
Zuzendaritza Batzordea eratu dezaten. EKZ EKZI bihurtzen da. Egoera hau eragin duten faktoreak desagertzen 
direnean, 2. maila deklaratu daiteke, edo jada normaltasuna dela nagusi. 
 
7.3.2. Egoera bakoitzaren adierazpen formala 
 
Electroquímica de Hernani0, S.A. enpresaren instalazioan istripua gertatu eta larrialdiko 1 egoerari edo goragokoren bati 
dagozkion inguruabarrak agertzen direnean, Plan hau aplikatuko dela adieraziko da formalki. 
 
Egoera bakoitzaren adierazpen formala honakoek egingo dute: 

- 1 egoera: Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo sailburuak. 
- 2 egoera: Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo sailburuak 

- 3 egoera: Barne ministroak 
 
Larrialdi-egoera 0 egoera modura sailkatzen bada, Plan hau ez da formalki aktibatuko eta egoera horri aurre egiteko, 
Barruko Larrialdietarako Plana eta/edo operazio-taktika aktibatuko da. 
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8. KANPOKO LARRIALDIETARAKO PLANAREN JARDUTEKO PROZEDURAK 

 
 
8.1. KANPOKO LARRIALDIETARAKO PLANARI ATXIKITAKO LANGILEEN ALERTA-EGOERA 
 
Plana formalki aktibatu aurretik, ohiko baliabideak ohartarazi egingo dira, istripu batzuetan gai arriskutsuak ere egon 
baitaitezke. Hori SOS-DEIAK bidez egingo da eta honek 7.3 atalean (Jarduketa-mailak) aipatutako operazio-taktikak 
aplikatuko ditu. Electroquímica de Hernani, S.A. enpresaren instalazioan gertatzen diren larrialdi-egoerez ohartarazteko 
baliabideak honakoak dira: 
 

· Donostiako Udaleko suhiltzaileak (larrialdi-egoeraren jakinarazpena jaso dutela baieztatu beharko dute) 
· Gipuzkoako Foru Aldundiko suhiltzaileak 
· Osakidetzako larrialdiak  
· Ertzaintza (Aginte eta Kontrolerako Zentroa) 
· Larrialdiei Aurregiteko Zuzendaritzaren Larrialdietan Esku Hartzeko Zerbitzuko teknikariak 
· Hernaniko Udala 
· Eusko Jaurlaritzaren Osasun Publikoko Zuzendaritza 
· Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailburuordetza 
· Gobernuaren Gipuzkoako Ordezkariordetza 

 
Bestalde, jarraian istripuaren eragina izan dezaketen eta kaltea erraz jasan dezaketen produktu hauen egoera azalduko 
da: 

· Irakaskuntza-zentroak (2.2.1. kapitulua). 
· Donostia ospitalea, Poliklinika eta osasun-zentroak (OSAKIDETZAKO EMERGENTZIEN bitartez). 
· Nafarroako 112 zerbitzua 

 
Plana aktibatzeko erabakia hartu ondoren, EKZak (SOS-DEIAK) Aholku Batzordea eta Informazioko Kabinetea 
mobilizatuko ditu. 
 
8.2. LARRIALDI EGOERAREN HASIERAKO UNEETAN JARDUTEA 
 
Larrialdiak Koordinatzeko Zentroak (SOS – DEIAK) suhiltzaileei emango die larrialdi-egoeraren berri. 
 
Suhiltzaileak, jada istripua izan den lekuan lanean ari diren Electroquímica de Hernani, S.A. enpresaren instalazioko 
langileei laguntzera joango dira. Suhiltzaileek eta langileek Lehenengo Esku-hartzeko Taldea osatzen dute. Bere 
zeregina larrialdi-egoera geldiarazi eta, hala badagokio, kontrolatzea da, Planaren ekintza-taldeak eta Aholku Batzordea 
eratu artean. Ondorioz, ekintza-talde ezberdinek eratu ostean egin beharko dituzten zeregin guztiak bete beharko ditu 
larrialdi-egoeraren hasierako uneetan. Hona hemen zeregin horietako batzuk: 
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· Istripuari aurre egitea. 
· Zaurituak erreskatatzea eta ebakuatzea. 
· Egoera ebaluatzea eta Planaren Aholku Batzordeari informazioa ematea. 
· ACIDEKA, S.A. enpresaren instalazioari dagokion Barruko Larrialdietarako Planarekiko faseartea ezartzea. 
· Beharrezkotzat jotzen diren sarbideak kontrolatzea. 

 
Sute-aurkako Brigadako agintaria (guardiako bulegoa) iritsi arte, ezbeharra gertatu den lekura lehenengo heldu den 
suhiltzaileen ibilgailuko buruak Kanpotik Esku Hartzeko taldeetako agintaria izango da, Brigadako agintari horrek bere 
lekua hartu artean. 
 
Larrialdiei Aurregiteko Zuzendaritzaren Esku Hartzeko teknikaria iristen denean, honek aginte-postu aurreratuko 
zuzendaritza hartuko du bere esku.  
 
8.3. EKINTZA TALDEEN KOORDINAZIOA. AGINTE-POSTU AURRERATUA 
 
Ekintzak Koordinatzeko Zentroak (EKZ) ekintza-talde ezberdinen jardunak koordinatuko ditu, zertarako eta eskuragarri 
dauden baliabide material eta gizatiarren erabilera optimizatzeko. EKBZan zuzendaritza-batzordea, Planaren Aholku 
Batzordea eta Informazioko Kabinetea egongo dira.  
 
Istripua gertatzen den lekuan aginte-postu aurreratua jarriko da eta horren ardura Eusko Jaurlaritzaren Larrialdiei 
Aurregiteko Zuzendaritzako Esku Hartzeko teknikariari egokituko zaio. Teknikari hau arduratuko da, baita ere, SOS-
DEIAKekin zuzenean harremanetan jarriz, ekintza-talde ezberdinen jardunak koordinatu eta kanalizatzeaz.  
 
Aginte-postu aurreratua non jarri erabakitzeko, istripu-egoeraren izaera eta larritasuna hartuko dira kontuan. Lehenengo 
eta behin, aginte-postu aurreratua erantsitako taulan adierazitakoa izango da. 
 

ELECTROQUÍMICA DE HERNANI, S.A. 
 

AGINTE-POSTU AURRERATUA 
 

GI-3410 errepidearen (Hernani-Goizueta) eta GI-131 errepidearen (Urumea gaineko zubia) arteko gurutzagunea 
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8.4. GERTAERAREN JARRAIPENA. LARRIALDIAREN AMAIERA 
 
Plan honetarako eta, oro har, kanpoko larrialdietarako plan guztietarako, laguntza-sistema informatikoa aurreikusi da. 
 
Hala ere, ez da nahikoa ohiko sistema informatikoa erabiltzea eta, beraz, beharrezkoa da sistema hori aplikatzetik 
egindako estimazioak istripua gertatu ondoren eremuan bertan jasotako oharrekin alderatzea. 
 
Istripuaren bilakaera kontuan hartuta, aginte-postu aurreratuak, ekintza-taldeen bidez jakinaren gainean jarri ondoren, 
Planaren zuzendariari adieraziko dio egoera gaizkiagotu egin den edo dagoeneko larrialdi-egoera amaitutzat jotzea 
komeni den. 
 
Aholku Batzordearen txostenarekin bat etorriz, larrialdi-egoeraren amaiera Planaren zuzendariak aginduko du, aginte-
postu aurreratuak hala eskatuta. 
 
8.5. EKINTZA-TALDEEN JARDUERA.. ERANTZUTEKO GIDAK 
 
Erantzuteko gida hauen xedea 4. kapituluan deskribatutako gorabeheren antzekoei aurre egiteko ekintza-talde 
ezberdinek burutu behar dituzten jardunak definitzea da. 
 
8.5.1. Esku hartzeko taldea 
 
8.5.1.1. Jarraibide orokorrak 
 
∗ Esku-hartzearen antolaketa eta ebaluazioa 
 
Electroquímica de Hernani, S.A. enpresaren instalazioan ihesa edo isuria gertatuko balitz, Donostiako Udalaren Su 
Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuaren oinarrizko hornidura honakoa izango da: 

· Hiriko ponpa astun 1 (HPA) 
· Hainbat salbamendutarako furgoi 1 (HSF) 
· Furgoi kimiko 1 (FK) 
· BUS aginte-ibilgailu 1 

 
Esku-hartzea egin aurretik, honakoak egin beharko dira: 

· Suhiltzaileen esku hartzearen arduraduna instalazioko arduradunarekin harremanetan jarriko da istripuaren 
aurretiazko informazio guztia jasotzeko eta egin beharreko jardun guztiak koordinatzeko (kontuan hartu behar 
da ziurrenik jada esku hartzeko talde bat egongo dela gorabehera konpontzeko edo, gutxienez, neurriak hartuta 
izango dituela arazoari irtenbidea aurkitzeko asmoz). 
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· Egin beharreko esku-hartzearen ebaluazioa: langile- eta bitarteko-beharrak, gertatutako istripuaren baldintzak, 
leku horretako atmosfera-baldintzak, e.a. Ebaluazio honen Gipuzkoako Foru Aldundiko Su Itzaltze eta 
Salbamendu Zerbitzuak eman dezakeen laguntza zehaztuko da, hala nola: ekipamendu logistikoa, sua 
itzaltzeko bitartekoak eta ekipo kimiko bereziak. 

· Beharrezkoa bada, esku-hartzearen arearen eremua, deskontaminazio-zona eta aginte-postu aurreratua 
ezartzea. 

· Koordinazio Zentroari egindako ebaluazioaren eta egin beharreko jardunen inguruko informazioa ematea. 
· Esku hartzeko taldearen kideek euren artean eta horiek aginte-postu aurreratuaren artean komunikazioak 

ezartzea. 
 
∗ Esku hartzeko jarraibideak 
 
Langileek une oro arnasketa autonomoko ekipamendua jarrita izango dute eta istripua gertatu den lekuaren haizealdean 
egongo dira. Gas-, lurrun- edo errekuntzako ke-hodeia zeharkatu beharko balitz, haizearen norabidearekiko 
perpendikularki egingo da. 
 
Komeni da zuzenean jarduten denean esku-hartzeak 15 minutu baino gehiagokoa ez izatea. Jarduleek behar duten 
denboraren kontrola egingo da. Zehaztuko alderdian esku hartu ondoren, erabiliko ekipoak eta materialak atera eta 
deskontaminatu egingo dira..  
 
Esku hartzeko alderdian jarduten duen orori osasun-kontrola egingo zaio, beharrezkoa ez dela iruditu arren. 
 
Kloro-ihesa gertatuz gero: 

- Kloro-ihesak eskuz detektatzeko, nagusiki ur amoniakala (%5) erabiliko da, ihinztagailuen bidez. Horrela, erraz ikus 
daitezkeen eta toxikoak ez diren ke zuriak eratuko dira eta horien bidez, aireak zein norabide duen jakingo da, esku 
hartzeko taldearentzat oso faktore garrantzitsua baita.  

- Kloro-ihesa ezabatzeko: 
· Ihes egiten duen kloro likidoa gas bihurtu. Ihesa kloro likidokoa bada, ondorioak larriagoak dira likidoa 

ebaporatu egiten baita (litro bat kloro likidok gutxi gorabehera 500 litro kloro gas sortzen ditu). Hortaz, ahal den 
guztietan, ihes egindako kloroa gas bihurtuko da. Kloro gaseko ihesak murrizten joaten dira ebaporazioak 
eragindako hoztearen ondorioz. Kloro likidoko ihesak, ordea, iraunkorrak izan ohi dira. Hori horrela, errazagoa 
izaten da kloro gaseko ihesa etetea. 

· Ihesa bridan, balbula hariztatuan, edo antzeko juntura-elementuren batean gertatzen bada, berriro estutu 
beharko dira, mekanikoki eta bortxatu gabe. 

· Ihesa ezabatzeko metodo nagusia ihes-gunea mekanikoki buxatzearena da. Horretarako bridak edo zumitz 
metalikoak dituen goma-orri lodia aplikatuko da eta indarrez iltzatuko da kobrez, egurrez edo fraguatze 
azkarreko zementu-motaren batez egindako pieza konikoa. Oso garrantzitsua da ontziak duen presioa kontuan 
hartzea. 

- Ihes egindako kloroaren ondorioak mugatzeko: 
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· Ahaleginak egingo dira isuritako kloro likidoa estolden alderdira hel ez dadin. 
· Kloro likidoko masa isolatuko da, kanpora irten ez dadin (kloroaren baporizazioa murrizteko). Masa isolatzeko, 

kloro likidoaren gainean apar proteinikoa edo erdipareko espantsioko aparra isuriko da. Ez dira apar kimikoak 
edo espantsio handiko aparrak erabili behar.  
Metro bateko apar-kapa jarri. Aparra zeharka isuriko da, horrela bakarrik zabaldu ahal izango baita kloro 
likidoaren gainetik. Apar-kapak gutxienez 150 mm-ko altuera izango du. Hasiera, aparra kloro likidoaren 
gainera erortzean, erreakzioa gertatuko da eta apar ugari erabili beharko da, baina gero, hidratoen zolda 
eratzen da eta horrek kloroa lurruntzea galarazten du. 

· Kloro gasezko hodeia sortuz gero, jada ezin da gas hori xurgatu. Hodeiaren hedapena atzeratzeko ahaleginak 
egin behar dira; hodeia konfinatu behar da eta kutsatu gabeko airea ekarri kloroa airean azkarrago sakabanatu 
dadin. 
Horretarako, ura langarreztatuko da eta pantailak edo murruak eratuko dira.  
Ura ez da kloroaren gainera botako, horrek korrosioa gehitzea eragingo bailuke. Kloroa ez da hain erraz 
disolbatzen uretan (airean dagoen kloro-kontzentrazioaren arabera). Une oro, murruak berak airea sartzen 
uzten duenez eta kutsatutako airea bertan mantentzen denez, goranzko korrontea eratzen da alderdi horretan 
eta, azkenean, kloroa diluitu egiten da.  
Kontu handia jarri behar da kloro disolbatua lortzeko erabili den ura biltzerakoan. 

 
8.5.1.2. Gai arriskutsuen ezaugarriak 
 
Atal honetan kloroaren ezaugarri nagusiak aipatzen dira. 
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KLOROAREN EZAUGARRI NAGUSIAK 
 GAS HORI-BERDEXKA DA ETA USAIN GARRATZA, ITOGARRIA ETA NARRITAGARRIA DU, LIXIBARENA 

BEZALA. 
 USAIMEN-ATARIA: 0,06 – 0,4 ppm. 
 OSO TOXIKOA DA. 
 OXIDATZAILEA DA. MATERIAL ERREGAIEK SU HARTZEA ERAGIN DEZAKE. 
 GAS LIKIDOTU KONPRIMATUA. 
 AIREA BAINO PISUTSUAGOA DA.  
 GUTXI DISOLBATZEN DA URETAN. HONDORATU EGITEN DA. 
 URAREKIN ERREAKZIONATU EGITEN DU: BEROA ETA GAS TOXIKO ETA KORROSIBOAK ASKATZEN 

DITU. 
 ARRISKUTSUA DA OSASUNARENTZAT. KALTEGARRIA INHALATU ETA UKITUZ GERO. 
 HONAKOEKIN BATERAEZINA DA: ERREGAIAK, ERREDUKTOREAK, METAL-HAUTSAK, AZETILENOA, 

HIDROGENOA, AMONIAKOA, HIDROKARBURO LIKIDO EDO GASEOSOAK, KOIPEAK, MATERIA 
ORGANIKOAK ETA BESTELAKO GAIAK. 

 METALAK KALTETZEN DITU HEZETASUNA BADAGO. 
 HONAKOETATIK BABESTU: URA, HEZETASUNA, BEROA, SUA, TXINPARTAK ETA BESTELAKO SU-

ITURRIAK. 
 GAS LIKIDOTU KONPRIMATUA BEZALA GARRAIATZEN DA. 

 
8.5.2. Osasun-taldea 
 
8.5.2.1. Osasun-taldeak 
 
8.5.2.1.1. Jarraibide orokorrak 
 
Larrialdi egoeraren bat ematen denean, Bizi-Euskarri Aurreratuko (BEA) anbulantzia 2 eta Oinarrizko Bizi-Euskarriko 
(OBE) 3 anbulantzia abiatuko dira lehenbizi. Osasun-taldeak ez dira esku hartzeko alderdian sartuko ez baditu halaxe 
baimentzen aginte-postu aurreratuaren zuzendariak. Zuzendariak Plana aktibatzeko unean zehaztutako itxaroteko 
tokietan kokatuko dira.  
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8.5.2.1.2. Itxaroteko tokia 
 

ELECTROQUÍMICA DE HERNANI, S.A. 
 

OSASUN TALDEEK ITXAROTEKO TOKIA 
 

GI-3410 errepidearen (Hernani-Goizueta) eta GI-131 errepidearen (Urumea gaineko zubia) arteko 
gurutzagunea 

 
Beharrezkoa izanez gero, Latsunbe, Elkano eta Urbieta kaleen artean dagoen Hernaniko Udal Kiroldegia ospitale bezala 
erabili ahal izango da. Baliabide hori izateko, aginte-postu aurreratuari eskatu beharko zaio; eta bertara sartzeko 
Hernaniko udaltzaingoarekin jarri beharko da harremanetan. 
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8.5.2.1.3. Osasunari buruzko aholkuak 
 

KLOROA 
 
INHALAZIOA 
 
Laguntzeko lehenengo heltzen direnen (erreskatatzaileen) jarduteko protokoloa 
• Biktima aire garbia dagoen lekura eraman (leku segurura) 

• Oxigenoa eman oxigeno-maskarak erabilita, eta kontzentrazio handienean 

• Atsedena hararazi. 
 
Osasun-taldeen jarduteko protokoloa 
• Gertaeraren lekuko segurtasuna 

• Norbera babesteko neurriak 

• 1. triajea: biktimaren/en lehenengo balorazioa (A B C) 

• %100eko oxigenoa eman 

• 2. triajea eta arnasketa-bideen kontrol aurreratua, kontrol hemodinamikoa eta analgesia, beharrezkoa bada 

• Dagokion osasun-zentrora eraman 
 
 
LARRUAZALA ETA MUKOSAK 
 
Laguntzeko lehenengo heltzen direnen (erreskatatzaileen) jarduteko protokoloa 
• Biktima aire garbia dagoen lekura eraman (leku segurura) 

• Arropak kendu (oinetakoak ere) 

• Ur askorekin garbitu (begiak eraginda badaude, 10-15 minututan zehar gutxienez) 

• Zauritua arropa lehor eta garbiarekin babestu 
 
Osasun-taldeen jarduteko protokoloa 
• Gertaeraren lekuko segurtasuna 

• Norbera babesteko neurriak 

• 1. triajea: biktimaren/en lehenengo balorazioa (A B C) 

• %100eko oxigenoa eman 

• Kutsatutako arropak kendu, oraindik egin ez bada eta posible bada 

• 2. triajea eta arnasketa-bideen kontrol aurreratua, kontrol hemodinamikoa eta analgesia, beharrezkoa bada 

• Dagokion osasun-zentrora eraman 
 
8.5.2.2. Osasun Publikoa 
 
8.5.2.2.1. Jarraibide orokorrak 
 
Osasun Publikoko Zuzendaritzak berehala Osasun Publikoko arduraduna mobilizatuko du. Arduradun honek klorozko 
kutsadurari aurre egiteko babes pertsonala eta neurketa-ekipamendua izango ditu berarekin. 
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Osasun Publikoko arduradunaren zereginak honakoak izango dira: 

1. Komunikazioa jasotzen duenean istripuaren egoerari buruzko datuak izan beharko ditu, baita istripua gertatu 
den lekuan zein baldintza meteorologiko dauden ere (haizerik ba ote dagoen eta zein indar duen eta nondik 
jotzen duen; eta euririk ari ote duen). Horrela, gertaeraren bilakaera estimatu ahal izango du. 

2. Jasotako informazioen arabera, biztanleen artean kutsadura ekiditeko lehenengo neurriak proposatuko ditu. 
3. Nora doan adieraziko du (aginte-postu aurreratura edo ebaluatzeko tokiren batera). Halaber, aginte-postu 

aurreratuarekin eta Ekintzak Koordinatzeko Zentroarekin zein komunikazio-bide ezartzen duen esango du. 
4. Istripuaren baldintzen arabera zehazten dituen ebaluatzeko tokietara joango da. Halakorik zehaztu ezean, 

taulan adierazitakoak erabiliko dira.  
 
Kloro-ihesak gertatzen diren larrialdi-egoeretan (istripu larria gertatzeko arriskua baitago), honako datu toxikologikoak 
hartuko dira kontuan: 

KLOROARI BURUZKO DATU TOXIKOLOGIKOAK 
 USAIMEN-

ATARIA 
TLV-TWA 
TLV-STEL 
IPVS  

0,3 ppm (0,9 mg/m3) 
1 ppm (3 mg/m3) 
3 ppm (9 mg/m3) 
10 ppm (30 mg/m3) 

Kontzentrazioa 
(ppm) 

Esposizio-
denbora Arriskuak 

1 8 ordu Arriskuko biztanleak deseroso sentitzen hasi dira. 

4 Gutxienez 
ordubete Biztanleak oro har deseroso sentitzen hasi dira. 

Laburra Arnasbideak narritatu egiten dira 10 Ordubete Bronkitisa izateko arriskua 
Laburra Eztul narritagarri larria 30 10 min Biriketako edema izateko arriskua 
Laburra Biriketako edema 50 Ordubete Zoritxarreko amaiera izan dezake 

500 5 min. Zoritxarreko amaiera 
1.000 Aldiunekoa Zoritxarreko amaiera 

 
8.5.2.2.2. Aurreikusitako ebaluatzeko tokiak 
 

ELECTROQUÍMICA DE HERNANI, S.A. 
 

OSASUN PUBLIKOA EBALUATZEKO TOKIA 
 

GI-3410 errepidearen (Hernani-Goizueta) eta GI-131 errepidearen (Urumea gaineko zubia) arteko 
gurutzagunea 
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8.5.2.2.3. Gas eta lurrun toxikoak neurtzeko jarraibideak 
Kloro gasari dagozkion neurketa-jarraibideak barneratzen dira: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.5.2.2.4. Osasun-irizpideak 
 

KLOROA – Cl2 
EGOERA MUGAK HARTU BEHARREKO NEURRIAK 

Kontrolatuta [Cl2] < 1ppm (ERPG-1) Ez da neurririk hartuko 
Kontrolatu gabea [Cl2] dago baina 1 ppm baino gutxiago (ERPG-

1) 
Konfinamendua 

Kontrolatuta 
 [Cl2]  >1 ppm   (ERPG-1) Konfinamendua 

Egoera baloratu 
Kontrolatu gabea 
 

   1 ppm < [Cl2]  < 2,5 ppm 
(ERPG-1)                   (ERPG-2; IPVS%25) 

Konfinamendua 
Biztanle sentikorrak aukeratu 

Kontrolatu gabea 
 

  2,5 ppm < [Cl2]  < 5 ppm 
(IPVS; IPVS%25)  (ERPG-2X2; IPVS%50) 

Konfinamendua 
Ebakuazioaren aukeraketa baloratu 

Kontrolatu gabea 
 

  5 ppm  < [Cl2] < 10 ppm 
(ERPG-2X2; IPVS%50)     (IPVS) 

Konfinamendua 
Biztanle sentikorrak ebakuatu 

Kontrolatu gabea 
 

[Cl2]  > 10 ppm      (IPVS) Biztanle guztien ebakuazioa baloratu 

Kontrolatu gabea [Cl2]  > 20 ppm      (ERPG-3) Biztanle guztiak ebakuatu 
 
8.5.3. Segurtasun-taldea 
 
8.5.3.1. Jarraibide orokorrak 
 
Talde honek egin beharreko zereginak honakoak dira: 

1. Errepide eta bide publikoko puntu batzuk moztu beharko ditu eta ukitutako alderako sarbideak kontrolatu, 
pertsonarik edo ibilgailurik ez sartzeko. 

2. Auto-ilarak sor daitezkeen puntuetan zirkulazioa arindu beharko du. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEURKETA-HEINA 
(20°C ETA 1 ATM BITARTEAN) 

BOLAZTATZEAK 
NEURKETA-DENBORA 

(MINUTUTAN) 

0,2 eta 3 ppm bitartean 
0,3 eta 5 ppm bitartean 

10 
1 

3 
15 SEGUNDO 

KLOROA DETEKTATZEKO MODUAK 

DETEKTATZAILEAK 
 KLORO AZIDORAKO HODI KOLORIMETRIKOAREN BIDEZ AIREAN DETEKTATZEA 
 SENTSORE ELEKTROKIMIKOAREN BIDEZ AIREAN DETEKTATZEA 
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3. Ezartzen diren neurrietan lagundu beharko du, betiere aginte-postu aurreratuaren zerbitzuak eskatutakoa 
betez. 

 
8.5.3.2. Sarbideak kontrolatzeko tokiak 
 
Erantsitako taulan, Electroquímica de Hernani, S.A. enpresaren instalazioan istripua gertatuz gero horren eragina izan 
lezaketen alderdi ezberdinetan aurreikusitako sarbideak kontrolatzeko tokiak adierazten dira. 
 

Puntua Kokapena Eginkizunak Arduraduna 

1 GI-3410 errepidearen 
(Hernani-Goizueta) eta 
GI-131 errepidearen 
(Urumea gaineko zubia) 
arteko gurutzagunea 

 Ibilgailuak GI-3410 errepidera (Hernani-Goizueta) sar 
daitezen eragoztea 

Ertzaintza 

2 GI-131 errepidea. 
Hernani eta Urnieta 
arteko biribilgunea. 6,100 
KP, Hernanirako 
norabidea 

 Ibilgailuak GI-131 errepidera (Hernanirako norabidean) 
sar daitezen eragoztea 

 Zirkulazioa herri barrutik Hernanirantz desbideratzea, 
GI-2132 errepiderantz 

 Zirkulazioa GI-131 errepidetik Urnietarantz 
desbideratzea 

Ertzaintza 

3 GI-131 errepidea. 10,000 
KPn, Hernanirako 
norabidean, Astigarragan 

 Ibilgailuek Hernanirako norabidea har dezaten 
eragoztea 

Ertzaintza 

4 GI-3410 errepidea. 7.000 
KPn (Latxe, Hernanin) 

 Ibilgailuak Hernanirantz sar daitezen eragoztea Hernaniko 
udaltzaingoa 

 
 
 
Bideak mozten direnean ezingo dira igaro ibilgailuak (edozein dela ere) eta pertsonak; dena den, salbuespen izango 
dira, batetik, gertaeran esku hartu behar duten eta beharrezko ekipoa daramaten suhiltzaileak eta, bestetik, aireko gas-
kontzentrazioak neurtzeko itxita dagoen gunera hurbildu behar diren Osasun Publikoko langileak. Beste kasu batzuetan, 
baimena eman baino lehen aginte-postu aurreratuari kontsultatu beharko zaio. 
 
8.5.4. Talde logistikoa 
 
Talde honek egin beharreko zereginak honakoak dira: 

1. Esku hartzeko taldeak edo laguntza teknikoko taldeak zehazten dituen lan-ekipamendu berezien erabilera 
kudeatzea. Ekipamendu horien artean, honakoak aipa ditzakegu: aldaketa-ponpak, isuritako produktuak 
geldiarazteko materialak, hondakin toxiko eta arriskutsuen kudeatzaileak, tonaje handiko garabiak, 
argiztapen-ekipamenduak, e.a. 

2. Ebakuazioa: Planaren zuzendariak ebakuatzeko agindua ematen badu, edo norbere borondatez guztiak 
ebakuatzea erabakitzen bada, honako jardunak egingo dira: 

- Biztanleak garraiatzeko beharrezkoak diren ibilgailuak kudeatzea. 
- Aterpearen kokalekua kudeatzea. 
- Ebakuazio-aginduaren berri ematea. 
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- Ebakuatutako biztanleen kontrola egitea (arriskuan dauden biztanleei arreta berezia eskaintzea: 
haurrak, adinekoak, gaixoak, e.a.) 

- Laguntza psikologiko eta arreta sozialeko taldeak mobilizatzea. 
 
8.5.5. Laguntza teknikoko taldea 
 
Talde honek egin beharreko zereginak honakoak dira: 
 

a) Istripuaren balizko ondorioak ebaluatzea: hodei toxikoa eta atmosfera leherkorrak nola eratu eta zabaltzen 
diren, eta horien osasunean edo ingurumenean zein ondorio dituzten. 

b) Aholkua ematea erabiltzen diren gai arriskutsuen izaerari, ezaugarriei eta manipulatzeko moduari buruz. 
c) Baimendutako kudeatzailearen bidez, hondakin toxikoak eta arriskutsuak kudeatzeko erarik egokienaren 

inguruan aholkua ematea. 
d) Kutsadura ebaluatu eta kontrolatzea, ez bakarrik atmosferakoa, baizik eta baita uretakoa eta lurrekoa ere. 
e) Neurri horiek guztiak aplikatzeko beharrezkoak diren lan-talde eta ekipamendu berezien inguruko aholkua 

ematea. 
f) Larrialdiaren eta honi dagozkion jardunen jarraipen teknikoa egitea. 
g) Aginte-postu aurreratuaren bidez, Planaren Zuzendaritzari lortutako emaitzen berri ematea eta larrialdiaren 

bilakaeran sortzen diren beharrak zeintzuk diren jakinaraztea. 
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9. BIZTANLEEI INFORMAZIOA EMATEA 

 
 
Larrialdi-egoerak irauten duen artean, biztanleak babesteko neurriak Planaren zuzendariak hartuko ditu eta ekintza-talde 
ezberdinek gauzatuko dituzte, lehen deskribatutako gidetan adierazten denaren arabera. Biztanleei larrialdiaren berri 
emateko, honako sistemak erabiliko dira: 
 

a) Segurtasun-taldearen bidez egindako zuzeneko jakinarazpenak. Normalean, megafoniaz egiten dira 
(megafonia finkoa edo mugikorra izan daiteke). Jakinarazpen hauei esker, biztanleek zuzenean jakiten dute 
zeintzuk diren azkarren aplikatu beharreko segurtasun-neurriak. 

 

b) Gizarte-komunikabideen bidez egindako jakinarazpenak. Lehen aipatu bezala, hedatu beharreko mezuak 
Informazioko Kabineteak helaraziko dizkie gizarte-komunikabideei. Komunikabide hauek Planaren 
zuzendariarekin lankidetzan jarduten dute, Babes Zibileko legeriarekin bat etorriz, mezu horiek zabaltzen 
laguntzera behartuta baitaude. 

 
9.1. GIZARTE KOMUNIKABIDEAK 
 
Larrialdi-egoeretan biztanleei informatzeko aurreikusi diren gizarte-komunikabideak irratia eta telebista dira. 
 
Telebista-kate eta irrati nagusiez gain, honakoak ere hartzen dira Hernanin: 
 

Irratiak  
- SER irratia Tel.: 943 42 99 33 
- Radio Popular Tel.: 943 42 36 44 
- Cope Tel.: 943 27 72 77 
- Onda Cero Tel.: 943 42 37 99 
- Radio Popular Tel.: 943 47 15 71 
- Euskadi Irratia Tel.: 943 30 84 84 
- Zintzilik Irratia Tel./Faxa: 943 52 74 07 

 
Telebista-kateak  

- Oarso TB (Oiartzungo 
telebista)    

Tel.: 943 49 38 18 
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9.2. BIZTANLEENTZAKO BABES-JARRAIBIDEAK 
 
Istripu-egoeraren arabera, biztanleei ematen zaizkien babes-jarraibideak honakoak izango dira: konfinamendua eta 
autobabesa / urrutiratzea eta babesa / sartzen direnen kontrola, e.a. 
 
Erantsitako fitxetan, jakinarazi beharreko oinarrizko informazioa dago. 
 

KONFINAMENDU ETA AUTOBABESERAKO JARRAIBIDEAK 

 KALEAN BAZAUDE, BABESTU ARNASBIDEAK MUSUZAPIAREKIN EDO TRAPUAREKIN ETA BILATU 
BABESLEKUA 

 ITXI ATEAK ETA LEIHOAK (AHAL BADA, JAITSI PERTSIANAK) ETA ALDENDU. BEHARREZKOA BADA, 
JARRI TRAPU BUSTIAK ZIRRIKITUETAN. EZ ERABILI KANPOTIKO AIREZTAPENEKO APARATUAK. 

 EZ EGON ERAIKUNTZETAKO BEHEKO ALDEETAN (SOTOAK, GARAJEAK, E.A.). AHAL BADA, IGO 
SOLAIRU GORENETARA. 

 EZ ZAITEZ JOAN SEME-ALABEN BILA ESKOLARA. ARDURAPEAN DITUZTENEK BADAKITE ZEIN NEURRI 
HARTU BEHAR DITUZTEN. 

 EZ ERABILI TELEFONOA, BEHAR-BEHARREZKOA EZ BADA BEHINTZAT. 

 ENTZUN BERTAKO IRRATIAK ETA JARRAITU AGINTARIAK EMATEN JOANGO DIREN JARRAIBIDEAK 
ETA GOMENDIOAK 

 

URRUTIRATZEKO ETA BABESLEKUA BILATZEKO JARRAIBIDEAK 

  

 

 

 URRUTIRATZEN ZAREN BITARTEAN, BABESTU ARNASBIDEAK MUSUZAPIAREKIN EDO TRAPUAREKIN ETA 
BILATU BABESLEKUA 

 JOAN BEHARREKO LEKURA HELTZEN ZARENEAN, BILATU BABESLEKUA LOKAL EDO ERAIKIN BATEN 
BARRUAN ETA ITXI LEIHOAK ETA ATEAK. 

 EZ ZAITEZ JOAN SEME-ALABEN BILA ESKOLARA. ARDURAPEAN DITUZTENEK BADAKITE ZEIN NEURRI 
HARTU BEHAR DITUZTEN. 

 EZ ERABILI TELEFONOA, BEHAR-BEHARREZKOA EZ BADA BEHINTZAT. 

 ENTZUN BERTAKO IRRATIAK ETA JARRAITU AGINTARIAK EMATEN JOANGO DIREN JARRAIBIDEAK ETA 
GOMENDIOAK 

 

BEHARREZKOA BADA URRUTIRATZEA ETA BABESLEKUA BILATZEA, NORA ETA NONDIK 
JOAN BEHAR DEN ADIERAZIKO DA, ZUZENEAN JAKINARAZIZ EDO KOMUNIKABIDEEN 
BITARTEZ. 

ONDOKO JARRAIBIDEAK BETEKO DIRA: 
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9.3. PRENTSA KOMUNIKATUAK 
 
Hasieran, Informazioko Kabineteak prentsa-komunikatuen honako ereduak erabili ahal izango ditu: 
 

EZ BADA BEHARREZKOA KANPOKO LARRIALDIETARAKO PLANA AKTIBATZEA 

 ..........................(A)REN ...........(E)KO ............E(T)AN, HERNANIN DAUDEN ELECTROQUÍMICA DE HERNANI 
ENPRESAREN INSTALAZIOETAN, ISTRIPUA GERTATU DA (ZEHAZTU SUTEA, EZTANDA, IHESA, ISURIA... 
DEN).  GERTATUTAKOA EZ DA ARRISKUTSUA BIZTANLEENTZAT. 

 GERTAERAREN BERRI IZAN ETA BEREHALA ENPRESAK BARNEKO LARRIALDIETARAKO PLANA AKTIBATU 
DU ETA HALAXE JAKINARAZI DIO SOS DEIAK EKINTZAK KOORDINATZEKO ZENTROARI. UNE HONETAN, 
ZENTROA GERTATUTAKOAK ZEIN BILAKAERA DUEN ZORROTZ JARRAITZEN ARI DA.  

 EZBEHARRAREN INGURUAN INOLAKO BERRIRIK BADAGO, BEHAR BEZALA JAKINARAZIKO DA. 

 

BEHARREZKOA BADA KANPOKO LARRIALDIETARAKO PLANA AKTIBATZEA 

 ..........................(A)REN ...........(E)KO ............E(T)AN, HERNANIN DAUDEN ELECTROQUÍMICA DE HERNANI 
ENPRESAREN INSTALAZIOETAN, ISTRIPUA GERTATU DA (ZEHAZTU SUTEA, EZTANDA, IHESA, ISURIA... 
DEN). HORI DELA ETA, KANPOKO LARRIALDIETARAKO PLANA AKTIBATU DA.  

 PLANA AKTIBATZEAK EKINTZA-TALDE EZBERDINEK ESKU HARTZEA DAKAR, SORTUTAKO ARRISKUA 
EBALUATU ETA AHALIK ETA DENBORA LABURRENEAN EGOERA KONTROLATU AHAL IZATEKO (EKINTZA-
TALDEAK SOS DEIAK EKINTZAK KOORDINATZEKO ZENTROAK ZUZENDUKO DITU). AURREZAINTZAKO 
SEGURTASUN-NEURRI GISA, ELECTROQUÍMICA DE HERNANITIK GERTUKO ZONETAN DAUDEN 
BIZTANLEEI HONAKOA GOMENDATZEN ZAIE: 
- ERAIKINEN BARRUAN EGOTEA ETA ATEAK ETA LEIHOAK IXTEA. 
- KORRONTE ELEKTRIKOA ETA GASA DESKONEKTATZEA. 
- IBILGAILUREN BATEAN BADAUDE, TRAFIKOA ERAGOTZIKO EZ DUEN LEKUREN BATEAN APARKATZEA 

ETA LEKU ITXIREN BATERA JOATEA. 
- AGINTARIEK BERTAKO TELEBISTA-KATEEN BIDEZ ETA MEGAFONIAZ EGITEN DITUZTEN GOMENDIOAK 

ENTZUTEA.  
- EZ JOATEA SEME-ALABEN BILA ESKOLARA. 
- TELEFONOA EZ ERABILTZEA, LARRIALDIA EZ BADA BEHINTZAT. 
- AGINTARIEK LARRIALDIA AMAITU DELA ADIERAZI ARTE ITXAROTEA. 

 INOLAKO BERRIRIK BADAGO, BEHAR BEZALA JAKINARAZIKO DA. 
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LARRIALDIAREN AMAIERA DEKLARATZEA 

 

 GAUR, .................. E(T)AN, HERNANIN ZEGOEN LARRIALDI-EGOERA AMAITU DELA ADIERAZI DA. 
LARRIALDI-EGOERA ELECTROQUÍMICA DE HERNANI ENPRESAK HERNANIN BERTAN DUEN 
INSTALAZIOAN ISTRIPUA GERTATU DELAKO SORTU DA. 

 AGINTARIEK EGIAZTATU DUTE EGOERA KONTROLPEAN DAGOELA ETA EZ DAGOELA INOLAKO 
ARRISKURIK BIZTANLEENTZAT. HORTAZ, HERRITARREK EZ DUTE ARRETA-NEURRI BEREZIRIK HARTU 
BEHAR. 

 LARRIALDIARI IRTENBIDEA AURKITZEN PARTE HARTU DUTEN ERAKUNDEEK (ZEHAZTU ZEINTZUK) 
ELKARREKIN GARATU DITUZTE OPERAZIOAK. ISTRIPUAK ERAGINDAKO KALTEAK HONAKOAK IZAN DIRA 
(EZAGUTZEN BADIRA): 

 LARRIALDIETARAKO PLANA ISTRIPUAREN BERRI IZAN BEZAIN PRONTO AKTIBATU ZEN ETA EGOKI 
FUNTZIONATU DU. 

 EZBEHAR HONEN INGURUAN INOLAKO BERRIRIK BADAGO, BEHAR BEZALA JAKINARAZIKO DA. 
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10.  BALIABIDEEN KATALOGOA 

 
 
10.1. BALIABIDE OROKORRAK 
 
Larrialdi-egoeran erabili daitezkeen baliabide orokorren katalogo eguneratua SOS-DEIAK zentroetan egongo da eskura 
une oro. 
 
10.2. INSTALAZIOKO BALIABIDEAK 
 
(Ikusi 2. kapitulua) 
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11. KANPOKO LARRIALDIETARAKO PLANA EZARTZEA 

 
 
11.1. ERANTZUKIZUNAK 
 
Euskadiko Babes Zibileko Planaren (LABI) Zuzendaritzak beharrezko jardunak sustatuko ditu Electroquímica de 
Hernani, S.A. enpresaren instalazioan Kanpoko Larrialdietarako Plana ezartzeko. 
 
Larrialdiei Aurregiteko Zuzendaritza arduratuko da ezarpen-jarduerak burutzen direla bermatzeaz eta parte hartzen 
duten erakunde eta entitateekin beharrezko protokoloak, hitzarmenak eta akordioak egiteaz, nola jardunak argitzeko, 
hala baliabideak eta/edo laguntza teknikoa emateko. 
 
11.2. EZARPEN JARDUNAK 
 
Honako jardunak aurreikusi dira Plana ezartzeko: 

· Plana zabaltzea. 
· Ekintza-taldeetako kideak prestatzea eta trebatzea. 
· Biztanleak informatzea. 

 
11.2.1. Plana zabaltzea 
 
Babes Zibileko Euskal Batzordeak Plana onetsitakoan eta Babes Zibileko Batzorde Nazionalak Plana homologatu 
ondoren, honako pertsona eta erakundeei helaraziko zaie, zabal dezaten: 

· Herrizaingo sailburuordea 
· Larrialdiei Aurregiteko zuzendaria 
· Herritarren Segurtasunerako zuzendaria 
· Trafiko zuzendaria 
· Industria Administrazioko zuzendaria 
· Osasun Publikoko zuzendaria 
· Osakidetzaren Larrialdiei Aurregiteko 

zuzendaria 
· Ingurumenaren Kalitatearen zuzendaria 
· Gipuzkoako Foru Aldundiaren 

Lehendakaritzako diputatua 

· Gobernuaren delegatua 
· Gobernuaren Gipuzkoako Ordezkariordetza 
· Babes Zibileko Zuzendaritza Nagusia 
· Donostiako Udalaren Su Itzaltze eta 

Salbamendu Zerbitzua 
· Gipuzkoako Foru Aldundiaren Su Itzaltze eta 

Salbamendu Zerbitzua 
· Hernaniko Udala 
· Astigarragako Udala 
· ELECTROQUÍMICA DE HERNANI 
· Hernaniko Ertzaintzaren komisaria 

 
Planaren banaketaren kontrola “Banaketa-zerrendaren” bidez egingo da, hartzaileek azken berrikuspen eguneratua 
badutela bermatzeko. 
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11.2.2. Ekintza-taldeetako kideak prestatzea eta trebatzea 
 
Prestakuntzaren eta trebakuntzaren helburua Kanpoko Larrialdietarako Planean aurreikusitako ekintza espezifikoetan 
parte hartzen duten langileak horietara ohitzea da. 
 
Ondorio horretarako, esku hartzeko talde ezberdinak prestatu eta trebatzeko programa orokorren barruan, honako 
jardun espezifikoak aurki ditzakegu Electroquímica de Hernani, S.A. enpresaren instalazioan Kanpoko Larrialdietarako 
Planari dagokionez: 
 
- Ekintza-taldeetako buruak 

· Instalazioan jarduera arriskutsuak garatzea eta gai arriskutsuekin lan egitea 
· Arrisku nagusiei aurre egitea 
· Sarbideak eta komunikazio-bideak adieraztea 

- Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuak 
· Larrialdia eragin duten gaiez arduratzea. Ezaugarriak 
· Esku-hartzearen simulazio-praktikak egitea 

- Osasun-taldeak 
· Zain egoteko guneak zehaztea 
· Larrialdia eragin duten gaiez arduratzea. Lehen sorospenei buruzko fitxak egitea 

- Osasun Publikoa 
· Istripu-egoerez/Arrisku nagusiez/Larrialdia eragin duten gaiez arduratzea 
· Zain egoteko guneak zehaztea 
· Ebaluazio-puntuak finkatzea 
· Gasak eta lurrun toxikoak neurtzea 

- Segurtasun-taldeak 
· Megafoniaz arduratzea 
· Biztanleak ohartaraztea 

 
11.2.3. Biztanleak informatzea 
 
Biztanleek, orokorrean, Larrialdietarako Plana eta, bereziki, babes pertsonaleko neurriak ezagutzea ezinbestekoa da 
Kanpoko Larrialdietarako Planean hartutako neurriak aplikatzeko. Horregatik, neurri horietara ohitzeko eta beste babes-
neurri batzuk aplikatzea errazte aldera, funtsezkoa da biztanleek Kanpoko Larrialdietarako Plana ezagutzea eta larrialdi-
egoera sortzen denean nola jokatu behar duten jakitea. 
 
Ildo honetatik, Larrialdiei Aurregiteko Zuzendaritzak, Electroquímica de Hernani, S.A. enpresarekin elkarlanean 
(1254/1999 Errege Dekretuaren 13. artikuluan xedatutakoaren arabera), Errege Dekretu horren V. Eranskinean aipatzen 
den informazioa emango die biztanleei. 
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Electroquímica de Hernani, S.A. enpresaren instalazioaren inguruko informazioa prestatzeko honako datuak erabiliko 
dira: 

BIZTANLEEI EMAN BEHARREKO INFORMAZIOA 
1. orria

Enpresaren identifikazioa eta helbidea 
· Electroquímica de Hernani, S.A.
· Epele auzoa, 26. zenbakia - 20120 – Hernani (Gipuzkoa)

Informazioa ematen duen pertsona 
· Zuzendari kudeatzailea

1254/1999 Errege Dekretua betetzen dela adieraztea 

ELECTROQUÍMICA DE HERNANI, S.A. enpresaren instalazioak uztailaren 16ko 1254/1999 Errege Dekretuko 
erregelamenduzko xedapenak beteko ditu. (Errege Dekretu horren bidez, istripu larrietan gai arriskutsuak tarteko 
direnean sortzen diren arriskuak kontrolatzeko neurriak onesten dira).  

Arautegi honen 9. artikuluko 1. atalean adierazitakoari jarraiki, enpresak bidezko segurtasun-txostena helaraziko dio 
agintari eskudunari. 

Enpresaren jarduera 

Electroquímica de Hernani, S.A. enpresaren instalazioan produktu elektrolitikoak fabrikatzen dira: kloroa, soda, azido 
klohidrikoa, hipokloritoa, hidrogenoa, e.a. 

Istripu larria eragin dezaketen gaiak 

Fabrikazio-prozesuan gai jakin batzuk erabiltzen dira, besteak beste, azido klorhidrikoa, azido sulfurikoa, sodio 
kloratoa, ur oxigenatua, sodio dikromatoa eta sodio hidroxidoa. Hala ere, gai horien ezaugarriak eta kantitateak 
kontuan hartuta, arriskuen analisietatik ondoriozta dezakegu istripu larriak (alegia, instalaziotik kanpo eragiten duten 
istripuak) kloroa tartean denean bakarrik gerta daitezkeela. 

Kloroa gas likidotu toxikoa da, itogarria eta narritagarria, eta instalazio honetan biltegi ezberdinetan gordetzen da. 
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BIZTANLEEI EMAN BEHARREKO INFORMAZIOA 
2. orria 

Istripu larriak eta horien ondorio posibleak 
 
Egoera horren ondorioz, instalaziotik kanpo eragina duten istripu larriak izan daitezke: 

· Kloroak etengabe ihes egitea lineatan, zisternak kargatzeko besoetan, tenkagailuetan, e.a. zuloa egin delako. 
· Kloroak ihes egitea kloro-zilindroak hautsi egin direlako (500 eta 1.000 kg-ko edukierakoak). 

 
Istripu horiek hodei toxikoa sor dezakete, eta horrek hainbat ondorio izan ditzake pertsonengan, ondasunetan eta 
ingurumenean. Kontzentrazio toxikoaren arabera, bi jardun-eremu zehaztu dira: Esku hartzeko alderdia eta alerta-
egoerako alderdia. Alderdi hauei dagozkien balioak eta ondorioak honakoak dira:  
 

Aurreikusitako kalteak 
Aldea Kontzentrazio-

balioa Ondasunetan Pertsonengan Ingurumenean 

EA IPVS --- 
Ez dago sintoma larririk, ez eta 
ondorio itzulgarririk ere (gehienez ere 
30 minutuko esposizioa) 

--- 
 

AA IPVS %25 --- Ondorio txikiak talde sentikorretan --- 

 

 

Istripu larria gertatuz gero biztanleak ohartarazi eta informatzea 
 
Goian aipatutako istripuetakoren bat eragin lezakeen istripu-egoera agertzen bada instalazioan, agintariak arduratuko 
dira biztanleak ohartarazteaz eta informatzeaz. Honako bitartekoak erabiliko dira biztanleak ohartarazi eta 
informatzeko: 

· Zuzeneko jakinarazpenak, megafoniaz. Udaltzaingoak edo Ertzaintzak egingo ditu. 
· Gizarte-komunikabideak (telebista eta irratia). 
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BIZTANLEEI EMAN BEHARREKO INFORMAZIOA 3. orria 
Instalazioan larrialdi-egoera agertzen bada biztanleek hartu beharreko neurriak 

Instalazioan istripu larria gertatzen bada, biztanleek jarraian aipatzen diren neurriak hartuko dituzte, istripu-egoeraren ezaugarriak, 
horren bilakaera eta instalazioekiko hurbiltasuna kontuan hartuta:  

· Konfinamendua 
· Urrutiratzea 

Konfinamenduari edo urrutiratzeari dagozkion oinarrizko jarraibideak honakoak dira: 

KONFINAMENDU ETA AUTOBABESERAKO JARRAIBIDEAK 

 

 KALEAN BAZAUDE, BABESTU ARNASBIDEAK MUSUZAPIAREKIN EDO TRAPUAREKIN ETA BILATU 
BABESLEKUA 

 ITXI ATEAK ETA LEIHOAK (AHAL BADA, JAITSI PERTSIANAK) ETA ALDENDU. BEHARREZKOA BADA, JARRI 
TRAPU BUSTIAK ZIRRIKITUETAN. EZ ERABILI KANPOTIKO AIREZTAPENEKO APARATUAK. 

 EZ EGON ERAIKUNTZETAKO BEHEKO ALDEETAN (SOTOAK, GARAJEAK, E.A.). AHAL BADA, IGO SOLAIRU 
GORENETARA. 

 EZ ZAITEZ JOAN SEME-ALABEN BILA ESKOLARA. ARDURAPEAN DITUZTENEK BADAKITE ZEIN NEURRI 
HARTU BEHAR DITUZTEN. 

 EZ ERABILI TELEFONOA, BEHAR-BEHARREZKOA EZ BADA BEHINTZAT. 

 ENTZUN BERTAKO IRRATIAK ETA JARRAITU AGINTARIAK EMATEN JOANGO DIREN 
JARRAIBIDEAK ETA GOMENDIOAK 

 

 

URRUTIRATZEKO ETA BABESLEKUA BILATZEKO JARRAIBIDEAK 

 

 

 

 URRUTIRATZEN ZAREN BITARTEAN, BABESTU ARNASBIDEAK MUSUZAPIAREKIN EDO TRAPUAREKIN ETA 
BILATU BABESLEKUA 

 JOAN BEHARREKO LEKURA HELTZEN ZARENEAN, BILATU BABESLEKUA LOKAL EDO ERAIKIN BATEN 
BARRUAN ETA ITXI LEIHOAK ETA ATEAK. 

 EZ ZAITEZ JOAN SEME-ALABEN BILA ESKOLARA. ARDURAPEAN DITUZTENEK BADAKITE ZEIN NEURRI 
HARTU BEHAR DITUZTEN. 

 EZ ERABILI TELEFONOA, BEHAR-BEHARREZKOA EZ BADA BEHINTZAT. 

 ENTZUN BERTAKO IRRATIAK ETA JARRAITU AGINTARIAK EMATEN JOANGO DIREN JARRAIBIDEAK ETA 
GOMENDIOAK 

 

 

BEHARREZKOA BADA URRUTIRATZEA ETA BABESLEKUA BILATZEA, NORA ETA NONDIK JOAN BEHAR DEN 
ADIERAZIKO DA, ZUZENEAN JAKINARAZIZ EDO KOMUNIKABIDEEN BITARTEZ. 

ONDOKO JARRAIBIDEAK BETEKO DIRA: 
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BIZTANLEEI EMAN BEHARREKO INFORMAZIOA 
4. orria 

Istripu larria gertatuz gero instalazioan egin beharrekoa 
 
1254/1999 Errege Dekretuan adierazitako betebeharrei jarraiki, instalazioan honakoak egin beharko dira: 

· Neurri egokiak hartu istripuak ahalik eta ondorio txikienak izan ditzan. 
· Kanpoko larrialdi-zerbitzuekin harremanetan jarri 

 
Instalazioan bertan egiten diren esku hartzeko jardunak eta agintari eskudunei adierazi beharrekoak Barruko 
Larrialdietarako Planean jasotzen dira. 

Kanpoko Larrialdietarako Plana 
 
Eusko Jaurlaritzaren Larrialdiei Aurregiteko Zuzendaritzak Kanpoko Larrialdietarako Plana garatu du 
ELECTROQUÍMICA DE HERNANI, S.A. enpresaren instalazioan gerta litezkeen istripuetarako. Plan horren bidez, 
instalaziotik kanpo eraginik izan dezaketen eta, ondorioz, instalazioaren inguruetan eragiten duten egoerei aurre 
egiteko antolatzeko modua eta beharrezko baliabideak ezartzen dira. 
 
Kanpoko Larrialdietarako Plan honetan, larrialdi-zerbitzuek nola jokatuko duten adierazten da eta, horrez gain, larrialdi-
egoera agertzean zerbitzu horiek emango dituzten aginduak ere jasotzen dira. 

Informazio gehigarria 
 
Informazio gehigarria nahi izanez gero: 

· Web orria: www.euskadi.net/112 
· Telefonoa: 945 01 88 83 
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Informazioa gutxienez hiru urtean behin berrikusiko da; nolanahi ere, beti berrikusi beharko da 1254/1999 E.D.aren 10. 
artikuluak informazioa aldatzeko aipatzen dituen balizkoetakoren bat agertzen bada. Informazio hori etengabe egongo 
da jendearen eskura. 
 
Informazio-liburuxkaren materialak eta formatuak biztanleentzat kontserbatzeko erraza izatea egingo du. Liburuxkan 
beren beregi adierazita egongo da erraz kontsultatzeko lekuan gorde behar dela, beharrezkoa denerako. 
 
Oharrak argiak eta laburrak izango dira. Ez dira erabiliko teknizismoak, ezta esaldi oso luzeak edo konplexuak ere. 
Jarraibideak erraz gogoratzeko agindu gisa idatzita egongo dira. 
 
Informazio-liburuxkarekin batera gutuna bidaliko da. Gutun horretan, ematen den informazioaren xedea azalduko da eta 
hartzailearen laguntza eskatuko da. Gutun hori Kanpoko Larrialdietarako Planaren Zuzendaritzak eta Udaleko alkateak 
sinatuko dute. 
 
Idatzizko informazioaz gain, besteak beste, honako ekitaldiak antolatuko dira: 

· Kanpoko Larrialdietarako Planaren helburuei eta bitartekoei buruzko hitzaldiak 
· Babes pertsonaleko ekintzen erakustaldia 
· Informazioa Kanpoko Larrialdietarako Plana aktibatzen den bakoitzean (nahiz benetan edo simulazio gisa). 
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12. KANPOKO LARRIALDIETARAKO PLANA MANTENTZEA ETA HOBETZEA 

 
 
12.1. ERANTZUKIZUNAK 
 
Euskadiko Babes Zibileko Planaren (LABI) Zuzendaritzak beharrezko jardunak sustatuko ditu Electroquímica de 
Hernani, S.A. enpresaren instalazioan Kanpoko Larrialdietarako Plana mantendu eta hobetzeko. 
 
12.2. PLANA MANTENDU ETA HOBETZEKO JARDUNAK 
 
Electroquímica de Hernani, S.A. enpresaren instalazioan dagoen Kanpoko Larrialdietarako Plana mantendu eta 
hobetzeko jardunak honela sailkatzen dira: 

· Ekipamenduen aldizkako egiaztapenak 
· Trebakuntzako ariketak 
· Simulakroak 
· Biztanleei helarazitako informazioaren eraginkortasunaren ebaluazioa 
· Kanpoko Larrialdietarako Planaren berrikuspenak eta banaketa-kontrola 

 
12.2.1. Ekipamenduen aldizkako egiaztapenak 
 
Kanpoko Larrialdietarako Planari atxikitako ekipamendu espezifikoak erabiltzeko egoera onean daudela egiaztatzeko, 
hilero egiaztapen operatiboak egingo zaizkie honako ekipamenduei: 
 

· Lehergarritasun-neurgailuak 
· Gai toxiko edo kaltegarriak neurtzeko ekipamenduak (hodi kolorimetrikoak/sentsore elektrokimikoak) 

 
Egiaztatutako ekipamendua erabiliko duen langile-taldea (Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuak eta Osasun Publikoa) 
arduratuko da egiaztapen operatiboa egiteaz. Halaber, erregistroa ere prestatuko du eta bertan, egindako egiaztapenak 
eta bakoitzean izan diren gorabehera guztiak adieraziko ditu. 
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12.2.2. Trebakuntzako ariketak 
 
Trebatzeko ariketen helburua planaren ezarpen-fasean emandako prestakuntza finkatzea da. Horretarako, Kanpoko 
Larrialdietarako Planean parte hartzen dutenak istripu larria gertatzen bada erabili beharreko ekipamendu eta tekniketara 
ohitzen dira. 
 
Kanpoko Larrialdietarako Planean erabili beharreko ekipamendu eta tekniken inguruko aldizkako prestakuntza eta 
trebakuntzako ariketak ekintza-talde ezberdinak prestatu eta trebatzeko urtero egiten diren planetan barneratuko dira. 
 
Zehazki, jarraian aipatzen diren trebakuntzako ariketak jasoko dira: 

· Gai sukoien ondoriozko istripuetan esku hartzeko simulazioa 
· Gai toxikoen ondoriozko istripuetan esku hartzeko simulazioa 

 
12.2.3. Simulakroak 
 
Simulakroan Kanpoko Larrialdietarako Plana erabat aktibatuko da, aurreikusitako prestazioak kontuan hartuta Planaren 
eraginkortasuna ebaluatu eta bidezko neurri zuzentzaileak hartzeko, edo, beharrezkoa bada, Kanpoko Larrialdietarako 
Planaren eraginkortasuna berrikusteko. Zehazki, honako alderdiak aztertu behar dira, nola materialari, hala langileei 
dagokienez: 

· Biztanleak jakinaren gainean jartzeko erabiltzen diren jakinarazpen- eta transmisio-sistemen funtzionamendua 
eta eraginkortasuna 

· Ekintza-taldeek erantzuteko eta neurri babesleak aplikatzeko duten azkartasuna 
· Neurri babesleen funtzionamendua (itxurazko baldintzetan) eta horien eraginkortasunaren lehenengo 

ebaluazioa. 
 
Kanpoko Larrialdietarako Plana berrikusi aurretik, beti simulakroa egingo da. Simulakroen artean ez da inoiz 3 urte baino 
gehiago egongo. 
 
Simulakroak egin eta ebaluatzeko prozedura honakoa da: 
 
∗ Prestakuntza eta garapena 
 
Kanpoko Larrialdietarako Planaren 4. atalean aurreikusitako istripuetakoren bat aukeratuko da aldez aurretik eta 
“Egiaztatze-zerrenda” egingo da simulakroaren eraginkortasuna ebaluatzeko. Zerrenda horretan, istripua nola eta non 
gertatu den adieraziko da, baita talde bakoitzak erabiliko dituen baliabideak ere, nola materialak hala gizatiarrak. 
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Egiaztatze-zerrendan, gutxienez, jarraian aipatzen diren alderdiak ebaluatu ahal izateko informazioa adieraziko da: 

· Alerta-egoeraren berri izan duten pertsonak 
· Ekintza-taldeak eratzeko beharrezko denbora 
· Istripuaren eraginpean dauden zonak eta beharrezko bitartekoak zeintzuk diren zehazteko eta horiei laguntza 

emateko sistema eraginkorra ote den ikusteko behar den denbora 
· Istripua gertatu den lekura doazen pertsonak eta bitartekoak 
· Mobilizatutako unitate bakoitzak ustez istripua gertatu den lekura heltzeko behar duten denbora. 
· Aholku Batzordea prestatzeko behar den denbora. 

 
Istripua gertatu den lekura heltzeko bakoitzak behar duen denbora eta gutxienekoak diren bitartekoak zehazteko, kasuan 
kasu honako faktoreak hartuko dira kontuan: 

· Istripuaren izaera 
· Simulatutako istripua gertatu den lekutik mobilizatutako unitateen kuartel nagusira dagoen distantzia 
· Simulakroa egiten den eguna eta ordua 

 
Denborak taldeari edo zerbitzuari alerta-egoeraren berri ematen zaion unetik kontabilizatuko dira. 
 
Adierazitako egunean eta orduan, instalazioak duen Larrialdietarako Planaren zuzendariak istripuaren berri emango du. 
Berriemate hori 7. atalean aurreikusitako “Komunikazio-protokoloari” jarraiki egingo da, betiere, aurretik  honako 
esamoldea jarrita: “Simulakroa da”. Une horretatik aurrera, Kanpoko Larrialdietarako Plana simulakroa egiteko aktibatuta 
dagoela iritziko da. 
 
Talde bakoitza dagokion lekura joango da eta istripu-mota horretan egin beharko lukeena simulatuko du. Halaber, 
txostena egingo du denbora errealean. Txosten horretan, operazio edo etapa bakoitza noiz hasi eta bukatzen den 
erregistratuko da (abiapuntuan zein ordu den barne). Horrez gain, eta halakorik bada, zein gorabehera egon diren eta 
zein ordutan jasoko du eta horietako bakoitzaz arduratzen den pertsonak sinatuko du. 
 
Simulakroarekin erlazionatutako jardunen bat egin behar den puntu bakoitzean, begirale bat jarriko da. Begirale hau 
aukeratutako unitateak eta beharrezkoa bitartekoak zein ordutan heltzen diren kontrolatzeaz arduratuko da. Begiraleak 
txostena egingo du eta bertan, unitate horietako bakoitza eta dagozkien bitartekoak zein ordutan heltzen diren adieraziko 
du. 
 
Simulakroaren alderdi garrantzienetako bat ekintza-talde ezberdinen arteko komunikazio-bideak benetan eraginkorrak 
ote diren egiaztatzea da. Batez ere, simulakroaren lehenengo faseetan egin behar da; orduan, esku artean dugun 
informazioaren kalitatea baxua da eta denbora faktore erabakigarria da. Horregatik, Electroquímica de Hernani, S.A. 
enpresaren instalazioak, EKZ eta ekintza-talde ezberdinek euren artean duten komunikazio-kateari arreta berezia 
eskainiko zaio simulakroak ebaluatzeko orduan. 
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∗ Simulazioaren ebaluazioa 
 
Simulakroa amaitu ostean, Batzordeak alderatu egingo du hartutako neurrien sekuentzia, ezaugarriak eta garapena 
kontuan hartuta ekintza-talde ezberdinek eta begiraleek helarazten dioten informazioa. 
 
Ekintza-taldeen eraginkortasuna ebaluatzeko, simulakroaren gidoian eskatzen diren gutxieneko prestazioak hartuko dira 
kontuan. Ez da puntuazioen irizpidea jarraituko, baizik eta aurreikusitako helburua betetzerakoan zein akats egiten diren. 
Akatsik ez egitea izango da emaitza hoberena. Akatsa izango da simulakroaren gidoian zehaztutako betekizunetako bat 
egiaztatzen ez den egoera oro (atzerapenarekin heltzea, ekipamendu egokiak ez ekartzea, e.a.). Inguruabar horietako 
bat baino gehiago batera gertatzen bada, dagokion akats-kopurua kontabilizatuko da. 
 
Simulakroa oro har arrakastatsua izan dela esango dugu aurreikusitako bitarteko material eta gizatiarrak bertan 
daudenean, aurreikusitako lekuan eta orduan, funtzionamendu-baldintza egokietan eta dagokien zereginaren etapa 
bakoitza garatzeko prest. 
 
Helburu horiek lortzeko etapetan egiten diren akatsak aztertu egingo dira eta esperientzia dagokion taldearen 
eraginkortasun-arauei erantsiko zaie, hurrengo simulakroan taldeak arreta berezia dakion alderdi horri. 
 
Klimagatik edo bestelako arrazoiengatik simulakroren bat oso kaskarra bada, berriro egingo da, ahal bezain azkar eta 
lehenengo simulakroarekin alderatuta ahalik eta baldintza antzekoenetan. 
 
12.2.4. Biztanleei helarazitako informazioaren eraginkortasunaren ebaluazioa 
 
Biztanleentzat egiten diren sentsibilizazio-kanpainen eraginkortasuna egiaztatzeko, ebaluazioa egingo da ondorengo 
kanpainak hobetze aldera (betiere, ebaluazioaren emaitza horretatik, kanpainak helburuak bete ez dituela 
ondorioztatzen bada). 
  
12.2.5. Kanpoko Larrialdietarako Planaren berrikuspenak eta banaketa-kontrola 
 
Planaren eraginkortasuna etengabe eguneratuta egongo dela bermatzeko, honako jarduerak egingo dira: 

· Etengabe eguneratuta izatea Aholku Batzordeko eta Informazioko Kabineteko kideak izendatzeko sistema eta 
horiek aurkitzeko modua. 

· Etengabe eguneratuta izatea ekintza-taldeak osatzen dituzten agintariak (edo hauen ordezkoak), kideak eta 
bitartekoak izendatzeko modua, bai eta horiek guztiak mobilizatzeko sistemak ere. 

· Etengabe eguneratuta izatea Electroquímica de Hernani, S.A. enpresaren instalazioan egon litezkeen 
merkantzia arriskutsuei buruzko fitxak; horrela, merkantzia horiek hobeto ezagutzeaz gain, horiekin hobeto lan 
egitea ahalbidetuko da. 

· Esku hartzeko taldeak eta osasun-taldeak baliatzen dituzten bitarteko espezifikoen inbentarioa eguneratzea. 
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Bestalde, Plana honako inguruabarrak kontuan hartuta ere berrikusiko da: 
· Gehienez ere hiru urtean behin. 
· Hiru urte igaro aurretik, honakoren bat gertatzen bada: 
· Electroquímica de Hernani, S.A. enpresaren instalazioan aldaketak gertatu eta, horien ondorioz, arriskuak 

ezberdinak badira.  
· Parte hartzen duten zerbitzuetan aldaketaren bat egiten bada eta aldaketa horrek Planaren aplikazioaren 

eraginkortasuna funtsean aldatzen badu. 
· Ariketen eta simulakroen emaitzek halaxe egitea gomendatzen badute. 
· Istripu larriak ebaluatu eta horiei aurre egiteko joeren ebaluazioak halaxe egitea gomendatzen badu 

 
Horretarako, segurtasun-txostenean jasotako informazioa erabiliko da. Informazio hori enpresak berak berrikusi eta 
eguneratuko du, gutxienez 5 urtean behin, edo lehenago, agintari eskudunak hala eskatzen badio, edo instalazioetan 
aldaketaren bat gertatu eta horrek istripu larria gertatzeko arriskuan eragin nabarmena badu. 
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13. KANPOKO LARRIALDIETARAKO PLANAK UDALEKO JARDUERA PLANEKIN DUEN 
ERLAZIOA 

 
 
 
Hernaniko Udaleko Larrialdietarako Plana Electroquímica de Hernani, S.A. enpresaren instalazioan dagoen Kanpoko 
Larrialdietarako Planean barneratzen da. 
 
Udaleko plan horrek Electroquímica de Hernani, S.A. enpresaren instalazioak arrisku industrialen artean barneratzen 
ditu eta bertan gertatzen diren larrialdiei aurre egiteko zein jardun burutu behar diren eta zein kargu dauden izendatuta 
aipatzen ditu. 
 
- Larrialdien berri ematea 
Electroquímica de Hernani, S.A. enpresaren instalazioan dagoen Kanpoko Larrialdietarako Plana aktibatu ondoren, 
berehala Hernaniko Udalari horren berri emango zaio, EKZren bidez. 
 
- Udalaren jardunak 
Udaleko Larrialdietarako Planari esleitutako baliabideak larrialdiei aurre egiteko Plan honen ekintza-taldean barneratzen 
dira. Baliabide horien oinarrizko zereginak honakoak dira: 

· Logistikako taldeari bere zereginetan laguntzea (garraiatzeko bitartekoak antolatzea, ebakuatuak hartzeko 
zentroetara deitzea, e.a.) 

· Segurtasun-taldeari laguntzea (adib., biztanleei helarazi beharreko ohartarazpenak zabaltzen laguntzea). 
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ERANSKINA - PLANOAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Instalazioaren planoa 
• Inguruei buruzko mapa 
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