Gida
Didaktikoa
Ekonomia zirkularra enpresei eta herritarrei hurbiltzeko.
Hurrengoa

ADUNAKO EKONOMIA ZIRKULARRA
SUSTATZEA

Sarrera
Azken 50 urteetan, munduko materialen erabilera laukoiztu egin da, besteak beste,
hazkunde demografikoaren, garapen teknologiko handiaren eta ohitura-aldaketen ondorioz.
Gure baliabide naturalen gainean etengabeko presioa sortzen ari gara, eta horrek ondorio
larriak eragin ditzake gure bizimoduan.

Egungo ekoizpen eta kontsumo eredu linealak eboluzionatu egin behar du, baliabideak
berriro gure ekonomiaren parte izan daitezkeen eredu batera, non sortzen ditugun
ingurumen inpaktuak ahalik eta gehien murriztuko diren. Horrela definitzen da ekonomia
zirkularra.

Adunako Udala urteak daramatza tokiko garapen iraunkorragoa lortzeko bidean eta
horretarako jarduera ezberdinak aurrera eraman ditu. Joan den urtean «Ekonomia zirkularra
bultzatzea Adunako udalerrian» proiektua jarri zen abian, norabide horretan laguntzen
jarraitzeko.

Gida didaktikoaren helburua da herritarrek eta enpresek Ekonomia Zirkularra erraz ulertzea
eta enpresa batzuetan egiten ari diren praktika onak ezagutzea.
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01 Ekonomia zirkularraren printzipioak

Ekonomia zirkularraren printzipioak ulertzeko, lehenbizi ulertu behar da zertan oinarritu den orain arte eredu ekonomikoa:

Ekonomia lineal batean, lehengaiak produktu berriak ekoizteko ateratzen dira, merkaturatu, denbora jakin baterako erabili eta,
azkenik, bota egiten dira.

Ekonomia
lineala

Lehengaiak
ateratzea

Eragin

Erabili

Bota

Etapa guztiek ingurumen-inpaktu handiak dituzte:
Baliabide naturalen gehiegizko ustiapena.
Energiaren erabilera.
Hondakinak eta emisioak sortzea.
Hasiera

Hurrengoa

01 Ekonomia zirkularraren printzipioak

Ekonomia zirkular batean:
Produktuen eta materialen balioa ahalik eta denbora

Lehengaiak

Ekodiseinua

luzeenean mantentzen da.

Hondakinak eta lehengaien erauzketa minimora murrizten

Birziklatua

dira.

Ekonomia
zirkularra

Baliabideak ekonomiaren barruan gordetzen dira produktu
bat bere bizitza baliagarriaren amaierara iritsi denean,
berriz erabiltzeko.

Produkzioa

Hondakinak
Kontsumoa

Banaketa

Ekoizpen- eta kontsumo-eredu berria da, eta bizi-zikloko
maila guztietarako jarduerak biltzen ditu.

Hasiera

Hurrengoa

01 Ekonomia zirkularraren printzipioak
Euskadiko industria-sektorea:
Kontsumitu :

21

Milioi tona
Lehengai urtean

% 77 inportatuak dira

Sortzen du:

% 72

Hondakinak

% 42 zabortegian amaitzen du

Lehengaiak metalaren sektoreko kostuen % 58 dira.

Industriak materiekiko mendekotasun handia du eta
hondakin-kantitate handiak sortzen ditu.
Hasiera

Ekonomia zirkularra irtenbide gisa aurkezten da.
Hurrengoa

01 Ekonomia zirkularraren printzipioak

EAEn, 2005arekin alderatuta, hau lortu da:

Isurpenak

BPG

% 27 murriztea.

% 17 handitzea.

Baliabide naturalen kontsumoa eta ingurumeninpaktuen murrizketa hazkunde ekonomikotik
bereiz daitezke.

Ekonomia zirkularra honela aurkezten da:

Eredu jasangarria eta lehiakorra

Karbono gutxikoa

Baliabideen erabileran eraginkorra

Garapen jasangarriaren bidez hazkunde ekonomiko orekatua nahi duena

Hasiera

Hurrengoa

02 Enpresa sarea Adunan

XX. Mendean zehar industrialdeak eraiki zirenez, enpresa
ugari sortu dira Adunan, Tolosaldeko biztanleen artean

enplegua sortzen laguntzen dutenak.

Industria-jarduera

nagusiak

metalaren

sektorearekin,

eraikuntzarekin, mugikortasunarekin, zaharberritzearekin

eta hondakinen kudeaketarekin lotuta daude. Ekonomia
zirkularreko estrategiei esker beren negozio-ereduetan
aplikatzeko potentzial handia duten sektoreak dira.

Hasiera

Hurrengoa

03 Ekonomia zirkularreko jardunbide egokiak

Ekonomia zirkular batean:
Produktu baten bizi-zikloko fase guztiek negozio-aukerak

Lehengaiak

Ekodiseinua

eta horietan praktika onak egiteko aukera ematen dute.

Birziklatzea

Produzioa

Ekonomia
zirkularra

Hurrengo orrialdeetan daude horietako batzuk.

Hondakinak

Kontsumoa

Banaketa

2021eko Ihobeko datuetatik lortuta ("Euskadin egindako produktu zirkularren katalogoa")

Hasiera

Hurrengoa

03 Ekonomia zirkularreko jardunbide egokiak

Lehengaiak

Helburu hauekin ekodiseinatzea:

Ekodiseinua

Produktuaren ingurumen-inpaktua gutxitzea.
Birziklatzea

Produzioa

Inpaktu txikiko materialak erabiltzea: birziklatutako eduki handiko

Ekonomia
zirkularra

materialak, substantzia arriskutsurik gabeko materialak, hurbileko
hornitzaileen materialak, etab.
Hondakinak

Kontsumoa

Banaketa

Produktuaren elementuak eta/edo material-kopurua murriztea.

Produktuaren bizitza teknikoa luzatzea eta produktuaren piezak edo materialak berreskuratzea, haren bizitza baliagarria
amaitutakoan.
Material gogorrak, erraz desmuntatzen ahal den produktua, erraz konpontzeko moduko produktua eta ordezko piezak izatea,
birziklatzeko aukera, piezen estandarizazioa.

Ingurumen-inpaktuaren % 80 inguru diseinuaren fasean zehazten da!
Hasiera

Hurrengoa

03 Ekonomia zirkularreko jardunbide egokiak

Enea – Kaiak aulkia

LumaSuite – Biolin-kutxatila
Lehengaiak

Ekodiseinua

Birziklatzea

Produzioa

Ekonomia
zirkularra
Hondakinak
Kontsumoa

Zur moldatua lotura mekanikoekin, erraz
muntatzen eta desmuntatzen dena.

Ingurumen-inpaktua % 46 murriztea, zurkantitatea optimizatuz.

Hasiera

Banaketa

Industria aeronautikoko soberako karbonozuntza erabiliz fabrikatzea.

Pisua % 33 murriztea beira-zuntzari
dagokionez.

Hurrengoa

03 Ekonomia
jardunbide
Principioszirkularreko
de la Economía
Circularegokiak

KatuBiala – Tiresouleko oinetakoen zolak

Kelsen – Kelibar
Lehengaiak

Ekodiseinua

Birziklatzea

Produzioa

Ekonomia
zirkularra
Hondakinak
Kontsumoa

Zoru horiek erabiltzen dituzten zapata
pare bakoitzeko % 29 aurrezten da CO2kilogramo baliokidetan, berrerabili gabeko
kautxurik gabeko pare batekin alderatuta.
Ibilgailuetako pneumatikoen oinetakoen
zolak. Errodadura-banda bakoitzetik sei
zola atera daitezke, hiru zapata pare
egiteko.

Hasiera

Banaketa

Adreilu erregogor trinkoa, siderurgiaren
sektorean erabilitako estaldura
erregogorretatik ateratako lehengai
magnesitiko balorizatuetan oinarritua.
Mineral birziklatuen % 80an
oinarritutako formulazioak.

Hurrengoa

03 Ekonomia zirkularreko jardunbide egokiak

Asfaltia – Nahasketa bituminoso
tenplatu birziklatua
Lehengaiak

Ekodiseinua

Birziklatzea

Produzioa

Ekonomia
zirkularra
Nahasketa hauek osatzen dute: errepide
zaharkituetatik ateratako % 80 fresatzeko
materialez egindako eskeleto minerala eta
azpiproduktu industrial batetik datorren % 20
agregakin siderurgikoa.

Hasiera

Hondakinak

Kontsumoa

Banaketa

Hurrengoa

03 Ekonomia
jardunbide
Principioszirkularreko
de la Economía
Circularegokiak
Ekoizpena optimizatzea:
Prozesu-kopurua murriztea, ekoizpen-teknika alternatiboak erabiltzea, ur- eta/edo energia-kontsumoak minimizatzea, etab.

Befesa – Belaunaldi berriko bigarren
galdaketako aluminio-aleazioa

Lehengaiak

Ekodiseinua

Sidenor – Extreme altzairua
Birziklatzea

Produzioa

Ekonomia
zirkularra
Hondakinak
Kontsumoa

Energia-kontsumoaren murrizketa
produkzioan: bigarren galdaketako aleazioek
lehen galdaketako aleazioek behar duten
energiaren %5 baino ez dute erabiltzen.
Hondakinak murriztea eta lehengaiak
optimizatzea.

Hasiera

Banaketa

Uraren erabilera 8400 m3/t
murriztea.

% 100 birziklatua eta birziklagarria
den materiala.

Hurrengoa

03 Ekonomia zirkularreko jardunbide egokiak

Ekoizpena optimizatzea:
Prozesu-kopurua murriztea, ekoizpen-teknika alternatiboak erabiltzea, ur- eta/edo energia-kontsumoak minimizatzea, etab.

Antolatzailea: Sestao – Offshore
industriarako katea

Lehengaiak

Ekodiseinua

Birziklatzea

Produzioa

Ekonomia
zirkularra
Baliabide naturalen erabilera murriztea,
produkzioan erabiltzen den altzairua
% 100 birziklatua baita.

Hasi
Hasiera

Hondakinak

Kontsumoa

Banaketa

Hurrengoa

03 Ekonomia zirkularreko jardunbide egokiak

Banaketaren optimizazioa:
Bilgarrien kopurua minimizatzea, ontzi berrerabilgarriak erabiltzea, pisua murriztea, garraioaren bolumena optimizatzea, ibilgailu eraginkorragoak
erabiltzea, etab.

Ofita – Hara

Sodesa – Eco 2x6 XL

Lehengaiak

Ekodiseinua

Birziklatzea

Produzioa

Ekonomia
zirkularra
Hondakinak
Kontsumoa

Garraioa % 66 optimizatzea, paketeen
pisua eta hornitzaileen arteko distantzia
murriztuz.

Guztizko pisua % 22 murriztea,
bizkarraldean, eserlekuan eta besojokoan egindako aldaketei esker.
Hasiera

Banaketa

Garraioaren eraginkortasuna, edukiera % 37,5
handituta.
Energia % 10 murriztea produkzioan.
% 85 baino gehiagoko PET birziklatuarekin egina.

Hurrengoa

03 Ekonomia zirkularreko jardunbide egokiak

Erabilera-faseko optimizazioa:
Erabilera-faseko kontsumoaren eraginkortasuna, balio-bizitza luzatzea, konpontzeko aukera, eguneratzea eta ordezko piezak izatea.

Euskotren – 950 serieko trenbideko
material mugikorra

Burdinola – Become ST 1500 gas-bitrina

Lehengaiak

Ekodiseinua

Birziklatzea

Produzioa

Ekonomia
zirkularra
Hondakinak
Kontsumoa

Energia-eraginkortasunaren, klimatizazio
eraginkorraren, isolamendu handiagoaren eta
kanpoko argitasunaren arabera erregulatu
daitekeen argiztapen-sistemaren irizpideen
arabera diseinatu da. Emaitza: energiakontsumoa % 30 murriztea (kWh/km).

Banaketa

Energia-kontsumoa % 43 murriztea.

32 t CO2 baliokide murriztea tren eta urte
bakoitzeko.
Hasi
Hasiera

Hurrengoa

03 Ekonomia
jardunbide
Principioszirkularreko
de la Economía
Circularegokiak
Bizi-amaierako fasea optimizatzea:
Produktuaren materialak birziklatzeko aukera, produktuak edo horien osagaiak birfakturatzeko edo berregokitzeko aukera, etab.

CAF – Estocolmo A35 Urbos AXL tranbia

Emica pumps – EK 125-40

Lehengaiak

Ekodiseinua

Birziklatzea

Produzioa

Ekonomia
zirkularra
Hondakinak
Kontsumoa

% 98,4ko berreskuratze-ahalmena
eta % 91,3 birziklagarria, ISO 22628
arauaren arabera.

Banaketa

Berriz fakturatutako produktua.
Ponpako elementuen % 6 konponduz
gero, balio-bizitza 18 urtetan luzatzen
da.
Produktuaren birziklagarritasuna % 100ekoa da.

Hasiera

Hurrengoa

03 Ekonomia zirkularreko jardunbide egokiak

Bizi-amaierako fasea optimizatzea:
Produktuaren materialak birziklatzeko aukera, produktuak edo horien osagaiak birfakturatzeko edo berregokitzeko aukera, etab.

Ulma – Orga jasotzaileen serbitizazioa eta
berregokitzapena

Gearbox by Gamesa – Birmanufaktura
biderkatzaileak

Lehengaiak

Ekodiseinua

Birziklatzea

Produzioa

Ekonomia
zirkularra
Hondakinak
Kontsumoa

Produktuaren balio-bizitza % 40 baino
gehiago luzatzen da, berregokitzeari esker.

Banaketa

Biderkatzaile eolikoen birfaktura, jatorrizko
diseinuaren hobekuntza tekniko eta
funtzionalak barne, haien eraginkortasuna
eta bizitza erabilgarria hobetuz.
Bizitza erabilgarria %125 luzatzen da.

Hasiera

Hurrengoa

04 Zer egin dezakete herritarrek ekonomia
zirkularrari laguntzeko?

Herritarren kontsumo-portaerak funtsezkoak dira ekonomia-eredu iraunkorrago eta zirkularrago baterako trantsizioa sustatzeko.

Elikagaiak alferrik galtzea saihestea.
Ontziratutako elikagaiak saihestea eta ontziratu gabeko erosketak lehenestea.

Produktu berriak erosi aurretik, konponketari eta berrerabiltzeari lehentasuna ematea.
Negozioetan ekonomia zirkularreko estrategiak aplikatzen dituzten markak aukeratzea.
Bigarren eskuko gaiak erosi edo alokatzea.
Tokiko eta artisautzako produktuen erosketari lehentasuna ematea.
Garraio publikoa eta mugikortasun aktiboa lehenestea edo automobilak eduki gabe erabiltzea (autoak partekatzea edo alokatzea).

Hasiera

Hurrengoa

Gidari buruz

Adunako Udalak sustatu du gida hau, Adunako udalerrian ekonomia zirkularra

bultzatzeko proiektuaren barruan. Eusko Jaurlaritzaren garapen jasangarria
sustatzeko laguntzen programak diruz lagundu du.
Eskerrak eman nahi dizkiegu ingurumenaren arloko diagnostikoaren fasean eta
ekonomia zirkularreko jardunbide egokietan parte hartu duten Adunako 16
enpresei. Era berean, eskerrak eman nahi dizkiegu Adunako Udalari eta Eusko
Jaurlaritzari, proiektua eta gida egiteko beharrezkoak ziren baliabideak

errazteagatik.
Aholkularitza eta Prestakuntza Margube S.L.k diseinatu eta egin du gida.
Edukiari buruzko edozein kontsulta posta elektronikoz egin daiteke.
comercial@margube.com

