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Gardentasuna 
eta ingurumen-

posizionamendua 

Bizi-zikloaren 
azterlana 
(BZA) eta 
tresnak. 

Jasangarritasu-
na eraikuntzan  

Inbestitzaile eta bezeroen eskariak gora egin du enpresen eta produktuen ingurumen-zereginen bikaintasunari dagokionez. Adierazleak erabiltzen 

dira erakundeen eta produktuen ingurumen-lana ebaluatzeko, karbono-aztarna eta ingurumen-aztarna, besteak beste. Horien bitartez, bizi-zikloaren 

ikuspegia txertatzeko abantaila egongo da. Adierazle horiek, aldi berean, honako egoera hauetan erabiltzen dira: hornitzaileen ebaluazio-eskemak 

(hala nola EcoVadis, NQC), ospe onari lotutako adierazleak (Carbon Disclosure Project) edo bezeroen erosketa berderako prozesuetan (produktuaren 

ingurumen-adierazpenak). Olatu berdearekin bat egitea funtsezkoa izango da merkatuan jarraitzeko, bereziki, enpresa ertainen kasuan.  

Bizi-zikloaren azterketa metodo kuantitatibo bat da, eta, horren bitartez, produktuaren, prozesuaren edo zerbitzuaren bizi-ziklo osoari 

lotuta dauden ingurumen-alderdiak aztertzen dira, bai eta egon daitezkeen eraginak ere. Ikuspegi osoa duenez, BZAk balio-kate osoan 

dauden ingurumen-eraginen transferentzia ekiditen du. Hori dela eta, horixe da Europako Batzordea bere egiten ari den ikuspegia inguru-

men-politiketan, eta nahitaezkoa izango da greenwashing delakoa saihesteko. BZA dagoeneko erabiltzen da karbono-aztarnetan, inguru-

men-aztarnetan eta produktuaren ingurumen-adierazpenetan. Bestalde, ekodiseinuaren oinarria da. Ikastaroari esker, BZArako sarrera 

egin ahal izango da, bai eta aplikatzeko dauden tresnen sarrera ere, besteak beste, doako OpenLCA tresnan oinarrituta.    

Eraikuntzaren sektorea ingurumen-eraginaren erantzule nagusienetako bat da, berotegi-efektuko gasei, uraren kontsumoaren eta hondakinak sortzeari dagokie-

nez. Eragin horiei erantzun ahal izateko eta Europako Itun Berdearen helburu europarretarantz eboluzionatu ahal izateko, berritze-prozesu sakona gauzatu behar 

da sektorean, non ingurumena erdi-erdian txertatuko den. Estrategia espezifikoen artean nabarmendu behar dira eraikitako inguru jasangarri baterako estrategia 

eta berritzeko olatu-kolpea. Legegintzako tresnei dagokienez, nabarmendu beharra dago Europako Batzordea lehenengo urratsak ematen ari dela eraikinei igor-

tze-eskubideen merkataritza-erregimena zabaltzeko, baita ere energia-eraginkortasunaren arauzko betekizunak zorrotzagoak izango direla eta hondakinen  arau-

dian eraikuntza- eta eraiste-hondakinak kudeatzeko zenbait jarraibide ezarri direla, azpiproduktuen ebaluazio-prozedura bat deskribatzeaz gain. Sektore hone-

tan iraultza berdea egiteko, eraikitako aktiboen bizi-zikloa hobetu behar da, okupazioaren gaineko eragina murriztu behar da eta lurzorua zigilatu behar da, 

negozio-eredu zirkular berriekin eta ingurumen-komunikazio hobeago batekin.  
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Elikagaien eta edarien sektorea irakinaldi-prozesu batean dago, arauzko eta merkatuko driver ugarirekin, eta, horren ondorioz, ingurumen-irizpideak hartu 

behar ditu, baina arin eta behartuta. Sektoreko enpresek duela gutxi indarrean sartu diren edo prozesuan dauden erregulazioetara egokitu behar dute, eli-

kagaien zarrastelkeriari, ontziei, hondakinei edo greenwashing delakoaren aurkako borrokari dagokienez. Era berean, industria-isurien zuzentarauaren be-

rrikuspenean zuzentarauaren aplikazio-eremua zabaltzeko proposatu da, abeltegietara eta haztegi mistoetara. Horrez gain, merkatuak sortzen duen trakzi-

oa hartu behar dugu kontuan, banatzaile handien eta marka handien borondatezko konpromisoekin ontziak birziklatzeko aukerari eta deskarbonizatzeari 

dagokienez. Joera horren berri izateak aukera ematen digu aurrea hartu eta lehiakortasunerako ingurumen-faktorea erabili ahal izateko. 

Ontzien eta bilgarrien sektorea da baliabide gehien erabiltzen dituen eta hondakin gehien sortzen dituen sektoreetako bat, baina, aldi berean, 

zirkulartasun-aukera gehien duen sektoreetako bat da. Hori dela eta, Europako Batzordearen Ekonomia Zirkularrerako Ekintza Planean jaso da 

ontziak eta bilgarrian lehentasunezko balio-kate direla. Ur-jauzi gisa, estatuetako eta eskualdeetako araudiak eta plangintzetan anbizio handi-

ko helburuak helarazten ari dira ontzien jasangarritasunerako, bereziki, biziaren amaiera hobetzeari begira. Horrenbestez, sektoreak zenbait 

ingurumen-erronka ditu aurre egiteko, besteak bestek, materiak eta ekodiseinu berriak eta kudeaketa zirkularra. Ikastaroan etorkizuneko 

arauzko eta merkatuko driverak aztertuko dira ontzien jasangarritasuna hobetzeko, lehiakortasunaren aurretiazko ikuspegi bat aplikatu ahal 

Ihobe ingurumen-aztarna, karbono-aztarna eta ekonomia zirkularreko adierazleak kalkulatzeko doako tresna ireki bat garatzen ari da, era-

kunde eta produktuetarako. Tresna horren bitartez, datuak hartzea minimizatuz eta emaitzak maximizatuz egin ahal izango dira kalkuluak, 

eta, horrela, enpresaren kudeaketarako edo barruko zein kanpoko komunikaziorako erabili ahal izango dira. Ikastaro honetan, hain zuzen 

ere, adierazleak eta aztarnak modu integratuan lantzearen abantailak aurkeztuko dira, eta Ihobek garatu duen web-tresna erabiltzeko sa-

rrera praktiko bat egingo da. 



IKASTAROEN XEHETASUNAK 

Ikasturtea:   Edukiak  Ordutegia  Data    Plazak   Tokia   Izena ematea  
Honen lagun-

tzarekin 

Gardentasuna eta 

ingurumen-

posizionamendua 

 (3 ordu)  

• Bizi-zikloaren kontzeptua ulertzen   

• Metrika eta ingurumen-aztarnen sarrera 

• Lehiakortasuna ospe onaren bitartez hobetuz   

10:00-13:00 Urriak 4  40  Bilbo  Esteka   

Urriak 5  20  Donostia Esteka   10:00-13:00 

Irailak 26  50 Gasteiz Esteka  09:00-12:00 

Bizi-zikloaren azter-

lana (BZA) 

(2 ordu) 

• BZAren oinarriak  

• BZAren metodologia eta nazioarteko arauak 

• BZAren erabilerak eta aplikazioak  

 

09:00-11:00 

Urriak 20  40 Bilbo Esteka   

Irailak 28  40 Donostia Esteka   

Urriak 17   16 Gasteiz Esteka  

 

BZArako tresnak: 

Open LCA 

(2 ordu)  

• BZArako softwarerako sarrera 

• Open LCA delakoan aplikatzeko datu-baseak 
eta metodologiak  

 

11:30-13:30 

Urriak 20  40 Bilbo Esteka   

Irailak 28  40 Donostia Esteka  
 

Urriak 17   16 Gasteiz Esteka   

Jasangarritasuna 

eraikuntzan   

(3 ordu)  

• Arauzko eta merkatuko driverak sektorean 
ingurumena hobetzeko, aurrerapena kontuan 
hartuta.  

• Ingurumen-erronkei erantzuteko tresna eta 
estrategia berritzaileak.  

10:00-13:00 Azaroak 3  18 Bilbo Esteka   

Urriak 19  40  Donostia Esteka   09:00-12:00 

Urriak 27  16  Gasteiz Esteka  09:00-12:00 

https://forms.office.com/r/Sd0yHsFmrb
https://forms.office.com/r/1VGHGX9uJ1
https://sie.sea.es/actualidad/cursos/curso-transparencia-y-posicionamiento-ambiental/
mailto:mruiz@cebek.es
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.adegi.es/adegi/analisis-ciclo-vida-acv/?nav=es&data=05|01|basquecircularhub@ihobe.eus|f555060e2f0e47a93a4a08da90b3ffe2|28991c38caee40e096f567253a943402|0|0|6379
https://forms.office.com/r/0DEeS4LQSr
mailto:mruiz@cebek.es
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.adegi.es/adegi/analisis-ciclo-vida-acv/?nav=es&data=05|01|basquecircularhub@ihobe.eus|f555060e2f0e47a93a4a08da90b3ffe2|28991c38caee40e096f567253a943402|0|0|6379
https://forms.office.com/r/YugaKnWV2X
https://forms.office.com/r/RetY4qZD9y
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.adegi.es/adegi/sostenibilidad-construccion/?nav=es&data=05|01|basquecircularhub@ihobe.eus|f555060e2f0e47a93a4a08da90b3ffe2|28991c38caee40e096f567253a943402|0|0|
https://sie.sea.es/actualidad/jornadas/curso-sostenibilidad-en-la-construccion/


IKASTAROEN XEHETASUNAK 

Ikasturtea:   Edukiak  Ordutegia  Data  Plazak  Tokia   
Honen laguntzare-

kin 

Izena ema-

tea  

Jasangarritasuna 

elikagaietan eta 

edarietan   

(3 ordu)  

• Arauzko eta merkatuko driverak sektorean 
ingurumena hobetzeko, aurrerapena kon-
tuan hartuta.  

• Ingurumen-erronkei erantzuteko tresna eta 
estrategia berritzaileak.  

 
10:00-13:00 

Azaroak 4  18 Bilbo   Esteka  

09:00-12:00 Urriak 26  16 Gasteiz  Esteka  

Jasangarritasuna 

ontzietan eta bilga-

rrietan  

(3 ordu)  

• Arauzko eta merkatuko driverak sektorean 
ingurumena hobetzeko, aurrerapena kon-
tuan hartuta. 

• Ingurumen-erronkei erantzuteko tresna eta 
estrategia berritzaileak.  

10:00-13:00 Azaroak 9  40 Bilbo  Esteka  

09:00-12:00 Urriak 26  40 Donostia  Esteka  

Ingurumen-aztarna 

integratzea, karbono

-aztarna eta ekono-

mia zirkularraren 

adierazleak. Web-

tresnak   

(3 ordu)  

Ihobe ingurumen-aztarna, karbono-aztarna 
eta ekonomia zirkularreko adierazleak kalku-
latzeko doako tresna ireki bat garatzen ari da, 
erakunde eta produktuetarako Tresna horren 
bitartez, datuak hartzea minimizatuz eta 
emaitzak maximizatuz egin ahal izango dira 
kalkuluak, eta, horrela, enpresaren kudeake-
tarako edo barruko zein kanpoko komunikazi-
orako erabili ahal izango dira. I 

• Oinarri teorikoak 

• Tresnaren funtzionamendua  

Azaroak 30  40 Bilbo  Esteka  10:00-13:00 

Abenduak 2  40 Donostia 

 

Esteka  09:00-12:00 

Azaroak 28  16 Gasteiz 

 

Esteka  10:00-13:00 

https://forms.office.com/r/ZC1GvsQuxQ
https://sie.sea.es/actualidad/cursos/curso-sostenibilidad-en-la-alimentacion-y-bebidas/
https://forms.office.com/r/AES6FTgn74
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.adegi.es/adegi/sostenibilidad-envases-embalajes/?nav=es&data=05|01|basquecircularhub@ihobe.eus|f555060e2f0e47a93a4a08da90b3ffe2|28991c38caee40e096f567253a943402|0%257
https://forms.office.com/r/kTKzbZ2NsM
https://www.adegi.es/adegi/herramienta-ihobe-integracion-huella-ambiental-huella-carbono-indicadores-ec/?nav=es
https://forms.office.com/r/1yzkfQKXP6

