INGURUMEN KOMUNIKAZIOA/ 2019

1.- MONTTE S.L.
1971.urtean sortuta, montte familia jabetzako enpresa bat da, eta hasieratik enpresen eta beste kolektibitateen horniketa eta
ekipamendua izan de bere lan-arloan. Euskal Herrian, Nafarroan zein Espainiako edozein tokitan jarduten dugu.

Osoko zerbitzua xede hartzen dugun enpresa bat gara;
lehiakorra, dinamikoa, eraginkorra eta berritzailea.

Gure inguruarekiko erantzukizuna gain hartu dugu,
beraz, beti hura hobetzen duten ekimenen alde aurkituko
gaituzu.

2.- KUDEAKETA – SISTEMA
INTEGRATUA (KSI)

2006

ISO 9001
Ziurtagiria

2013

ISO 14001
OHSAS 18001
Ziurtagiria

2013

BIKAIN
Ziurtagiria

3. POLITIKA
Montte S.L.-ko zuzendaritzak konpromisoa hartzen du:
•
•
•

Bezeroen gogobetetze maila hobetzeko asmoz, kudeaketa sistemaren betebeharrak betetzeko eta etengabeko hobekuntza sistemaren eraginkortasuna hobetzeko.
Ingurumena babestu, kutsaduraren prebentzioa barne sartuta.
Osasun kaltetzea eta narriatzea saihesteko.

Enpresaren kudeaketa politika irizpide hauetan oinarrituta dago:
•

Enpresa gure bezeroen menpe dago. Beraz, bezeroen gaur egungo eta etorkizuneko beharrak zeintzuk diren ulertu, bezeroen baldintzak bete eta bezeroen espektatibak gainditzen
saiatu behar dugu. Zuzendaritzak prozesu hori lideratzeko konpromisoa hartzen du eta enpresa zehaztutako helburuak lortze aldera orientatuko du.

•

Gure prozesu guztiak bezeroaren espektatibak asetzen dituen produktu bat eta zerbitzua lortzera bideratuta daude. Horretarako behar diren baliabideak jarriko dira.

•

Langileentzat lanean segurtasun maila egokia lortzea da helburu, lan horren ondorioa osasunaren kaltetan izan gabe. Bestalde, propietatea eta prozesuak izan daitezkeen galeren
aurrean babestu behar ditu.

•

Monttek onartzen dituen ingurumen arloarekin, Laneko Segurtasun eta Osasun arloarekin zerikusia duten arriskuek eskatzen duten betebehar legalak eta bestelako baldintzak
beteko ditu.

•
•

Laneko kalitatearen, ingurumenaren, Laneko Segurtasunaren eta Osasunaren kudeaketa burutu eta etengabeko hobekuntza bilatuko du.
Langileak maila guztietan parte hartzera bultzatuko dira, izan ere, beraiek konpromisoa hartzeak beraien gaitasunak enpresaren onurarako erabiltzeko aukera ematen du.

•

Hornitzaileekiko harremanak onuragarriak izatea bilatuko da balorea sortzeko bien gaitasuna handitu dadin.

•

Montte-n hizkuntzen erabileraren nondik norakoak zehaztea; hizkuntzekikoak arautu, erakundetu eta ofizialtzea, euskarazko kalitatezko zerbitzua eskaini eta ematea bermatu dadin,
Bikain ziurtagiriaren eskakizunak oinarritzat hartuta.

Irizpide horietan oinarritutako Kudeaketa Politika garatzeko , enpresak garapena eta indarrean dauden ISO 9001, ISO 14001 eta OHSAS 18001 arau estandarrean oinarritutako
Kudeaketa Sistema Integratuaren betebeharrak betetzea bultzatuko du.
Politika hori berraztetu egiten da antolaketaren etengabeko egokitzapena izateko.Kudeaketaren sistemaren eraginkortasuna aldian-aldian aztertzen da , eta emaitzak bilerako aktan eta
kudeaketa batzordeko txostenetan jasotzen dira.

4.- INGURUMEN
ASPEKTUAK

JARDUERA
ADMINISTRAZIOA
BULEGOAK

KOMERTZIALA

EROSKETAK

BILTEGIA ETA
BANAKETA

GARRAIOA

GARBIKETA

INGURUMEN ASPEKTUAK

INGURUMEN IMPAKTUAK

•

Ura, pepera… kontsumoak

Baliabide naturalak agortzea

•

Elektrizitate kontsumoa : elektrica eta gas naturala

Baliabide ez berriztagarriak agortzea

•

Hondakin ez arriskutsuak sortu

Lurzoruaren eta uraren kutsadura

•

Isurketak

Uraren kutxadura

•

Gasoil kontsumoa

Baliabide ez berriztagarriak agortzea

•

Elektrizitate kontsumoa

Baliabide ez berriztagarriak agortzea

•

Paper kontsumoa

Baliabide naturalak agortzea

•

Hiri hondakinak

Lurzoruaren eta uraren kutsadura

•

Hondakin ez arrizkutsuak

•

Elektrizitate kontsumoa : elektrica eta gas naturala

Lurzoruaren eta uraren kutsadura
Baliabide ez berriztagarriak agortzea

•

Paper kontsumoa

Baliabide naturalak agortzea

•

Enbalaje kontsumoa : Kartoia, film…

Baliabide naturalak agortzea

•

Hiri hondakinak

Lurzoruaren eta uraren kutsadura

•

Hondakin ez arriskutsuak

Lurzoruaren eta uraren kutsadura

•

Ingurumen zarata

Akustika kutsadura

•

Gasoil kontsumoa

Baliabide ez berriztagarriak agortzea

•

Gai lagungarrien kontsumoa: olioa, filtroak…

Baliabide naturalak agortzea
Lurzoruaren eta uraren kutsadura

•

Hondakin ez arriskutsuak eta arriskutsuak

Lurzoruaren eta uraren kutsadura

•

Ur kontsumoa

Baliabide naturalak agortzea

•

Gai lagungarrien kontsumoa: lejia, xaboia…

Baliabide naturalak agortzea
Lurzoruaren eta uraren kutsadura

•

Hondakin ez arriskutsuak eta arriskutsuak

Lurzoruaren eta uraren kutsadura

4.- INGURUMEN ASPEKTUAK
EBALUAZIO METODOA
Ingurumen aspektu bakoitzaren ebaluazioa ondorengo metodoan oinarritzen da:

C1 = Aspektuaren magnitude edo maiztasunarekin erlazionatutako balioa
C2 = Toxikotasun edota arriskuarekin erlazionatutako balioa
Totala = C1 x C2
Aspekutak

ondorengo

moduan

hierarkizatzen

dira

ebaluazio

emandako emaitzaren arabera:

totalean

BALORAZIOA

ASPEKTUAREN SAILKAPENA

100

Adierazgarria

<100

Ez adierazgarria

INGURUMEN ASPEKTU NABARMENAK
Ebaluazioaren emaitak::

• Elektrizitate kontsumoa
• Ur kontsumoa
• Gasolio kontsumoa
2019 urtean elburu bezala ingurumenaren obekuntza jartzen da:
- Energiaren eraginkortasunaren obekuntza, elektrizitate kontsumoa, LED argiak ordezkatzeko planarekin.
- Ur-murriztapen kontsumoa, informatuz, sentsibilizazioaren bitartez eta mantenu-berrikusteak eginez.

5.- LEGE BETEKIZUNAK
BAIMENAK

URTEA

ADMINISTRAZIOA

Jarduera lizentzia

1993

Beasaingo udala

Irekitzen lizentzia

1994

Beasaingo udala

Hondakin arriskutsuen ekoizle txikia (EU/5621/2013)

2013

Eusko Jaurlaritza. Ingurumen
administrazioa

Hondakin ez arriskutsuen produktore deklarazioa

2013

Eusko Jaurlaritza. Ingurumen
administrazioa

Isurtzeko baimena

2012

Gipuzkoako urak

Atmosfera baimena (APCA)

2013

Eusko Jaurlaritza. Ingurumen
administrazioa

Urteko ontzi deklarazioa

2018

Eusko Jaurlaritza. Ingurumen
administrazioa

Hiri hondakinak/Komertzialak

-

Sasieta Mankomunitatea

Lurzoruaren aurreko txostena

-

Salbuetsita

6.- KONTSUMO JOKAERA

ELEKTRIZITATEA (KW)

URA (M3)

GAS NATURALA (M3)

GASOILA (IBILGAILU GARRAIOA) LITROAK

6.- INGURUMEN
HONDAKIN JOKAERA

HONDAKIN ARRISKUTSUAK

HONDAKIN EZ ARRISKUTSUAK

