
Parlte 
EUSKADIKO 

PARKE 

TEKNOLOGIKOAK 

INGURUMEN-POLITIKA 

Euskal erakunde publikoek sustatutako sozietatea da BIZKAIKO TEKNOLOGIA 

PARKEA, azpiegitura fisiko bereizi izaki. Bizkaiko garapen teknologikorako eta 

berrikuntzarako ekarpenak egitea du xede, modu erabakigarri eta iraunkorrean; 

betiere, enpresen, eragile teknologikoen eta unibertsitateen arteko ezagutza

trukearen eta teknologia eskualdatzearen mesede. Horretarako, enpresa 

berritzaileen sorrera eta hazkundea sustatu ez ezik, kalitate handiko gune eta 

instalazioak nahiz balio erantsiko zerbitzuak ere eskaintzen ditu. 

TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.-ren helburuetako bat ingurumena kudeatzea da. 

Hala, erakunde hori osatzen dugun pertsona orok konpromisoa hartzen dugu 

ondoko printzipio orokorrak jarraitzeko, ingurumena kudeatzeko dugun sistemaren 

eraginkortasuna etengabe hobetze aldera: 

Konpromiso-adierazpena: 

✓ Ingurumena errespetatzea; erakundearekin loturiko ingurumen-alderdiei
dagokienez, etengabeko hobekuntzarekiko eta kutsadura saihestearekiko
konpromisoaren bidez.

✓ Jardueraren ondoriozko ingurumen-eraginak ebaluatzea; horiek saihestu,
ezabatu edo kentzeko asmoarekin.

✓ Baliabide naturalen arrazoizko kudeaketa sustatzea etengabe.

✓ Sozietatearekiko konpromisoa, ondokoak betez: batetik, aplikagarri diren
lege-baldintzak, eta, bestetik, ingurumen-alderdiekin zerikusia duten eta guk
harpidetutako bestelako baldintzak.

✓ Era berean, adierazpen honetan ezarritako konpromisoak jendaurrean
ikusgai egongo dira, interesa duen edozein alderdik hala behar duenean.

TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.-ren zuzendaritzak bere egin ditu politika honen 

konpromisoak, eta horien buru da. Horrez gain, politika aldian behin berrikusteko 

konpromisoa hartzen du, planifikatutako helburuen lorpena errazteko beharrezko 

baliabideak emate aldera. 
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Euskal erakunde publikoek sustatutako sozietatea da TEKNOLOGI ELKARTEGIA, 

S.A., azpiegitura fisiko bereizi izaki. Bizkaiko garapen teknologikorako eta

berrikuntzarako ekarpenak egitea du xede, modu erabakigarri eta iraunkorrean;

betiere, enpresen, eragile teknologikoen eta unibertsitateen arteko ezagutza

trukearen eta teknologia eskualdatzearen mesede. Horretarako, enpresa

berritzaileen sorrera eta hazkundea sustatu ez ezik, kalitate handiko gune eta

instalazioak nahiz balio erantsiko zerbitzuak ere eskaintzen ditu.

TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.-k: 

✓ Jada aipatutako helburu estrategiko eta soziala betetzeko dinamikan.
✓ Kalitate-sistema garatzeko eta ezartzeko prozesuarekin koherentzian.
✓ Langile guztien gogobetetze maximoa eta defentsa bilatze aldera.
✓ ERABATEKO KALITATEAREN alde eginez, Teknologia Parkeko instalazioak

kudeatzeko eta mantentzeko jardueretan.

Ondokoa egin du: 
Konpromiso-adierazpena: 

Organo Sozialek, Zuzendaritza Nagusiak, eta Zuzendaritza Batzordeak gaur 

hartutako erantzukizunaren arabera, TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.-ren 

lantokietan aurrerapausoak emango dituzte LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIORAKO 

kulturan. Ondorioz, erakundearen estamentu guztiak engaiatuko dira, guztion 

erantzukizuna da-eta. 

TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.-ko zuzendaritza eta agintaritza izan beharko dira 

eraldaketa horren buru, aldez aurretik jarritako mugarrien kontzientziazio eta 

lorpen maila berberarekin. 

Aurreko guztia ezartzeko, LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIORAKO berezko plana 

gauzatuko du TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.-k. Plan horrekin, lan baldintzez 

gain, bizi-kalitatea hobetu ahalko da; beraz, enpresa-emaitzak ere bai. 

Plana ezagutzea, gauzatzea, ezartzea eta hobetzea da osagai guztien 

erantzukizuna, etengabeko hobekuntzarekin bat. 

Zuzendariorde Nagusi izaki, etengabeko dinamizazio iraunkorrarekiko konpromisoa 

hartzen dut, LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIORAKO planari dagokionez. Era 

berean, guztioi eskatzen dizuet modu aktibo eta antolatuan parte hartzea 

TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A.-ren proiektua finkatu dadin. 
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