
CIKAUTXOren jarduera nagusia automobilgintza eta etxeko-tresnen sektoreetara zuzenduriko kautxu
nahaste en salmenta, injekzio bidez sortutako kautuzko pieza teknikoen, eta estrusio eta puzte bidez
sortutako kautxu eta plastikozko piezen diseinua eta ekoizpena da. Bere baloreen artean gizarte
konpromisoa da, indarrean dauden legedi eta baldintzak errespetatuz.

Industria sektoreko enpresa gisa, CIKAUTXOk Ingurumenaren Kudeaketarako Sistema (IKS) bat garatu
du, bere jarduerek, produktuek eta zerbitzuek izan dezaketen ingurumen-inpaktu, tamaina eta ingurumen-
inpaktuaren arabera egokitzat jotzen dena, ISO 14001 Ziurtapeneko Nazioarteko Araua oinarri hartuta.

Ingurumen-jarduerako maila altuenarekin duen konpromisoa dela eta, Cikautxok honako konpromesuak
bereganatu ditu: etengabeko kontrolaren bitartez lege-baldintzak betetzea,, energia-arloko auditoriak
eginez eta langileen artean sentsibilizazio-kanpainak sustatuz energia-murrizpena sustatzeko planak
eratzea; bai eta lehengaien kontsumoa murriztea, birziklapena eta berrerabiltzea sustatuz.

Gainera, CIKAUTXO-k bere produktuek ingurumenean duten eragina eta bizitza amaierako fasea kontuan
hartzen ditu, automobilgintzaren sektorearen iraunkortasun eskakizunetan eta horri buruzko legegintzako
eskakizunetan oinarrituz.

Konpromesu hauek betetzeko asmoz, Cikautxok metodologia bat ezarri du egoitza bakoitzeko ingurumen
aspektu garrantzitsuenak identifikatzeko, erregistratzeko eta ebaluatzeko, bai eta arrisku
esanguratsuenak identifikatzeko ere. Informazio hau urtero berrikusten da, dagozkion aldaketen arabera,
eta oinarri gisa erabiltzen da egoitza bakoitzaren urteko helburuak ezartzeko, eraginkortasun eta
etengabeko hobekuntzako politika honetan oinarrituta.

Egoitza bakoitzeko Ingurumen Komitea da ingurumen-jarduera kontrolatzeko erakundea. Kontrol
etengabea bermatzen du, eta helburuen eta ingurumen-xedeen jarraipen zorrotza egiten du, Konpainiaren
etengabeko hobekuntza ziurtatuz.

Zuzendari nagusiak, IKSren prozesuaren arduradun gisa, kanpo plantetako Lantegi Buruekin batera,
Cikautxoko planta guztietan onezten, aldarazten eta bermatzen dute politika hau betetzen dela. Gainera,
Kudeaketa Sistemen Saila arduratzen da IKSa inplementatzeaz, mantentzeaz eta hobetzeaz.

Politika hau Cikautxo taldearen ekoizpen planta guztiei eta Cikautxoko langile guztiei zaie aplikagarri.

Politika hori urtero berrikusiko da, edo aldaketa esanguratsua gertatzen denean, eta dagokion
zuzendaritzak berrikuspen-txostenean adieraziko da.

Politika hori eskuragarri egongo da Cikautxoko langile guztientzat, bai eta kanpo alderdi interesdunentzat
ere.
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