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Planta de la companyia a Cassà de la Selva
 diari de girona

diaridegirona.cat » Economia

Germans Cañet Xirgu de Cassà obté la certificació
mediambiental ISO 14001
  

CASSÀ DE LA SELVA | DDG
Germans Cañet Xirgu SL, amb seu al municipi de
Cassà de la Selva, ha implantat un sistema de
gestió ambiental, per la gestió de residus d'enderroc
i construcció mitjançant les operacions de
reciclatge(neteja, trituració de la fracció pétrea i
classificació granulomèrica) per la producció àrids
reciclats, segons ISO 14001:04.
La companyia destaca la obtenció del certificat "per
la importància que té promoure la millora contínua
del comportament ambiental dins l'empresa, i
també com a sistema de treball, eina de motivació,
millora i sensibilització de tota l'organització".
L'empresa afegeix que la seva política ambiental
"inclou el compromís de complir i millorar
contínuament l'eficàcia del Sistema de Gestió Ambiental, i també constitueix el marc de referència per
establir els objectius i fites".
L'any 2006, Germans Cañet Xirgu ja va rebrer el guardó al projecte més rellevant en la gestió d'RCDs
(Residus de Construcció i Demolició) en la primera convocatòria dels premis estatals del Gremi de Reciclage i
Demolició.
I és que aquesta planta de reciclatge disposa del marcatge CE de l'àrid reciclat, extret d'un procés de
tractament de tot tipus de runa provinent de la construcció i dels enderrocs.
En aquest procés, la planta accepta terres, pedres, formigó, maçoneria, fusta, metalls, etc. Després de rebre
els residus a la planta, se separen els impropis en contenidors especials i se'n fa una selecció manual i/o
mecànica de la qual s'obté un residu valoritzable.

COMPARTIR

Què és això?

 
  ENVIAR PÀGINA »   IMPRIMIR PÀGINA »

  AUGMENTAR TEXT »   REDUIR TEXT »

Más Ofertas Aquí

Chaqueta Polar
Venca

Cómpralo ya en Venca.

18,99 €

Vende tus
productos en
Ebay anuncios
Vende todo aquello que
no necesitas y consigue
ingresos extra.

Consultar

Teléfono Móvil
Nokia 5800

Gran selección de
modelos en oferta

Gratuito

      Tornar a l'Edició Actual

  HEMEROTECA

    NOTÍCIES

  Economia
HEMEROTECA »   EN AQUESTA WEB

  Conegui'ns:  CONTACTI |  CONEGUI'NS |  LOCALITZACIÓ    PUBLICITAT:  TARIFES  

diaridegirona.cat és un producte d'Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial dels continguts oferts a través d'aquest
mitjà, llevat autorització expressa de diaridegirona.cat. Així mateix, queda prohibida tota
reproducció a l'efecte de l'article 32.1, paràgraf segon, Llei 23/2006 de la Propietat intel�lectual.

Adaptat a la Llei de
Protecció de Dades per

 
  Avís legal
  
  

Altres mitjans del grup Editorial Prensa Ibérica

Diario de Ibiza  | Diario de Mallorca  | Empordà  | Faro de Vigo  | Información  | La Opinión A Coruña  |  La Opinión de
Granada  |  La Opinión de Málaga  | La Opinión de Murcia  | La Opinión de Tenerife  | La Opinión de Zamora  | La Provincia  | 
La Nueva España  | Levante-EMV  | El Boletín  | Mallorca Zeitung  | Regió 7  | Superdeporte  | The Adelaide Review  | 97.7 La
Radio  | Blog Mis-Recetas

 

Economia  Borsa i mercats

     

Germans Cañet Xirgu de Cassà obté la certificació mediambiental ISO ... http://www.diaridegirona.cat/secciones/noticia.jsp?pRef=2009022200...

1 de 1 15/07/2009 8:35


