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Bones
pràctiques
ambientals
Amb l’objectiu d’implementar bones pràctiques ambientals per afavorir el
medi ambient Hydroo ha instaurat en tot el seu procés i les activitats que se’n
puguin derivar normes per fer-ho possible. És per aquest motiu que Hydroo ha
implantat la norma ISO 14001 i demana a tot el personal que sigui proactiu per
assolir aquest objectiu.
Per la nostra activitat, tant diària com estratègica, és fonamental la implantació
de les quatre «R»: Reducció, Reciclatge, Reutilització i Recuperació:
Reducció
Estalvi d’aigua, energia i qualsevol
producte per reduir les emissions
de gasos d’efecte hivernacle i, a
la vegada, estalvi econòmic per
l’empresa i minimització de la
generació de residus.
Reciclatge
Fer servir productes de fàcil reciclatge
i fomentar la reintroducció al mercat
dels residus i materials utilitzats en
qualsevol procés, així com la correcta
manipulació i eliminació dels residus
perillosos.

Reutilització
Fer el màxim per treure tot el partit de
cada producte.
Recuperació
Fer ús dels residus generats per
introduir un nou procés o per valoritzar
els
residus

Per la nostra activitat estratègica, és important que tota la nostra gestió,
decisions i projectes estiguin orientats a l’estalvi d’aigua i energia per la
sostenibilitat i millora del medi ambient.
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Environmental
best
practices
With the aim to implement good environmental practices HYDROO has
introduced throughout processes and activities that may arise rules to make it
possible. It is for this reason that HYDROO has implemented ISO 14001 and
ask all staff to be proactive in achieving this goal.
For both our daily activities and strategic the implementation of the four “R”,
Reduction, Recycling, Reuse and Recovery is essential.
Reduction
Saving water, energy and any product
to reduce emissions of greenhouse
ga- ses and at the same time,
economic savings for the company
and minimize waste generation.
Recycling
Easy to use recycled products and
promote the reintroduction to market
of waste materials used in any
process as well as the proper handling
and disposal of hazardous waste.

Reuse
Do our best to take full advantage of
each product.
Recovery
Make use of waste generated by
introducing a new process or to
valuing the waste.

To our business strategy, it is important that all our management decisions
and projects are aimed at saving water and energy for sustainability and
environmental improvement.

The Managing Director

