
 

 

  

POLÍTICA DE GESTIÓ DE TAHLER S.A. 
 

TAHLER S.A., és una empresa dedicada a la presentació de serveis ambientals com Construcció i manteniment de 
parcs i jardins, Activitats forestals, Recuperació ambiental i restauració paisatgística, Manteniment ambiental 
d’infraestructures, Manteniment Integral de carreteres, Gestió de fauna, Neteja viària i recollida selectiva de RSU, 
Instal·lació i manteniment d’àrees de joc, Serveis d’atenció i promoció turística i disseny i execució de programa 
d’educació ambiental i materials divulgatius i educatius associats.  

 
L’Alta Direcció orienta la seva política estratègica fonamentalment a la sostenibilitat de les seves activitats, 
basant-se en els següents pilars: 

 

Volem ser líders en els nostres sectors d’actuació, apostant per un creixement sostenible, mitjançant una rigorosa 
i eficaç gestió dels nostres serveis, orientada a la satisfacció dels nostres clients i a la millora contínua, amb una 
optimització dels recursos, i la creació de sinergies a nivell local, regional i global, essent aquestes alguna de les 
claus que expliquen el creixement de la companyia. 

 

 
Amb l’objectiu de promoure l’ocupació i fomentar la igualtat d’oportunitat a través de la integració de persones 
amb problemes d’accés a l’ocupació procedent de col·lectius socialment desafavorits, així com persones de 
diversitat funcional, persones de risc d’exclusió social, dones víctimes de violència de gènere i joves 
desemparats. 

 

 
Per Talher les persones constitueixen el valor més important, amb objecte de desenvolupar una gestió eficaç de 
la Seguretat i Salut dels seus treballadors, ha establert principis rectors de la Seguretat i la Salut per impulsar la 
integració de l’activitat preventiva a la companyia, tant en la cadena jeràrquica com en el procés productiu. 

 

 
Comprometent-nos amb la prevenció de la contaminació, la protecció del medi ambient, la millora de l’eficàcia del 
consum energètic propi i dels nostres clients, la reducció de les emissions de CO2 a l’atmosfera i la sensibilització 
ambiental a totes les parts interessades. 

 

 
Compromís amb una actitud laboral basada en la integritat, transparència i honestedat; compliment de la  
legislació aplicable, els requisits dels nostres clients i els sistemes de gestió implantats: qualitat ambiental, 
eficiència energètica, seguretat alimentària, seguretat de la informació, innovació tecnològica, responsabilitat 
social corporativa, demostrant un comportament ètic de tot el personal en la realització de les gestions diàries. 

 

 
Establint la recerca de nous avenços i innovacions per a la millora dels processos i tècniques aplicables als 
serveis, que ens ajuden a posicionar-nos com a una empresa líder en el sector I+D+i, millorant la productivitat i la 
satisfacció dels clients.   

 

20 desembre de 2016 
 


