POLÍTICA AMBIENTAL

TAXI ECOLÒGIC és la primera ràdio emissora ecològica d'Espanya. Creada el 2012, disposa de personal
comercial i tècnic, amb una experiència de més de 25 anys en el sector de la gestió de serveis de taxi.
TAXI ECOLÒGIC comença el seu camí fixant-se en les necessitats de mercat, i en la línia de donar
atenció a les necessitats dels nostres clients, amb la premissa d'oferir mobilitat intel · ligent per a
l'empresa sostenible. Per això disposem d'una xarxa de taxis híbrids per aconseguir una circulació
silenciosa i amb el menor impacte ambiental possible. Els nostres vehicles híbrids alternen entre el
combustible tradicional i l'energia elèctrica.
Un dels objectius principals de l'empresa és el compliment de les nostres obligacions tant formals com
ètiques amb els seus treballadors, proveïdors, entorn social i entorn mediambiental.
Per aconseguir un total compromís ambiental, oferir un servei amb el menor impacte ambiental i un
compromís total de reduir la contaminació i els seus impactes ambientals, TAXI ECOLÒGIC estableix
objectius anuals i es compromet a revisar periòdicament per tal d'assegurar la seva consecució.
El sistema de gestió ambiental de TAXI ECOLÒGIC està basat en la Norma Internacional UNE-EN ISO
14001:2015.
Perquè el sistema de Gestió Ambiental sigui eficaç, cal que la conformitat del treball respecte als seus
requisits, estigui basat en els resultats dels objectius, que aquests s'utilitzin com a mitjà per a la millora
contínua, apostant per una gestió basada més en la prevenció que no en la correcció.
La formació de tots els treballadors de l'empresa és condició imprescindible per aconseguir les metes
proposades per l'organització. També té una importància rellevant la comunicació amb contractistes,
proveïdors, clients i societat en general.
La direcció de l'empresa revisa periòdicament el sistema de Gestió Ambiental (incloent aquesta política),
per assegurar la seva conveniència, adequació i eficàcia contínua, avaluant oportunitats de millora en el
sistema i en els processos.
La política s'ha comunicat a tots els nivells de l'empresa i es manté a disposició del personal.

