POLÍTICA DE GESTIÓ, QUALITAT I AMBIENTAL DEL CLUB

La política del Club està orientada a assolir la satisfacció dels socis i usuaris a través de l’excel·lència en la qualitat dels
serveis portuaris i esportius que ofereix.
D’altra banda, l’entitat assumeix el compromís amb l’entorn natural i la seva conservació, promovent les bones
pràctiques ambientals i la navegació responsable entre els seus usuaris per minimitzar l’impacte ambiental de les
seves activitats i serveis.
El Club també està compromès amb el seu entorn a nivell social i econòmic, potenciant l’impacte positiu des d’aquest
punt de vista a través de l’organització d’activitats i esdeveniments que transcendeixen del seu àmbit privat.
Per tal d’assolir la millora continua en els processos d’actuació, l’organització disposa d’un sistema integrat de gestió
orientat a un millor comportament ambiental amb una dinàmica de treball estructurada d’acord amb els següents
aspectes i valors:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legalitat en el compliment dels requisits que se’ns apliquen, dels requisits les parts interessades i amb els que
el Club pugui subscriure en el futur.
Establir objectius que garanteixin la millora continua del sistema.
Responsabilitat en el desenvolupament de la nostra activitat en domini públic.
Respecte a l’entorn natural, tant des del punt de vista de la conservació de l’espai propi com des de la
perspectiva del servei que fem als nostres clients i socis.
Actuar per prevenir la contaminació ambiental.
Eficiència i consum responsable en la gestió en general i en el consum de recursos naturals en particular.
Valor afegit en tant que es tracta d’una Associació esportiva que gestiona una dàrsena esportiva.
Prestar serveis de qualitat en un entorn de valor generat a través de l’activitat social i esportiva que
desenvolupem com a Club.
Innovació i noves tecnologies en serveis i activitats relacionades amb la nàutica esportiva.
Organització en funcionament i sostenibilitat econòmica.
Transparència i participació en la gestió per part dels socis i altres agents implicats com són l’Ajuntament i la
Generalitat.
Promoure actuacions socialment responsables amb les empreses col·laboradores.
Foment del treball en equip a com a patró de comportament en tots els nivells organitzatius.
Difondre informació rellevant i verídica sobre les activitats realitzades a les partes interessades, sotmetent-les
a processos de verificació interns i externs que garanteixen la seva fiabilitat i incentivin la millora continua.

La Direcció de Club, es compromet amb aquesta Política, que es troba a disposició de les parts interessades,

El Director Gerent
L’Escala, 7 de juliol de 2020
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