
 

 
 

POLÍTICA CORPORATIVA 
 
 
El President del CLUB NÀUTIC VILANOVA, en representació del Junta Directiva i de tots els socis del Club,                  
és conscient de la importància de la qualitat i del medi ambient i, per això, es compromet a: 
 

▪ Complir amb el requisits dels usuaris del Club i de les altres parts interessades. 
▪ Complir amb la normativa i legislació vigents i altres requisits que l'organització subscrigui. 
▪ La protecció del medi ambient, inclosa la prevenció de la contaminació, i altres compromisos              

específics pertinents al context de l'organització. 
▪ Millorar contínuament el sistema de integrat de gestió (qualitat i medi ambient) i l'acompliment              

ambiental del Club. 
 
La nostra Política Corporativa es fonamenta en els principis següents: 
 

▪ Oferir serveis que satisfacin la demanda dels usuaris del Club i de les altres parts interessades. 
▪ Prevenció i minimització de possibles efectes perjudicials per al medi ambient. 
▪ Actitud de permanent col·laboració amb els Organismes Públics competents en matèria ambiental. 
▪ Compliment continu de la normativa i la legislació aplicable, així com altres requisits amb els que                

l'entitat es comprometi. 
▪ Formació i implicació a tot el personal intern i extern, en la cultura de qualitat i millora contínua i en                    

el respecte i protecció del medi ambient. 
▪ Comunicació als usuaris (socis, visitants, …) del projecte de qualitat i ambiental, amb la finalitat               

d'implicar-los al màxim en millorar la qualitat dels serveis i el comportament ambiental del Club. 
 
Per a assegurar que aquesta Política Corporativa es posa en pràctica i està al dia, la Junta Directiva,                  
representada pel seu President es compromet a: 
 

▪ Dotar dels recursos necessaris per a dur a terme aquesta política i garantir els compromisos               
adquirits. 

▪ Recolzar la implantació del sistema integrat de gestió (qualitat i medi ambient). 
▪ Definir objectius coherents amb aquesta política i els programes necessaris per a complir amb              

aquests objectius. 
▪ Comunicar-la a totes les persones que pertanyen a l' organització o que hi estan relacionades. 
▪ Revisar-la periòdicament per a assegurar que segueix essent adequada per a l'organització. 

 
Aquesta política està a disposició del públic i de totes les parts interessades. 
 
 
 
Vilanova i la Geltrú, 14 de febrer del 2018 

Isidre Melendres Font 
President del CLUB NÀUTIC VILANOVA 
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