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POLÍTICA DE QUALITAT I MEDIAMBIENTAL

GESTIÓ ASSESSORAMENT I CONSULTORIA DE L’ESPORT S.L. és una empresa participada de
forma íntegra pel Club Natació Poblenou i per tant es defineix com una societat no lucrativa,
però si professionalitzada en serveis de gestió esportiva al seu centre operatiu de CEM CAN
FELIPA, ubicat a la Plaça Josep Maria Huertas Claveria 1 de Barcelona.
GACE S.L. companyia líder en gestió i serveis esportius està en procés d’establir i implementar
un sistema de millora dels processos de qualitat ISO 9001 y de gestió ambiental, fonamentat
en en els requisits de la norma ISO 14001.

La nostra política de qualitat i mediambiental
Com a organització dedicada i orientada als serveis esportius de qualitat a més de 7.000 usuaris,
som conscients de la importància d’aquest compromís de qualitat, la satisfacció dels nostres
clients i el medi ambient amb especial atenció al compliment dels requeriments legals en cada
matèria i actuant sota els següents principis :
•

DEFINIR objectius i metes concretes, mesurables dins un programa mediambiental i de
qualitat, sent revisables segons el seu assoliment al menys un cop a l’any.

•

CONSIDERAR la qualitat i el medi ambient com elements estratègics en l’organització i
generar consciència i motivació als professionals sobre la importància, fomentant la
participació activa, la sensibilització i la formació en aquestes matèries

•

GESTIONAR, controlar i desenvolupar de forma eficaç processos y activitats en la prestació
dels serveis, assegurant la protecció del medi ambient, treballant de forma respectuosa i
prevenint la contaminació i minimitzant els efectes ambientals produïts com a
conseqüència de l’activitat que desenvolupem als nostres centres

•

MILLORAR contínuament els processos i assignar de manera eficaç funcions i
responsabilitats i assegurar el compliment dels requisits legals ambientals aplicables en els
centres que operem i els requisits voluntàriament adquirits per l’organització.

•

REALITZAR una avaluació periòdica anual dels aspectes de qualitat i ambientals derivats de
la nostra activitat, a efectes de manteniment i millora continua, establint indicadors i
sistemes d’anàlisi que ens permetin recollir e forma objectiva tant dades de control de
qualitat com ambientals.
Per poder dur a terme tot això la Direcció General establirà els mitjans i recursos necessaris
per implementar-los, així com perquè la política sigui coneguda, entesa i portada a terme
per tots els nivells de l’organització.

Barcelona a 15 de setembre de 2019
JOAN CARLES GALLARDO LUQUE
DIRECCIÓ GENERAL
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