POLITICA AQUATICA
Des de 1996, quan va començar l’aventura de AQUATICA com a centre de busseig a l’Estartit i les Illes
Medes, s’ha intentat aplicar el concepte de busseig respectuós a totes les activitats que es desenvolupen.
De de AQUATICA, Prenem el compromís de desenvolupar la nostra activitat amb el màxim respecte i
protecció al medi, millorant de forma continuada sempre que estigui al nostre abast, les tècniques,
pràctiques i actuacions ambientals.
RECONEIXEM LES NOSTRES RESPONSABILITATS ENVERS EL NOSTRE ENTORN I VOLEM SEGUIR MILLORANT
SEMPRE, PER AIXÒ:
Dinamitzem la recollida, anàlisi i revisió continuada de la informació que rebem dels clients i de totes les
persones implicades en la nostra activitat, per augmentar els nivells de qualitat i així complir i avançar-nos
a les expectatives que tenen els nostres clients de la seva experiència amb nosaltres.
Esmercem de la forma més eficient possible els recursos necessaris, integrant a treballadors i proveïdors, per
a la millora continua dels serveis, garantint alhora el compliment dels requisits normatius que ens apliquin,
tant legals com voluntaris, i sempre que sigui possible superar les exigències legislatives existents.

Concebem i desenvolupem els nostres serveis de la forma més compatible amb el medi
que ens envolta, respectant-lo i potenciant el coneixement de l’entorn natural en el que
desenvolupem la nostra activitat:




Incidint en la minimització dels residus generats, reciclar-los sempre que sigui
possible i com a últim pas promoure una correcta gestió d’aquests.
Optimitzant de manera continua les mesures existents per a disminuir el consum
d’aigua i energia i altres recursos
Gestionant correctament els abocaments i emissions per tal que l’impacte sobre el
medi sigui compatible.

Mantenim un clima apropiat de treball perquè tots ens sentim satisfets en el nostre paper dins
l’organització, fent-nos sentir a tots plegats orgullosos del nostre establiment i de la nostra professió.
Apliquem el nostre pla de formació interna, per continuar garantint el correcte grau de capacitació de
cadascú en el seu entorn, promocionant la participació i la polivalència de tots.
Elaborem i gestionem un programa anual d’objectius de millora ambiental on es reflecteixen les fites a
assolir, perquè,
“LA PRESERVACIÓ DE L’ENTORN NATURAL DEL QUE GAUDIM, DEPEN DE LES PERSONES, NOMÉS AMB LA
NOSTRA TASCA DIARIA OFERIREM UN BON SERVEI AVUI I ASSEGURAREM UNA CONTINUITAT PEL DEMÀ”
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