
 
 

POLÍTICA DE GESTIÓ INTEGRADA 
QD MARINA TARRAGONA SLU 

 

La direcció de QD Marina Tarragona SLU empresa explotadora de Port Tarraco, és conscient de 
la importància de la protecció de la Seguretat i Salut en el Treball i del medi ambient i per això es 
compromet a desenvolupar les nostres activitats amb el màxim respecte amb l’entorn, amb les 
condicions de treball del personal i amb la millora contínua dels processos i activitats que 
desenvolupem, complint sempre amb la legislació vigent i altres requisits a què ens 
comprometem. A més anem més enllà d’aquestes exigències, oferint unes instal·lacions i serveis 
de qualitat i desenvolupant millores en el nostre treball diari per satisfer les expectatives dels 
nostres clients a més de tenir-los en compte a l’hora de prendre decisions. Port Tarraco és la 
marina europea de gran calat, més moderna, segura i confortable per superiots de 30 a 160 
metres d'eslora.  
Amb una posició estratègica a la Mediterrània Occidental, Port Tarraco es troba situat a 
Tarragona, ciutat bimil · lenària i Patrimoni de la Humanitat, a un pas de Barcelona i propera a 
València i Madrid, gràcies a la seva excel · lent xarxa de comunicacions terrestres i aèries.Dins 
d’aquesta política de l’empresa es segueixen els següents principis: 
 
- Controlar i minimitzar els impactes ambientals de l’empresa, degut al compromís ambiental. 
- Fer una gestió eficaç de la Seguretat i Salut en el Treball i minimitzar els perills i riscos 

laborals. 
- La protecció del medi ambient, mitjançant la prevenció de la contaminació. 
- Promoure la formació i conscienciació en matèria de Prevenció de Riscos, en matèria 

ambiental i de millora de la qualitat dels nostres serveis a les parts interessades relacionades 
amb el desenvolupament de l’activitat del port.  

- Comunicar a l’usuari i altres grups d’interès aquesta tasca que estem realitzant i implicar-los 
al màxim en millorar les condicions ambientals, de seguretat i salut, i la qualitat del serveis 
que oferim. 

Aquesta política s’emmarca en un procés de millora contínua i serveix com a referència per a la 
revisió periòdica dels objectius establerts i de la mateixa política. 
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