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POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT 
 
L’empresa DRASSANES DALMAU SA, ha establert i implantat un sistema de gestió de qualitat (SGC) 

d'acord amb la norma ISO 9001: 2015 i el sistema de gestió ambiental (SGA) d'acord amb la norma ISO 

14001: 2015. 

 

Drassanes Dalmau, des de la seva constitució ha construït embarcacions de treball i esbarjo amb 
polièster reforçat amb fibra de vidre. 
Especialment embarcacions de pesca i passatge. 
Les embarcacions amb la nostra imatge de marca en blanc i blau, són presents en molts dels llocs 
navegables del món. 
La fabricació de productes de qualitat és un objectiu compartit per tot el personal de l'organització i està 
sota la responsabilitat directa de la Direcció. 
 
L'abast del sistema de gestió de qualitat és el següent: 
 

DISSENY, CONSTRUCCIÓ I REPARACIÓ D’EMBARCACIONS I ALTRES PECES UTILINTZANT COMPOSITS 

 
Pel que són d'aplicació la totalitat d'apartats dels requisits de la norma ISO-9001/2015. 
 
Els clients de l’empresa DRASSANES DALMAU SA, a l'escollir-nos, estan segurs de trobar una fiabilitat de 
resposta des del primer contacte fins a la recepció del producte, amb la seguretat de rebre'ls amb una 
qualitat que fa vessar plenament les seves necessitats, requisits i expectatives en els terminis acordats. 
L'objectiu de la nostra política de qualitat és consolidar aquesta realitat, millorant - si és possible - els 
requisits dels nostres clients mitjançant l'aportació de l'experiència, els coneixements tècnics i els 
mètodes de fabricació exclusius. 
 
Anualment es defineixen objectius de la qualitat, realitzant-se un seguiment per controlar el grau de 
consecució dels mateixos i tenint la millora contínua com un objectiu més. 
 
S'estableix un Sistema de Gestió Ambiental (SGA) la funció és el d'assegurar el ple compliment dels 
requisits legals ambientals aplicables, així com els requisits voluntàriament assumits per La Direcció. DD 
assumeix el compromís de treballar de forma respectuosa, prevenint la contaminació i minimitzant en 
mesura del possible els efectes ambientals conseqüència de la nostra activitat, mantenint la 
sensibilització i conscienciació de tots els membres de l'organització amb la política ambiental de la 
companyia. Drassanes Dalmau disposa d'un sistema d'indicadors i d'informe que permeten conèixer de 
forma objectiva l'impacte ambiental de la nostra activitat. 
 
DD estableix a través d'aquesta Política el compromís cap a un enfocament de Desenvolupament 
Sostenible, la direcció fixa objectius concrets de forma periòdica, així com mesures per monitoritzar el 
seu grau de compliment. 
 
DD dona suport a la responsabilitat i formació continuada de cada membre de l'empresa, començant 
per La Direcció amb les seves decisions al respecte. 
Tots els detalls de la política, dels procediments i dels detalls pràctics es descriuen en el Manual de 
sistema integrat de qualitat, gestió ambiental, seguretat i salut en el treball i en els Procediments de 
forma simple i dinàmica. 

http://www.drassanes-dalmau.com/


La política de la qualitat i medi ambient és comunicada, entesa, implantada i mantinguda a tots els 
nivells de l'organització, és revisada periòdicament per tal d'adequar-la a la situació canviant de l'entorn 
i a el propòsit de l'empresa. 
 
Tot i que la coordinació i execució de les accions necessàries per al funcionament de el Sistema de 
Gestió de la Qualitat i de el Sistema de Gestió Ambiental siguin realitzades pel representant de la 
Direcció, la responsabilitat última recau en la direcció, que proporciona els mitjans humans, tècnics i 
econòmics necessaris per al seu desenvolupament. 
 
Drassanes Dalmau manté en tot moment un enfocament basat en riscos i realitzarà de forma periòdica 
una anàlisi de riscos i oportunitats que afecten tant a la companyia com a les parts interessades que ens 
permet millorar de manera contínua en els nostres processos i operacions. 
 
Seguint amb la tradició de la companyia, es continuarà fomentant la investigació i el desenvolupament 
de tecnologies que contribueixin a reduir la petjada sobre el medi ambient de les nostres embarcacions i 
els nostres processos productius. 
 
La política de qualitat i ambiental es basa en els principis de Precaució, Prevenció i Correcció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRASSANES DALMAU SA 
Glòria Dalmau 
Gerent.    
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