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Unisub treballa per fer compatible el seu desenvolupament econòmic i turístic amb la
protecció del medi ambient i la qualitat en la prestació dels seus serveis. 

Aquest  objectiu  és  especialment  important  per  nosaltres  ja  que  desenvolupem  la
nostra  activitat  en  el  cor  del  Parc  Natural  del  Montgrí,  les  Medes  i  el  Baix  Ter,  i
concretament  a l’entorn de les Illes Medes.

Els nostres objectius són aconseguir la plena satisfacció del client i  la protecció del
medi ambient, a través de la millora continua en la prestació dels nostres serveis i de la
conscienciació  tants  dels  treballadores  com  dels  clients  sobre  la  seva  petjada
mediambiental i la importància de reduir-la al mínim. 

Vetllem per mantenir la competitivitat de l’empresa tot garantint la prevenció de la
contaminació, controlant tots aspectes de la nostra activitat que poden repercutir en
el mediambiental, donant a conèixer els valors naturals del nostre entorn, i integrant
les parts interessades en el desenvolupament de la nostra activitat. 

Per aquest motiu l’any 2018 prenem la decisió d’incorporar-nos al sistema ISO 14001.
L’any 2020,  Unisub passa  satisfactòriament  la  auditoria  del  compromís  de Qualitat
Turística de Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED) i s’incorpora a la
Carta Europea del Turisme Sostenible (CETS). Al mateix any obté la certificació GREEN
STAR  AWARE  de  PADI.  L’any  2022  obté  el  distintiu  de  la  Generalitat  de  Qualitat
Mediambiental.  Unisub continua renovant aquestes acreditacions i  segueix formant
part dels sistemes de Gestió i de Qualitat, per assegurar el millor servei i la màxima
cohesió amb l’entorn, conscient de la responsabilitat que comporta desenvolupar una
activitat en plena natura i amb més raó si es tracta d’un parc Natural com és el de les
Illes Medes, Montgrí Baix Ter.

Amb  aquest  objectiu  continuem  treballant  amb  el  convenciment  de  que  la  gestió
mediambiental és un factor essencial per a qualsevol empresa compromesa amb el seu
entorn  i  amb la  satisfacció  dels  seus  clients,  els  quals  cada vegada  tenen més  en
compte, a l’hora de triar una activitat, quina serà la seva petjada mediambiental.

En  aquesta  premissa  hi  estan  implicats  tots  els  membres  de  l’empresa,  els  quals
mitjançant un tracte cordial i atent, treballen per l’excel·lència en tot allò que realitzin
per proporcionar el millor nivell de servei i d’informació a tots els clients i garantir el
manteniment de l’espai on treballen.
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