CRITERIS PER OBTENIR BANDERA BLAVA
Les directrius més importants que ha de seguir un port per tal d’aconseguir la bandera blava
europea són els següents:
1.

Proporcionar informació ambiental sobre zones marines i zones terrestres naturals
sensibles properes als usuaris del port

2.

Oferir al seu personal, usuaris i/o visitants un mínim de 3 activitats d'educació i
formació ambiental

3.

El port ha de tenir un codi de conducta ambiental (Exemple: utilitzar les instal∙lacions
de recepció per a residus perillosos, residus d'oli, respectar les zones naturals
protegides i vulnerables, no buidar les papereres, les aigües residuals... al port, al mar
o a la costa....)

4.

Informar als usuaris sobre la campanya de Port Bandera Blava

5.

Elaborar un pla que impulsi una política ambiental al port. Cal que aquest sistema de
gestió ambiental inclogui referències al consum d'aigua, energia i residus, temes de
seguretat i salut, etc.

6.

Tenir contenidors adequats i correctament identificats i separats per a
l'emmagatzematge de residus perillosos (pintures, dissolvents, oli de residu, bengales)

7.

Papereres i contenidors d'escombraries adequats i ben gestionats, així com
contenidors de residus (plàstic, vidre, paper…) els quals seran recollits per una entitat
autoritzada

8.

Cal tenir unes instal∙lacions netes i ben senyalitzades, amb aigua potable als serveis
públics així com un sistema de recollida I conducció d'aigües residuals fins a una planta
de tractament autoritzada

9.

Tenir presses d'electricitat i aigua als punts d'amarratge

10.

En el cas que el port tingui escar s'ha de garantir que cap tipus de contaminant arribi al
clavegueram, terra ferma o al port ni al seu entorn natural

11.

El port ha de tenir una bona integració amb l'entorn natural i construït

12.

Tenir equipaments contra incendis, de primers auxilis i socorrisme adequats i
senyalitzats correctament. En cas de contaminació, incendi o altres accidents, cal
elaborar un pla d'emergència per al port, i les precaucions de seguretat han d'estar
situades visiblement al port

13.

Disposar d'instal∙lacions per a persones amb mobilitat reduïda

14.

Tenir el mirall d'aigua i el port nets (sense oli, aigües residuals o altres evidències de
contaminació)

