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El conseller Rull lliura el distintiu Banderes 
Blaves a 42 platges i 24 ports catalans 
 

• El 97% de les zones de bany catalanes obtenen un ni vell 
d’excel·lència en la qualitat de l’aigua 
 

• El guardó premia la gestió ambiental, les instal·la cions i la prestació 
òptima dels serveis  

 

 
Acte de lliurament del distintiu Bandera Blava, aqu est divendres. 
 
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha fet entrega del distintiu de 
qualitat Bandera Blava a 42 ajuntaments i 24 ports catalans, en un acte 
celebrat aquest divendres al Club Nàutic de l’Ampolla (Baix Ebre). Enguany 
s’ha concedit el guardó a un total de 98 platges catalanes i 24 ports esportius. 
D’aquesta manera, s’incrementa en nou el número de platges premiades, que 
passen de les 89 del 2015 a les 98 d’aquest any. Pel que fa als ports, tots els 
candidats que s’han presentat a l’edició 2016 han obtingut el distintiu. 
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Rull ha destacat que aquest és un acte “d’excel·lència de país” , ja que una 
“Bandera Blava representa el compromís altíssim del s responsables dels 
ports i ajuntaments en oferir qualitat als usuaris” . Per al conseller, aquests 
distintius són un “petit bocí d’orgull de fer les coses de manera imp ecable” , 
i és que, des que es van començar a atorgar els premis, el nombre de platges 
amb Bandera Blava s’ha doblat. 

La Bandera Blava l’atorga un tribunal internacional de la Fundació d’Educació 
Ambiental, amb la col·laboració de l’Associació d’Educació Ambiental i del 
Consumidor (Adeac), que gestiona la campanya a l’Estat espanyol. Aquest 
guardó, reconegut a escala internacional, valora i premia la gestió ambiental i la 
seguretat, les instal·lacions i la prestació òptima dels serveis i la informació i 
l’educació. 

Qualitat de l’aigua excel·lent  

L’obtenció d’aquesta qualificació és el resultat de les mesures de gestió a les 
zones de bany i de les millores en els sistemes de sanejament implantats en 
els municipis costaners. Cal destacar que el 97% de les platges catalanes (242 
punts de control) compten amb una excel·lent qualitat de l’aigua, segons el 
balanç de final de temporada de bany dut a terme per l’Agència Catalana de 
l’Aigua. La qualitat del 3% restant de zones de bany (vuit punts de control) és 
bona, mentre que cap zona té una qualitat insuficient.  

Aquesta qualitat ambiental requerida a les platges i els ports catalans ajuda a 
conservar el patrimoni ambiental i a atraure un turisme que cada dia  és més 
exigent amb matèria  de sostenibilitat. 

A banda dels representants municipals, durant l’acte han acompanyat el 
conseller Rull el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font; el director 
general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra; el director general 
de Transports i Mobilitat Pere Padrosa, i el director de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, Jordi Agustí.  
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