Bandera Blava per a patrons d’embarcacions
La Bandera Blava per a patrons d’embarcacions, en forma de diploma, juntament amb una petita
Bandera Blava, s’atorga a tots aquells propietaris/usuaris d’embarcacions amb amarrador al
nostre port com a reconeixement al seu comportament responsable y compromís de respectar,
difondre y fer respectar el codi de conducta ambiental Bandera Blava al mar i al port.
Com col·laborar amb el programa Bandera Blava?
-

Seguiu les instruccions del panells informatius i del personal del port.
Contribuïu a un desenvolupament sostenible a nivell local. Comporteu-vos de forma
responsable y estalvieu aigua, combustible i electricitat.
Ajudeu-nos amb les vostres crítiques y suggeriments a mantenir el nivell de qualitat
ambiental desitjable. Dirigiu-vos a les oficines del port, per correu o postal o e-mail
(portmasnou@portmasnou.es), i informeu-nos sobre el problema detectat o
suggeriment de millora y adreça de contacte per poder respondre-us.

Com obtenir la Bandera Blava per a patrons d’embarcacions?
Els patrons d’embarcacions amb amarrador al nostre port interessats en col·laborar amb el
programa Bandera Blava, poden sol·licitar aquest guardó.
 Primer pas: els patrons han de manifestar el seu interès per al programa a les oficines
del port, per obtenir tota la informació necessària, que inclou el codi Bandera Blava de
conducta al mar.
 Segon pas: els interessats hauran de comprometre’s amb el codi de conducta, i
mantenir una actitud de respecte i prendre cura del medi marí, donant exemple a
d’altres patrons i animant-los a complir amb el codi de conducta, denunciant els
excessos i les males pràctiques d’altres embarcacions.
 Tercer pas: el port enviarà a ADEAC una documentació que acrediti els mèrits del patró
i els seus compromisos amb el programa Bandera Blava. Aquesta informació serà
analitzada per l’ADEAC-FEE. Si l’ADEAC entén que el patró n’és mereixedor, podrà
obtenir una Bandera Blava per a la seva embarcació.
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