
BONES PRÀCTIQUES PER A LA SOSTENIBILITAT AL PORT
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ACTIVITATS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

Anualment s’organitzen activitats d’educació ambiental orientades a incrementar el grau de consciència 
ambiental dels usuaris del port. Es pot trobar més informació a les oficines del Club.

Club Nàutic Estartit 
Passeig Marítim, s/n
17258 Estartit
info@cnestartit.es 

ADEAC
Gral. Lacy, 3, Portal 1, 1r B
28045 – Madrid 
banderaazul@adeac.es 

International Blue Flag Coordination
Scandiagade, 13 – DK 2450
Copenhagen (Denmark)
info@fee.global  

LA BANDERA BLAVA

És un guardó a la qualitat ambiental, que es concedeix als ports esportius que realitzen un esforç especial 

en la gestió ambiental del port i de la naturalesa del voltant i que proporciona als usuaris informació sobre 

qüestions ambientals

ALGUNES DADES 

És un guardó concedit per la Fundació d’Educació Ambiental (FEE), una Organització No Governamental de 

caràcter ambiental representada per organitzacions nacionals a 75 països dels 5 continents. ADEAC és la 

branca i representant de la FEE a Espanya. La FEE desenvolupa altres programes internacionals com la 

Clau Verda per establiments d’hosteleria.

És un guardó a la qualitat ambiental que es concedeix a platges i ports esportius per una sola temporada i 

només és vàlid mentre es segueixin reunint els requisits exigits. Quan aquest no sigui el cas, les autoritats 

responsables del port han d’arriar la Bandera Blava i comunicar-ho a ADEAC.

Cada organització nacional de la FEE inspecciona els ports i platges amb Bandera Blava, un cop l’any 

durant la temporada alta, podent retirar temporalment o definitivament el guardó en cas d’incompliment

Vostè pot ajudar al Programa contribuint activament amb la protecció del medi ambient:

 • Segueixi les instruccions del codi de conducta ambiental del port esportiu i el seu entorn

 • Utilitzi productes ecològics per pintar, detergents...

 • Informi de la contaminació o altres violacions de les normes ambientals a les autoritats

 • Estalviï aigua, electricitat i combustible

 • Animi a altres navegants a cuidar el medi ambient

 • Respecti els protocols d’aproximació a animals marins des de l’embarcació

BANDERA BLAVA PER EMBARCACIONS

Les embarcacions amb base al port poden obtenir el seu propi guardó de Bandera Blava manifestant el seu 

interès a les oficines del Club. Caldrà que es comprometin a actuar seguint el codi de conducta del port, 

mantenint una actitud de respecte i cuidant el medi ambient. El port enviarà la documentació a ADEAC 

acreditant els mèrits del patró/na i aquests consideraran si n’és mereixedor.

REGULACIÓ DE LES ACTIVITATS A L’ÀMBIT MARÍ DEL PARC NATURAL  

DEL MONTGRÍ, LES ILLES MEDES I EL BAIX TER

REGULACIÓ D’USOS
Parc Natural del Montgrí
les Illes Medes i el Baix Ter

Zona perifèrica de la Reserva
Natural Parcial Marina de les Medes

Reserva natural Parcial
Marina de les Medes

Activitats prohibides

Activitats regulades

Activitats permeses

Llençar residus, acampar i fer foc (en platges i costes)

Pesca d’arrosegament i pesca d’encerclament

Pesca recreativa submarina

Alimentar la fauna marina

Pesca recreativa de superfície

Extracció de recursos marins

Pesca artesanal (tremall i palangre)

Fondeig

Submarinisme (amb sense escafrandae) i apnea

Navegació

Reserva Natural
Integral de les Medes

Queda totalment prohibit accedir a la
part emergida de les Illes Medes sense
autorització prèvia de l’òrgan gestor

Navegació responsable
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Vostè està aquí

+34 972 751 402
Emergències 112

VHF 9
Emergències VHF 16
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Capitania

Oficines

Grua

Travelift

Escar

Caixer automàtic

Estació de servei

Aspirador d’aigues i olis

Minimarket

Centre d’Activitats

Punt de trobada

Punt verd

Vestidors i dutxes

WC minusvàlids

Marineria

Bar/Restaurant

Extintors

Escales

Bugaderia

Aparcament

Boies

Bany 

Pesca

Pirotècnia

Desfibrilador

www.cnestartit.com


