UNA PLATJA AMB BANDERA BLAVA


L'aigua de bany està neta i controlada.



Es neteja i s'inspecciona regularment.



Disposa d'un programa adequat de gestió dels residus.



Té lavabos nets.



No està contaminada.



Disposa d'equip de salvament, socorrisme i primers auxilis, i un telèfon d'emergència
pròxims.



És accesible normalment per a persones amb discapacitat.



Informa sobre les zones protegides o vulnerables pròximes.



Ofereix activitats en informació i educació ambiental d'àmbit local.

INFORMA SI HI HA PERILL DE CONTAMINACIÓ



En la temporada de bany, es realitzen diverses activitats d'Educació Ambiental.



Pot consultar la programació www.turisme.tavernes.es



Estat de la mar

No hi ha perill

Precaució

Prohibit el bany

LA BANDERA BLAVA I LA QUALITAT D’AIGÜES DE BANY
Este municipi ha obtingut el distintiu de Bandera Blava per a les seues platges.
Això vol dir que compleix una sèrie de criteris relatius a la qualitat d’aigües de bany, netedat de platges,
serveis sanitaris, seguretat i que ofereix activitats sobre informació i educació ambiental.
També significa que la qualitat de l'aigua de bany es controla regularment analitzant els tres tipus diferents
de bacteris .
Les aigües s'analitzen setmanalment durant la temporada de bany.
La bandera Blava és una campanya que du a terme la FEE (Fundació per a l'Educació Ambiental), integrada
per organitzacions no governamentals de quasi 50 estats. Cada organització membre de la FEE, ADEAC a
Espanya, du a terme la campanya Bandera Blava en un estat participant.

COM A USUARI DE LA PLATJA, PODEU AJUDAR BANDERA BLAVA:
- Seguiu les indicacions del personal de la platja.
- Respecteu la natura local i limiteu l’ús d’aigua, electricitat i combustible.
- Ajudeu-nos amb les vostres crítiques o suggeriments a mantenir el nivell de qualitat ambiental desitjable.
- GRÀCIES PER LA COL·LABORACIÓ.

MÉS INFORMACIÓ:
TOURIST INFO:
Tavernes de la Valldigna
Avda. Marina s/n
96 288 58 64
turisme@tavernes.org

PLÀNOL DE LA PLATJA DE TAVERNES

