Distincions Temàtiques
ADEAC concedix, des de l'any 1999 les denominades “Distincions Temàtiques” a municipis espanyols que han
obtingut la Bandera Blava i que han demostrat un esforç especial i digne de ser difós com a exemple d'excel·lència
en algunes de les matèries següents:
- Salvament, Socorrisme i Primers auxilis.
- Informació i Educació Ambiental.
- Ruptura de barreres arquitectòniques i atenció a persones amb discapacitats.
L'objectiu consistix a posar en relleu tals esforços i difondre'ls com a bones pràctiques; reconéixer i valorar-los per a
estimular la seua continuïtat per al conjunt de les platges Bandera Blava.
L'objectiu fonamental de Bandera Blava no és aconseguir “platges i ports perfectes” en tots els criteris exigits, sinó
contribuir a difondre platges i ports gestionats de forma més sostenible que atraguen a visitants més responsables.
No existixen “millors platges o ports” per a tot tipus d'usuaris ja que les necessitats i prioritats d'estos són molt
diferents, però sí platges i ports que realitzen un esforç especial per a aconseguir l'excel·lència en alguna de les
Distincions Temàtiques.
Per a la fixació de criteris i la concessió d'estes Distincions Temàtiques, ADEAC compta amb la cooperació, a més
dels membres del Jurat Nacional Bandera Blava, d'entitats especialitzades en els mencionats camps; universitats
com les de A Corunya o la Politècnica de València; fundacions com la Fundació ONZE, etc.
La participació dels municipis en estes distincions és voluntària i els municipis guardonats amb les dites distinció a
través d'ADEAC són difosos dins i fora de l'àmbit de la Campanya Bandera Blava, com a exemples que poden ser
tinguts en compte per la resta d'ells.
Es valora la millora de moltes platges i dels seus servicis, comprovant-se una evolució molt positiva, més enllà dels
criteris exigits en Bandera Blava, en el servici de salvament i socorrisme, en la informació i educació ambiental i en la
ruptura de barreres arquitectòniques i atenció a persones amb discapacitat.

DISTINCIONS TEMÀTIQUES A VALÈNCIA
SALVAMENT, SOCORRISME I PRIMERS AUXILIS

ANY 2002
ANY 2015

RUPTURA DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I ATENCIÓ A PERSONES AMB
NECESSITATS ESPECIALS

INFORMACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL

ANY 2000
ANY 2012

ANY 2013

l’any 2015 s'ha obtingut la distinció temàtica -. Salvament, Socorrisme i primers auxilis
Per a obtindre esta distinció és necessari que el municipi haja obtingut Bandera Blava
diferenciat i específic amb els mèrits que s'aporten per a la distinció temàtica.

i adjuntar el dossier

Obtindre esta distinció única que s'atorga anualment, entre totes les candidatures participants de tots els municipis
costaners, és un èxit, que oferix l'Ajuntament de València en benefici dels seus ciutadans.

