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Nombre del Indicador: Nom de l'Indicador:

Número de playas con bandera azul Nombre de platges amb bandera blava

Código: Codi:

01102000 01102000

Tema: Tema:

Características Físicas y Medio Ambiente Característiques Físiques i Medi Ambient

Subtema: Subtema:

Calidad medioambiental Qualitat mediambiental

De�nición y forma de cálculo: De�nició i forma de càlcul:

Número de playas de la ciudad a las que se les ha otorgado el

distintivo por parte de la Fundación Europea de Educación

Ambiental.

Nombre de platges de la ciutat a les quals se'ls ha atorgat

el distintiu per part de la Fundació Europea d'Educació

Ambiental.

Fuentes de la Información: Fonts de la Informació:

Fundación Europea de Educación Ambiental Fundació Europea d'Educació Ambiental

Periodicidad de Actualización: Periodicitat d'Actualització:

Anual Anual

Unidades de medida: Unitats de mesura:

Observaciones e Interpretación: Observacions i Interpretació:

El distintivo de Bandera Azul otorgada por la Fundación

Europea de Educación Ambiental exige el cumplimiento

de normas de calidad del agua, seguridad, prestación de

servicios generales y de ordenación del medio ambiente. Se

han considerado las playas de la ciudad de València incluidas

en el catálogo de playas del Ministerio de Agricultura,

Alimentación y Medio ambiente: Malva-rosa, el Cabanyal,

Pinedo, l'Arbre del Gos, el Saler, Garrofera, la Devesa, el

Recatí y Vistabella.

El distintiu de Bandera Blava atorgada per la Fundació

Europea d'Educació Ambiental exigeix el compliment de

normes de qualitat de l'aigua, seguretat, prestació de serveis

generals i d'ordenació del medi ambient. S'han considerat

les platges de la ciutat de València incloses en el catàleg

de platges del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi

ambient: Malva-rosa, el Cabanyal, Pinedo, l'Arbre del Gos,

el Saler, Garrofera, la Devesa, el Recatí i Vistabella.


