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La qualitat ambiental de la platja de Gavà, 

distingida amb la Bandera Blava 
 

L’Ajuntament de Gavà rebrà en els propers dies aquest distintiu que 

concedeix la Fundació Europea d’Educació Ambiental per l’esforç del 

municipi en la gestió de l’entorn litoral 

 
L’esforç de l’Ajuntament per fer de la platja de Gavà un referent de qualitat ambiental i 

de serveis ha rebut avui un nou reconeixement amb la concessió de la bandera blava, 

que per primera vegada onejarà al litoral gavanenc. Aquest guardó que atorga la 

Fundació Europea d’Educació Ambiental reconeix la bona  gestió de les platges i aigües 

interiors d’una manera respectuosa amb el medi ambient i amb la natura. A més 

d’avalar la qualitat de les aigües de bany, també distingeix el bon funcionament dels 

serveis, les instal·lacions i la seguretat de les platges, així com la informació i l’educació 

ambiental que s’ofereix tant als usuaris com als agents implicats en el sector del turime 

del medi ambient. 

 

L’Agència Catalana de l’Aigua i la Asociación de Educación Ambiental y del 

Consumidor (ADEAC) han comunicat avui a l’Ajuntament l’atorgament de la bandera 

blava. L’Agència Catalana de l’Aigua, dependent de la Generalitat, porta a terme, 

durant la temporada de bany un programa de control setmanal de les aigües en tres 

punts del litoral gavanenc: a la zona de la Murtra, al carrer Blanes i a l’avinguda del 

Mar.  

 



Precisament, la qualitat de les aigües de bany és un dels aspectes que té en compte la 

Fundació Europea per a l’Educació Ambiental (FEE) per valorar la concessió de la 

bandera blava. La FEE és una entitat privada, constituïda i representada per una 

organització no governamental ambiental amb cadascun dels més de 40 estats 

participants. Cada organització nacional membre de la Fundació, a Espanya ADEAC, 

inspecciona a l’estiu els emplaçaments amb la bandera blava. La Coordinació 

Internacional, al seu torn, efectua visites de control a una mostra de les platges 

guardonades. La concessió de la bandera blava es fa cada any i només és vàlida mentre 

es compleixin els criteris exigits. 

 

Altres reconeixements 

La bandera blava onejarà a la platja de Gavà juntament amb la Q de Qualitat Turística, 

una certificació que acredita la qualitat del servei a les instal·lacions que es troben a la 

platja, d’acord amb als requisits establerts a la norma UNE 187001:2008. Aquesta 

certificació del Instituto para la Calidad Turística Española ve recolzada per una 

campanya publicitària i de suport tècnic per a les destinacions que s’hi adhereixin. En 

aquest cas, des del l’Ajuntament de Gavà es porta a terme tota la gestió necessària per 

aconseguir i mantenir aquesta certificació. 

 

La “Q”  assegura la qualitat, seguretat, rigurositat i professionalitat dels serveis prestats. 

Gavà té implantat aquest sistema de gestió de la qualitat en la seva platja, fet que 

comporta una sèrie d'avantatges com el control de la qualitat de les instal·lacions dels 

equipaments d’ús públic, els serveis de neteja, la recollida selectiva de residus, de 

seguretat, salvament i primers auxilis i d’informació, l’accés a la zona de bany, els 

serveis higiènics, els serveis dels establiments i d’oci, el registre i control més actiu de 

les reclamacions sobre els serveis prestats i les activitats que es desenvolupen i 

l'obtenció d'un reconeixement a nivell nacional i internacional. 

 

La platja de Gavà va aconseguir aquesta certificació l’agost de 2010, fa poc més d’un 

any. Fet que situa Gavà com a una de les destinacions turístiques de sol i platja que 

compta amb aquest element distintiu de qualitat. 

 

Per altra banda, la platja gavanenca també va obtenir l’estiu passat el distintiu turístic 

del Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinació (SICTED). Es tracta 



d’un model de qualitat que pretén millorar la qualitat turística en empreses i serveis. 

Aquesta certificació està impulsada per la Federación Española de Municipios y 

Provincias, la Secretaría General de Turismo, la Cambra de Comerç i la Diputació de 

Barcelona. Al Baix Llobregat rep l’impuls del Consell Comarcal. 

 

 

 


