
EMBASSAMENTS DE CÚBER I GORG BLAU

Els embassaments de Cúber i Gorg Blau constitueixen una de les reserves d’aigua per al consum humà més importants de 
Mallorca. L’explotació dels mateixos pertany a EMAYA.

Són un lloc públic d’elevada consideració paisatgística i un important ecosistema, l’equilibri del qual i bona conservació 
pretenem mantenir amb l’ajuda d’unes normes bàsiques que han de complir els visitants:

 - Està prohibit el bany als embassaments, així com les activitats aquàtiques i subaquàtiques, esportives o no.

 - Està prohibit encendre foc. Només està permès usant els fogons de les àrees recreatives per aquests !ns.

 - S’ha de dipositar el fems únicament en els contenidors o llocs prevists per aquest !. No s’ha de tirar ni espargir cap tipus 
de brutícia que pogués contaminar el medi natural,  terrestre o aquàtic. 

 - Està prohibit tirar restes de menjar o qualsevol altre material a l’aigua embassada, així com donar de menjar als peixos. 

 - Està prohibit tallar plantes o branques, o qualsevol acció que pogués causar danys o degradació d’aquest entorn natural. 

 - No està permès acampar en cap de les seves formes (tenda de campanya, roulotte, etc.).

 - No està permès l’ús d’aparells de ràdio, televisió o similars que puguin sentir-se o molestar  als visitants o a la fauna de 
la zona (ovelles, bous i ases).

 - S’ha de respectar el dret de la resta de visitants a gaudir de la mateixa zona i instal·lacions.

 - El grup ha de seguir el recorregut marcat o el que indiqui el monitor i seguir en tot moment les seves indicacions, així 
com les dels agents forestals i vigilants. Si es produeix qualsevol accident, s’ha de comunicar immediatament al monitor.

 - S’han de respectar les indicacions i rètols de la instal·lació. Està totalment prohibit tocar qualsevol equip. 

D’acord amb el disposat a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i l’Art. 
12 del RD 1720/2007, li informam que les seves dades personals seran recollides 
i tractades en un !txer titularitat de l’Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram 
S.A. (EMAYA), amb domicili en el C/ Joan Maragall 3, 07006 Palma. La recollida i 
tractament de les dades personals té com a !nalitat gestionar i controlar l’entrada 
a les dependències d’EMAYA per personal aliè.

L’afectat o afectada podrà exercitar els drets reconeguts en la Llei i, en particular, els 
d’accés, recti!cació, cancel·lació i oposició, dirigint-se personalment a la seu social 
d’EMAYA, per via postal en la direcció anteriorment indicada, o bé a través d’un 
correu electrònic a ejercicioderechoslopd@emaya.es, identi!cant-se correctament.

SIGNAT

NOM I LLINATGES

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT PER A VISITES GUIADES

Amb la signatura d’aquest document reconec haver rebut les instruccions de seguretat abans de realitzar la visita a les instal-
lacions d’EMAYA i con!rmo que seré responsable de vetllar pel seu compliment mentre es realitzi la visita.

Realitzo la visita a títol personal.

Realitzo la visita com a representant del centre educatiu o associació:

DNI / NIF

NÚM VISITANTS

DATA

EMAYA. Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A. RSC-004-C01


