
EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A.

Instruccions de seguretat per a visites guiades

RS-013-C04

FirmaData

Embassaments de Cúber i del Gorg Blau

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

Són un lloc públic d’elevada consideració paisatgística i un important ecosistema. Pretenem mantenir-ne 
l’equilibri i la bona conservació amb l’ajuda d’unes normes bàsiques que han de complir les persones 
que els visiten:

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

- Està prohibit encendre foc. Només es poden usar els fogons de les àrees recreatives per a aquesta
finalitat.

-  S’han de dipositar els fems als contenidors o als llocs prevists per a aquesta finalitat. No s’ha de tirar ni
espargir cap tipus de brutor que pugui contaminar el medi natural, terrestre o aquàtic.

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

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

-  No es permet acampar en cap de les seves formes (tenda de campanya, rulot, autocaravana, etc.).

-  No es permet usar aparells de ràdio, televisió o similars que puguin sentir-se o molestar els visitants o
la fauna de la zona (ovelles, bous, ases...).

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

- No està permès l’ús de drons. En casos excepcionals, serà necessari el permís del Ministeri de l’Interior
i d’EMAYA.

- És obligatori usar mascareta.

Nom i llinatges

Firmant aquest document reconec haver rebut les instruccions de seguretat abans de fer la visita a les 
instal·lacions d’EMAYA i confirm que seré responsable de vetlar pel seu compliment durant la visita.

Realitz la visita a títol personal.

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

DNI / NIF

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, S.A.

Finalitat Gestionar i controlar l’entrada a les dependències d’EMAYA per personal aliè.

Legitimació Seguretat de les persones, instal·lacions i equipaments.

Destinataris No se cediran a tercers, excepte per obligació legal.

Drets Accedir a les dades, rectificar-les i suprimir-les, així com altres drets, com s’explica 
a la informació addicional.

Informació 
addicional

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al 
nostre web https://www.emaya.es/ca/política-de-privacitat/ o sol·licitar-la en paper 
a les oficines centrals d’EMAYA al carrer de Joan Maragall 3, 07006 Palma.

Nbre. de visitants


