BBPP AMBIENTAIS NAS PRAIAS
Evita a desaparición da area
Xestiona axeitadamente os Residuos
Non tires ningún residuo a auga.
Non abandones lixo na area.
Non botes cabichas. Gárdaas e deposítaas nun
contedor.
Evita tirar augas negras dende as embarcacións.
Manter as rochas e area limpas de todo tipo de
residuos.
Utiliza as papeleiras de acceso
Non deixes residuos perigosos no exterior ou á intemperie.
Pecha ben os envases de produtos para evitar que en caso de caída se vertan ao chan.
Non se debe tirar ningún residuo ao desaugadoiro ou ao chan
Separa os residuos e utiliza o colector axeitado

Non mestures un residuo perigoso (ej. Aceite) con outro non perigoso (ex. Cartón),
convértelos a todos en perigosos.

Hai que avisar cando se localice un novo residuo descoñecido; ó final da xornada hai
que depositar os residuos xerados no seu lugar de almacenamento
Existen residuos que se poden reciclar se se separan axeitadamente, por exemplo,
madeira, metal, plástico e cartóns (RNP).
Procura reducir ó máximo a produción de residuos.
Baleira ben os envases, antes de refugalos.
Se consume nos quioscos faga uso das papeleiras de reciclaxe.

Respecta o Medio Ambiente
Recorda que o ruído perturba as persoas e ao medio. Respecta a tranquilidade e o
descanso dos demais. Evita os ruídos molestos
Se queres gozar da música na Praia utiliza auriculares.
Na beira; recorda que hai que respectar a fauna e a flora. Non a apartes do seu
ámbito.
Ó mergullarse, coida o medio mariño.
En canto á normativa, hai que cumprir as sinais e advertencias.

Practicar os deportes acuáticos con rigorosa atención ás normas.
Por seguridade, seguir as indicacións dos servizos de salvamento.
Non realices verteduras
Non malgastes auga nos aseos
Respecta os equipamentos
Comproba a información que lle ofrece a cor das bandeiras
Respecta as normas de uso
Non leves animais á praia.

As Boas Prácticas son útiles e sinxelas de aplicar, contribuíndo a poñelas en
práctica conseguiremos entre todos un obxectivo fundamental:
O DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

