
 
BOAS PRÁCTICAS 

AMBIENTAIS NAS PRAIAS 
 

 Xestiona axeitadamente os Residuos 
 

 Non botes ningún  residuo ó mar, rochas e area. Utiliza as papeleiras  

 Fai uso de cinceiros ecolóxicos ou garda as cabichas e deposítaas nun 

contedor. 

 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 botes ningún residuo líquido polo desaugadoiro 

 Separa axeitadamente os residuos de papel e cartón, envases e vidro e 

utiliza o colector axeitado 

 

 

 

 

 Non mestures un residuo perigoso (ex. aceite) con outro non perigoso (ex. 

cartón), convértelos a todos en perigosos. 

 Avisa aos socorristas  cando atopes un residuo descoñecido;  

 Procura reducir ó máximo a produción de residuos. 

 Baleira ben os envases, antes de desbotalos 

 



 
BOAS PRÁCTICAS 

AMBIENTAIS NAS PRAIAS 
 

 Respecta o Medio Ambiente  
 

 Lembre que o ruído perturba as persoas e ao medio. Respecte a 

tranquilidade e o descanso dos demais. Evite os ruídos molestos 

 Se quere gozar da música na praia utilice auriculares.  

 Cando faga uso das duchas ou lavapés non utilice máis auga da necesaria 

nin use xabóns nin deterxentes. Contribuirá ó aforro de auga e ó coidado 

do medio ambiente 

 Circule preto das praias só por lugares autorizados.  

 Cumpra as sinais e advertencias. Pola súa seguridade, 

siga sempre as indicacións dos servizos de 

salvamento. 

 Utilice o transporte público 

 Na beira e nas rochas, respecte a fauna e a flora. Non 

a aparte do seu ámbito. 

 Ó mergullarse, coide o medio mariño. 

 Practique os deportes acuáticos e a pesca con rigorosa atención ás normas. 

   Respecte os equipamentos 

 Comprobe a información que lle ofrece a cor das bandeiras 

 Non leve animais á praia. 

 Trate con coidado as duchas e os lavabos, sempre os 

atopará a punto. 


