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BAN 7/2019

ACTUACIONS QUE NO ESTAN PERMESES PER A LA SEGURETAT 
DELS CIUTADANS/NES, PER A LA PRESERVACIÓ DE L’ENTORN 
NATURAL I LA PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS.

Benvolguts i benvolgudes,

Us informem que les persones que usin els espais forestals, naturals hidrogràfics i 
urbans, tenen el deure de:

 Fer un ús adequat i ser respectuós amb el patrimoni natural i espais verds.
 Mantenir-los en bon estat de conservació, evitant la seva degradació.
 Els usuaris es comportaran de forma respectuosa amb la flora i fauna, evitant 

danyar-la.

Està terminantment prohibit:

 Encendre foc per a qualsevol activitat,
 Realitzar abocaments de residus (deixalles, papers, envasos i altres) a terra o als 

cursos de l’aigua,
 Malmetre o deteriorar qualsevol element de senyalització, etc.
 Realitzar qualsevol afectació a l’arbrat, a la flora i a la fauna, 
 Arrencar, extreure, malmetre, fer pintades a les roques, pedres, terres, de 

l’entorn natural. 
 Resta prohibit l'abocament de tota mena de substàncies i objectes que puguin 

alterar la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. També es prohibeix 
realitzar activitats que incideixin negativament en la qualitat d'aquestes aigües,

L'activitat de bany es realitzarà sota l'exclusiva responsabilitat de l'usuari, qui ha de 
respectar, en tot cas, les indicacions i senyals allà on existeixin.

La vostra seguretat i la preservació de l’entorn natural depenen, també, del nivell de 
responsabilitat i grau de civisme dels vostres actes.

Us advertim que les conductes descrites poden ser sancionades amb multes de fins a 
3.000 € d’acord amb el previst a l’Ordenança de protecció i conservació del patrimoni 
natural i espais verds i l’Ordenança de convivència i civisme.

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital.
L’alcalde acctal., Albert Cañellas Pagès

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 0caaa0dbe56f4ca38e91a949e1902647001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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