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INFORMACIÓN MUNICIPAL COVID-19 

 

NORMAS RELATIVAS A CANS E ANIMAIS DOMÉSTICOS 

 

Durante o estado de alarma permítese a circulación con animais de compañía polo tempo 

imprescindíbel para que estes realicen as súas necesidades fisiolóxicas. Téndose detectado 

fraudes na saída á vía pública con animais que poñen en risco a saúde das persoas e que 

constitúen unha falta de respecto para a maioría da veciñanza que cumpre co confinamento, 

por medio de Bando Municipal ditáronse as seguintes normas de obrigado cumprimento: 

 

1. A persoa que acompañe o animal será O PROPIETARIO/A OU TITULAR DO MESMO, conforme 

ao Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía, ou outra persoa por 

razóns que se deberán xustificar. 

2. A persoa que circule co animal só poderá facelo nun radio máximo de 200 METROS 

DESDE O SEU DOMICILIO. 

3. Os animais poderanse sacar o TEMPO MÍNIMO IMPRESCINDÍBEL para facer as súas 

necesidades fisiolóxicas EN TRES FRANXAS HORARIAS: DE 8:00 A 10:00; DE 14:00 A 16:00 

E DE 21:00 A 23:00. Fora destes horarios non se permite a presenza de animais de 

compañía no espazo público. 

4. O animal NON TERÁ CONTACTO con outros animais ou persoas. 

5. O acompañante do animal levará consigo BOLSA PARA RECOLLER OS EXCREMENTOS E 

UNHA BOTELLA DE AUGA CON DETERXENTE PARA LIMPAR A ORINA. 

 

No caso de incumprimento de calquera destas normas e instruccións a Policía Local 

verase na obriga de denunciar ao infractor/a. 

 

RECOMENDACIÓNS RESPECTO ÁS COMPRAS 

 

1. AS PERSOAS MAIORES DEBEN EVITAR SAIR A FACER A COMPRA encargándoa, se é posíbel, a 

familiares ou veciños/as ou realizándoa on-line se dispoñen de medios. As persoas 

con problemas de mobilidade poden recorrer ao servizo de voluntariado do Concello 

no teléfono 687764516. Lembramos que diferentes establecementos teñen servizo de 

pedidos on-line con entrega a domicilio. 

2. NON SE DEBEN REALIZAR COMPRAS DIARIAS SENÓN PENSADAS PARA BASTANTES DÍAS. Para 

as persoas sen vehículo propio recordamos que moitos establecementos teñen servizo 

de entrega a domicilio da compra feita presencialmente no local.  


