
 
 
 

En virtude das competencias que me atribúe o artigo 21.1. e) da Lei 7/85, 
Reguladora das Bases do Réxime Local, emítese o seguinte 

 
BANDO 

 
 A medio deste BANDO voume dirixir a todos e cada un de vós, para poñer en 
coñecemento diversas medidas a adoptar dende o Concello co obxectivo de reducir as 
posibilidades de contaxio e de intentar minimizar a propagación e incidencia do COVID-19 
(Coronavirus) na poboación. 

 
Visto o Decreto 8/2021, do 26 de xaneiro, polo que se adoptan medidas no 

territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na 
condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 
926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a 
propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2. 

 
Vista a Orde do 26 de xaneiro de 2021 pola que se establecen medidas de 

prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica 
derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, en especial o Anexo, 
punto cuarto, o Concello de Ribadavia, de acordo coas medidas adoptadas polo propia 
Xunta de Galicia, toma a decisión de PECHAR  ao público as instalacións que a 
continuación se sinalan, así como suspender todas as actividades previstas no eido 
cultural e deportivo, ata que se levanten as restriccions fixadas  na normativa nos 
seguintes edificios e instalacións: 
 
 Polideportivo Municipal “O Consello”. 
 Casa de Cultura (Biblioteca Municipal). 
 Conservatorio e Escola de Música. 
 Oficina de Turismo. 
 
 Para calquera trámite administrativo ou consulta haberá persoal nos referidos 
servicios, se ben recomendase que calquera trámite se realice a través da Administración 
electrónica, email ou teléfono, amén de poder dirixirse as oficinas do Concello sitas na 
Casa Consistorial, na praza Maior, desta Vila. 
 
 Finalmente indicar que cómpre facer fincapé na necesidade de actuar con 
responsabilidade persoal e evitar contactos e actitudes de risco seguindo todas as 
recomentacións das autoridades sanitarias (distanciamento social, uso obrigatorio de 
máscara e hixiene de mans), recordando que esta prohibido comer, beber ou fumar en 
movemento pola rúa. 
  
 Tratanse dunhas medidas de precaución, que evitando de trasladar a veciñanza 
ningún tipo de alarmismo, se toma dende a responsabilidade e a prudencia que esixe 
ante o aumento de contaxios no noso entorno. 
 
 O que se fai público para o xeral coñecemento. 
 
 Dado na Consistorial de Ribadavia o dia vintesete de xaneiro de dous mil vinteún. 
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