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ANEXO 

CONDICIÓNS ESPECÍFICAS DE CELEBRACIÓN DOS MERCADOS GANDEIROS DURANTE O 
ESTADO DE ALARMA 

1. A celebración de mercados de gando durante o estado de alarma quedará sometida ás 
seguintes normas específicas: 

a) Unicamente se permitirá o acceso ao recinto feiral a aquelas persoas debidamente 
acreditadas para a compra-venda de gando e o seu tranporte (operadores comerciais, 
transportistas e persoas gandeiras) que vaian a efectuar operacións comerciais no 
mercado. A estes efectos, a entidade organizadora realizará un control na entrada principal 
do recinto, no horario que se estableza, non permitíndose o acceso ás instalacións con 
posterioridade a ese horario. 

Se así se requirira, para acreditar a súa condición, os operadores comerciais presentarán o 
correspondente carnet, os transportistas a autorización administrativa pertinente, e as 
persoas gandeiras o documento de cualificación sanitaria da súa explotación, o libro de 
explotación ou calquera outro documento que identifique a súa actividade. 

En ningún caso poderán acceder ao recinto persoas visitantes que non acudan a realizar 
trasaccións comerciais. 

b) Tanto as operacións de descarga como as de carga de gando realizaranse 
escalonadamente, procurando que a confluencia de persoas nos peiraos de carga e 
descarga sexa a menor posible. 

c) Todas as persoas que accedan ao recinto, tanto no caso das que vaian participar nas 
actividades de compra-venda como as persoas operarias da entidade organizadora e o 
persoal veterinario que asista a este, deberán portar mascarilla. 

d) Nas operacións de compra-venda nas naves de gando, manterase unha distancia 
interpersoal de aproximadamente dos metros. 

e) Nas zonas de acceso ao recinto e naquelas con maior presenza de operadores, a 
entidade organizadora colocará dispensadores de solución hidroalcólica a disposición 
destes. 

f) Sempre que sexa posible, para facer efectivas as transaccións comerciais habilitarase 
unha zona con mesas dotadas de mamparas ou outros elementos que aseguren o 
distanciamento entre os operadores, e nas que existirá solución hidroalcólica a disposición 
das persoas usuarias. 

g) Nos aseos das instalacións existirá en todo momento auga, xabón e toallas desbotables 
a disposición dos usuarios. 

h) As papeleiras existentes nos aseos e no resto do recinto serán baleiradas e limpadas de 
xeito frecuente. 
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i) As medidas de prevención adicionais que deban utilizar as persoas operarias que 
traballan no mercado serán determinadas pola entidade organizadora, en función dos 
labores que realicen. 

j) Na oficina veterinaria, a entidade organizadora instalará, na zona de atención ás persoas 
usuarias, mamparas ou elementos que aseguren o distanciamento social, realizándose a 
entrega e recollida de documentación do xeito máis aséptico posible. Así mesmo, a 
entrada ás dependencias veterinarias por parte das persoas operadoras que demanden o 
servizo veterinario realizarase individualmente. 

En todo caso, a organización dos labores e do fluxo de persoas nas ditas oficinas será 
determinada polos propios servizos veterinarios oficiais. 

De existir posibilidade estrutural nestas dependencias, habilitaranse distintos puntos de 
entrada e saída para os usuarios, de xeito que non exista cruce de persoas de entrada e 
saída. 

Así mesmo, na oficina veterinaria existirán dispensadores de solución hidroalcólica a 
disposición das persoas veterinarias e das persoas usuarias. 

k) A inspección veterinaria do gando realizarase nas condicións que establezan os Servizos 
Veterinarios Oficiais, a ser posible sen a presenza de usuarios. 

l) Se no mercado houbera edificio administrativo, a entidade organizadora regulará o seu 
aforo, establecendo un fluxo controlado de persoas na entrada e saída do mesmo que 
asegure o distanciamento social. Se fora posible, nas zonas de maior confluencia de 
persoas operadoras definiranse sentidos de circulación, diferenciando ambos sentidos 
mediante elementos ben visibles para as persoas usuarias. 

m) Na medida do posible, e sempre que non afecte ao benestar dos animais, durante a 
celebración do mercado as portas do recinto permanecerán abertas, para favorecer a 
ventilación, así como para evitar o contacto reiterado das persoas con manillas e pomos 
dos accesos. 

n) Finalizado o mercado, a entidade organizadora realizará a limpeza e desinfección das 
instalacións, con especial atención ás superficies de contacto máis frecuente coas persoas, 
como pomos de portas, mobiliario, pasamans, chans, grifos, etc., así como xaulas gaiolas, 
amarres e restantes instalacións para albergar o gando, utilizando desinfectantes como 
dilucións axeitadas de lixivia ou calquera outro desinfectante con actividade virucida 
existente no mercado e autorizado e rexistrado polo Ministerio de Sanidade. 

Igualmente, a oficina veterinaria e as restantes dependencias administrativas serán 
desinfectadas convenientemente unha vez finalizada a xornada. 

ñ) Tras a limpieza e desinfección, os materiais empregados, os equipos de protección 
individual utilizados e os residuos xerados eliminaranse de xeito seguro por parte da 
entidade organizadora. 

2. As entidades organizadoras que desexen celebrar mercados gandeiros durante o estado 
de alarma comunicaranllo á Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industarias 
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Agroalimentarias coa suficiente antelación, sinalando as datas de celebración, co obxecto 
de poder organizar a prestación dos correspondentes servizos veterinarios. 

3. No seu caso, durante o estado de alarma a Dirección Xeral de Gandaría, Agrticultura e 
Industrias Agroalimentarias poderá prohibir a celebración de mercados gandeiros nos que 
se considere que non se poden garantir as medidas sanitarias axeitadas. 

 


