
Desenvolvemento local

V Feira do Queixo de Moeche
Domingo 15 de marzo, de 10 a 19.00 h na nave do Mercado
A Feira do Queixo de Moeche vai medrando ano a ano en número de visitantes, de expositores e en repercusión 
sectorial como referente obrigado de todo o que rodea a este tipo de produto no norte de Galicia. O Concello ten lis-
tos todos os detalles da programación, que neste 2020 presenta como principais novidades o aumento do espazo 
expositivo trasladando para iso ao exterior os obradoiros infantís, que se farán baixo carpa, e tamén unha charla 
especializada sobre comercialización de produtos lácteos artesáns dirixida a profesionais do sector. 

O 15 de marzo entre as 10 e as 19.00 h haberá de novo en Moeche moita cantidade, calidade e variedade de queixos que se 
poderán mercar e probar nas catas programadas. Tamén teremos como convidada, xunto a Lácteos Moeche, unha queixaría 
guipuscoana acollida á Denominación de Orixe Idiazábal, que abrangue queixos madurados de ovella do País Vasco e Nava-
rra e considerado Patrimonio gastronómico europeo.
E toda esta oferta acompañada dunha chea de actividades paralelas: o concurso de receitas, o obradoiro de queixo -a cativería 
tamén poderá muxir unha grande vaca inchable-, outro de chocolates, unha animada sesión vermú, un espectáculo familiar de 
tarde con maxia... e tamén as visitas gratuí-
tas ao castelo con transporte gratuíto desde 
a feira e a posta en funcionamento do Tren 
do Queixo, que permite vir a Moeche, go-
zar da feira e voltar para a casa sen ter que 
coller o coche.
Nos próximos días ampliaremos informa-
ción a través da web e das redes sociais 
municipais. Iso si, os postos que queiran 
participar na presente edición deben pre-
sentar a súa solicitude -descargable des-
de www.moeche.gal- o día 23 de febreiro 
como moi tarde. Unha vez que a área de 
Desenvolvemento local confirme a pe-
tición deberá facerse efectiva mediante 
ingreso bancario a cota de participación, 
fixada en 30€.
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Xa estamos no Entroido
Martes 25 de febreiro, 16.30 h na nave do Mercado
O día grande dos disfraces, a troula e as chanzas 
vivirase en Moeche na xornada do 25 de febreiro, 
Martes de Entroido. Unha data que é festivo local 
e na que o Concello programou unha festa familiar 
chea de actividades. A partir das 16.30 h na Nave 
do Mercado haberá xogos, obradoiros, música, 
chocolate con churros e premios para as mellores 
máscaras en colaboración coa hostalaría local. O 
Entroido municipal complementarase, ademais, 
coas celebracións organizadas pola AVV Val de 
Moeche o día 22 e pola AVV Labacengos o día 23, en 
ambos casos arredor dun gorentoso cocido. 
A xente miúda terá no recinto un grande castelo inchable, 
unha cama elástica e un obradoiro para construír máscaras 
con materia prima reciclada. Ademais tamén se organizou 
unha sesión canta-baila con La GuaGua, quen se encarga-
rá de animar o desfile de disfraces posterior, aberto a todas 
as idades.
Haberá premios para os tres mellores atavíos infantís, do-
tados con vales de 15€ para cada crianza canxeables na 
libraría Brétema. O mellor traxe de persoa adulta levará 
30€ nun tique para gastar en dous postos do Mercado de 
Moeche. Os premios para o mellor grupo e para o grupo 
máis numeroso serán tamén cadanseu vale de 75€ para gastar como se queira nalgún dos establecementos hostaleiros do 
concello que colaboran co evento: Bar Ubaldo, Taberna Irmandiños, Mesón O Campo, Casa Pena, Bar Toñito, Café Bar A Te-
rraza, Bar Xambas e restaurante Delfino.
Tralo pase de modelos entroideiros, e mentres delibera o xurado, servirase un riquísimo chocolate con churros.
ENTROIDOS VECIÑAIS
No fondo de Moeche celebran o Entroido o sábado 22 de febreiro cun xantar no local social 
do Pereiro seguido da música de Jimmy. A partir das 14.00 h servirase un menú composto por 
sopa de cocido, cocido e sobremesas típicas. O prezo son 10€ para persoas socias e 15€ para 
non socias. Hai que apuntarse chamando ao 622 916 160. Desde a entidade tamén nos 
lembran que nese mesmo teléfono anotan para os cursos de cociña, costura, cestaría, ioga, baile 
e poda que hai todas as semanas. 
En Labacengos o Entroido será o domingo 23 de febreiro a partir das 14.30 h na nave do 
Ventoeiro. Servirán cocido, doces, café e chupiño. Sobre as 17.00 h comezará a festa animada 
por Suso Moeche, na que haberá premios para o disfraz máis orixinal, tanto no apartado infantil 
como adulto. O prezo do xantar son 12€ persoas socias e 16€ non socias (rapazada ata 12 
anos, de balde) e hai que anotarse chamando ao 606 729 038. A xeito de recordatorio desde 
Labacengos tamén nos indican que todos os últimos mércores de mes se xuntan a partir das 
16.30h. no local social de Abade para botar unha parola e tomar o café.

Homenaxeamos a 
Rosalía de Castro
22 e 29 de febreiro, 11.30 h na nave do Mercado
Nai do Rexurdimento do galego como lingua culta, grande na 
poesía e na prosa, muller avanzada ao seu tempo pola súa rei-
vindicación da igualdade para a muller, pero tamén da xustiza 
social... Rosalía de Castro é unha figura universal á que todos 
os anos no mes de febreiro, cadrando co aniversario do seu 
nacemento (24 de febreiro de 1837), se lle rende tributo e se 
aproveita para descubrir ou revisar algunha das súas múlti-
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ples facetas. A rapazada do CLIA únese a esta homenaxe con varias actividades previstas para o sábado 29 de 
febreiro. Encádranse na iniciativa “O galego rebélase”, coa que poñen de manifesto os dereitos das minorías 
lingüísticas recoñecidos pola ONU. 
Para o sábado 22, o Concello tamén organizou un sorteo de libros de Rosalía  e sumouse á campaña da Funda-
ción Rosalía de Castro,  todo terá lugar na Nave do Mercado a partir das 11.30 h. A campaña  céntrase no “Caldo de 
gloria”, a partir do poema “Miña casiña, meu lar” (Follas novas, 1880), no que unha muller pobre que chega á casa mollada e 
esfameada, a pesar de que carece de todo, consegue o milagre da supervivencia: facer un humilde caldo de gloria e un bolo 
do pote, quentarse ó pé do lume e ser feliz. Distribuiranse  manteis de papel  e  volantinas conmemorativas do Día de Rosalía 
nos restaurantes  do municipio, no mercado e no comedor do CEIP San Ramón. Este material ofréceo de balde a Fundación 
Rosalía de Castro.
O sábado seguinte, día 29 de febreiro, a antiga nave dos tecidos tamén acollerá ás 11.30 h o acto proposto polo Consello 
Local da Infancia e a Adolescencia de Moeche, quen aproveita a ocasión e a figura de Rosalía para seguir traballando 
na reivindicación dos dereitos das persoas falantes de linguas minorizadas, como é o caso do galego.
Empezarán cunha lectura colectiva de poemas da escritora dando a posibilidade de que calquera poida sumarse. Logo, aí 
das 11.45 h, levarán a cabo a experiencia “Falando coas nosas maiores”, coa que pretenden estudar e coñecer as diferenzas 
xeracionais á hora de se relacionar co galego.
O ramo ás actividades poranllo coa “Xincana Rosaliana” na que poderán participar xente miúda e xente adulta en equipos de 
catro ou cinco persoas. Deberán superar varias probas sobre Rosalía e a lingua galega para conseguir un pequeno agasallo.

A Aula CeMIT proponnos recuperar a memoria colectiva 
do municipio a través da fotografía.
Todos os xoves pola mañá desde o 5 de marzo ao 24 de abril.
A Aula CeMIT ofrece un cur-
so de fotografía dixital deno-
minado “Fotos con historia” 
que se desenvolverá todos 
os xoves de 10 a 12.30 h en-
tre o 5 de marzo e o 24 de 
abril. A actividade ten unha 
dobre vertente: por un lado 
ensinarlles ás persoas parti-
cipantes conceptos básicos 
de encadre, enfoque e com-
posición coa cámara do mó-
bil e, por outra banda, utilizar 
os teléfonos para retratar es-
pazos actuais e ver como pa-
sou o tempo comparándoos 
con fotos antigas tomadas 
no mesmo sitio. 
A idea é sinxela. O que se propón é buscar fotos vellas de lugares do territorio que reflictan calquera escena, como pode ser 
un labor agrogandeiro, tarefas hoxe desaparecidas, festas ou elementos arquitectónicos. Logo cada participante terá que tirar 
unha foto do presente no mesmo sitio e cun encadre aproximado, coa finalidade de poder comparar ambas instantáneas e 
reflexionar sobre o paso do tempo.
O curso ensinará tamén a escanear e retocar minimamente as fotos vellas para que se vexan incluso mellor que as orixinais. 
A aprendizaxe tecnolóxica -que será moi sinxela e a un ritmo que calquera vai poder seguir, aínda que non saiba nada- com-
plétase co uso dun programa de edición de son co que as persoas participantes gravarán unha pequena historia referida ás 
fotos: unha descrición do que se ve ou sobre quen protagonizan a imaxe, un comentario sobre como mudaron os tempos entre 
a foto antiga e a actual, as posibilidades son infinitas.
“Fotos con historia” de Moeche é unha viaxe no tempo que ten por obxectivo mellorar as competencias dixitais da poboación 
de maior idade, ofrecerlle un lecer activo e implicala nunha iniciativa de recuperación da memoria colectiva que doutro xeito 
acabaría perdéndose.
O prazo de inscrición nesta actividade está xa aberto no teléfono e whatsapp 616 016 793, no correo aulaticmoeche@
gmail.com ou pasando pola aula, situada na biblioteca municipal, no baixo da Casa do Concello. “Fotos con historia” des-
envolverase nas mañás dos xoves -10 a 12.30 h- desde o 5 de marzo até o 24 de abril.
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Benestar Social e Igualdade
Celebración do Día Internacional da Muller
Sábado 7 de marzo, 11.30 h na nave do Mercado
Moito cambiou o conto dende aquelas primeiras mobilizacións das mulleres reclamando dereitos laborais ou a prol do su-
fraxio feminino a comezos do século pasado. Un século de loita que trouxo cambios e melloras, leis en favor da igualdade 
e unha maior conciencia social, máis aínda queda moito camiño por andar. A violencia machista, a fenda salarial, os roles e 
estereotipos de xénero, etc., fan imprescindible que a loita feminista continúe. E non falamos de loita como enfrontamento, 
senón como o traballo diario e conxunto por acadar unha sociedade na que o feito de ser muller non supoña unha desvantaxe.

Dende o Concello de Moeche sumámonos un ano máis a estas reivindicacións, e se en anos anteriores nos xuntabamos para 
reflectir nunha foto a unidade e forza das mulleres modestinas ou o “futuro en feminino”, este ano queremos reunirnos para 
celebrar a data o sábado 7 de marzo a partir das 11.30 h na nave do Mercado de San Ramón.
O encontro aproveitarase para presentar a publicación do proxecto EspadELA “Historias de vida”, realizado pola 
Cooperativa Arabías no marco dos obradoiros de apoderamento feminino impartidos en Moeche e noutros municipios durante 
o pasado outono.
Nesta publicación cóntannos historias de seis mulleres que formaron parte deses obradoiros, relatos da vida e do cotián do 
rural, de mulleres traballadoras incansables, dúas delas veciñas de Moeche, Pili Carrodeguas e Eva Quetti. “Historias de vida” 
obtivo o Premio Luisa Villalta da Deputación da Coruña.
Ao remate do acto de presentación haberá uns petiscos e un viño galego para todas as persoas participantes. 

III Cea de mulleres. A.VV Labacengos
A Asociación veciñal de Labacengos tamén celebra o Día Internacional da Muller 
organizando unha cea para a noite dese mesmo sábado 7 de marzo. O punto de 
encontro é o Mesón A Esquina, nas Somozas, onde se servirá a partir das 21.30h. 
un menú a base de entrantes -empanada da casa, tortilla, calamares, croquetas, 
pastelón e mexillóns á vinagreta- seguidos dun prato principal de peixe sapo en 
salsa, sobremesa e café. 
O prezo son 23€ por persoa e hai que anotarse no 606 729 038 antes do 
día 24 de febreiro.
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Actualización das listas de contratación do Servizo de 
Axuda no Fogar
Solicitudes até o 28 de febreiro
Moeche abre todos os 
anos no mes de febreiro o 
procedemento de renova-
ción das listas de contra-
tación do Servizo de Axuda 
no Fogar. Desta maneira, 
calquera persoa que cum-
pra os requisitos pode 
solicitar a súa entrada na 
bolsa e, ao mesmo tempo, 
quen xa forme parte dela 
ten a opción de achegar 
méritos que melloren a 
súa puntuación. 
As listas teñen a finalidade 
de que o Concello poida 
contar en todo momento 
dun número suficiente de 
persoas cualificadas para 
cubrir vacacións, permisos 
e baixas laborais das empregadas do servizo, ou incluso vacantes que poidan producirse.
Ademais de cumprir cos requisitos xerais para traballar na Administración pública, para entrar na lista fai falla estar en po-
sesión de polo menos un dos seguintes certificados profesionais: auxiliar de axuda a domicilio, o de atención sociosanitaria 
a persoas dependentes ou ben o de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais. A maiores destas 
capacitacións mínimas, as persoas que queiran formar parte da bolsa -e tamén as que xa estean nela- poden mellorar a súa 
puntuación total achegando a acreditación de formación complementaria, por experiencia laboral e polo coñecemento do 
galego.
O prazo para presentar as solicitudes de inscrición na bolsa ou de actualización dos méritos permanecerá 
aberto ata o 28 de febreiro. Toda a información está publicada na web www.moeche.gal, onde tamén se poden descargar 
os modelos de solicitude. 

Deportes
Campamento 
deportivo du-
rante a Sema-
na Santa
6, 7 e 8 de abril no Pavillón 
Municipal
O Concello programou para as 
vacacións escolares da Semana 
Santa un campamento urbano 
para que a cativería practique 
deporte durante os tres días 
que non son festivos, axudán-
dolles desta maneira aos pais e 
nais a conciliar a atención dos 
nenos e nenas co traballo ou 
con outras tarefas que teñan 
que facer. 
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Desde o luns 6 ao mércores 8 aprenderán xogos tradicionais, farán pequenas probas e incluso recibirán a visita dalgún ou 
dalgunha adestradora para descubriren disciplinas que se cadra non coñecían. O horario destes tres días de actividade será 
de 10 a 14.00 h, aínda que haberá flexibilidade para a entrada e a saída co obxectivo de axeitar o servizo ás necesidades de 
cada familia. O prezo son 13€ por asistente, incluído o seguro e a merenda de media mañá.
As prazas están limitadas a un máximo de 15 participantes e un mínimo de 8, con idades comprendidas entre os 3 e os 
12 anos. As inscricións poden formalizarse ata o 3 de abril nas oficinas do departamento de Deportes, no correo electrónico 
daniel.feijoo@moeche.gal ou chamando ao 981 404 006.

Servizos e Obras
O Concello destinará a maioría do POS+ 2020 ao mante-
mento de servizos e todo o Plan complementario a obras
Pouco antes de rematar o 2019 o Pleno do 
Concello aprobou a distribución dos fon-
dos do POS+ e do Plan complementario 
da Deputación. No primeiro apartado de-
dicaranse a gastos de funcionamento -luz, 
subministración de auga, etc. - un total de 
110.212,16 euros, ademais de reservar 
outros 26.672,35 -máis 7.354,69 que po-
rá o Concello- para a pavimentación do 
eixo San Xiao-Vilachave-As Barbelas. 
Por outra banda, no caso do Plan comple-
mentario -que o ente provincial dotará de 
fondos procedentes dos seus remanentes- 
o Goberno local optou por incorporar catro 
proxectos valorados en 167.636,08 euros 
que irán parar á pavimentación de camiños en Abade, San Ramón, Balocos e Ramil -56.548,19 €-; á mellora do 
aforro na rede municipal de abastecemento de auga e a pavimentación dun camiño en San Xurxo -30.888,89 €-; 
á mellora da iluminación da estrada da Feira -37.771,58 €- e a diversas actuacións na pista de acceso e nas pro-
pias instalacións da área recreativa de Soutogrande, cifradas no correspondente proxecto en 42.427,42€.
A Administración local non botará man en 2020 nin do crédito provincial nin tampouco da reserva para pago a provedores, xa 
que non ten débedas con provveedores. Entre Plan complementario e POS+, Moeche xestionará preto de 312.000 euros. A 
asignación destes fondos saiu adiante cos votos favorables do grupo do BNG.

Xuntanzas veciñais para redactar o Plan de emerxencia 
ante situacións de seca
O Concello de Moeche acolleuse á convocatoria de axudas do organismo Augas de Galicia para a elaboración dun Plan de 
emerxencia ante a seca. A subvención acadada ascende a 4.356 euros, o que vén supoñer o 80% do custe, mentres que o 
20% restante será financiado con fondos municipais. 
O Plan de emerxencia ante a seca é un documento que recolle todos os recursos hídricos do territorio, como se xestionan, 
que zonas serían máis vulnerables a longos períodos sen chuvia, ademais dunha diagnose do sistema de abastecemento e 
tamén que alternativas tería o Concello -incluídas as obras que se terían que acometer- para subministrar auga no caso de 
que se desen situacións de escaseza.
Para facer o plan fai falla establecer un calendario de xuntanzas entre a veciñanza e o persoal técnico que se encargará da re-
dacción. De acordo coas recomendacións de Augas de Galicia para a elaboración deste documento, a finalidade das reunións 
-ás que tamén asistirá o concelleiro de Servizos- é solicitar a axuda da xente para identificar todos os recursos existentes, 
que poderían ser fundamentais para paliar os efectos dunha seca prolongada.
As asembleas están programadas nestes lugares, datas e horarios:
•	 San Xurxo, no local do Pereiro, luns 2 de marzo, 19.30 h
•	 San Xoán, na Casa do Concello, martes , 3 de marzo, 19.30 h
•	 Sta. Cruz , antigo local electoral, mércores, 4 de marzo, 19.30 h
•	 Labacengos, no local veciñal do Ventoeiro, xoves, 5 de marzo, 19.30 h
•	 Abade, no Centro Cultural Francisco Piñeiro, venres, 6 de marzo, 19.30 h
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O Concello empeza a recoller información para o inventario 
de camiños municipais
Unha vella demanda veciñal 
é a actualización do antigo 
inventario de camiños que, 
ademais, é un documento im-
prescindible para acometer a 
reparación das pistas, xa que 
nel aparecen delimitadas to-
das as que son de titularidade 
pública.
O Concello ten xa en mar-
cha os traballos de campo, 
nos que se están recollen-
do as características físicas, 
xeométricas e de equipamen-
to da rede viaria municipal, 
tanto pistas como camiños. 
Toda esa información trasla-
darse a mapas dixitais xunto 
coas fichas individuais de cada vía -largo, lonxitude, pendente, peralte, coordenadas, carrís, incidencias, interseccións, refe-
rencias catastrais, codificación propia do Concello, etc.-, de maneira que o acceso a todos os datos sexa inmediato para o 
persoal municipal e para o público en xeral contando sempre con referencias xeográficas precisas.
Porén, a actualización do inventario ten tamén unha parte administrativa que esixe a súa aprobación provisional no Pleno, 
un período posterior de exposición pública e, unha vez superada a fase de exposición e de resolución das alegacións, a súa 
aprobación definitiva. 
Os labores sobre o terreo empezaron hai escasos días. Por iso, e durante os próximos meses, seguramente vexades ao per-
soal técnico -que irá debidamente identificado-, facendo fotos, percorrendo e medindo camiños nas diferentes parroquias.
Estímase que a duración dos traballos, incluída a implementación informática, será duns 6 meses desde a aprobación do 
contrato menor por un importe de 6.900 euros máis IVE.

Únete á reclamación dunha subministración eléctrica de 
calidade!
O Concello de Moeche pechou recentemente unha nova rolda de 
asembleas polo territorio previas á preparación do orzamento mu-
nicipal. Nelas falouse de todo un pouco: pistas que cómpre ama-
ñar, servizos que se poden mellorar, actividades que sería boa idea 
poñer en marcha  etc. Porén, un dos temas comúns en case todas 
as xuntanzas foi a denuncia veciñal das constantes interrupcións 
da subministración eléctrica que se veñen producindo desde hai 
tempo, especialmente nas zonas abastecidas por UFD Distribución 
Electricidad S.A. 
Entre decembro e xaneiro os problemas repetíronse varias veces, 
o que ocasionou numerosos inconvenientes en fogares e negocios, 
ademais dun fondo malestar veciñal que levou ao Concello a cursar 
reclamacións perante a distribuidora e a Xunta de Galicia. Ademais 
tamén se lle entregou o texto das ás asociacións para iniciar unha 
campaña de recollida de sinaturas que lle dea máis forza á reivindi-
cación dunha subministración eléctrica de calidade.
As persoas que desexen subscribir a protesta conxunta poden face-
lo na súa asociación veciñal ou ben nas oficinas de atención ao público da Casa do Concello, onde tamén hai follas dispoñibles 
e incluso modelos para presentar reclamacións individuais. Por outra banda, a alcaldesa, Beatriz Bascoy, solicitou un encontro 
urxente co delegado de zona de UFD Distribución Electricidad S.A. coa finalidade de abordar a situación e tentar arrancar da 
empresa un compromiso firme sobre o correcto mantemento das infraestruturas.



8

Axudas doutras Administracións
DOG núm.22, do 03/02/2020. Bases reguladoras para a concesión de axudas para a pos-
ta en marcha de casas do maior. Obxecto: posta en marcha de experiencias piloto destinadas 
á atención de mulleres e homes maiores de 60 anos de idade, en situación de dependencia mo-
derada e severa, grao I e grao II respectivamente, e para persoas maiores sen dependencia, como 
recurso de promoción da autonomía persoal, mediante o establecemento da casa do maior nos 
concellos que non dispoñan de recursos de atención diúrna a persoas maiores, durante o ano 2020, 
cun máximo de 12 mensualidades. Persoas beneficiarias: as persoas físicas que se establezan 
como empresarios autónomos ou que constitúan cooperativas de traballo asociado que reúnan os 
requisitos da convocatoria. Prazo de solicitude: 04/02/2020 ao 03/03/2020 

DOG núm. 22, do 03/02/2020. Bases reguladoras para a concesión de prazas para o pro-
grama de turismo interior Elixe Galicia de estadías de ocio para a mocidade, familias e maio-
res. Obxecto: participación de persoas maiores, menores de 30 anos e familias con menores, nas 
rutas do programa Elixe Galicia. Persoas beneficiarias: maiores, menores de 30 anos e familias con 
menores de idade. Prazo de solicitude: 03/03/2020 para 2020, e do 01 ao 30/09/2020 para 2021

DOG núm. 23, do 04/02/2020. Subvencións para a adquisición de vivenda. Obxecto: axuda 
para a adquisición de vivenda por persoas mozas en concellos de menos de 5.000 habitantes ou 
en centros históricos. Persoas beneficiarias: menores de 35 anos. Prazo de solicitude: 30/09/2020 
ou esgotamento do crédito

DOG núm. 23, do 04/02/2020. Axudas económicas ás familias con persoas en situa-
ción de dependencia ou con discapacidade a través do programa Respiro Familiar para 
persoas coidadoras. Persoas beneficiarias: coidadoras habituais non profesionais que atendan de 
forma continuada unha persoa con necesidades especiais de atención persoal. Prazo de solicitude: 
ata o 30/09/2020 ou esgotamento do crédito

DOG núm. 26, do 07/02/2020. Convocatoria de axudas para paliar os danos producidos 
polo lobo. Persoas beneficiarias: persoas físicas ou xurídicas titulares de explotacións gandeiras 
do tipo de gando que se especifica no anexo I da orde e que fose afectado por ataques de lobos 
dentro da comunidade autónoma. Ámbito temporal: axudas para os danos producidos polo lobo que 
se comuniquen desde o 1 de outubro de 2019 ata o 30 de setembro de 2020

DOG núm. 26, do 07/02/2020. Convocatoria de axudas para paliar os danos producidos 
polo xabaril nos cultivos agrícolas. Persoas beneficiarias: persoas, físicas o xurídicas, titulares 
de explotacións agrarias onde se constaten os danos aos cultivos agrícolas producidos polo xaba-
ril, inscritas no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia (Reaga) ou de autoconsumo. Ámbito 
temporal: axudas para os danos producidos polo xabaril nos cultivos agrícolas que se comuniquen 
desde o 11 de outubro de 2019 ata o 10 de outubro de 2020. 

Noticias
ITV de maquinaria agrícola
31/03/2029 ás 09.00 - 13.30; 15.15 a 18.00 h
01/04/2020 de 9.00 a 13.30 h
A unidade móbil da Inspección Técnica de Vehículos acudirá a Moeche para pasar as revisións  a tractores e outra maquinaria 
agrícola. Para pedir vez hai que chamar ao 902 309 000 ou ben reservar hora a través da web www.sycitv.com. Estará 
durante os días 31 de marzo e 1 de abril no recinto feiral de San Ramón. O primeiro día atenderá en horario de mañá e tarde 
-de 9 a 13.30 e de 15.15 a 18.00 h-, mentres que o xoves 01 só atenderá pola mañá.
No día e na data en que nos dean a cita debemos acudir ao recinto da feira levando tanto o vehículo como a documentación. A 
saber: o permiso de circulación e a tarxeta da inspección.
Lembrade que os vehículos agrícolas están exentos de ITV ata que se cumpran os 8 anos da súa primeira matriculación e que 
entre os 8 e os 16 anos a revisión debe pasarse cada dous anos. A partir dos 16 anos cómpre acudir á revisión anualmente.


