
PRAIA CANINA
ÁREAS DE BAÑO

CANS



é COIDAR



CALA E ARREDORES DA BALIZA DO 
CASTELO DA PALMA 

PRAIA DA BESTARRUZA  
Autorizado baño para cans: do 1 de xuño ao 30 de setembro (de 21h
a 7h) / Resto do ano: libre acceso. 
Lonxitude: 300 metros
Ancho: 40 metros
Ocupación: baixo nivel
Zona: semiurbana
Superficie: area dourada
Augas: tranquilas
Servizos: aseos, duchas, lavapés, socorrismo
Boa parte da praia dispón de vexetación que proporciona sombra. 

Autorizado baño para cans: todo o ano e a calquera hora.
Lonxitude: 250 metros
Ancho: entre 10 e 20 metros, dependendo da marea
Ocupación: baixo nivel
Superficie: area dourada e rochas
Augas: tranquilas
Parte da área dispón de vexetación e rochas que proporcionan sombra.

43°27'47.4"N / 8°16'23.0”O 

43°27'38.97''N / 8°15'45.90''O



é2. Establécese como punto autorizado de baño para cans a praia da Bestarruza,
dende as 21h ata as 7h, entre o 1 de xuño e o 30 de setembro, ámbolos dous
incluídos. O resto do ano é libre o acceso con cans.

3. Os propietarios dos cans teñen a obriga de recoller as deposicións, con
independencia do lugar e época do ano. En caso de non facelo serán
sancionados, tal e como recolle a propia Ordenanza de Praias e a Ordenanza
Municipal de Tenza e Benestar dos Animais de Compañía.

4. A presenza, xogos e entretemento dos cans desenvolverase nas condicións
axeitadas de seguridade, limpeza, hixiene, respecto, velando pola correcta
convivencia entre persoas e animais, así como a protección dos ámbitos de
maior sensibilidade ambiental.

5. Os cans deben permanecer en todo momento acompañados dos seus
propietarios, puidendo estar soltos se son sociables e non molestan ou
importunan aos demais.

6. Os cans deben contar con microchip, vacinación obrigatoria e desparasitación,
portando a documentación acreditativa que pode ser requirida pola autoridade.

Ordenanza Municipal de Tenza e
Benestar dos Animais de Compañía

1. Establécese como punto autorizado de baño
para cans durante todo o ano e a calquera hora a
cala localizada á dereita da Baliza do Castelo da
Palma, así como as rochas aledañas á mesma,
sendo os límites da zona de baño o Castelo da
Palma e as instalacións de depuración situadas na
Redonda.

CANS

Ordenanza Municipal
Reguladora de Praias




