
MEDIDAS RESTRITIVAS QUE AFECTAN AO CONCELLO DE CATOIRA
MENTRES SE MANTEÑA O NIVEL MÁXIMO

Entrada en vigor: 00:00 h do xoves 21 de xaneiro 2021
PARTE 1

TOQUE DE QUEDA: 22:00 - 6:00 h

Excepcións:
- Adquisición de medicamentos, produtos sanitarios e outros bens de primeira necesidade. 
- Asistencia a centros, servizos e establecementos sanitarios. 
- Asistencia a centros de atención veterinaria por mo�vos de urxencia. 
- Cumprimento de obrigas laborais, profesionais, empresariais, ins�tucionais ou legais. 
- Retorno ao lugar de residencia habitual tras realizar algunhas das ac�vidades previstas 
neste apartado. 
- Asistencia e coidado a maiores, menores, dependentes, persoas con discapacidade ou 
persoas especialmente vulnerables. 
- Por causa de forza maior ou situación de necesidade. 
- Calquera outra ac�vidade de análoga natureza, debidamente acreditada. 
- Reposición en gasolineiras ou estacións de servizo, cando resulte necesario para a 
realización das ac�vidades previstas nos parágrafos anteriores. 

AGRUPACIÓNS DE PERSOAS

Máximo 4 persoas en espazos públicos ou privados, excepto no caso de persoas conviventes. 

LIMITACIÓN DA ENTRADA E SAÍDA DE PERSOAS

Entre o día 23 de decembro de 2020 ás 00.00 horas e o día 1 de febreiro de 2021 ás 00.00 
horas, establécese unha limitación de entrada e saída na Comunidade Autónoma de Galicia, 
salvo para aqueles desprazamentos adecuadamente xus�ficados.
Unicamente pode moverse por este concello
Excepcións: adecuadamente xus�ficadas, as que se recollen no punto 1. 

MANTEMENTO DE HORTAS, VIDES E COIDADOS DE ANIMAIS

Permítense os desprazamentos entre concellos a aquelas persoas que teñan cul�vos, vides. 
ou precisen atender animais, respectando en todo ocaso a distancia de seguridade e os 
protocolos de prevención establecidos.

CONCELLO DE CATOIRA

 
Recórdase á veciñanza que o incumprimento das normas poderá supoñer a imposición
da correspondente sanción.



MEDIDAS RESTRITIVAS QUE AFECTAN AO CONCELLO DE CATOIRA
MENTRES SE MANTEÑA O NIVEL MÁXIMO

Entrada en vigor: 00:00 h do xoves 21 de xaneiro 2021
PARTE 2CONCELLO DE CATOIRA

VIDA SOCIAL E COMUNITARIA

- Cerimonias relixiosas ou civís: máximo 50 persoas en espazos pechados e 100 ao aire libre.
- Lugares de culto: 1/3 da súa capacidade máxima permi�da.
- Velorios: 10 persoas en espazos pechados e 25 en espazos abertos, sexan ou non conviventes.
- Enterramento ou despedida para a cremación: 25 persoas entre familiares e achegados sexan ou 
non conviventes.
- Biblioteca: 50% do aforo. Ac�vidades culturais de grupo: Máximo 4 persoas sexan ou non 
conviventes excluído o monitor ou guía.
- Auditorio: 250 persoas sentadas  e con distancia.

ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE DIRIXIDAS Á POBOACIÓN INFANTIL E XUVENIL

Ao aire libre: o limite de par�cipantes ao 50% da súa asistencia máxima habitual, cun máximo de 50 
par�cipantes, excluídos os monitores.
Cando estas ac�vidades se realicen en espazos pechados, non se deberá superar o 50% da 
capacidade máxima do recinto, cun máximo de 25 par�cipantes, excluídos os monitores.
As ac�vidades deberán realizarse en grupos de ata 4 persoas par�cipantes, sexan ou non conviventes 
excluídos os monitores. Os grupos deberán traballar sen contacto entre eles. 

ESTABLECEMENTOS DE HOSTALARÍA E RESTAURACIÓN

Non está permi�do o consumo no interior.
Nas terrazas ao aire libre, limitación ao 50 % das mesas.
4 persoas por mesa ou agrupación de mesas, respectando a distancia de seguridade.
Peche ao público: 18:00 h

ESTABLECEMENTOS DE ALOXAMENTO TURISTICO

Zonas comúns: 50% da súa capacidade.
Ac�vidades de animación ou clases grupais: 4 persoas sexan ou non conviventes excluídos os 
monitores. 

COMERCIO, CENTROS COMERCIAIS E MERCADOS AO AIRE LIBRE

Aforo 50% de capacidade.
Mercados ao aire libre: 50% dos postos habituais ou autorizados. 
Peche ao público: 21:30 horas.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS NON FEDERADAS
Instalacións depor�vas ao aire libre: individual e colec�va, sen contacto �sico, máximo de 4 persoas 
de forma simultánea, sen contar o monitor. 
Instalacións depor�vas cubertas: máximo 4 persoas sexan ou non conviventes sen contar o monitor, 
e sen superar o 50% do aforo. 

EVENTOS DEPORTIVOS, ADESTRAMENTOS E DE COMPETICIÓNS DEPORTIVAS CON PÚBLICO

Público sempre sentado: 250 persoas para lugares pechados e 500 ao aire libre. 

ACADEMIAS, AUTOESCOLAS E CENTROS PRIVADOS DE ENSINO NON REGRADO E CENTROS DE 
FORMACIÓN E ACTIVIDADE FORMATIVA XESTIONADA OU FINANCIADA POLA ADMON. 
AUTONÓMICA

Máximo 50% do aforo. 

FESTAS, VERBENAS, OUTROS EVENTOS 

Peche das ac�vidades.

 
Recórdase á veciñanza que o incumprimento das normas poderá supoñer a imposición
da correspondente sanción.


