
NOVAS MEDIDAS RESTRITIVAS QUE
AFECTAN AO CONCELLO DE CATOIRA

Vixencia: das 00.00 h do 27 de xaneiro ás 00.00 h do 17 de febreiro de 2021

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 tras realizar ac�vidades previstas neste apartado. 
- Asistencia e coidado a maiores, menores, dependentes, persoas con discapacidade ou 
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

Só persoas conviventes, en espazos públicos ou privados.

Excepcións: punto 4  do Apartado Primeiro do Decreto 8/2021 do martes 26 de xaneiro.
LIMITACIÓN DA ENTRADA E SAÍDA DE PERSOAS

Queda restrinxida a entrada e saída de persoas do ámbito territorial do concello, salvo para 
aqueles desprazamentos adecuadamente xus�ficados.
Excepcións: adecuadamente xus�ficadas, punto 2 do Apartado Primeiro do Decreto 8/2021 do 
martes 26 de xaneiro.

VIDA SOCIAL E COMUNITARIA

- Celebracións con mo�vo de cerimonias relixiosas ou civís: só persoas conviventes.
- Lugares de culto: 1/3 da súa capacidade máxima permi�da.
- Velorios: 5 persoas por túmulo agás conviventes e 15 en espazos abertos.
- Enterramento ou despedida para a cremación: 15 persoas non conviventes.
- Non se poderán realizar actuacións de coros ou agrupacions vocais de canto.
- Suspensión de ac�vidades recrea�vas e culturais e peche de instalacións culturais.

ESTABLECEMENTOS DE HOSTALARÍA E RESTAURACIÓN

Peche das ac�vidades. Permítese a entrega a domicilio ata as 24:00 horas e recollida no local para 
consumo en domicilio.

ESTABLECEMENTOS DE ALOXAMENTO TURISTICO

Zonas comúns: 50% da súa capacidade.
COMERCIO, CENTROS COMERCIAIS E MERCADOS AO AIRE LIBRE

Aforo 50% de capacidade e peche ao público: 18:00 horas (peche do comercio esencial ás 21:30 h)
Mercados ao aire libre: 50% dos postos habituais ou autorizados. 
ACTIVIDADE DEPORTIVA
Só ao aire libre de forma individual ou con persoas conviventes e coa u�lización de máscara.
Suspendidas as compe�cións depor�vas a nivel autonómico.

ACADEMIAS, AUTOESCOLAS, CENTROS PRIVADOS DE ENSINO NON REGRADO, CENTROS DE FORMACIÓN

Máximo 25 persoas sen superar o 50% do aforo. 

FESTAS, VERBENAS, OUTROS EVENTOS 

Peche das ac�vidades.

CONCELLO DE CATOIRA


