Da. MARÍA MACARENA BELLO BARRAL, con DNI nº 32.821.750-Z, como secretaria xeral da Federación
Galega de Judo e Deportes Asociados.
De acordo ao disposto no Decreto 178/2020, do 30 de outubro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que
se adoptan medidas en determinados ámbitos territoriais da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á
crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do estado de alarma declarado polo Real
decreto 926/2020, do 25 de outubro, para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.

CERTIFICA:
Que segundo o disposto no artigo segundo, no seu parágrafo terceiro, referente ás restricións das
agrupacións de persoas, esta limitación non será aplicable no caso da práctica de deporte federado, sempre que se
adopten as medidas previstas nos correspondentes protocolos de funcionamento.
E tamén segundo a interpretación traslada polo CSD, así como no Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, referente ás restricións á mobilidade, as excepcións contempladas nos artigos 5, h) e 6, k),
aplicaríanse ao deporte profesional e non profesional federado. En consecuencia as actividades deportivas
federadas estarían exceptuadas das limitacións de circulación nas franxas horarias entre as 23:00 e as 06:00h.
O cal asino e certifico aos efectos de acreditación da situación dos deportista pertencentes á Federación
Galega de Judo e Deportes Asociados que acompañen esta certificación coa súa licenza oficial así como o DNI ou
documento válido análogo polo que se atoparían incluidos en ditas excepcións.
A Coruña a 31 de outubro de 2020.
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Asdo. Mario M. Muzas Cobo.
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