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CERTIFICADO 
 

D. Celso Barrios Ceide, na súa calidade de Presidente do Real Aero Club de Santiago, con 
domicilio en Cidade Deportiva de Ames, Ameixenda, San Mamede de Piñeiro, S/N, Ctra. Santiago-
Carballo Km. 9.7, 15871, Ames, Santiago de Compostela 
 
C E R T I F I C A 
1. Que ................................................................. ten licenza federativa de Golf GC...................... en 
vigor para a tempada 2021 e de categoría de idade .................................... (xuvenil/senior/maior) 
2. Que para os efectos de xustificar a aplicación da excepción prevista no punto primeiro, número 2, 
letra n) e coa limitación da liberdade de circulación das persoas en horario nocturno do punto 
cuarto, letra h), do Decreto 8/2021, do 26 de xaneiro, polo que se adoptan  medidas no territorio da 
Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade 
competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que 
se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2, 
faise constar que D. ............................................................... residente no concello de ....................... 
 
a. Pertence á categoría de (MÁRQUESE O SUPOSTO QUE PROCEDA): 

 A. Deportista federado participante en competición oficial con calendario de competición 
aprobado para a tempada 2021. 

 B. Técnico ou adestrador. 

 C. Outro persoal autorizado (Delegados, árbitros, etc...) 
 
b. Vai participar na competición a celebrar: 

 Lugar da competición: Real Aero Club de Santiago. 

 Data e horario da competición: 6 de marzo, de 9:00 a 20:00 horas. 
 
c. O adestramento está vinculado á competición incluída no calendario oficial da federación 

deportiva: 2ª Proba Liga Xuvenil Galega 2021. 
 
d. A referida competición non pode celebrarse nun ámbito territorial que non esixa un 
desprazamento afectado polas limitacións á liberdade de circulación vixentes polas 
seguintes razóns: A sede oficial da proba é única para todos os participantes 
 
e. O presente certificado emítese a petición do interesado sendo responsabilidade do mesmo o seu 
uso conforme á normativa sanitaria sobre restricións á mobilidade. Así mesmo o peticionario é 
responsable da concorrencia das causas de xustificación necesarias para a súa emisión así como da 
veracidade da documentación aportada para fundamentar a súa petición. 
 
E para que así conste, aos efectos oportunos expido e asino a presente certificación en Narón, A 
Coruña, a 6 de marzo de 2021, 
 

Nota: Enviar a recepcion@aerosantiago.es para a súa sinatura e reenvío ao interesado/a antes do 
venres día 5 de marzo ás 10:00 horas 


