
            
            
           

Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària causada 
per la covid 
Restriccions a la mobilitat nocturna: resten prohibits els desplaçaments i la circulació per les vies 
públiques entre la 1 h i les 6 h en els municipis següents: 
a) Municipis de més de 10.000 habitants que, a 17 de desembre de 2021, presenten un índex 
d'incidència acumulada igual o superior a 250 casos diagnosticats per 100.000 habitants en els 
darrers 7 dies. 
b) Municipis que es troben totalment o quasi totalment envoltats per municipis detallats al punt 
anterior (a). 
Certifico que el meu desplaçament està relacionat amb l'activitat que s’especifica a continuació: 
 Assistència sanitària d’urgència, assistència veterinària d’urgència i necessitat urgent d’anar a 
la farmàcia, sempre que sigui la més propera al domicili. 

  Anada o tornada del centre de treball i altres desplaçaments necessaris per motius laborals. 
També s’inclouen els desplaçaments de persones professionals o voluntàries degudament 
acreditades per fer serveis essencials, sanitaris i socials. 
 Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o 
especialment vulnerables per motius inajornables (s'hi inclouen els desplaçaments per 
necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin 
activitat a l'exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament 
justificat per professionals sanitaris o socials amb el certificat corresponent. També s'hi 
inclouen els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d'edat en cas de 
progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents). 

  Actuacions urgents davant d'òrgans judicials. 
 Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de 
manera individual en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores. 

  Causa de força major o altra situació de necessitat justificada. 

  Retorn al lloc de residència habitual després d'haver fet alguna de les activitats permeses 
(restauració, cultura, esport, etc.) de conformitat amb la Resolució. 
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Adreça d’origen 
Codi postal Província Comarca Municipi 
    

Adreça de destinació 
Codi postal Província Comarca Municipi 
    

Dades personals i signatura 
Nom i cognoms DNI / NIF 
  

Signatura i data 
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