
            
            
           

Certificat autoresponsable de desplaçament als municipis amb mobilitat 
nocturna restringida per la crisi sanitària causada per la COVID-19 
Es restringeix la mobilitat nocturna per contenir el brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a 
Catalunya prohibint els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 01.00 i les 
06.00 hores als municipis de més de 5.000 habitants que, el 15 de juliol de 2021, presenten un 
índex d’incidència acumulada igual o superior a 400 casos diagnosticats per 100.000 habitants 
els darrers 7 dies. Aquesta prohibició també afecta els municipis el terme dels quals es troba 
totalment o gairebé totalment envoltat pels municipis que compleixen els criteris indicats. Podeu 
consultar la relació de municipis on es restringeix la mobilitat nocturna al web d'Interior. 
Certifico que el meu desplaçament està relacionat amb l'activitat especificada a continuació 
(marqueu la casella): 
 Desplaçament per assistència sanitària d’urgència i per anar a la farmàcia per raons 
d’urgència, sempre que sigui la més propera al domicili, així com per assistència veterinària 
urgent. 
 Desplaçament de persones treballadores i els seus representants per anar o tornar del centre 
de treball, així com aquells desplaçaments en missió inherents al desenvolupament de les 
funcions pròpies del lloc de treball o de la seva activitat professional o empresarial. S’hi 
inclouen, en tot cas, els desplaçaments de persones professionals o voluntàries degudament 
acreditades per realitzar serveis essencials, sanitaris i socials. 
 Retorn al domicili de les activitats permeses de conformitat amb la Resolució SLT/2212/2021, 
de 13 de juliol, per la qual es modifica la Resolució 2147/2021, de 8 de juliol, per la qual es 
prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya: activitats culturals i 
esportives, botigues de conveniència, establiments comercials annexos a gasolineres, serveis 
de restauració, inclosa la recollida a l’establiment i la prestació de serveis a domicili, i salons 
de jocs, casinos i sales de bingo. 
  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. 
 Retorn al lloc de residència habitual després d’haver realitzat les activitats permeses 
detallades anteriorment. 
 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. 

Trajecte 

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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