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ca es en

Certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària per la COVID-19

D'acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d'actuació PROCICAT per les quals s’adopten
mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia
de COVID-19 al territori de Catalunya.

Dades personals

Trajecte

Certifico que el meu desplaçament està relacionat amb l'activitat especificada a continuació (marqueu la casella):

Adreça d'origen

Nom *

Primer cognom *

Segon cognom

Document d'identificació *

DNI/NIF

Data del desplaçament *

dd/mm/aaaa 

Desplaçament professional, o de personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials sanitaris i socials.

Cura de mascotes i animals de companyia (en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores).

Retorn al domicili de centres educatius i de les activitats culturals i espectacles públics.

Assistència sanitària d'urgència, adquisició de productes farmacèutic per raons d’urgència (la més propera al domicili)
i assistència veterinària urgent.

Desplaçament per anar i tornar de treballar, i aquells derivats del propi treball.

Retorn al lloc de residència habitual.

Cura de persones grans, menors d'edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per
motius inajornables.

Actuació urgent davant d'òrgans judicials.

Causa de força major o una altra situació de necessitat justificada.

Codi postal *

Província *
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Copiar adreça d'origen

Adreça de destinació

Informació bàsica relativa a la protecció de dades 

L’informem que les dades recollides seran tractades per la Direcció General d’Administració Digital, del Departament de
Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, per tal de donar-li suport en l’elaboració de la
declaració autoresponsable. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de
limitació de les dades mitjançant el següent enllaç: http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/pgov_departament/proteccio-de-
dades/drets-de-les-persones-interessades/

Pot ampliar aquesta informació consultant la Política de privacitat.

Generar certificat

Comarca

Municipi *

Codi postal *

Província *

Comarca

Municipi *

http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/pgov_departament/proteccio-de-dades/drets-de-les-persones-interessades/

