
 

 

 

 

CIRCULAR N.º 17/20 

Barcelona, 21 de marzo 2020 

 

ASUNTO: INFORMACIÓN RELATIVA AL CORONAVIRUS. 

Estimado socio, 

Le adjuntamos el certificado autoresponsable de desplazamiento que ha publicado la Generalitat de 

Catalunya para acreditar la causa de los desplazamientos en el caso de que los cuerpos policiales lo 

requirieran, en cumplimiento de la limitación de la libertad de circulación de las personas por el 

estado de alarma.  

La recomendación de llevar este certificado entrará en vigor la medianoche del domingo al lunes, 

23 de marzo de 2020. Asimismo, se está preparando una versión de aplicación digital que se pueda 

mostrar desde el teléfono móvil. 

Le recuerdo la conveniencia de consultar de forma periódica nuestra página web www.andemar.es 

donde estará actualizada toda la información de utilidad sobre medidas por el coronavirus, i/o en 

Twitter @andemarcat 

Saludos cordiales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.andemar.es/


 

 

 

 

CIRCULAR N.º 17/20 

Barcelona, 21 de març 2020 

 

ASSUMPTE: INFORMACIÓ RELATIVA AL CORONAVIRUS. 

Benvolgut soci, 

Li adjuntem el certificat autoresponsable de desplaçament que ha publicat la Generalitat de 

Catalunya per acreditar la causa dels desplaçaments en cas de que els cossos policials ho 

requerissin, en compliment de la limitació de la llibertat de les persones per l’estat d’alarma.  

La recomanació de portar aquest certificat entrarà en vigor la mitjanit del diumenge al dilluns, 23 

de març de 2020. Així mateix, s’està preparant una versió d’aplicació digital que es pugui mostrar 

des del telèfon mòbil. 

Li recordo la conveniència de consultar de forma periòdica la nostra pàgina web www.andemar.es on 
estarà actualitzada tota la informació d’utilitat sobre mesures pel coronavirus, i/o a Twitter 
@andemarcat 
 

Salutacions cordials. 

 
 

http://www.andemar.es/


            

            

           

Certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma 
per la crisi sanitària per la COVID-19 

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 estableix la limitació de la llibertat de 
circulació de les persones i determina per a quines activitats es podrà circular per les vies d'ús 
públic. 

Certifico que el meu viatge està relacionat amb l'activitat especificada a continuació (marqueu la 
casella), autoritzada per l'article 7 del Reial decret 463/2020: 

 Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat 

 Assistència a centre, servei o establiment sanitari 

 
Desplaçament al lloc de treball per efectuar la prestació laboral, professional o empresarial. 
Especifiqueu l'empresa: 

 Retorn al lloc de residència habitual 

 
Assistència o atenció a persones grans, menors d’edat, dependents, persones amb 
discapacitat o persones especialment vulnerables 

 Desplaçament a entitat financera o d’assegurança 

 Causa de força major o situació de necessitat (especifiqueu-la): 

  

Trajecte 

Adreça d’origen 

Província Comarca Municipi Codi postal 
    

Adreça de destinació 

Província Comarca Municipi Codi postal 
    

Dades personals i signatura 

Nom i cognoms DNI / NIF 
  

Signatura 
 

 

 

 

 
 


