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Així funciona el certificat d'autoresponsabilitat de desplaçament
La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa un 'certificat
d'autoresponsabilitat' per justificar els desplaçaments de la
ciutadania i perquè els Mossos facilitin el pas més àgilment. El
document ha entrat en vigor aquest dilluns i té caràcter
voluntari. Aquestes són les principals preguntes que suscita
aquesta nova mesura.

1. Per a què serveix?
Per disposar d'un model de certificat on es declari de forma responsable que l'activitat que s'està fent en l'espai
públic és una de les autoritzades per l'estat d'alarma. El seu ús facilita a les policies locals i als Mossos
d'Esquadra la comprovació atès que és un format estàndard.
2. On es pot trobar el document?
Es pot descarregar a la web de la Generalitat i del Departament d'Interior.
Les patrulles dels Mossos d'Esquadra i les policies locals en tindran còpies impreses.
Els centres de treball i establiments d'obertura autoritzada poden disposar de còpies, però no estan obligats a
tenir-ne.
3. Qui l'ha d'omplir?
Tothom que surti de casa per desplaçar-se. És un document personal que cadascú ha d'omplir amb les seves
dades i en el qual s'ha de marcar el motiu i la trajectòria del desplaçament.
4. El puc omplir a mà?
Sí.
5. És obligatori portar-lo?
No. És un document que facilita la comprovació als Mossos i a les policies locals, però no és obligatori. Sí que
és recomanable.
6. Quins casos justifica el document?
Només aquells que permet el decret d'estat d'alarma:
Sortir a comprar.
Acudir a un servei sanitari.
Anar a una entitat bancària.
Anar a treballar.
Tornar al domicili habitual.
Causa de força major.
7. Quins casos no justifica el document?
Qualsevol altre cas que no estigui indicat al decret d'alarma. L'incompliment de les restriccions poden
comportar sancions de 600 fins a 600.000 euros.
8. Qui me'l pot requerir?
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Només els agents de policia.
9. És només per a desplaçaments amb vehicle o també a peu?
Per ambdós casos, especialment si el desplaçament és lluny del domicili.
10. Què passa si no el porto i m'atura la policia?
Si no el porteu i us atura la policia haureu de certificar en aquell moment que la vostra activitat s'ajusta a les
autoritzades per l'estat d'alarma. No portar el document no és sancionable amb una multa.
11. Subsituteix el certificat que l'empresa on treballo m'ha facilitat?
No. El certficat d'autoresponsabilitat és complementari al certificat de treball que l'empresa us hagi facilitat per
al desplaçament al centre de treball. Porteu-los tots dos.
12. Cal portar-lo en paper o en digital?
Es pot portar en paper o en digital al mòbil o en qualsevol dispositiu electrònic tipus tableta.
13. Necessito una signatura digital?
No cal. Es pot fer servir, però no és necessària.
14. La policia es quedarà el document original?
No.
15. Si una activitat no està especificada, puc indicar-la?
Sí. A l'epígraf 'causa de força major o situació de necessitat' podeu especificar altres activitats, sempre que
responguin a les circumstàncies d'excepcionalitat justificada.
16. El necessito per sortir breument al carrer com ara llençar les escombraries, passejar la mascota o fer una
compra breu al costat de casa?
No, considerant que és per un temps breu i al costat del domicili.
17. Cal fer un certificat per a cada desplaçament?
Sí, un per a cada desplaçament. Si en un mateix desplaçament es fan diverses activitats cal indicar-les totes
especificant la destinació més allunyada.
18. Puc manipular o modificar el text?
No.
19. Què passa si el que declaro no és cert?
És un fet que es pot sancionar, com també ho és si verbalment es declara un desplaçament que no és cert.
Mossos alerta d'un frau
Els Mossos d'Esquadra han alertat que circula un enllaç fraudulent per les xarxes per generar el 'certificat
d'autoresponsabilitat' en format digital. Per això, el cos policial demana a la ciutadania que segueixi les
indicacions de les fonts oficials i descarregui el certificat en els llocs expressaments indicats.
Circula per xarxes un enllaç fraudulent per generar el Certificat Autoresponsable de Desplaçament en format
Digital. Recordeu, feu cas només de fonts oficials i descarregueu-lo d’aquí https://t.co/bpSgzmjXNi
pic.twitter.com/fXX617QKL9&mdash;
Mossos (@mossos) March 23, 2020
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