
 

 

A Sant Jaume dels Domenys a 24 març 2020 

 

INFORMACIÓ PER SOCIS/TREBALLADORS DE CELLERS DOMENYS  

CERTIFICAT DESPLAÇAMENT 

 

La declaració de l'estat d’alarma per gestionar la crisi sanitària de la COVID-19 
limita la llibertat de circulació de persones i determina per a quines activitats es 
pot circular per les vies d’ús públic. 

S’ha elaborat un model de declaració autoresponsable per facillitar als ciutadans 
i els agents de policia la comprovació que un desplaçament determinat 
corresponen a una activitat autoritzada, en el marc del Pla d’actuació del 
PROCICAT per malalties emergents activat en fase d’emergència-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. 

És només per a desplaçaments amb vehicle o també a peu?  

Per ambdós casos, especialment si el desplaçament és lluny del domicili.  

És obligatori portar-lo?  

No. És un document que facilita la declaració però no és obligatori. Sí que és 
recomanable. 

Qui me’l pot requerir?  

Només els agents de la policia. 

Què passa si no el porto i m’atura la policia? Em poden multar per no 
portar-lo?  

No us multaran per no portar-lo. 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. 

 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3828


Substitueix el certificat de treball que l’empresa m’ha facilitat? 

No. El certificat 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. 

 

On el puc aconseguir?  

Es pot descarregar a la web de la Generalitat de Catalunya i del Departament 
d’Interior. Les patrulles dels Mossos d’Esquadra i les policies locals en tindran 
còpies impreses per si en necessiteu en un control. No n’aneu a buscar a les 
comissaries. 

Els centres de treball i establiments d’obertura autoritzada poden disposar de 
còpies impreses, si bé no estan obligats a tenir-ne. No aneu expressament a 
buscar-n’hi. 

Enllaç per descàrrega: 

 

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_em

ergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/certificat-

autoresponsable-de-desplacament-en-el-marc-de-lestat-dalarma-per-la-crisi-sanitaria-

per-la-covid-19 

 

 

Atentament, 

 

 

 

 

Lluis Roig Rovira 

Director. 
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