TIP & TRICK: Com puc posar el “Certificar autoresponsable de
desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària
per la COVID-19” al mòbil/tablet sense necessitat d’imprimir-lo?
(Totes les captures de pantalla a mode exemple estan tretes d’un dispositiu iOS -Apple).

1. Accedeixo al Apple Store o bé al Google Play, en funció de si el dispositiu és iOS (Apple)
o Android.

2. Busquem l’aplicació d’Adobe Acrobat Reader i la descarreguem. Es una APP gratuïta
amb compres integrades; ara bé, les funcions que necessitem són omplir formulari i
firmar-lo i, ambdues formen part de la versió gratuïta. A remarcar, la firma NO porta el
certificat digital, però no es requerit per omplir el formulari de la generalitat.

3. Un cop instal·lada l’APP d’Adobe Acrobat Reader es recomana obrir-la i registrar-nos,
utilitzant per exemple l’opció de registrar-nos amb “Facebook” o la que més preferim,
totes són vàlides. A partir d’aquí anem a descarregar-nos el formulari a omplir, de la

web de la generalitat:
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_
emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/certificatautoresponsable-de-desplacament-en-el-marc-de-lestat-dalarma-per-la-crisi-sanitariaper-la-covid-19/
Seleccionem la opció: format PDF.

4. Al pressionar “Descarrega el certificat – format PDF” s’obre la següent pantalla i, hem
de seleccionar el botó indicat per poder-lo obrir en una APP diferent a l’actual (ara
estem al navegador del dispositiu mòbil/tablet).

5. Busquem l’aplicació d’Adobe Acrobat Reader instal·lada prèviament. A remarcar que la
pantalla següent variarà en funció de les aplicacions que tinguem cadascun instal·lat
en el dispositiu mòbil/tablet.

6. Un cop seleccionem l’aplicació hem d’indicar-li que volem importar el certificat.

7. Un cop aquí ja podem omplir el formulari i firmar-lo. Per fer-ho s’ha de pressionar el
botó indicat en la següent imatge:

8. Omplim tots els camps necessaris, clickant damunt dels mateixos.

9. A la secció de firma clickem damunt de la següent opció i se’ns obrirà una pantalla per
poder firmar.

10. La pantalla de firma és tipus la següent, podem firmar directament amb el dit i un cop
acabem li donem a la opció “Done” (cantonada superior dreta).

11. Un cop acabem, pressionem els “...”, disponibles en la cantonada superior dreta i,
seleccionem la opció de “Guardar en Documents Cloud”.

12. Ja hem acabat, ara ja tenim el formulari guardat en la secció de “Document Cloud” del
dispositiu. Per recuperar-lo hem de pressionar l’opció “Files”, “Documents Cloud” i el
podrem visualitzar allí.

