
El Sr./la Sra.

N.I.F.:

Enginyer/a Tècnic/a Industrial/ Enginyer/a graduat/ada 
número col·legiat:

Domicili:

Població: C.P.: Tel:

CERTIFICA:

MARCAR AMB UNA X L’OPCIÓ QUE CORRESPONGUI ENTRE LES SEGÜENTS:  

PRIMER: 

[   ] Que no desenvolupo cap de les activitats que es troben expressament suspeses com a mesura de contenció enfront 
al COVID-19, de conformitat amb el previst a l’article 10 i Annex I del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara 
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.  

[   ] Que l’activitat que realitzo es troba expressament exceptuada de la suspensió d’apertura al públic dels locals i 
establiments minoristes d’acord amb el previst a l’article 10.1 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara 
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

SEGON: 

Que jo, el signant, desenvolupo una activitat empresarial per compte pròpia, i m’haig de desplaçar des del meu domicili per-
sonal, situat a_____________________________________________________________  fins al meu domicili professional, 
situat a _____________________________________________________________, per tal de desenvolupar la meva activi-
tat professional, presetant els serveis durant l’horari següent:

• De _______________________ a _______________________
• De ___________ h. a ___________ h.

Certificat acreditatiu individual 
de necessitat de desplaçament personal 
per motius laborals en casos de 
necessitat de presència en diversos 
centres de treball
(Mesures adoptades provisionalment 
per l’estat d’alarma ocasionat pel COVID-19)



AFEGIR EN EL SEU CAS: 

Que, a més, des del domicili professional he de desplaçar-me a altres adreces, a l’objecte de prestar assistència tècnica en 
cas de rebre’s encàrrecs de tercers per a la prestació dels meus serveis professionals, les quals s’acompanyen a continuació/ 
consten en els documents de treball adjunts al present certificat:

• __________________________________________________________________________________________________
• __________________________________________________________________________________________________
• __________________________________________________________________________________________________

Que es signa el present certificat als efectes que constin acreditades davant les autoritats competents la realitat de les seves 
obligacions laborals i la necessitat de realitzar els desplaçaments assenyalats, de conformitat amb el què estableix l’article 7 
del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària 
ocasionada pel COVID-19. 

A __________________________, a _____ de març de 2020.

Signat _______________________________

Certificat acreditatiu individual 
de necessitat de desplaçament personal 
per motius laborals en casos de 
necessitat de presència en diversos 
centres de treball
(Mesures adoptades provisionalment 
per l’estat d’alarma ocasionat pel COVID-19)
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