
QUIN DOCUMENT  HAN DE DUR ELS AUTÒNOMS PER PODER DESPLAÇAR-SE 

PER TREBALLAR? 

 

Amb l’estat d’alarma es  va decretar la suspensió de moltes activitats, però ara hi ha altres  

no essencials que segueixen en actiu. Els autònoms que tenen negocis deuen presentar 

davant qualsevol autoritat que ho sol·liciti una documentació  què els acredita la seva 

necessitat de sortir al carrer per poder anar a treballar. Molts professionals com enginyers, 

advocats, periodistes, notaris, gestors, pintors, electricistes, farmacèutics es troben en 

aquesta situació. 

 

Així doncs, quina documentació s’ha de dur? Tant els treballadors assalariats com els 

autònoms han de dur una autorització o permís quan surtin de casa seva per anar a 

treballar. Aquesta és la fórmula imposada pel Govern per tal de delimitar els desplaçament 

dintre del país. En cas de no portar autorització, la persona podria ser sancionada per les 

autoritats. 

Cal dir que el permís és diferent per a cada col·lectiu. Per als assalariats és l’empresa 

l’encarregada d’accedir al formulari oficial (el model va ser publicat al BOE el proppassat 

30 de març),que cal omplir i lliurar-lo als treballadors. 

Els autònoms, han d’acreditar simplement que son treballadors per compta pròpia i per 

tant cal dur a sobre la següent documentació: 

 

 Document que certifiqui la raó del seu moviment: Factura, contracte o encàrrec  i 

si s’escau, el darrer rebut d’autònoms. Aquesta és una manera de justificar davant 

l’autoritat laboral el perquè del desplaçament. 

Per als autònoms que si treballen durant l’estat d’alarma, la Federació d’Autònoms ha 

dividit per colors totes les activitats per tal de diferenciar-les de la manera següent: 

Color verd : Les autoritzades que tenen a veure amb les explotacions ramaderes, 

cimenteres, les que tinguin a veure amb la fabricació d’elements electrònics, indústria 

tèxtil, calçat, instal·lacions. 

Color blau: Les que s’han limitat administrativament com són les relatives al transport  

Color vermell : Les que es varen suspendre pel Reial Decret-llei 462/3030, de 14 de 

març, que va decretar l’ Estat  d’ Alarma. El comerç minorista, la restauració, l’hostaleria.  

Exceptuant estancs, farmàcies i comerç alimentari. 
 

 

 

Servei d’Assessorament Jurídic 

Barcelona a 14 d’abril de 2020 
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