
AUTORITZACIÓ PER AL TRÀNSIT PER RAÓ DE TREBALL 

 

 

Jo, _____________________¸ amb DNI _________________, com a administrador/a de 

l’empresa _______________, amb CIF _________________, i domicili social ubicat a 

_______________________, vinc a  

 

EXPOSAR 

 

I. Que, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya mitjançant les resolucions 

SLT/2546/2020 i SLT/2568/2020, de 15 i 19 d’octubre respectivament, obliga a promoure 

les mesures de treball a distància i treball amb medis telemàtics. 

 

II. Que, el passat 25 d’octubre de 2020 es va declarar l’Estat d’Alarma, mitjançant el Real 

Decret  926/2020, pel que es limita la mobilitat nocturna i entre comunitats autònomes. 

 

III. Que, el passat 25 d’octubre de 2020 el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 

va decretar, mitjançant la resolució SLT/2620/2020, la restricció a la mobilitat nocturna. 

 

IV. Que, el passat 29 d’octubre de 2020 el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 

va decretar, mitjançant la resolució SLT/2700/2020 el confinament perimetral a Catalunya. 

 

Que,  a la llum de tot el que s’ha exposat, vinc a 

 

CERTIFICAR 

 

1. Que l’empresa a la qual represento ha adoptat les mesures recomanades per la prevenció 

de la Covid-19 pels serveis de  prevenció  de riscos laborals i per les autoritats competents 

per desenvolupar la feina en condiciones de seguretat.  

 

2. Que, _________________________, amb DNI __________________, és integrant de la 

plantilla de l’empresa a la qual represento i presta els seus serveis al centre de treball ubicat 

a ________________,  

 

 

3. Que, la persona treballadora, indicada en el paràgraf anterior, presta els seus serveis en la 

jornada laboral compresa entre les  _______ hores i les _______ hores de ___________ a 

____________, havent de retornar al seu domicili ubicat a ____________ a la finalització 

de la seva jornada laboral. 

 

4. Que, per raons productives/organitzatives/tècniques (si es poden concretar) , la persona 

tenidora del present ha de desplaçar-se, en el període comprès en els dies __________ de 

__________ de 2020,  al centre de treball de l’empresa __________________ ubicat a 

_______________ de la província de _________ a la comunitat autònoma de 

________________. 

 

 



Per tot això, es procedeix a emetre el present certificat de desplaçament per motius de treball i 

retorn al domicili a la finalització de la jornada amb la finalitat de garantir l’objecte del 

desplaçament de la persona tenidora del present, tot en virtut del previst al Reial Decret 

926/2020 de 25 d’octubre i les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d'actuació 

PROCICAT per les quals s’adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat, per a 

la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de Covid-19 al territori de Catalunya. 

 

A _______________, __ de _________ de 2020. 

 

 

 

_____________ 

Administrador/a de _______________ 


