MODEL PER TREBALLADORS AMB UN SOL CENTRE
DE TREBALL

Sr/Sra................................, amb DNI N. ...................... , legal representant de la
empresa “.............................................................................”, amb domicili a
..........................................................................; i segons el present escrit,
CERTIFICA:

- Que Sr./Sra………………..…....., amb DNI N..................... i amb domicili a
.............................................................................; presta el seus serveis com a
treballador/a de la nostra empresa, tenint que desplaçar-se diàriament des del
seu domicili fins les nostres instal·lacions.
- Que el treballador/a Sr./Sra........................presta els seus Serveis de
..................................... a ................................... de la setmana, amb el següent
horari de treball: .................................................................................................. .
-Que

s’expedeix

el

present

certificat

als

efectes

de

que

Sr.

/Sra..................................pugui acreditar davant de les autoritats competents la
realitat de les seves obligacions laborals i la necessitat de realitzar els
desplaçaments senyalats, de conformitat amb el que estableix l’article 7.1 c) i d)
del RD 463/2020 de declaració d’estat d’alarma.

Signatura del representant empresarial
___________, ___

de març _____

MODEL PER TREBALLADORS MULTICENTRE

Sr/Sra................................, amb DNI N. ...................... , legal representant de la
empresa “.............................................................................”, amb domicili a
..........................................................................; i segons el present escrit,
CERTIFICA:
- Que Sr/Sra ………………..…....., amb DNI N..................... i amb domicili a
.................................................................................; presta els seus serveis com
a treballadors/es de la nostra empresa, tenint que desplaçar-se diàriament des
de el seu domicili fins les nostres instal·lacions, i ocasionalment des de ambdues
adreces senyalades a les d’altres centres de treball, de la nostra empresa o
d’altres diferents, a les que tenen que acudir para realitzar els seus treballs, en
concret (adreça centre treball, propis o aliens als que tingui que acudir):
.................................................................................................................
............................................................................................................................ .
- Que el treballador/a Sr./Sra........................presta els seus Serveis de
..................................... a ................................... de la setmana, amb el següent
horari de treball: .................................................................................................. .
-Que

s’expedeix

el

present

certificat

als

efectes

de

que

Sr.

/Sra...................................................pugui acreditar davant de les autoritats
competents la realitat de les seves obligacions laborals i la necessitat de realitzar
els desplaçaments senyalats, de conformitat amb el que estableix l’article 7.1 c)
i d) del RD 463/2020 de declaració d’estat d’alarma.
Signatura del representant empresarial

___________, ___

de març _____

