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CIRC 055-2020

Apreciado/a Compañero/a:
A continuación te damos traslado de la documentación que nos ha remitido el Consejo
General en relación a modelos de certificados acreditativos individuales de necesidad de
desplazamiento personal por motivos profesionales de acuerdo con lo regulado en el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, estado de alarma para crisis sanitaria por COVID-19, para
que todos aquellos colegiados que lo requieran puedan utilizarlo a la hora de realizar sus
actividades profesionales.
Encontrarás esta documentación en la web colegial, concretamente en Zona de
colegiados, 5. Más información de interés, Varios.
Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo.
Atentamente,

Carlos M Palmer.
Gerente COPETI Illes Balears.

Benvolgut/da company/a:
A continuació et donem trasllat de la documentació que ens ha remès el Consejo General
en relació a models de certificats acreditatius individuals de necessitat de desplaçament personal
per motius professionals d'acord amb el regulat en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, estat
d'alarma per a crisi sanitària per COVID-19, perquè tots aquells col·legiats que ho requereixin
puguin utilitzar-ho a l'hora de realitzar les seves activitats professionals.
Trobaràs aquesta documentació en la web col·legial, concretament en Zona de
col·legiats, 5. Més informació d'interès, Varis.
Esperant que aquesta informació sigui del teu interès, rep una cordial salutació.
Ben cordialment,
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Carlos M. Palmer.
Gerent COPETI Illes Balears.

