
 
INFORME INDIVIDUAL ACREDITATIVO DE NECESIDADE DE DESPRAZAMENTO 

 
 
D./Dª.…………………………………………………………………...................................... 
con DNI nº ………………………,  
con domicilio en................................................................................................................ 
en calidade de …………………………………………………………………………………, 
por medio do presente escrito  
 
DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE: 
 
Está  no suposto de excepción sinalado máis abaixo ás limitacións de entrada e saída 
de persoas nos ámbitos territoriais establecidos no Punto Primeiro, apartado 1 do 
DECRETO 8/2021, do 26 de xaneiro, polo que se adoptan medidas no territorio da 
Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de 
autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 
25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de 
infeccións causadas polo SARS-CoV-2. (DOG nº 16-Bis, de data 26/01/2021):   
 

 a) Asistencia a centros, servizos e establecementos sanitarios 
 b) ) Cumprimento de obrigas laborais, profesionais, empresariais, institucionais, 

sindicais e de representación de traballadores ou legais. 
 c) Asistencia a centros universitarios, docentes e educativos, incluídas as 

escolas de educación infantil. 
 d) Retorno ao lugar de residencia habitual ou familiar 
 e) Asistencia e coidado, incluído o acompañamento, a maiores, menores, 

dependentes, persoas con discapacidade ou persoas especialmente 
vulnerables. 

 f) Desprazamento a entidades financeiras e de seguros ou estacións de servizo 
en territorios limítrofes 

 g) Actuacións requiridas ou urxentes ante os órganos públicos, xudiciais ou 
notariais. 

 h) Renovacións de permisos e documentación oficial, así como outros trámites 
administrativos inaprazables. 

 i) Realización de exames ou probas oficiais inaprazables. 
 j) Coidado de hortas e animais. 
 k) Asistencia a academias, autoescolas e centros privados de ensino non 

regrado e centros de formación. 
 l) Desprazamento a establecementos comerciais polo miúdo de alimentación, 

bebidas, produtos e bens de primeira necesidade en territorios limítrofes cando 
non exista alternativa no propio concello. 

 m) Por causa de forza maior ou situación de necesidade. 
 
Polo que debe desprazarse diariamente dende o seu domicilio 
ata……………………………………………………………..............................Municipio de 
……………………….  
Emítese a presente declaración, a efectos de poder acreditar ante as autoridades 
competentes o motivo do seu desprazamento no art. 6.1.b e 2 do Real decreto 926/2020, 
do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de 
infeccións causadas polo SARS-CoV-2 (BOE nº 282, de data 25/10/2020).  
 
En ……………………. a ……… de ………………………….. de 2021 
(acompañar de todos os documentos xustificativos posibles) 


