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SOL·LICITUD DE PERMISOS PER FER UNA VISITA DE TREBALL FORA DE LA URV PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I 
SERVEIS 

SOL·LICITANT (Responsable de la Unitat): 

UNITAT/DEPARTAMENT:   

GRUP DE RECERCA (si escau): 

SOL·LICITO: 

Permís per a que el treballador realitzi una visita de treball a l’estranger 

UNIVERSITAT / CENTRE DE RECERCA: 

CIUTAT: PAÍS: 

DURADA:           Des de:    fins a: 

COGNOMS I NOM DEL TREBALLADOR: 

UNITAT: 

CATEGORIA LABORAL: 

MOTIU DE L’ESTADA: 

.............................................................................................................................................................................................................. 
DECLAREM: 

- Que abans d’iniciar-se el desplaçament es realitzaran els tràmits de manteniment de la legislació espanyola de seguretat social a 
l’estranger mitjançant la presentació del model TA-300 a la Tresoreria General de la Seguretat Social i la petició de cobertura 
sanitària.
És el treballador o treballadora que ha de realitzar el tràmit corresponent.  Podeu tramitar-lo amb el certificat digital, DNI 
electrònic o amb la “clave PIN” a la Seu electrònica de la Seguretat Social 

- Que en el cas de contractar el viatge a través d’una agència de viatges, es farà mitjançant alguna de les agències homologades per 
la URV les quals dispo sen d’una sèrie d’avantatges en matèri a d’assegurança, accidents, assistència sanitària i repatriació 
(assegurança efectiva si es contracta el desplaçament).

- Que en el cas de no contractar el viatge a tr avés d’una agència de viatges, es contractarà una pòlissa de mobilitat (aquesta pòlissa 
ha de cobrir l’ assistència sanitària, accidents i repatriació)

- Exonerem a la Universitat Rovira i Virgil i de qualsevol res ponsabilitat en matèria d’assegurança en el cas de no c omplir amb els 
tràmits previs al desplaçament o de contractació del viatge i de les conseqüències d’un comportament no adequat o no d’acord amb 
la normativa de la institució receptora.

- L’estada de mobilitat és voluntària per part del treballador. Les hores treballades durant l’estada fora de la URV seran les de l’horari 
teòric sense que sigui possible meritar una dedicació o activitat extraordinària.

- S’adjunta la documentació relativa a l’estada. 

El responsable de la Unitat  El treballador o treballadora 

........... 

Tarragona,         d/d’            de 20 

La gerent 

SERVEI DE RECURSOS HUMANS 
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http://tramits.urv.cat:82/continguts/contractacio/compres/3-Ambit_compres/3.1-Bens_i_serveis_us_comu/3.1.1-Agencies_de_viatge/asseguran%C3%A7a_accidents.html
http://tramits.urv.cat:82/continguts/contractacio/compres/3-Ambit_compres/3.1-Bens_i_serveis_us_comu/3.1.1-Agencies_de_viatge/asseguran%C3%A7a_accidents.html
http://tramits.urv.cat:82/continguts/contractacio/compres/3-Ambit_compres/3.3-Gestio_assegurances/3.3.2-Polisses_assistencia_sanitaria_accidents_repatriacio_i_mobilitat/ESTUDIANTS/4.2-Proced_adhessio_mobilitat_2014-2015.pdf
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/afiliacion+e+inscripcion/03afiliacion+e+inscripcion
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