Tràmits administratius que s'han de seguir abans
de viatjar al país de destinació
PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR FUNCIONARI
1.- El treballador/a ha de presentar la sol·licitud de permís per estades d'investigació i/o
estudi a la Secretaria del Departament (Permisos fins a 10 dies) o al Servei de Recursos
Humans (Permisos de més de 10 dies o períodes sabàtics) d'acord amb la Normativa de
Professorat:



Permís fins a 10 dies
Permís de més de 10 dies o període sabàtic

2.- MUFACE cobreix l’assistència sanitària que hagin rebut i abonat els mutualistes
titulars/beneficiaris residents a Espanya, en els desplaçaments temporals a l’estranger,
mitjançant un sistema general de reintegrament de les despeses. La tramitació del
reintegrament s’haurà de sol·licitar dintre dels 15 dies següents a la finalització del
desplaçament, en els Serveis Provincials i Oficines Delegades de Muface al que pertanyi cada
funcionari.
Tanmateix, per a la cobertura de l’assistència sanitària en aquells desplaçaments que es facin
en l’àmbit de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa, el mutualista/beneficiari
podrà sol·licitar personalment la targeta sanitària europea (TSE) i/o el Certificat Provisional
Substitutori (CPS) al Servei Provincial de Muface, on li serà emesa en l’acte, prèvia identificació
personal. Aquesta targeta és individual i certifica el dret del seu titular a rebre les prestacions
sanitàries que siguin necessàries des d’un punt de vista mèdic.:
Sol·licitud de la targeta sanitària europea (TSE) i certificat provisional substitutori (CPS)

PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR LABORAL

1.- El treballador/a ha de presentar la sol·licitud de permís per estades d'investigació i/o
estudi a la Secretaria del Departament (Permisos fins a 10 dies) o al Servei de Recursos
Humans (Permisos de més de 10 dies o períodes sabàtics) d'acord amb la Normativa de
Professorat:



Permís fins a 10 dies
Permís de més de 10 dies o període sabàtic

2.- La Secretaria del Departament o el Servei de Recursos Humans (segons tipus de permís)
prepara el model TA-300 per qualsevol destinació fora d'Espanya. Un cop degudament
emplenat, el departament envia el formulari per mail al Servei de Recursos Humans
(xelo.navarro@urv.cat). El Servei de Recursos Humans signarà i posarà el segell al formulari
per enviar-lo per mail en format pdf a la TGSS. Un cop rebudes les resolucions el Servei de
Recursos Humans les farà arribar per correu intern al departament, perquè siguin entregades
als interessats.

Les sol·licituds s'han de presentar amb una antelació mínima de 10 dies. En cas contrari el
treballador haurà d'adreçar-se personalment a la Tresoreria General de la Seguretat Social
per tramitar el model TA-300 :
Avinguda Roma, 7B - Tarragona
Carrer de Bertran de Castellet 4, 43203 - Reus
3-. Tipus de desplaçaments a l’estranger:
3.1 Desplaçaments per a estades temporals a la Unió Europea
En estades temporals a algun dels països de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu i a
Suïssa, es té dret a la cobertura sanitària pública del país receptor. Per accedir-hi, s'ha de
portar la targeta sanitària europea, una targeta individual que lliura l'Institut Nacional de la
Seguretat Social (INSS).
Sol·licitud de la targeta sanitària europea
3.2 Desplaçaments a l'estranger, fora de la Unió Europea
Si es viatja a un país que no forma part de la Unió Europea ni de l'Espai Econòmic Europeu,
cal informar-se si aquest país té un conveni bilateral amb l'Estat espanyol que inclogui l'atenció
sanitària.
Si l'Estat espanyol té un conveni amb el país que es vol visitar, qui hi viatgi té dret a la mateixa
assistència que els ciutadans i ciutadanes d'aquell país amb dret a l'atenció sanitària pública.
En els països amb què no s'ha establert cap conveni, qualsevol forma d'assistència sanitària
anirà, inicialment, a càrrec del pacient.
Si el país que visitareu no té cap conveni amb l’Estat espanyol, és recomanable fer-se una
assegurança privada.
Països de la Unió Europea (UE), de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) o amb acord amb la Unió Europea (AUE):
Alemanya (UE)
Àustria (UE)
Bèlgica (UE)
Bulgària (UE)
Xipre (UE)
Dinamarca (UE)
Eslovàquia (UE)
Eslovènia (UE)
Estònia (UE)
Finlàndia (UE)
França (UE)
Grècia (UE)
Hongria (UE)
Irlanda (UE)
Islàndia (EEE)
Itàlia (UE)
Letònia (UE)
Liechtenstein (EEE)
Lituània (UE)
Luxemburg (UE)
Malta (UE)
Noruega (EEE)
Països Baixos (UE)
Polònia (UE)
Portugal (UE)
Regne Unit (UE)
República Txeca (UE)
Romania (UE)
Suïssa (UE)
Suècia (UE
Països que disposen de conveni Bilateral amb inclusió de l'assistència sanitària:
- Andorra , Brasil, Xile i Equador.
- Per al Marroc, Perú i Tunísia, només es contempla l'assistència sanitària per als treballadors nacionals d'aquests
països, empleats/assegurats a Espanya i desplaçats al seu país.
Països que disposen de conveni Bilateral sense inclusió de l'assistència sanitària:
- Argentina, Austràlia, Canadà, Colòmbia, Estats Units, Filipines, Marroc (excepte treballadors amb nacionalitat
marroquina), Mèxic, Paraguai, Perú, (excepte treballadors amb nacionalitat peruana), República Dominicana, Rússia,
Tunísia (excepte treballadors amb nacionalitat tunisiana), Turquia, Ucraïna, Uruguai i Veneçuela.

COBERTURES D’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA, ACCIDENTS I REPATRIACIÓ PER AL PDI
FUNCIONARI I LABORAL
La contractació dels viatges es pot fer directament amb les companyies de transport/hotels o
bé amb una agència de viatges. Si es fa a través d’una agència de viatges, s’haurà de fer
mitjançant alguna de les agències homologades per la URV les quals disposen d’una sèrie
d’avantatges en matèria d’assegurança, accidents, assistència sanitària i repatriació per a
desplaçaments fins a 60 dies (assegurança efectiva si es contracta el desplaçament).
En el cas de no contractar el viatge a través d’una agència de viatges o de desplaçaments
superiors a 60 dies, l’interessat haurà de disposar o contractar obligatòriament una pòlissa de
mobilitat (aquesta pòlissa ha de cobrir l’ assistència sanitària, accidents i repatriació).

