Registre en un altre organisme receptor

Comunicació de sortida a l'estranger
A) Sortida ocasional per un període màxim de 15 dies naturals dins l'any natural en curs
B) Sortida durant un període, continuat o no, superior a 15 dies i fins a un màxim de 90 dies naturals, dins de cada any natural
C) Trasllat de residència a l'estranger durant un període continuat inferior a 12 mesos per:
Recerca o realització d’una feina

Cooperació internacional

Perfeccionament professional

Data de sortida/trasllat:

1. Dades personals
Nom i cognoms del beneficiari/beneficiària

DNI o NIE		

Dades de la persona que presenta la comunicació, si no es tracta del beneficiari/beneficiària:
(haurà de presentar autorització del beneficiari/beneficiària i còpia del DNI/NIE de tots dos)

Nom i cognoms		DNI o NIE 		
DECLARO, sota la meva responsabilitat:

¤¤ Durant el període de permanència a l'estranger no tinc pendent fer cap activitat ja programada derivada del compliment del compromís d'activitat.
¤¤ Segons la modalitat de comunicació de sortida o trasllat indicada més amunt:
A) No m'he absentat d'Espanya en l'any natural en curs o, en cas d'haver-ho fet, amb la suma de tots els períodes de sortida a l'estranger
durant aquest any, inclosos els que comunico ara, no supero els quinze dies naturals.
B) Sent beneficiari /beneficiària de prestacions d'atur, no he sortit en aquest any natural sense la prèvia autorització del SEPE durant un
període superior a 15 dies naturals ni he romàs a l'estranger més de 90 dies, inclosos els que ara sol·licito, per a finalitats diferents de
la recerca o realització d'una feina, perfeccionament professional o cooperació internacional.
¤¤ Quedo assabentat/ada de tots els requisits que he de complir per poder desplaçar-me i per poder reprendre la prestació en tornar, els quals queden
reflectits al revers d'aquesta comunicació.

2. Observacions

PROTECCIÓ DE DADES.- Aquesta comunicació recull dades de caràcter personal que, amb el seu consentiment, passaran a formar part d'un tractament realitzat pel Servei
Públic d'Ocupació Estatal conforme al Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016. La finalitat del tractament és la realització de les
funcions derivades de la comunicació, i si escau, la cessió als òrgans o organismes de les Administracions Públiques en els termes legalment establerts. Té dret a l'accés,
rectificació, oposició o supressió de les seves dades.

Data de presentació de la comunicació i signatura de la persona sol·licitant

a

de/d’

de 20

Signat:

Autorització de sortida a l'estranger
Autorització: SÍ

No

(Espai reservat per al SEPE)

Data d'autorització/denegació:

Motiu denegació:

(Espai reservat per al SEPE)

Data de presentació de la comunicació i signatura de la persona receptora

a
Segell de la unitat

Signat:

de/d’

de 20

Conseqüències de sortir a l'estranger quan es percep una prestació d'atur
La sortida ocasional durant un període no superior a quinze dies naturals, continuats o no, dins cada any natural, no
implica la suspensió de la prestació d'atur.
Si es tracta d'una estada a l'estranger durant un període, continuat o no, superior a 15 dies i de fins a 90 dies naturals com a màxim, dins cada any natural, la prestació se suspèn, sempre que s'hagi comunicat prèviament al Servei
Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i aquest Servei l'hagi autoritzat perquè compleix totes les condicions establertes
en l'article 271 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovada pel Reial decret Legislatiu 8/2015
de 30 d'octubre (TRLGSS).
En el supòsit de trasllat de residència a l’estranger la prestació se suspèn sempre que quedi degudament acreditat
que ha estat a causa de recerca o realització d’un treball, cooperació internacional o perfeccionament professional,
que la seva durada és inferior a dotze mesos i que ha estat prèviament autoritzat pel SEPE. En cas contrari, la prestació s’extingeix.
La prestació es podrà reprendre, sempre que la sortida a l'estranger s'hagi comunicat prèviament al SEPE i aquest
Servei l'hagi autoritzat. En cas contrari, aquesta sortida suposarà l'extinció de la prestació.

REQUISITS PER REPRENDRE
¤¤ Inscriure's com a demandant d'ocupació i sol·licitar la represa en els 15 dies hàbils següents al retorn.
¤¤ Acreditar que l’estada a l’estranger no ha estat per un període, continuat o no, no superior a 90 dies naturals

dins l’any natural, o que sent superior, és inferior a 12 mesos, sempre que en aquest últim cas quedi degudament acreditat que el trasllat a l’estranger ha estat a causa de la recerca o realització de treball, col·laboració
internacional o perfeccionament professional, mitjançant la presentació d’algun dels següents documents:

Per buscar feina
Qualsevol document que acrediti la recerca de feina, inclòs el certificat d'haver estat inscrit/a als serveis d'ocupació del país corresponent.

Per col·locació en un país estranger
El formulari U1 o, si s'escau, l'E-301 emplenat per l'organisme competent del país de la UE, l'EEE o de Suïssa
o els certificats expedits per les àrees i dependències provincials corresponents de les delegacions i subdelegacions de Govern, si la col·locació va tenir lloc en països fora de l'àmbit de la UE l’EEE o de Suïssa.

Per perfeccionament professional o cooperació internacional
Un certificat del centre oficial de formació o un certificat de l'organització de cooperació internacional amb
què s'ha col·laborat.

REQUISITS PER EXPORTAR LA PRESTACIÓ
Si sou perceptor/a de prestacions i heu romàs inscrit/a com a demandant d'ocupació durant almenys quatre
setmanes a Espanya i us traslladeu a un país de la UE, l'EEE o a Suïssa per cercar feina, podeu exportar aquesta
prestació durant tres mesos, prorrogables per tres mesos més si acrediteu possibilitats d'aconseguir una feina.
Per a això, haureu de sol·licitar l'exportació de la prestació a la vostra oficina de prestacions, on us expediran el
document U2 per presentar-lo al servei públic d'ocupació de l'estat membre de destinació.

