Registro en otro Organismo receptor

Sol·licitud de pròrroga del període autoritzat per a desplaçament a un
altre estat membre de la Unió Europea amb l’objectiu de cercar feina
(art. 64.3 del Reglament 883/2004)
1. Dades personales
Nom

1r cognom

Núm. DNI o NIE

Localitat

2n cognom
País		

Domicili a l'estat membre al que s'ha desplaçat:
Codi Postal

Telèfon

Correu electrònic

2. Dades de la sol·licitud de pròrroga
Motius

Documents que s’hi adjunten

a			

Període de pròrroga que sol·liciteu de

El període de pròrroga no podrà superar en cap cas els tres mesos, ni ser superior al període de dret a les prestacions reconegudes i no percebudes.

Mod. PR-RCE/02-350

PROTECCIÓ DE DADES.- Aquesta sol·licitud 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 sol·licitud, 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 sol·licitud i signatura de la persona sol·licitant

Data de presentació de la sol·licitud i signatura de la persona receptora

a

a

Signat:

de/d’

de 20

Segell de la unitat

de/d’

de 20

Signat:

D'acord amb el que preveu l'art. 296.1 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social (TRLGSS), aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, l'entitat
gestora haurà de dictar resolució en el termini dels 15 dies posteriors a la data en què s’hagi formulat la sol·licitud de la prestació i notificar-la degudament.
Una vegada transcorreguts tres mesos des de la presentació de la sol·licitud de la pròrroga, si encara no s'ha notificat la resolució, la sol·licitud es considerarà desestimada
per silenci administratiu d'acord amb l'article 129.3 de la TRLGSS i l'interessat podrà interposar una reclamació prèvia conforme a l'art. 71 de la Llei 36/2011, de 10
d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.
Per obtenir informació sobre l'estat de la tramitació del procediment podeu adreçar-vos a https://sede.sepe.gob.es o als telèfons d’atenció a la ciutadania.

