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Puc anar-me’n a l’estranger si estic cobrant de l’atur?
Un dels requisits que imposa l’Administració per a percebre les prestacions
per desocupació és que la persona beneficiaria cerqui feina “activament” ja
sigui  assistint  a  cursos  de  formació  que  millorin  la  seva  ocupabilitat,
presentant  currículums o  presentant-se  a  les  entrevistes  de  treball  que  li
proporcionin els Serveis d’Ocupació de la seva Comunitat Autònoma i posa
en dubte que això sigui possible si ens traslladem a l’estranger.

El  SEPE  ha  arribat  a  l’extrem  de  suspendre  les  prestacions  i  inclòs  a
reclamar  els  imports  ja  percebuts.  Per  això  als  qui,  sent  perceptors  de
prestacions per desocupació per aplicació de qualsevol dels programes de
l’Acord  del  28/05/2013  (desvinculació,  suspensió,  reducció),  CCOO  us
recomana que vos informeu en les oficines del SEPE i, en cas de què us ho
permeti, recapteu la seva autorització expressa i per escrit si teniu previst
sortir a l’estranger per qualsevol causa (vacances, viatge de noces, visita a
familiars, cooperació,...).

Tenim constància de sentències que discrepen dels criteris del SEPE, però
l’Administració manté els criteris que podeu trobar en aquest link i ja se sap,
millor prevenir que curar.

NO ESTÀS SOLA, 
NO ESTÀS SOL 

Fitxa d'afiliació                                    data....................................

Nom i llinatges..............................................................................................................................................................................................

DNI............................................. Telèfon.............................................................. Data de naixement........................................................

Adreça............................................................................................................................................................................................................

Població........................................................................................................................................... Códi Postal.........................................

Empresa/Centre de treball ….......................................................................................................................................................................

Domiciliació bancària:

            Iban                          Banc/Caja                      Oficina                      D  C                              Compte corrent/llibreta

Correu electrònic................................................................................................................... Firma:

(Lliura-la als teus representants de COMFIA-CCOO o envia-la directament a la Secció Sindical del teu territori)

PROTECCIÓ DE DADES: 

De  conformitat  amb  la  Llei  Orgànica  de
Protecció  de  dades  de  caràcter  personal,
t’informem  que  les  teves  dades  seran
incorporades  a  un  fitxer  titularitat  de  CCOO
integrat  pels  fitxers  pertanyents  a  la
confederació  o  unió  regional  corresponent
segons el lloc on radiqui el teu lloc de feina, a
la  federació  del  sector  al  que  pertanyi
l’empresa en la que treballis, així com –en tot
cas–  a  la  C.S.  CCOO.  Al  següent  URL  pots
consultar  els  diferents  ens  que  composen
CCOO:  http://www.ccoo.es  fer  clic  sobre
Conoce CCOO. La finalitat del tractament de les
teves  dades,  per  part  de  totes  elles,  la
constitueix  el manteniment de la  teva relació
com a afiliat/afiliada. Pots exercir els teus drets
d’accés,  rectificació,  cancel·lació  i,  en  el  seu
cas, oposició, enviant una sol·licitud  per escrit
acompanyada  de  la  fotocòpia  del  teu  DNI
adreçada  a  C.S.  CCOO  Responsable  de
Protección de datos, C/ Fernández de la Hoz,
12 – 28010 Madrid. Hauràs d’indicar sempre la
referència  “PROTECCIÓN  DE DATOS”.  Si  tens
qualque  dubte  al  respecte  pots  remetre  un
correu  electrònic  a  lopd@ccoo.es  o  trucar  al
telèfon 917028077.
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