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R/N: 18122/OR00079

Segell de registre d’entrada

Sol·licitud d’autorització o d’autorització de pròrroga d’una missió de caràcter 
internacional i de declaració de serveis especials Personal docent

Dades personals

DNI/NIE Nom i cognoms

Adreça Municipi Codi postal

Adreça electrònica Mòbil Telèfon

Dades del lloc de treball

Nom del centre Municipi Telèfon

Exposo

- Que he estat / vaig ser seleccionat/ada per ocupar una plaça de professor/a visitant en centres dels Estats Units d’Amèrica, Canadà o
Regne Unit, per al curs 20___- 20___.

- Que, en virtut de la selecció esmentada, he estat / vaig estar contractat/ada en _________________________________________.

___

1

- Que adjunto, a aquesta sol·licitud, una còpia del visat de treball als EUA/Canadà.

1. Cal especificar el districte escolar contractant o el nom del centre educatiu.

Sol·licito 

D’acord amb l’article 88.1 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de 
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública (DOGC núm. 2509, de 3.11.1997),

1. Que se m’autoritzi, per al curs 20 _- 20____,2

una missió de caràcter internacional.
una pròrroga de missió de caràcter internacional.

2. Que es declari la meva situació de serveis especials per al curs 20___- 20____.

2. Seleccioneu una de les dues opcions.

Documentació que cal presentar

- Còpia del visat de treball als EUA o al Canadà.

- Còpia del contracte de treball.

- Document “Comunicació de l’opció d’abonament de les quotes de cotització dels drets passius per a funcionaris en situació de serveis

especials signat”, en què el treballador/a ha d’especificar l’opció d’abonament de les quotes de cotització dels drets passius.

- Si s’escau, l’ordre de domiciliació dels càrrecs bancaris SEPA:

Informació bàsica sobre protecció de dades     
Responsable del tractament: Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.
Finalitat: Gestió administrativa del personal docent.
Legitimació: Exercici dels poders públics.
Destinataris: Administració educativa (en què s’inclou el Consorci d’Educació de Barcelona) i organismes competents en matèria de funció 
pública. Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se’n al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la pàgina web.

He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades.

Lloc i data

Signatura del/de la sol·licitant
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https://www.muface.es/muface_Home/dam/jcr:b9a0fdc7-5863-4edc-85e5-7b42db05df2e/Modelo_unificado_orden_SEPA_y_cambio_datos_bancarios_septiembre_2019.pdf
http://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/gestio-administrativa-personal-docent.html
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