
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE EN RELACIÓ A LA MOBILITAT INTERNACIONAL DELS 

ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 

 

Mitjançant aquest document, previ al meu intercanvi en el marc dels programes de mobilitat 

promoguts pel TecnoCampus jo [Nom i Cognoms]___________________________________, 

amb DNI/NIE ________________ declaro que he rebut informació clara i precisa sobre les 

meves obligacions i responsabilitats associades a la meva estada a l’estranger, que es detallen 

a continuació i que he pogut valorar i ponderar conscientment. 

Per aquest motiu, declaro com a sota-signant: 

 ☑Haver comprès que, per estar cobert davant de qualsevol imprevist, és necessari i obligatori, 

tal i com estableix la normativa de mobilitat del TecnoCampus, disposar d’una assegurança 

que inclogui cobertures mèdiques àmplies, d’accident, repatriació, danys a tercers al país de 

destinació i evacuació sanitària, i que puc aportar-ne prova. Per a que així consti i prèviament a 

l’inici de la mobilitat, em comprometo a enviar còpia de la pòlissa d’assegurança a 

rrii@tecnocampus.cat  

☑Haver revisat les recomanacions de viatge i les dades de contacte consular a les fitxes del 

Ministerio de Asuntos Exteriores per al meu país de destinació 

(http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/inicio.aspx) 

☑Haver revisat les restriccions aplicables a l’entrada de ciutadans espanyols al meu país de 

destinació o països en ruta 

(http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/PublishingImages

/2020_03/2020_03%20MAPA%20CORONAVIRUS.png)   

 ☑Haver revisat les restriccions de viatge del Centre de Viatges de la IATA - International Air 

Transport Association (https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-

documentnews/1580226297.htm) 

☑Haver revisat les recomanacions de viatge del Ministerio de Sanidad: la Salud también viaja 

(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm) 

 ☑Haver revisat la informació i consells de viatge i salut internacional de l’Organització 

Mundial de la Salut (https://www.who.int/ith/en) 
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☑Comprometre’m a mantenir a l’Oficina de Relacions Internacionalsinformats periòdicament 

de la meva situació a l’inici, durant i a la finalització de la meva mobilitat. 

☑Atenir-me a la recomanació d’inscriure’m al Registro de Viajeros 

(https://registroviajeros.exteriores.gob.es/) 

 ☑Atenir-me a la recomanació de registrar-me a l’oficina consular espanyola de referència del 

país on viatjo, podent-me remetre als telèfons d’emergència consular habilitats. 

(http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/T

el%C3%A9fonos-de-asistencia-consular.aspx) 

A través d’aquest document assumeixo les implicacions que es deriven del meu exercici de 

l’activitat de mobilitat internacional, entenent que el TecnoCampus no m’obliga a participar-hi, 

i em declaro legalment obligat per les seves disposicions, exonerant al TecnoCampus de 

qualsevol tipus de responsabilitat a l’efecte. 

 

 

 

Firma i Data  
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