
COBERTURA
SANITÀRIA 

ENTRE 18 I 30 ANYS
I INCORPORACIÓ AL MÓN LABORAL

Incorporació al món laboral. 
Drets i deures

Una vegada incorporat al món laboral, deixo de ser 
beneficiari dels pares o tutors, i cotitzaré com a 
persona assalariada o bé per compte propi o com a 
empresari, i tindré dret a les prestacions de la branca 
general i la branca jubilació.

Els percentatges de cotització pels assalariats són:

Per a més informació posaʼt en contacte
amb lʼÀrea dʼAtenció al Públic de la CASS,

telèfon (+376 870 870) o 143,
o envia un correu electrònic a public@cass.ad.

Els percentatges i quotes per al treballador per compte 
propi són: 

Base de cotització global*
 Branca General 10%
 Branca Jubilació 12% 

*La base de cotització és el salari global mensual mitjà 
cotitzat pel conjunt de persones assalariades a la CASS 
de l'any natural immediatament anterior.

La cotització genera el dret a les prestacions cobertes 
per cada branca. 

La branca general cobreix les prestacions de 
reemborsament, dʼincapacitat temporal, de maternitat, 
de paternitat, de risc durant lʼembaràs, dʼinvalidesa,
de capital per defunció i les pensions dʼorfenesa.

La branca jubilació cobreix la situació de pèrdua 
dʼingressos per cessament del treball o lʼactivitat 
econòmica derivada de lʼedat i està integrada per la 
pensió de jubilació i les pensions de viduïtat temporals
i vitalícies.
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Total: 22%

3% 3,5% 6,5%

7% 8,5% 15,5%

Si estudio a l’estranger i tinc 
una urgència sanitària?

Si estic cursant els meus estudis a Espanya, França o 
Portugal, i mantinc la meva residència a Andorra, en 
cas de tenir necessitat dʼassistència sanitària de 
caràcter urgent, he de sol·licitar el corresponent 
formulari de desplaçament:

Els formularis de 
desplaçament permeten 
tenir dret a prestacions 
d'assistència sanitària en 
cas d'urgència al país 
estranger amb qui la
CASS ha signat conveni. 

Puc demanar un formulari 
desplaçament en qualsevol 
moment a través del meu 
accés privat a la web de
la cass.ad

Si canvio la residència a Espanya, França o Portugal, 
puc tenir la cobertura sanitària a través dels convenis 
internacionals de Seguretat Social.

Espanya (formulari E/AND-11)
França (formulari SE130-04)
Portugal (formulari P/AND3)



Cobertura
sanitària
entre 18 i 30 anys
i incorporació al món laboral

Fins als 18 anys, i si no estem treballant, estem 
assegurats a la Caixa Andorrana de la Seguretat 
Social com a beneficiaris dels nostres pares o tutors.
A partir dels 18 anys, aquesta cobertura sanitària es 
segueix gaudint en els següents supòsits.

Si tinc més de 18 anys i menys de 25 anys, estic estudiant 
en un establiment dʼensenyança reconegut i no treballo 
de forma regular, puc mantenir la cobertura sanitària 
com a beneficiari dels meus pares o tutors. 

He de presentar la sol·licitud, el certificat, matrícula
o document acreditatiu del curs escolar, que hauré 
dʼanar renovant cada any, a partir del mes de setembre. 
Cada inici de curs hauré de portar a la CASS o enviar 
per correu a public@cass.ad la matrícula o document 
acreditatiu dels estudis.

He complert 18 anys i sóc 
estudiant, què he de fer per 
continuar tenint cobertura?

Si tinc més de 18 anys i 
menys de 25 anys i no 
estudio ni treballo, puc 
continuar mantenint la 
cobertura sanitària com a 
beneficiari dels meus pares 
o tutors, si estic inscrit al 
Servei dʼOcupació.

He de presentar el 
certificat de la inscripció
al Servei dʼOcupació,
que hauré dʼanar 
renovant.

Si tinc entre 18 i 25 anys, i no 
estudio ni treballo, com puc 
obtenir la cobertura?

Si sóc estudiant major de 25 anys i menor de 30 anys 
puc tenir dret a cobertura sanitària si estudio en un 
establiment dʼensenyança reconegut i no treballo de 
forma regular.

En aquest cas he de:

 Sol·licitar la meva afiliació a la CASS.

 Per a donar-me dʼalta: Presentar el certificat
 d'estudis del Ministeri d'Educació, d'Ensenyament 
 Superior o la matrícula dels estudis que estic 
 realitzant, una vegada a lʼany, a lʼinici del curs 
 escolar.

 He de pagar una quota mensual corresponent a la
 cotització del 10% sobre una base de cotització del
 55% del salari mínim.

 Si treballo puntualment amb un salari igual o 
 superior al salari mínim, puc demanar a la CASS 
 que temporalment se'm doni de baixa d'aquest 
 règim d'estudiant.

 Per donar-me de baixa: Presentar el document de
 baixa, si desitjo donar-me de baixa abans que
 finalitzi el curs.

Si continuo estudiant després 
dels 25 anys, puc continuar 
tenint cobertura?


