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Sol·licitud d’un volant per a un desplaçament de treball a l’estranger 
 

 

 

 

1. Dades de l’empresa 

 

Núm. CASS: 

Nom de l’empresa: 

Adreça:                                                                     núm.:           esc.:         pis:         porta:       

Població:                                                           parròquia:                                                

País:                                                                  codi postal: 

Telèfon:                            fax:                           correu electrònic: 

 

2. Dades de la persona responsable de l’empresa 

 

Núm. CASS : 

Cognoms i nom: 

En qualitat de: 
 

 

 

3. Dades del/s treballador/s 
 
 
 

Núm. CASS Cognoms i nom 
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4. Dades de l’empresa de destinació  

 

Nom de l’empresa: 

 

Adreça:                                                                     núm.:           esc.:         pis:         porta:       

Població:                                                           parròquia:                                                

País:                                                                  codi postal: 

Telèfon:                            fax:                           correu electrònic: 

 

 

 

5. Dades sobre el desplaçament 

 

Període sol·licitat des de ______ / ______ / ________  fins a ______ / ______ / ________ 

 

País:          Espanya                                         França       

                  França  (Funcionari)                       Portugal  

Tasques a realitzar: 

 

Horari laboral: 

 

 

Adreça a l’estranger:                                                                    

 

Altres períodes autoritzats:  

Desplaçament inicial des de ______ / ______ / _______  fins a ______ / ______ / _______ 

Pròrroga ordinària des de ______ / ______ / _______  fins a ______ / ______ / _______   

Pròrroga extraordinària des de  ______ / ______ / _______  fins a ______ / ______ / _______
 

 

 

6. Accepto 

 

Que  em dono per assabentat/ada dels drets i obligacions previstos per la normativa vigent i 
qualsevol incompliment a les disposicions donarà lloc a les sancions i responsabilitats 
corresponents.   

 

 

 

7. Signatures 
 

 

 

 

                       Persona responsable de l’empresa                                  Segell de l’empresa               

Lloc:                                                               Data:                /              /            

Protecció de dades. A l’efecte del que preveu la Llei qualificada 15/2003 de protecció de dades personals, us 
informem que les dades consignades en aquest document s’incorporen als fitxers de la CASS i poden ser tractades i 
comunicades d’acord amb el Decret, de 20 de setembre de 2006, que regula els fitxers de dades de caràcter personal 
de l’ens públic Caixa Andorrana de Seguretat Social, BOPA núm. 74, any 18, del 27/09/2006. En relació amb les dades 
esmentades, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, en els termes que preveu la Llei 
qualificada 15/2003 de protecció de dades personals. 
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Com heu d’omplir cada apartat 
 
1. Dades de l’empresa  
Núm. CASS: Feu constar els sis dígits més la lletra de control (ex. 999999A). 


Nom de l’empresa: Nom de l’empresa tal com està registrat al Govern (Dept. Comerç) o de 


l’entitat que representeu. 


Adreça: Indiqueu el vostre lloc de residència (carrer, plaça, camí, avinguda...) i el nom sense 


abreviacions. Verifiqueu la vostra adreça als arxius de la CASS (a la web o personalment). 


2. Dades de la persona responsable 
Núm. CASS: Feu constar els sis dígits més la lletra de control (ex. 999999A). 


Cognoms i nom: Poseu primer els cognoms i després el nom, complets, tal com consten al 


document identificatiu. 


En qualitat de: Càrrec que ocupa en l’empresa. 


3. Dades del/s treballador/s 
Núm. CASS: Feu constar els sis dígits més la lletra de control (ex. 999999A). 


Cognoms i nom: Poseu primer els cognoms i després el nom, complets, tal com consten al 


document identificatiu. 


4. Dades de l’empresa de destinació 
Indiqueu les dades de l’empresa estrangera on s’exercirà l’activitat.  


Si no hi ha empresa a l’estranger, assenyaleu l’adreça on s’exercirà l’activitat o l’adreça 


particular del treballador. 


5. Dades del desplaçament 
Indiqueu la data d’inici i final del desplaçament, marqueu el país on us desplaceu i l’adreça del 


treballador a l’estranger, si el desplaçament implica residència temporal. L’horari laboral del/s 


treballador/s. Si no és el desplaçament inicial, indiqueu-ne els períodes autoritzats amb 


anterioritat. 


7. Signatures 
Signatura del responsable de l’empresa andorrana autoritzada als arxius de la CASS i el segell 


de l’empresa. Les signatures han de ser llegibles.  


 
Per a què serveix el document  
Es tracta d’una sol·licitud de manteniment de la seguretat social andorrana de treballadors 


desplaçats a un país de conveni.  


 


L’empresa andorrana ha de presentar la sol·licitud per al desplaçament dels treballadors a 


Espanya, França o Portugal, perquè la CASS lliuri els formularis de conveni i permetre als 


treballadors gaudir de cobertura sanitària i prestacions de seguretat social al país on es 


desplaça.  







 
Sol·licitud d’un volant desplaçament de treball 
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Què certifica el formulari que es lliura 
El formulari certifica que els treballadors estan sotmesos a la legislació andorrana de seguretat 


social durant el desplaçament en aquest país i no han de cotitzar a la seguretat social del país on 


es desplaça. 


 


Qui el pot presentar 
L’empresa o la persona no assalariada. 


On l’heu de presentar 
A l’Àrea de Control Administratiu en horari d’atenció al públic.  
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