SIAJ Vilafranca del Penedès
C/ de la Fruita, 13 08720
Vilafranca del Penedès
Telf: 938922020

TREBALLAR A L’ESTRANGER (MENORS)
QUÈ

No existeix una llei única europea que reguli el treball
dels joves menors. Per a anar a treballar a l’estranger,
has de referirte a la llei del país on vas o la quantitat
d’hores que pots treballar depèn de la teva edat. A
continuació et donem informació sobre les coses que has
de tenir en compte i informació específica d’alguns
països.

EDATS I
LEGISLACIÓ PER
PAÏSOS

Regne Unit: A partir dels 16 anys: Estàs considerat com
un “young worker” quan ja has acabat l’any acadèmic
durant el qual compleixes 16 anys i fins els 18 anys.
Ja no hi ha restricció d’hores ni de les feines que pots
fer.
https://www.gov.uk/childemployment/minimumageschil
drencanwork
França:
Informació:http://travailemploi.gouv.fr/(Veure
Informations pratiques)
Alemanya: Dels 13 als 15 anys: Si els teus responsables
legals hi estan d’acord, pots fer treballs lleugers durant 2
hores al dia com a màxim. Existeixen excepcions durant
les 4 setmanes de vacances.
Dels 15 als 17: Si encara estàs escolaritzat, pots treballar
un màxim de 4 setmanes durant les vacances.
A partir dels 16 anys: Si ja no vas a l’escola, la regulació
del treball és de 8 hores diàries i de 40 hores a la
setmana.
http://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze/jarbschg.html

AGÈNCIES

Pots contractar els serveis d’una agència perquè t’ajudi
en la recerca de feina. El llistat d’agències i els consells
sobre com ferho els trobaràs a:

SIAJ Vilafranca del Penedès
C/ de la Fruita, 13 08720
Vilafranca del Penedès
Telf: 938922020

www.jove.cat (veure a Treball/ Treball a l’estranger/
Agències que gestionen feina a l’estranger)
Tingues en compte que poques agències buscaràn
ofertes per a menors de 18 anys.

ABANS DE MARXAR

Targeta sanitària europea
Es imprescindible que tinguis la targeta sanitària europea
per a marxar a un altre país europeu ja que si et poses
malalt/a et permetrà accedir sense problema al servei de
salut del país on vas. La teva família o els teus
responsables legals l’han de sollicitar online, a través de
la pàgina de la seguretat social o a un dels Centres de
Atenció de la seguretat social (en els dos casos tarda 10
dies).
www.segsocial.es (veure: Lo más visitado / Tarjeta
sanitaria europea)
DNI i autorització parental
Perquè puguis viatjar a l’estranger sol o en companyia
d’altres persones que no siguin el teu pares/mare, tutors
o representants legals, és necessari que disposis d’un
DNI o passaport en vigor i de l’autorització del teu pare,
mare o tutor legal efectuada mitjançant compareixença
personal a qualsevol Oficina de Tramitació de DNI i
passaport o a qualsevol comissaria dels Mossos
d'Esquadra i presentar la següent documentació:
1. DNI o passaport del menor (original i fotocòpia)
2. DNI o passaport de la mare, pare o tutor legal del
menor (original i fotocòpia)
3. Llibre de família (original i fotocòpia)
Igualment, pots omplir l’imprès d’autorització de menors
per a viatjar a l’estranger que trobaràs a la pàgina
següent i presentarlo correctament emplenat, juntament
amb els documents esmentats, a una comissaria dels
Mossos d’Esquadra:

SIAJ Vilafranca del Penedès
C/ de la Fruita, 13 08720
Vilafranca del Penedès
Telf: 938922020

http://www20.gencat.cat/portal/site/mossos
(Serveis i tràmits autorització de menors per viatjar a
l’estranger)

