Alemanya
08 de gener de 2023

Informació general

Informació sobre el país

Dades bàsiques
Govern

La web oficial del Govern ofereix informació actualitzada sobre la seva estructura i
funcions. Pots accedir-hi a través d'aquest enllaç Die Bundesregierung.

Principals ciutats

Berlin (capital de la República Federal, en català Berlín), Dresden, Düsseldorf,
Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln (Colònia), Leipzig, Munchen(Munic),
Stuttgart .

Idiomes i moneda
Estructura política

Idiomes:Moneda: Euro. zona euro Banc Central Europeu
Dades facilitades per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea.
Alemanya és una república federal, parlamentària, representativa i democràtica. El
sistema polític alemany va ser establert en el document constitucional de 1949
conegut com la Grundgesetz (Llei Fonamental).
El canceller, Kanzler en alemany, és el cap de govern i dirigeix el poder executiu,
amb un paper similar al d'un primer ministre o president de govern. El Govern
Federal el componen el canceller federal i els ministres federals. El canceller federal
és l'únic membre del govern escollit pel Parlament. El poder legislatiu recau sobre el
Parlament, que està integrat pel Bundestag (Cambra Baixa) i el Bundesrat (Consell
Federal), tots dos formen un cos legislatiu únic. Els membres del Bundestag són
elegits directament per mitjà d'un sistema de representació proporcional per un
període de quatre anys. El Bundesrat el componen membres dels governs dels
Estats federats, cada Estat té entre 3 i 6 vots, depenent del nombre d'habitants. En
funció de la correlació de forces dels partits polítics que hi hagi en el Govern federal
i en els governs regionals, el Bundesrat pot operar com a contrapès polític, i per tant
esdevenir instrument d'oposició. El Bundesrat designa el seu president per un any,
per tant, el càrrec va passant d'un Land a un altre d'acord amb un torn fix.
La República Federal d'Alemanya i la República Democràtica Alemanya van ser
admeses com a membres de les Nacions Unides el 18 de setembre de 1973. El 3
d'octubre de 1990, la República Democràtica Alemanya i la República Federal
d'Alemanya es van unir per formar un sol Estat amb el nom de República Federal
d'Alemanya.

Organització territorial

Dades facilitades per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea
L'Estat federal alemany s'estructura en dos nivells: la Federació (Bund) i els setze
Estats federats (Länder). La Llei Fonamental fixa les matèries que corresponen a la
Federació i als Länder, respectivament. Els Estats federats tenen competència
exclusiva en l'educació escolar i l'ensenyament superior, la seguretat interna,
incloses les funcions de policia, i el règim local. Els Estats federats participen en la
legislació federal per mitjà del Bundesrat, per contrarestar la primacia de la
Federació en termes de legislació.

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
MónCat revisa periòdicament l’actualitat de la informació publicada al portal, però atès que aquesta depèn en cada cas de l’administració i/o país
que n’és competent, sempre s’ofereixen els enllaços a les webs oficials que s’han utilitzat com a font, recomanant el seu ús per contrastar i confirmar que la informació segueix sent actual i vigent.”
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El règim de finançament alemany reconeix als Estats federats un notable marge de
maniobra. Tots els impostos que generen ingressos substanciosos per a les arques
públiques es regulen mitjançant lleis federals, que, no obstant això, requereixen
l'aprovació del Bundesrat, la cambra de representació territorial. Una part d'aquests
impostos es destina exclusivament a la Federació o als Estats federats, i l'altra,
inclosos els impostos de major recaptació, es reparteixen entre la Federació i els
Estats federats. En l'Administració alemanya prevalen, doncs, els elements
federalistes.

Indicadors
socioeconòmics
Població total

L'evolució de la població total, segons dades del Banc Mundial és la següent:

Any

2012

2013

2014

2015

Nombre

80.425.823

82.132.753

80.982.500

81.413.145

Migració neta

L'evolució de la migració neta Banc Mundial, que és la quantitat total d'immigrants
menys la quantitat anual d'emigrants, inclosos els ciutadans i els no ciutadans, és la
següent:

Any

2002

2007

2012

En xifres absolutes

1.217

31.640

1.249.998

Percentatge sobre la població*

0%

0,04%

1,55%

*Aquesta dada s'extreu de dividir el nombre de persones que han migrat
(immigrants menys emigrants) per la població total i multiplicar el resultat per 100.
Renda per càpita

En dòlars nord-americans, l’evolució de la renda per càpita Banc Mundial és la
següent:

Any

2012

2013

2014

2015

Import

44.065 $

45.688 $

47.903 $

41.313 $

Taxa d'atur

L’evolució de la taxa d’atur Banc Mundial és la següent:

Any

2010

2011

2012

2013

2014

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
MónCat revisa periòdicament l’actualitat de la informació publicada al portal, però atès que aquesta depèn en cada cas de l’administració i/o país
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5,9 %

5,4 %

5,3 %

5%

L’evolució del Producte Interior Brut (PIB) en dòlars nord-americans és com s’indica
a continuació:

Any

2012

En xifres
absolutes*

3.543.983.909.148 $

Creixement
percentual*

0,49 %

2013

2014

2015

3.752.513.5 3.879.275.5 3.363.446.8
03.278 $
87.199 $
22.668 $
0,49 %

1,60 %

1,72 %

Impacte dels
sectors productius
en el PIB**
Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

1%

31 %

69 %

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

1%

30 %

69 %

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

1%

31 %

69 %

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

1%

30 %

69 %

* Enllaços a dades comparatives del Banc Mundial. ** “ND” significa “no disponible”.
Les dades contenen:
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●

Agr.(1). Pel que fa a l’agricultura Banc Mundial, inclou també la silvicultura, la
caça, la pesca, el cultiu de collites i la cria d'animals.

●

Ind.(2). Pel que fa a la indústria Banc Mundial, comprèn també l’explotació de
mines i pedreres, les indústries manufactureres, la construcció i el
subministrament d'electricitat, gas i aigua.

●

Serv.(3). Pel que fa als serveis Banc Mundial, s'engloben en aquest
àmbit entre d’altres, el comerç a l'engròs i al detall, l’a ctivitat hotelera, la
restauració, el transport, i els serveis de l'Administració pública, financers,
professionals i personals (com l’educació o l’atenció mèdica).

L’evolució del temps mitjà per a iniciar un negoci Banc Mundial ha estat la següent:

Any

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Dies

14,5

14,5

14,5

14,5

11

10,5

Informació general

Entitats de representació i acolliment

Ambaixades

Ambaixada d'Espanya a Berlín
●

Pàgina web

(Horari, ubicació i contacte)
Ambaixada d'Alemanya a Madrid
L'ambaixada, com a representació oficial d'Alemanya, abasta amb les seves
activitats tots els temes relacionats amb la diplomàcia entre ambdós governs.
●

Pàgina web

●

Formulari de contacte

Consolats
Consolats Generals d'Espanya a
Alemanya

A Berlín (Secció consular):Demarcació consular
●

Ubicació i contacte

●

Pàgina web

A Düsseldorf: Demarcació consular
●

Ubicació i contacte

●

Pàgina web

A Frankfurt: Demarcació consular

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
MónCat revisa periòdicament l’actualitat de la informació publicada al portal, però atès que aquesta depèn en cada cas de l’administració i/o país
que n’és competent, sempre s’ofereixen els enllaços a les webs oficials que s’han utilitzat com a font, recomanant el seu ús per contrastar i confirmar que la informació segueix sent actual i vigent.”
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Ubicació i contacte

●

Pàgina web
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A Munic: Demarcació consular
●

Ubicació i contacte

●

Pàgina web

A Hamburg: Demarcació consular
●

Ubicació i contacte

●

Pàgina web

A Stuttgart: Demarcació consular

Consolat d'Alemanya a Catalunya

●

Ubicació i contacte

●

Pàgina web

Consulat General d'Alemanya a Barcelona
●

Pàgina web

●

Formulari de contacte

Serveis del Consolat: La representació consular de la República Federal
Alemanya en Barcelona informa, a través de la seva pàgina web, dels tràmits
habituals de interès general. Respecte a la expedició de visats, únicament es pot
sol·licitar a l'Ambaixada d’Alemanya a Madrid.
Important: Per a qualsevol tràmit que requereixi atenció personal en el Consolat, és
imprescindible sol·licitar cita prèvia

Oficines públiques
catalanes
Dades facilitades per la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea
El Govern de Catalunya disposa d'una xarxa de delegacions a l'exterior per
intensificar la presència de Catalunya al món i per estrènyer els vincles amb països
estratègics. A més, tenen la funció d'agrupar en un sol espai les oficines sectorials
del Govern en el país on actuen, a fi de racionalitzar i d'intensificar les relacions
amb l'estat estranger.
Delegació del Govern a Alemanya

●

Ubicació i contacte

●

Pàgina web

La Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Alemanya té les funcions
de coordinació tant de l’acció del Govern a Alemanya com de les oficines sectorials.

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
MónCat revisa periòdicament l’actualitat de la informació publicada al portal, però atès que aquesta depèn en cada cas de l’administració i/o país
que n’és competent, sempre s’ofereixen els enllaços a les webs oficials que s’han utilitzat com a font, recomanant el seu ús per contrastar i confirmar que la informació segueix sent actual i vigent.”
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Les plataformes empresarials d'ACCIÓ faciliten el procés d'implantació d'empreses
en els mercats internacionals, amb el menor temps i despeses possibles. Trobaràs
tota la informació pel que fa als serveis que ofereixen en aquest enllaç.
Oficina d'ACCIÓ a Berlín
●

Ubicació i contacte

Oficina d'ACCIÓ a Stuttgart
●

Institut Ramon Llull

Ubicació i contacte

Les oficines de l’Institut Ramon Llull tenen per objectiu projectar la llengua i la
cultura catalanes a l’exterior. Institut Ramon Llull.
Oficina de l’Institut Ramon Llull a Berlín
●

Agència Catalana de Turisme a
Europa Central

Ubicació i contacte

Les oficines de l’Agència Catalana de Turisme a l’exterior presten serveis B2B
(serveis al sector turístic català i als touroperators del país que treballen amb
Catalunya). Agència Catalana de Turisme.
Oficina de l'Agència Catalana de Turisme a Frankfurt;
●

Institut Català de les Empreses
Culturals (ICEC)

Ubicació i contacte

Les oficines de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) cerquen la
promoció de la internacionalització de les empreses culturals catalanes donant
suport a la difusió, distribució, promoció i a l’establiment de lligams entre empreses
catalanes i estrangeres.
Trobaràs més informació clicant aquests enllaços: Catalunya creativa, Institut
Català de les Empreses Culturals.
Oficina de l’ICEC a Berlín
●

Ubicació i contacte

Comunitats catalanes
Dades facilitades per la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea
Comunitats catalanes

Les comunitats catalanes de l'exterior (CCE) són entitats privades constituïdes per
catalans o catalanòfils arreu del món (casals, associacions, centres catalans,
agrupacions acadèmiques i empresarials, etc.) que la Generalitat de Catalunya ha
reconegut a través d'un acord del Govern, amb la sol·licitud prèvia de l'entitat, i
d'acord amb la Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb les comunitats
catalanes de l'exterior.
Les comunitats catalanes de l'exterior compleixen un paper fonamental a l'hora de

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
MónCat revisa periòdicament l’actualitat de la informació publicada al portal, però atès que aquesta depèn en cada cas de l’administració i/o país
que n’és competent, sempre s’ofereixen els enllaços a les webs oficials que s’han utilitzat com a font, recomanant el seu ús per contrastar i confirmar que la informació segueix sent actual i vigent.”
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projectar Catalunya al món: donen a conèixer el país i la cultura i llengua catalana
arreu. A més, les CCE contribueixen a crear un teixit associatiu a la zona on estan
establertes i, amb les activitats que organitzen i les relacions que estableixen,
exerceixen de difusors civils de Catalunya.
Alguna d'aquestes entitats, lligant amb l'esperit que en va originar la creació, han
reaccionat a les demandes dels catalans i catalanes que estan interessats a emigrar
als seus països d'ubicació. En aquest sentit, en alguns casos es pot trobar
informació d'interès i caràcter local, a les seves pàgines web.
Katalanischer Salon
●

Berlin

●

casalcataladeberlin@gmail.com

●

Pàgina web

Associació Catalana d’Essen
●

Postfach 10 23 02, 45023 Essen

●

pere.baladron@planet.nl

●

Pàgina web

Associació Catalana d’Hamburg “El Pont Blau”
●

Postfach 20 15 29, 20205, Hamburg

●

info@elpontblau.de

●

Pàgina web

●

Enllaç directe a informació d’interès per a nouvinguts

Centre Cultural Català de Colònia
●

No disposa d’adreça física

●

centrecatalacolonia@gmail.com

●

Pàgina web

●

Enllaç directe a informació d’interès per a nouvinguts

Casal Català de Frankfurt
●

Oberusel

●

Isidre.clemente@t-online.de

●

Pàgina web

Stuttcat
●

Stuttgart

●

verein.stuttcat@gmail.com

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
MónCat revisa periòdicament l’actualitat de la informació publicada al portal, però atès que aquesta depèn en cada cas de l’administració i/o país
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Catalanets
●

Berlín

●

junta@catalanets.de

●

Pàgina web

Centre Català de Munic

Catalans al món

●

Postfach, 15 04 07, 80043 München

●

info@casalmunic.de

●

Pàgina web

Catalans al món és un projecte, que no depèn de l’Administració, que aplega una
xarxa mundial de pàgines web per posar en contacte els catalans i les catalanes
que viuen per tot el món, de manera ràpida, eficient i gratuïta.
Webs de Catalans al món a Alemania:
●

Aachen

●

Bad Homburg

●

Bayreuth

●

Berlin

●

Bonn

●

Braunschweig

●

Bremen

●

Darmstadt

●

Dusseldorf

●

Erfurt

●

Frankfurt

●

Freiburg im Breisgau

●

Gottingen

●

Hamburg

●

Heilbronn

●

Kaiserslautern

●

Karlsruhe

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
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Kassel

●

Koeln

●

Leipzig

●

Mainz

●

Muenchen

●

Nürnberg

●

Oldenburg

●

Stuttgart

●

Trier
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Informació sobre
tràmits

Validesa de documents i títols

Canvi del permís de
conduir

Des del 19 de gener de 2013, hi ha un únic permís de conduir vàlid a qualsevol estat
membre de la UE. Al web Your Europe, podràs obtenir informació detallada sobre la
validesa i sobre què fer en cas de pèrdua, robatori i renovació del permís de
conduir.
Tots els conductors de la UE (uns 300 milions) passen a tenir el mateix permís, les
mateixes normes de renovació i podran obtenir-lo al país on resideixin,
independentment de si és o no el seu país de naixement.
No cal, doncs, cap tipus de tràmit relatiu al bescanvi.

Homologació de títols
Important: L’homologació de títols s’ha d’e fectuar sempre al país de destí.
Informació sobre la normativa
europea aplicable

1. Validació a efectes acadèmics
Convé tenir present que a la UE no opera el reconeixement automàtic dels títols o
certificats acadèmics (trobaràs més informació al web Your Europe). Això significa
que cada país estableix el seu propi sistema per homologar títols i convalidar
estudis.
En qualsevol cas, pots accedir a la xarxa ENIC-NARIC, que enllaça els centres
nacionals d’informació sobre aquesta matèria i proporciona informació referent a:
●

Procediments de reconeixement acadèmic dels diferents títols estrangers.

●

Eines de reconeixement, fonts i procediments per avaluar els títols estrangers.

●

Títol estranger d’un candidat en el procediment de reconeixement
professional.

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
MónCat revisa periòdicament l’actualitat de la informació publicada al portal, però atès que aquesta depèn en cada cas de l’administració i/o país
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Reconeixement de títols i períodes d’estudi al estranger amb finalitats
acadèmiques i professionals.

Des d’aquest enllaç pots accedir a la llista dels països adherits a la xarxa ENICNARIC, i clicant aquí pots consultar l' apartat concret d'Alemanya, que ha habilitat
el següent centre nacional d'informació:
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen im Sekretariat der Ständigen
Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland
(ENIC-NARIC Centre)
Central Office for Foreign Education in the Secretariat of the Standing Conference of
the Ministers of Education and Cultural Affairs in the Federal Republic of Germany
(ENIC-NARIC Centre)
●

PO Box 2240 D-53012 Bonn Germany

●

+49 228 501 352, +49 228 501 352

●

+49 228 501 229

●

zab@kmk.org

●

pàgina web

D’altra banda, és recomanable accedir a la informació que ofereix el Deutsher
Akademischer Austauschdienst (DAAD), organisme que promociona l’intercanvi
internacional d’estudiants i científics.
Deutsher Akademischer Austauschdienst (DAAD)
German Academic Exchange Service
●

Kennedyallee 50, 53175 Bonn, Germany

●

+49 228 882 0

●

+49 228 882 444

●

studying_in_germany_2@daad.de

Des d’aquest

enllaç accediràs al web de l’e ntitat

2. Reconeixement de qualificacions a efectes laborals o professionals
En aquest cas, és aplicable la Directiva 2005/36 , de 7 de setembre, que vincula la
possibilitat del reconeixement de les qualificacions a les professions regulades.
D’aquesta norma en trobaràs informació més detallada a l’apartat Professions
regulades .
Informació que facilita Alemanya
sobre els processos
d’homologació

Si l’objectiu és cursar una activitat formativa a Alemanya, és recomanable accedir al
web del Deutsher Akademischer Austauschdienst (DAAD). Clicant aquí podràs
consultar la informació que proporciona el país adreçada als estudiants estrangers:
requeriments d’admissió, aprenentatge de l’a lemany, finançament dels estudis, etc.
En relació amb el reconeixement d’equivalències de graus acadèmics i estudis en

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
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l’àmbit de l’educació superior, Alemanya i Espanya van subscriure un conveni a
efectes exclusivament acadèmics, que es pot consultar clicant aquí.

Legalització de
documents públics
Com a norma general, i a fi que pugui produir efectes en el país de destinació,
qualsevol document públic (o còpia autoritzada de l’e scriptura d’elevació a públic
d’un document privat) ha d’ésser legalitzat en el país d’origen. L’objectiu d’a quest
tràmit és certificar l’autenticitat de la signatura i en qualitat de què actua l’autoritat
signant.
Què és un document públic? És aquell document autoritzat per un notari o un
funcionari públic competent que acredita els fets que refereix amb les solemnitats
requerides per la llei.
Què és una còpia autoritzada (o autèntica) de l’e scriptura d’elevació a públic
d’un document privat? És la reproducció, formalitzada notarialment d’una
escriptura protocol·litzada per un notari d’acord amb la qual s’eleva a públic un
document privat.
El XII Conveni de l’Haia, de 5 d’octubre de 1961, estableix un procediment
simplificat per al procés de legalització: és l’a nomenada Postil·la de l’Haia o tràmit
de legalització única: aquest és el procediment que s’aplica en aquest cas perquè
tant Espanya com Alemanya són països signants d’aquest Conveni.
Què cal saber abans d’iniciar el
procés de legalització

●

Només es poden postil·lar els documents públics originals, no les còpies
compulsades.

●

No es poden postil·lar els documents privats, però sí les còpies autoritzades
d’escriptures notarials d’elevació a públic de document privat.

●

No cal postil·lar els documents emesos per les autoritats diplomàtiques o
consulars.

●

No cal postil·lar documents directament relacionats amb una operació
comercial o duanera.

●

Hi ha alguns convenis internacionals que determinen l’e xempció de
legalització per alguns documents (per exemple, les actes de naixement,
matrimoni o defunció, de les quals es pot demanar una certificació
internacional al registre civil). La llista de convenis es pot consultar
clicant aquí. En el cas concret d’Alemanya, convé tenir en compte que tant
aquest país com Espanya han subscrit diversos convenis en virtut dels quals
no és necessària la legalització de determinats documents. En particular,
destaquen els convenis següents: Conveni número 16 de la Comissió
Internacional de l'Estat Civil (CIEC). En virtut d'aquest conveni, es pot
demanar una certificació internacional o plurilingüe de les actes de naixement,
matrimoni o defunció. Aquestes certificacions les expedeixen els registres
civils (localització de les seves oficines a tot l'Estat). Conveni Europeu
número 63 relatiu a la supressió del requeriment de legalització de documents
emesos per agents diplomàtics o consulars, així com de les declaracions
oficials, com per exemple certificacions sobre la certesa d'una data o
autenticacions de signatura en qualsevol altre document.
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El procediment per sol·licitar les certificacions a què fan referència aquests convenis
es troba a l'apartat sobre “Família” de la pàgina web Tràmits i gestions personals
del Ministeri de Justícia.

Tipus de document

Títols i Certificats d'Estudis
Universitaris Oficials, així com
certificats d'escoles d'idiomes,
instituts o centres d'estudis
estrangers a Espanya.

●

La postil·la, en si mateixa, no té data de caducitat. Ara bé, si el document
postil·lat sí que en té, la postil·la serà vàlida mentre estigui en vigor el
document.

●

És recomanable tramitar la legalització abans de la traducció jurada.
D’aquesta manera es pot traduir, simultàniament, tant el mateix document com
la postil·la.

●

La legalització no és un tràmit immediat, motiu pel qual és aconsellable iniciarlo amb una mínima previsió. Val a dir que no es pot donar un termini
orientatiu, perquè depèn del tipus de document i de l’òrgan al qual s’adreci la
petició.

●

Alguns documents, com per exemple els acadèmics, requereixen una gestió
anterior a la postil·la pròpiament dita: el reconeixement previ de signatures.
Es pot consultar quins són aquests documents a la pàgina web del Ministeri
de Justícia. A tall d’exemple, alguns dels documents públics més comuns que
exigeixen el reconeixement previ de signatures són

Òrgan o entitat que
efectua el
reconeixement previ de
signatura
Ministeri d'Educació,
Cultura i Esport i Alta
Inspecció d'Educació a
les comunitats
autònomes.

Més informació, òrgan competent i contacte

Enllaç al web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
sobre legalització de títols universitaris.
Alta Inspecció d’Educació a Catalunya ( enllaç a l’apartat
relatiu a la legalització de documentació acadèmica
[informació sobre el tràmit i formulari de sol·licitud]).
Adreça: C/ de Bergara, 12, 5è. 08002, Barcelona. Tel. 93
520 96 03. Fax 93 520 96 88.
a/e: legalizaciones.cat@seap.minhap.es

Títols i Certificacions
acadèmiques oficials no
universitaris.

Documents de l’Agència Estatal
d’Administració Tributària (per
exemple, declaracions de l’Impost
sobre la Renda de les Persones
Físiques).

Conselleries
Enllaç al web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
autonòmiques
sobre legalització de títols no universitaris.
competents en educació
(en el cas de Catalunya, Cal acudir al Servei Territorial d’Ensenyament ( enllaç al
Departament
directori de serveis terrritorials) de la demarcació en la qual
d’Ensenyament).
s’hagi expedit el títol o la certificació acadèmica oficial no
universitària.
Ministeri d’Hisenda i
Administracions
Públiques

Cal adreçar-se a la corresponent delegació provincial de
l’AEAT ( enllaç al directori d’adreces de l’organisme a
Catalunya).
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D’acord amb l’esmentat Reial decret 1497/2011, de 24 d’octubre, els òrgans que
poden postil·lar documents públics expedits a Espanya varien en funció del tipus de
document. Per tant, hem de tenir en compte:
1. Documents judicials
Com, per exemple, actes de naixement, matrimoni o defunció; certificats de
capacitat matrimonial, fe de vida o estat, i resolucions judicials. En aquests casos,
les autoritats competents per postil·lar són:
●

Persona titular de la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia
(TSJ).

A Catalunya:
Secretaria de Govern del TSJ
● Pg. de Lluís Companys 14-16 (Palau de Justícia), 08018 Barcelona
●

93 486 61 83 ó 93 486 61 84

●

Pàg. web
Persona titular de la unitat del Ministeri de Justícia que tingui atribuïda la
competència en matèria d’informació i atenció a la ciutadania (C/ de la Bolsa
8, 28012 Madrid), així com els gerents territorials ( enllaç al directori d’adreces
de les gerències territorials) del mateix Ministeri.

●

A Catalunya:
Oficina de la Gerència Territorial del Ministeri de Jusiticia
● C/ de Garcilaso 123, 08027 Barcelona; (
enllaç a la localització de
l'oficina).
La sol·licitud es pot formular presencialment o per correu postal (enllaços a
pàgines web del Ministeri de Justícia sobre aquests tràmits). En ambdós casos, cal
presentar el document original que es vulgui postil·lar.
Important! Els documents judicials emesos per l’ Audiència Nacional o pel Tribunal
Suprem no segueixen aquest procediment, sinó que són postil·lats a la mateixa seu
de l’òrgan judicial de què es tracti:
Audiència Nacional
● C/ de Prim 12; 28004 Madrid
● 91 308 26 39
Tribunal Supremo
● Pl. de la Villa de París s/n; 28004 Madrid
● 91 397 10 00
2. Documents notarials

Poden ser documents autoritzats notarialment o documents privats amb signatures
legitimades per notari. L’autoritat postil·lant competent és el degà del respectiu
col·legi notarial ( web del Consell General del Notariat) o qui el substitueixi, així com
aquells altres notaris en qui delegui.
Col·legi de Notaris de Catalunya
● C/ del Notariat 4, 08001 Barcelona
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● Pàg. web
3. Documents administratius

Com ara, per exemple, documents acadèmics oficials. En aquests casos, poden
postil·lar, indistintament i amb independència del lloc del territori espanyol en què
s’hagi emès el document, qualsevol de les autoritats esmentades anteriorment:
secretaris de govern, secretaris de tribunals superiors de justícia, titulars de la unitat
del Ministeri de Justícia competent en matèria d’i nformació i atenció ciutadana,
gerents territorials del mateix Ministeri o els degans dels col·legis notarials.

Traducció jurada de
documents
Una traducció jurada és aquella que realitza un traductor o intèrpret jurat nomenat
per un organisme o autoritat competent.
Quins documents?

Els documents públics no redactats originàriament en alemany hauran d’estar
vàlidament traduïts per tal que siguin admesos i puguin produir efectes a Alemanya.

Com i qui pot fer les traduccions
jurades?

La traducció jurada l’ha de realitzar un traductor jurat acreditat a Alemanya.
No obstant això, també la pot fer un traductor jurat a Espanya, si bé en aquest cas
caldrà legalitzar la seva firma (pots ampliar la informació consultant l’apartat
anterior, sobre legalització de documents públics, o la pàgina web del Ministeri
d’Afers Exteriors i Cooperació [MAEC]). Convé recordar que el MAEC nomena
periòdicament traductors-intèrprets jurats, que són els únics autoritzats per efectuar
traduccions vàlides de documents que hagin de produir efectes davant d’o
rganismes públics.
El mateix MAEC manté una llista pública actualitzada dels traductors-intèrprets
jurats.

Informació sobre
tràmits

Escolarització i sanitat

Escolarització
obligatòria

El sistema educatiu a Alemanya és responsabilitat de cadascun dels 16 estats
federats (Länder). El govern federal només determina els criteris generals que l’han
de regir, deixant en mans del govern de cada estat federat (Land) el seu
desenvolupament i aplicació. Tot i així, el sistema és homogeni a tot el país i només
varia en detalls concrets.
Així, tots els nens i nenes que viuen a Alemanya tenen l’o bligació d’anar a escola a
partir de la tardor de l’any en què fan els sis anys d’edat. Aquesta obligació es
manté durant els següents nou anys (deu en els estats federats de Berlin,
Brandenburg, Bremen i Turíngia; i a Rin del Nord-Westfàlia quan no es tracti d’un
alumne de Gymnasium), fins que facin els 15 anys. A partir d’aquí, tot i que ja no es
pot parlar estrictament d’escolarització obligatòria, si l’alumne no vol continuar
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estudiant voluntàriament, se li exigeix almenys que dediqui els següents tres anys,
fins que faci els 18, a formar-se (bé a temps complet, bé a tempos parcial) en una
escola professional i assolir un ofici que el capaciti per guanyar-se la vida.
Actualment, el sistema educatiu alemany s’estructura en quatre nivells (es pot
obtenir més informació sobre aquest sistema al web del German Education
Server, una iniciativa del German Institute for International Educational Research
(DIPF):
1. Educació preescolars

No forma part de l’ensenyament reglat i, en conseqüència, no és obligatòria, però sí
que es troba reconeguda legalment com un dret a partir dels tres anys d’edat i fins
que el nen entri a l’educació primària. Tampoc no és gratuïta, ja que els pares
paguen una mensualitat en funció dels seus ingressos, independentment que el
centre sigui públic o privat. Tot i així, gairebé tots els infants alemanys la cursen.
S’imparteix als següents tipus de centres:
●

Si es tracta d’un nen de menys de tres anys, el centre s’a nomena
Kinderkrippen i es tracta estrictament d’una llar d’ infants que no proporciona
més ensenyament que acostumar als nens al llenguatge parlat.

●

Si es tracta d’un nen més gran de tres anys i fins els sis, el centre s’anomena
Kindergarten. L’ensenyament consisteix en jocs fins a l’últim any en què els
nens comencen a tractar les lletres i els números, però sense que es pugui
parlar d’una alfabetització formal.

En aquest sentit, alguns estats federats han creat els anomenats Vorklassen, uns
centres específics per a nens a partir dels 5 anys on ja es proporciona algun tipus
d’educació que serveixi de preparació de l’educació primària.
Un cas especial es dóna quan es tracta d’un nen amb més de 6 anys i que ja hauria
d’haver començat l’educació primària, però que, pel motiu que sigui, es considera
que encara no es troba preparat per iniciar-la. En aquest cas, el centre el nen
acudeix a un Schulkindergarten fins que finalment s’incorpora a l’e ducació
primària.
2. Educació primària

És gratuïta (només es paga una part dels llibres de text) i s’i nicia quan el nen té sis
anys. En total, abasta quatre cursos, de primer a quart grau, terminant quan el nen
fa els deu anys.
Als estats federats de Berlín i Brandenburg, l’educació primària abasta sis anys,
reduint-se la durada dels nivells posteriors en la mateixa proporció.
S’imparteix a un Grundschule i, per regla general , el nen ha d’assistir sempre al
més proper al seu domicili, tot i que alguns estats federats estan treballant per
permetre la lliure elecció de Grundschule per part dels pares (una possibilitat que
ara mateix només és possible a Rin del Nord-Westfàlia).
En finalitzar aquest període d’ensenyament, no es realitza cap examen ni s’atorga
cap títol acadèmic (tret de Baden-Württemberg, que sí que l’atorga), però sí que tots
els alumnes reben un butlletí de qualificacions.
En general, la decisió sobre quin tipus d’educació secundària rebrà el nen la prenen
els seus pares tenint en compte l’opinió i comptant amb l’assessorament dels seus
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professors de l’escola primària. Tanmateix, hi ha estats federats en què la decisió la
pren la pròpia escola o les autoritats escolars estatals.
3. Educació secundària
(Sekundarstufe)

Es divideix en dos graus, l’I, que abasta sis cursos; i el II, que abasta tres cursos,
terminant tota l’etapa d’educació secundària quan l’alumne fa els 18 anys.
3.1. Educació Secundària I (Sekundarstufe I)
És un període d’educació general per a tots els alumnes, preparatòria per a
l’educació secundària II, que té un caire més especialitzat, i s’inicia quan el nen té
deu anys . En total, abasta sis cursos, de cinquè a desè, terminant quan el nen fa
els 16 anys.
S’imparteix a tres tipus diferents de centres, cadascun dels quals proporciona un
tipus de titulació determinada i, en conseqüència, un itinerari educatiu diferent a
l’alumne. De qualsevol manera, segons l’estat federat de què es tracti, potser
aquests noms canviïn (per exemple, a Berlín només existeix la Integrierte
Sekundarschule, que integra tots tres centres). És possible canviar d’un centre a
l’altre, però només durant els dos primers cursos.
●

Hauptschule (Mittelschule en Baviera). Proporciona un ensenyament general
bàsic adreçat, en principi, a que el nen continuï la seva educació a la formació
professional. Abasta cinc cursos, de cinquè a novè grau, i acaba quan el nen
fa els 15 anys. Atorga el títol de Hauptschulabschluss. Als estats federats de
Baviera, Bremen, Hesse, Saxònia-Anhalt, Slesvig-Holstein i Turíngia aquest
títol pot ser millorat voluntàriament i convertit en el qualifizierender
Hauptschulabschluss si l’alumne decideix cursar un any més d’educació
secundària I, el desè, allargant així la seva estada fins els 16 anys. Fins i tot, si
l’alumne que cursa el desè grau, està particularment ben preparat, la
Hauptschule pot donar-li l’oportunitat d’obtenir un títol superior com el Mittlerer
Schulabschluss (anomenat també Relaschulabschluss en la major part dels
estats federats).

●

Realschule. Proporciona un ensenyament general més ampli que el de la
Hauptschule adreçat a que el nen continuï la seva educació tant a la formació
professional com als estudis superiors. Abasta sis cursos, de cinquè a desè
graus, i acaba quan el nen fa els 16 anys. Atorga el títol de Mittlerer
Bildungsabschluss (que pot tenir altres noms segons sigui l’estat federat de
què es tracti).

●

Gymnasium. Proporciona un ensenyament general encara més ampli que el
de la Realschule, adreçat a que el nen continuï la seva educació als estudis
superiors. Abasta vuit o nou cursos, depenent de l’estat federat de què es
tracti, i acaba quan el nen fa els 18 o 19 anys. Es divideix en dues etapes: la
inferior i la superior. La inferior, que és la que es cursa en aquest nivell
d’educació secundària I, abasta sis cursos, de cinquè a desè. Per continuar els
estudis a la etapa superior (anomenada gymnasiale Oberstufe), l’alumne ha
d’a provar primer aquesta etapa inferior, ja que l’accés d’una a l’a ltra no és
automàtic.

Tanmateix, en resposta a la divisió tradicional descrita anteriorment, hi ha un quart
tipus de centre educatiu, els anomenats genèricament Schularten mit mehreren
Bildungsgängen (centres educatius que ofereixen més d’un tipus d’educació) i amb
un nom específic diferent segons l’estat federat de què es tracti (el més comú és el
de Gesamtschule), que combina dos o tres dels esmentats anteriorment.
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3.2. Educació secundària II (Sekundarstuffe II)
En acabar l’educació secundària I, els alumnes passen a un dels centres d’educació
secundària II, depenent de quina sigui la titulació obtinguda.
Aquests estudis poden ser generals:
●

Gymnasium (gymnasiale Oberstufe). Tal i com ja hem vist, correspon a
l’etapa superior d’aquest ensenyament, que abasta tres cursos més, d’onzè a
tretzè, i acaba quan el jove fa els 18 anys. Atorga el títol de Allgemeine
Hochschulreife, també anomenat Abitur, que permet l’a ccés directe a la
educació superior, sigui quina sigui aquesta.

O poden ser de formació professional:

4. Educació terciària

●

Berufsfachschule. Ofereix formació bàsica a temps complet, tant acadèmica
com pràctica, en un ampli nombre d’ocupacions. Per accedir-hi, els alumnes
han de tenir el Hauptschulabschluss o el Mittlerer Schulabschluss, depenent
del tipus d’ocupació escollida. La durada dels estudis és d’un a tres anys.

●

Fachoberschule. Ofereix formació bàsica a temps complet, tant acadèmica
com pràctica, en un ampli nombre d’ocupacions. Per accedir-hi, els alumnes
han de tenir el Mittlerer Schulabschluss. La durada dels estudis és de dos
anys, tot i que la llei permet que els estats federats que ho vulguin els ampliïn
a tres anys. Com a titulació, atorga el Fachhochschulreife, que habilita per
continuar amb estudis superiors a una Fachhochschule. Si l’alumne a més ha
cursat el tercer any i una segona llengua estrangera, obté el Allgemeine
Hochschulreife, també anomenat Abitur.

●

Berufsoberschule. Ofereix formació especialitzada a temps complet o parcial
(en aquest cas més perllongada temporalment), tant acadèmica com pràctica,
en un ampli nombre d’ocupacions. Per accedir-hi, els alumnes han de tenir el
Mittlerer Schulabschluss i almenys dos anys aprovats de qualsevol tipus de
formació professional, que ha de ser la mateixa que la que cursaran al
Berufsoberschule. Com a titulació, atorga el Fachgebundene Hochschulreife i
si l’alumne a més ha estudiat una segona llengua estrangera, obté el
Allgemeine Hochschulreife, també anomenat Abitur.

●

Berufsschule. Aplica el sistema d’e nsenyament conegut com a “Duales
System” o “Sistema Dual”. Aquest sistema consisteix a un tipus especial
d’aprenentatge amb educació alhora en una escola professional i pràctiques
en una empresa. Depenent del tipus d’estudis escollits, la formació pot durar
entre dos i tres anys i mig i termina quan el jove fa els 17 o 18 anys . Com a
mínim, es demana tenir el Hauptschulabschluss per accedir-hi. La formació
teòrica es dóna a l’escola un o dos dies a la setmana i l’aprenentatge pràctic té
lloc a una empresa la resta de dies, directament a un lloc de treball, essent
aquest aprenentatge remunerat (en general, d’acord amb l’establert pel
conveni col·lectiu corresponent vigent) i estant regulades les seves condicions
per un contracte de treball signat entre l’aprenent i l’escola professional.

Es pot cursar a diversos tipus de centres, depenent del tipus d’e nsenyament de què
es tracti:
●

Universitats (Universitäten), universitats tècniques (Technische
Hochschulen/Technische Universitäten), escoles superiors de Pedagogia
(Pädagogische Hochschulen), escoles superiors de Teologia (Theologische
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Hochschulen) o escoles superiors de l’Administració.
●

Escoles superiors de Música i Art (Kunsthochschulen i Musikhochschulen)

●

Universitats de ciències aplicades (Fachhochschulen i
Verwaltungsfachhochschulen), un tipus d’u niversitat tècnica que dóna prioritat
a l’ensenyament pràctic i l’a dquisició d’experiència professional.

Per accedir-hi es necessita el títol acadèmic corresponent al tipus d’institució
universitària escollida, ja sigui el Allgemeine Hochschulreife, que permet l’accés
universal, o el Fachgebundene Hochschulreife, que només permet l’accés a les
universitats tècniques o de ciències aplicades.
Els estudis superiors a la universitat, tant a la tradicional com a la tècnica, adopten
el sistema de grau-màster, pel qual el primer requereix de tres anys d’estudis i el
segon, dos. En els altres casos, depèn del tipus de centre, ja que poden durar entre
dos y tres anys.
Informació general

Cal dir que la jornada escolar a Alemanya és molt diferent a les de la resta
d’Europa, ja que els nens tenen classes només al matí, entre les 08.00 h i les 12.00
h a primària i entre les 08.00 h i les 13.30 h en secundària, anant-se tots a casa
seva per dinar. Les classes són totes de 45 minuts cada una.
Pel que fa al curs escolar, aquest es divideix en dos semestres. Els períodes de
vacances són molt similars a totes les escoles: sis setmanes de vacances a l’estiu,
dues setmanes a Pasqua i Nadal i una setmana a la tardor.

Cobertura sanitària
A Alemanya, l’atenció sanitària pública als europeus (necessària per motius mèdics)
es garanteix inicialment mitjançant la targeta sanitària europea ( enllaç a les
principals característiques):
●

Tenen dret a sol·licitar aquesta targeta les persones assegurades o cobertes
per un sistema de seguretat social estatal de qualsevol estat membre de la
Unió Europea, així com també a Islàndia, Liechtenstein, Noruega o Suïssa.

●

Cada membre de la família que estigui viatjant ha de tenir la seva pròpia
targeta.

●

La targeta sanitària europea garanteix la recepció d’atenció sanitària en les
mateixes condicions i al mateix cost que les persones assegurades a
Alemanya.

Important! La targeta sanitària europea:
●

No és una alternativa a l'assegurança de viatge. No cobreix l'assistència
sanitària privada.

●

No cobreix les despeses si es viatja amb la finalitat expressa de rebre
tractament mèdic.

●

No garanteix la gratuïtat del servei. Atès que els sistemes d'assistència
sanitària de cada país són diferents, els serveis que són gratuïts a un país
poden no ser-ho en altres.
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Convé tenir present que l’article 7 de la Directiva 2004/38/CE ( enllaç al document)
estableix que tot ciutadà de la Unió té dret de residència en el territori d’un altre
estat membre per un període superior a 3 mesos si, entre altres requisits, té
contractada una assegurança de malaltia que cobreixi tots els riscos a l'Estat
membre d'acollida.
Tramitació de la targeta sanitària
europea:

Com utilitzar la targeta sanitària
europea a Alemanya:

La targeta es pot sol·licitar telemàticament a través de la seu electrònica del
Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, o bé presencialment a les oficines de la
Seguretat Social de l’Estat espanyol.
●

En cas de formalitzar un contracte laboral, cal saber que els treballadors han
d’estar assegurats obligatòriament en una mútua pública.

●

En qualsevol cas, amb la targeta sanitària europea es pot acudir directament a
la consulta del metge. En aquest sentit, si encara no disposes d’assegurança,
el metge et farà seleccionar una mútua pública que serà l’encarregada
d’efectuar els tràmits amb la Seguretat Social espanyola.

●

Es pot accedir a més informació sobre el tractament mèdic a Alemanya a la
pàgina web d’Ocupació, Afers Socials i Inclusió de la Comissió Europea
(enllaç a particularitats, atenció d’urgència i atenció programada).

Des del portal de la UE Your Europe es pot accedir a una informació detallada pel
que fa a:
●

Assistència sanitària no programada o necessitat d’un tractament imprevist
durant una estada breu.

●

Assistència sanitària programada. Drets i límits a l’hora de rebre assistència
sanitària.

●

Compra de medicaments a Alemanya amb receptes d’un altre país de la UE.

●

Als punts de contacte nacionals del teu país d’o rigen, sempre que sigui
membre de la UE, trobaràs informació acurada sobre els teus drets pel que fa
a la cobertura sanitària i les prestacions que ofereix el Sistema de la Seguretat
Social a Alemanya.

Pots trobar més informació sobre el Sistema de la Seguretat Social a Alemanya en
aquest enllaç de la UE, que ofereix en format de pàgina web el que abans era una
guia sobre la qüestió en format PDF. Atès que, de moment, aquesta pàgina web
només s’ofereix traduïda a l’alemany, l’anglès i el francès (està previst que s’ampliï
la seva traducció a la resta d’i diomes oficials de la UE), s’ofereix aquí la versió en
espanyol de l’antiga guia en format PDF.

Informació sobre
tràmits

Compte bancari i empresa

Obertura d'un compte
bancari

Obrir un compte bancari a Alemanya és un procés senzill. Només cal escollir una
entitat bancària, tenint en compte que a més dels bancs pròpiament dits, també
existeixen els anomenats Sparkasse (similars a les nostres antigues caixes d’e
stalvis) i Volksbank (una mena de bancs d’àmbit local), així com el Postbank
(equivalent a la nostra Caixa Postal) del servei de correus alemany, el Deutsche
Post.
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Com a documentació necessària, cal aportar:
1. Passaport
2. Prova de residència legal a Alemanya, que consisteix en el polizeiliche
Anmeldebestätigung, un certificat d’e mpadronament proporcionat per
l’ajuntament de la teva ciutat de residència que és obligatori per a tothom que
visqui a Alemanya i que s’ha d’obtenir obligatòriament dintre dels 14 dies
posteriors a la teva arribada al país. Com a exemple, es pot consultar aquí el
web de l’ajuntament de Berlín.
3. Adreça postal a Alemanya.
Un cop fets tots els tràmits, i depenent de l’entitat bancària de què es tracti, es
rebran per correu postal les dades del compte (Girokonto, si es tracta d’un compte
corrent; i Sparkonto, si es tracta d’un compte d’estalvis) i la targeta de dèbit (EC
Karte) associada a aquest compte.
En general, a Alemanya, les oficines les oficines bancàries obren entre les 08.30 h i
les 09.00 h fins a les 16.00 h. Algunes oficines principals poden obrir els dissabtes.

Registre d'una
empresa
Per registrar una empresa a Alemanya, cal procedir de la següent manera:
1. Redactar davant d’un notari públic els estatuts socials de la societat
mercantil i procedir a la seva constitució.
Es pot consultar la llista d’aquests aquí (accés al web del Col·legi Federal de
Notaris). Un cop constituïda, el notari inscriurà immediatament la societat al
Registre Mercantil (Handelsregister) al que pertany territorialment la societat
(d’acord amb el seu domicili social) a través del web del Portal Comú dels
Registres dels Länder (Gemeinsames Registerportal der Länder).
A més del formulari de sol·licitud d’inscripció degudament emplenat, el notari
enviarà al Registre Mercantil la següent documentació:
●

L’escriptura de constitució de la societat mercantil autoritzada pel notari.

●

L'escriptura de nomenament dels gerents de la societat mercantil, si es que
aquest nomenament no es troba inclòs a l’e scriptura de constitució.

●

Una llista dels accionistes de la societat mercantil.

●

La garantia que el mínim legal del capital social aportat s'ha ingressat
degudament i es troba a disposició dels gerents de la societat mercantil.

Per obtenir informació sobre el cost de tot el procés, es pot consultar el web del
Col·legi Federal de Notaris.
La confirmació de la inscripció al Registre Mercantil és ràpida (no més de 7 dies) i
un cop aprovada aquesta inscripció, queda constància d’ella mitjançant la seva
publicació a la base de dades del propi Registre Mercantil, que es pot consultar
aquí (accés a la pàgina de cerca de dades del Registre Mercantil del
Bundesanzeiger, el Diari Oficial de la República Federal d’ Alemanya).
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2. Obrir un compte bancari a nom de la societat mercantil.
Així, per exemple, per a una societat del tipus GmbH (Gesellschaft mit beschränkter
Haftung), l’equivalent a la nostra societat limitada, almenys el 50 per cent del capital
social inicial mínim de 25.000 € ha de ser dipositat al banc.
3. Comunicar a l'Oficina de Comerç la intenció d'iniciar l'activitat.
Cal comunicar la intenció d’iniciar l’activitat mercantil a l’O ficina de Comerç
(Gewerbe-/Ordnungsamt) del municipi on es prevegi dur a terme l'activitat. En
general, aquest tràmit només es necessari si l’activitat requereix d’un local de
negoci perquè caldrà obtenir prèviament el corresponent permís d’apertura
(Gewerbeerlaubnis), però hi ha uns pocs casos (per exemple, agents immobiliaris,
agents de canvi i borsa, empreses de seguretat, etc.) en què una llicència d’activitat
(Gewerbeschein) es necessària també. Cal consultar les condicions de tramitació al
web de l’oficina de cada municipi. A tall d’exemple, oferim els accessos als webs de
les municipalitats de Hamburg, Berlín, Frankfurt, Stuttgart i Colònia.
A més, l’Oficina de Comerç (Gewerbe-/Ordnungsamt) s’e ncarregarà d’avançar
aquest fet a la resta d’autoritats involucrades, entre elles les fiscals de l’Agència
Tributària (Finanzamt) que, un cop han estat informades, envien al domicili social de
la societat mercantil un qüestionari requerint dades sobre la societat i la seva
activitat. Un cop emplenat i retornat a la Finanzamt, la societat obtindrà el seu
número d’identificació fiscal (Steuernummer), que haurà d’i ncloure’s a totes les
factures emeses per la societat.
Altres autoritats a les que es comunica l’inici de l’activitat són:
●

Laborals: Handwerkskammer (Cambra d’Oficis) o Industrie- und
Handelskammertag (Cambra d’Industria i Comerç): Si l’activitat mercantil
consisteix a un ofici, caldrà que t’inscriguis a la Cambra d’Oficis, acreditant
abans la teva qualificació professional d’acord amb el que s’estableix a la
legislació comunitària. En concret, es demana haver treballat entre tres y sis
anys com a treballador per compte propi o director d’una empresa dintre de l’a
ctivitat de què es tracta. Si no es disposa d’aquesta acreditació, encara es pot
assolir mitjançant l’aportació d’algun títol acadèmic equivalent al certificat de
mestria professional alemany, el Meisterprüfung. Si aquest títol no és suficient,
potser caldrà que passis abans un curs d’adaptació o una prova d’aptitud.Si
l’activitat no és la corresponent a un ofici, la inscripció de la societat mercantil
s’haurà de fer a la Cambra d’Indústria i Comerç. Es pot consultar aquí el web
de l’Associació de Càmeres d’Industria i Comerç d’Alemanya (Deutscher
Industrie- und Handelskammertag, DIHK) per saber quina és la cambra a la
que et correspon adreçar-te d’acord amb el domicili social de l’empresa.

●

Sanitàries: Gesundheitsamt (Inspecció de Sanitat): Depenent del sector
d’activitat de què es tracti (per exemple, venda de productes alimentaris o
càtering), caldrà obtenir un permís per part de la Inspecció de Sanitat
conforme han examinat el teu negoci i aquest compleix els criteris higiènics i
sanitaris establerts per la legislació vigent. A més, en el cas de negocis
relacionats amb l’ alimentació, caldrà que acreditis haver participat en un
seminari sobre normes higièniques de manipulació d’aliments impartit per la
Cambra de Comerç i Indústria que et correspongui.

En qualsevol cas, és recomanable comprovar que aquestes comunicacions s’han
realitzat efectivament.
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4. Registrar la societat a l’Associació Professional.
Finalment, si la societat mercantil contractarà treballadors, cal registrar-la a
l'Associació Professional (Berufsgenossenschaft) corresponent i subscriure una
assegurança obligatòria d'accidents de treball. Es pot consultar aquí la llista
d’associacions professionals de la Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
(DGUV).

Informació sobre
tràmits

Recursos de suport a l'ocupació

Sistema públic
d'intermediació

Els ciutadans de la Unió Europea poden accedir lliurement al mercat laboral
alemany. En cas de necessitar ajuda, l’organisme que exerceix la intermediació
laboral a Alemanya és el Bundesagentur für Arbeit (Agència Federal
d'Ocupació), que presta els següents serveis, tots ells de caràcter gratuït:
Pel que fa als treballadors:
●

Assessorament a les persones que cerquen ocupació.

●

Suport a la integració en el treball.

●

Formació contínua i pràctiques laborals.

●

Accés al Navegador BEN (Berufsentwicklungsnavigator), un servei on-line
que proporciona informació completa sobre oportunitats laborals, ofertes
d’ocupació i formació.

●

Accés a la borsa de treball (Jobbörse).

●

Prestacions per desocupació.

Pel que fa a les empreses:
●

Consultoria integral de suport als ocupadors.

●

Informació sobre el mercat laboral.

●

Accés al Newsletter del Treballador (Der Arbeitgeber-Newsletter), una eina
d’assessorament en matèria de gestió de recursos humans, tendències del
mercat de treball i actuacions d’empreses amb èxit.

●

Assessorament jurídic.

Per la seva part, el Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (Oficina Central d’O
cupació) (ZAV) és l'organisme encarregat d’ajudar als estrangers interessats a
treballar a Alemanya. Aquesta Oficina forma part de la Bundesagentur für Arbeit
(Agència Federal d’Ocupació) i coordina totes les seves activitats amb aquesta.
La principal eina, de caràcter oficial, per aconseguir feina a Alemanya i a qualsevol
país de la Unió Europea és la xarxa EURES (serveis europeus d'ocupació). És
una xarxa de cooperació formada pels serveis públics d'ocupació dels països
europeus. També hi participen com a socis els sindicats i les organitzacions
patronals. El seu objectiu és facilitar la mobilitat dels treballadors dintre de l'Espai
Econòmic Europeu. En formen part els 28 Estats membres de la UE més Noruega,
Liechtenstein, Islàndia i Suïssa.
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Convenis sobre
prestacions socials
Entre Espanya i Alemanya no existeix actualment cap conveni de Seguretat Social.
La normativa europea no substitueix els règims nacionals per un règim europeu
únic, sinó que cada país segueix essent lliure de decidir pel que fa a les prestacions
i els requisits a complir. La UE estableix una sèrie de normes comunes sobre
coordinació de la seguretat social que protegeixen els drets socials bàsics dels
seus ciutadans quan es desplacen entre els 28 països membres més Islàndia,
Liechtenstein, Noruega i Suïssa. En síntesi, aquestes normes fan referència a:
●

Prestacions de malaltia, maternitat i paternitat assimilades.

●

Pensions de vellesa i prestacions de prejubilació i invalidesa.

●

Prestacions de supervivència i subsidis per defunció.

●

Prestacions d'atur.

●

Prestacions familiars.

●

Prestacions d'accidents de treball i malaltia professional.

Es oportú puntualitzar que les normes de coordinació són reglaments europeus,
fet que significa que s'apliquen directament en tots els països membres. Tant les
autoritats i administracions nacionals com els organismes de seguretat social i els
tribunals han d’aplicar-les. En cas de conflicte amb les lleis nacionals, prevalen les
normes europees.
Convé saber que les cotitzacions s’acumulen a efectes de pensions, ja que la
pensió es calcula en funció de l’historial d'assegurança a cada país: l'import que
rebrà de cada un correspon a la durada de la seva cobertura de seguretat social en
el país. Trobareu informació sobre com es calcula i on s’ha de sol·licitar la pensió,
entre d’altres aspectes, clicant aquest enllaç.
Si el ciutadà està cobrant la prestació espanyola per desocupació i vol viatjar a
Alemanya i continuar cobrant aquests diners, ha "d’exportar" la seva
prestació. Aquest tràmit només es pot fer si el treballador:
●

Ha estat inscrit com a demandant de feina a Espanya durant un mínim de 4
setmanes.

●

L’objectiu del seu viatge és el de cercar feina.

Si és així, cal anar a l’oficina del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) que li
correspon per lloc de residència (es pot consultar al web del SOC per trobar-la) i
fer la sol·licitud d’exportació de la prestació, seguint el procediment indicat aquí.
El temps màxim que es pot cobrar la prestació per desocupació durant l’estada a
Alemanya és d’un màxim de 3 mesos, prorrogable per 3 mesos més, i l’import no
canvia.
Cal tenir en compte que si durant aquest termini es troba feina a Alemanya, s’ha de
suspendre o extingir el cobrament de la prestació per desocupació. Per fer això, cal
comunicar el fet a les autoritats laborals alemanyes, que ho traslladaran al SEPE
espanyol, ja que una de les condicions per fer ús d’aquesta possibilitat d’exportar el
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cobrament de la prestació per desocupació és que el beneficiari s’inscrigui com a
demandant de feina als serveis públics d’ocupació del país on viatja cercant feina.
Si no es troba feina, cal tornar a Espanya abans de la conclusió dels 3 mesos per
poder continuar cobrant la prestació per desocupació en les mateixes condicions
que es tenien reconegudes abans de sortir, prèvia sol·licitud de represa del dret. En
cas de no tornar a Espanya voluntàriament, malgrat que no s’hagi trobat feina,
s’extingeix el dret.

Professions regulades
Es considera regulada aquella professió en què una norma delimita les atribucions
i/o les competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del
títol o certificat exigit, que supera la prova d'aptitud o que acredita, segons el
procediment establert, els requisits que permeten la concessió o l'autorització
administrativa que dóna accés a l'exercici de la professió.
En cas que es tracti d'una acreditació documental i el títol o certificat no hagi estat
expedit en el país de destinació, caldrà presentar-lo legalitzat (consulta l'apartat
Legalització de documents públics), traduït (consulta l'apartat Traducció jurada
de documents) i, si escau, homologat (consulta l'apartat Homologació de títols).
Si vols establir-te en un altre país de la UE, de l’ EEE o a Suïssa (enllaços a webs
de la UE), on la teva professió està regulada, has d’obtenir el reconeixement
oficial de les teves qualificacions (pots accedir a més informació clicant aquí).
Un cop reconegudes, podràs exercir l’ocupació en les mateixes condicions que els
ciutadans d’aquest país
El sistema de reconeixement de les qualificacions depèn del tipus de professió
(enllaç a l'apartat específic del web de la Comissió Europea). Per tal de saber si
una determinada professió és o no regulada a Alemanya, disposes d’un sistema de
consulta ràpida ( enllaç al formulari) gestionat per la Comissió Europea. Has de
seleccionar l’E stat on has obtingut la qualificació (país d’origen), l’Estat on et vols
instal·lar (país de destí) i el nom de la professió (preferentment, en l’idioma en què
facis la consulta). Si el nom és genèric (per exemple, electrician, engineer, architect,
doctor, lawyer, etc.), pot ser que hi hagi més d’una opció possible, i caldrà escollir la
més ajustada a l’activitat professional que vols desenvolupar. Si l’o cupació està
regulada al país de destinació, podràs accedir a una fitxa completa on hi consta la
informació general bàsica (nom oficial, base normativa i funcions o activitats
concretes que es poden dur a terme) així com l’autoritat nacional competent per
autoritzar l’exercici d’aquesta professió.
Igualment, en el cas que hi hagi condicions addicionals sobre l’e stabliment o la
mobilitat temporal per dur a terme la professió (a causa, per exemple, d’implicacions
sobre la salut i la seguretat pública), visualitzaràs pestanyes addicionals amb un
formulari específic perquè consultis si alguna d’aquestes decisions afecten l’
exercici de l’ocupació que vols desenvolupar.
En qualsevol cas, els països comunitaris posen a disposició de la ciutadania uns
punts nacionals de contacte que proporcionen informació sobre el reconeixement
de les qualificacions professionals (pots consultar la llista completa en el
desplegable que hi ha al final d'aquesta pàgina web. En el cas d’Alemanya, el punt
de contacte habilitat és el següent:
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Dr. Julia König
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Referat EB2

Targeta professional europea

●

Scharnhorststraße 34-37 D-10115 Berlin

●

(+49) 30 2014 7694

●

(+49) 30 2014 5379

●

diplomanerkennung@bmwi.bund.de

●

Web

La Comissió Europea ha implementat l’anomenada targeta professional europea
(European Professional Card, EPC), que acredita el fet d’haver superat uns
determinats controls administratius en un país comunitari conduents al
reconeixement de les qualificacions obtingudes en un altre país de la Unió. El
principal avantatge de l’EPC és que permet a les autoritats del país de destinació
verificar i reconèixer aquestes qualificacions d’ una manera telemàtica, és a dir:
d’una forma més àgil, ràpida i fàcil que mitjançant els procediments ordinaris de
reconeixement.
Què és?
Un reconeixement electrònic (no hi ha targeta física) de les teves qualificacions.
Per a quines qualificacions està actualment operatiu el procés?
●

Infermers de cures generals.

●

Farmacèutics.

●

Fisioterapeutes.

●

Guies de muntanya.

●

Agents immobiliaris.

¿Qui ho vehicula?
La Comissió europea a través del portal Your Europe.
Com es fa?
Cal seguir les indicacions que es donen al portal Your Europe però, en síntesi, el
procediment consisteix a incorporar informació i documents relatius a les
qualificacions que es vulguin validar i a seleccionar el país de destinació. Per via
telemàtica, el país seleccionat atendrà i donarà la resposta que consideri adient a la
teva petició.
Important! El procediment per a l’obtenció de l’EPC s’inicia des de
l’apartat Access the EPC procedure. Si no disposes d’un compte personal al
Servei d’Autenticació de la Unió Europea (European Commission Authentication
Service, ECAS), el primer pas per obtenir l’EPC és donar-te d’alta a aquest servei
(ho pots fer clicant a “Extern. Col·laboradors, investigadors, ciutadans” i escollint
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l’opció “Crear compte”). Un cop t’hagis autenticat, se t’obrirà automàticament la
pàgina web de l’EPC, amb tres camps concrets per completar: el teu perfil, les teves
sol·licituds i els teus documents. Com a condició prèvia per transferir les dades i els
arxius, hauràs d’acceptar la declaració de privacitat; en fer-ho, se t’activarà l’opció
“Completa el perfil” , i podràs emplenar els successius formularis amb les dades que
se’t requereixin.
Més informació
Enllaç a un document informatiu oficial (en anglès) de la Comissió Europea.

Informació sobre
tràmits
El contracte de treball

Informació laboral bàsica
El contracte de treball indefinit pot ser formalitzat verbalment o per escrit.
És recomanable la forma escrita per tal d’evitar problemes en cas que sorgissin amb
posterioritat diferències d’interpretació. Alguns convenis col·lectius obliguen a la
forma escrita. La Directiva 91/533/CEE, de 14-10-1991, obliga l’empresari a
consignar per escrit, en el termini d’un mes des de la data d’inici de la relació
laboral, les condicions contractuals més importants, a signar aquest escrit i lliurar-lo
al treballador.
El contracte de treball és normalment indefinit, amb un període de prova que pot
durar fins a 6 mesos.
En el cas dels contractes temporals la data de finalització s’ha de fixar per escrit -si
no es fa, el contracte es considera indefinit. La forma escrita és també obligatòria
per als contractes de formació.
L’anomenada Llei per al foment de l’ocupació ( Beschäftigungsförderungsgesetz ),
permet als empresaris formalitzar contractes de treball temporal amb una duració
màxima de fins a 2 anys sense indicar els motius. Dins d’aquest període s’a ccepta
la pròrroga per escrit d’un contracte de treball temporal en tres ocasions.
No hi ha formularis oficials de contracte de treball, les parts són lliures a l’hora de
redactar el contracte de treball. Les condicions pactades han de respectar la
normativa legal i els convenis col·lectius.

Informació general

Pots accedir a informació laboral facilitada per el Ministeri Federal de Treball i Afers
Socials, (Bundesministerium für Arbeit und Soziales [BMAS]) clicant aquest enllaç.
EURES, portal europeu de la mobilitat professional ( enllaç a l'apartat sobre
Alemanya).

Edat i salari mínims
Edat mínima per treballar

L'edat mínima per poder treballar és de 18 anys, amb caràcter general.
El treball dels menors de 18 anys està regulat per a activitats específiques, amb
l'autorització dels tutors del menor i per a activitats específiques legalment previstes
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i que garanteixin l'escolarització obligatòria fins als 18 anys.
Més informació en aquest enllaç.
Salaris i remuneracions

Actualment, no hi ha un salari mínim interprofessional. Normalment les parts que
subscriuen el contracte de treball (empleat i empresari) poden pactar lliurement
l'import de la remuneració laboral, però subjectes al que disposen els convenis
col·lectius que actuen com a límit inferior. En cas d'estar subjecte a un conveni
col·lectiu, s'aplicaran els sous i salaris pactats al conveni.
Important! El 2 d'abril de 2014 el Gabinet Federal va aprovar el projecte de Llei per
enfortir la negociació col·lectiva. La part més important és que es fixa un salari
mínim legal i general de 8,50 euros a partir de l'1 de gener 2015.
Aquest salari mínim serà àmpliament aplicable a molts treballadors de diversos
sectors industrials. No serà aplicable, tanmateix, a:

Informació general

●

Joves menors de 18 anys que no hagin completat la seva formació
professional (és a dir, sense qualificació professional d'aprenent).

●

Treballadors del voluntariat.

●

Interns que completin amb èxit una passantia obligatòria en el marc de
l'escola, la formació, o estudis durant sis setmanes.

●

Desocupats de llarga durada, durant els 6 primers mesos d'un nou contracte.

Pots accedir a informació laboral facilitada per el Ministeri Federal de Treball i Afers
Socials, (Bundesministerium für Arbeit und Soziales [BMAS]) clicant aquest enllaç.
EURES, portal europeu de la mobilitat professional ( enllaç a l'apartat sobre
Alemanya).

Jornada, vacances i
permisos
Jornada de treball

La jornada de treball i els descansos estan regulats per la Llei de jornada laboral
(Arbeitszeitgesetz), els convenis col·lectius i pel mateix contracte de treball
individual. Actualment la jornada laboral varia entre 38 i 40 hores, depenent del
conveni col·lectiu aplicable. Normalment la jornada diària no és superior a 8 hores.
Un descans de mitja hora com a mínim és obligatori després de sis hores de treball.
S'ha de respectar un període de descans d'11 hores després d'una jornada
completa. Els empleats no poden ser obligats a treballar en dies festius o
diumenges, encara que hi ha excepcions a aquesta regla en un ampli nombre
d'activitats.
Les regles relatives a la jornada laboral no solen aplicar-se a treballs de caràcter
directiu o amb ingressos molt alts.
Per als treballadors ordinaris, una jornada normal seria de 8 hores entre les 06.00. i
les 18.00, cinc dies a la setmana, però hi ha moltes activitats subjectes a un altre
tipus d'horaris (personal sanitari, de seguretat, transport, etc.).

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
MónCat revisa periòdicament l’actualitat de la informació publicada al portal, però atès que aquesta depèn en cada cas de l’administració i/o país
que n’és competent, sempre s’ofereixen els enllaços a les webs oficials que s’han utilitzat com a font, recomanant el seu ús per contrastar i confirmar que la informació segueix sent actual i vigent.”

Alemanya

28/43
08 de gener de 2023

La flexibilitat horària està bastant implantada a Alemanya i afecta a prop d'un 30%
dels treballadors. La flexibilitat horària funciona al voltant d'unes hores “centrals” o
de presència obligatòria i altres de flexibles, fet que permet als empleats treballar
més o menys hores dins d'uns límits prefixats.
Hores extraordinàries

Les hores extraordinàries estan subjectes a un límit anual i les empreses han de
comptar amb un sistema que les registri electrònicament per portar-ne el còmput.

Vacances i dies festius

D'acord amb la Llei federal sobre vacances, la durada de les vacances és d'almenys
24 dies feiners a l'any incloent el dissabte, llevat que s'indiqui el contrari. Les festes
laborals no es tenen en compte en fer el càlcul de les vacances (art. 3.1 de la Llei
federal sobre vacances).
La durada de les vacances és la mateixa per als treballadors a temps parcial i a
jornada completa.

Permisos

Informació general

●

Permís de maternitat retribuït 14 setmanes (100%), de les quals 6 setmanes
abans del part, més12 mesos (65%, però no més de 1.800 euros/mes), 14
mesos en el cas de mares solteres.

●

Permís de paternitat retribuït 12 mesos (65%, però no més de 1.800
euros/mes)(14 mesos en el cas de pares solters o si tots dos progenitors
prenen el permís, aleshores anomenat “permís compartit”).

●

Permís de maternitat/paternitat no retribuït: Fins que el nen té 3 anys.

Pots accedir a informació laboral facilitada per el Ministeri Federal de Treball i Afers
Socials, (Bundesministerium für Arbeit und Soziales [BMAS]) clicant aquest enllaç.
EURES, portal europeu de la mobilitat professional ( enllaç a l'apartat sobre
Alemanya).

Afiliació a la Seguretat
Social i acomiadament
Seguretat Social

La Seguretat Social alemanya es divideix en 5 pilars: assegurança mèdica,
d'accident, de desocupació, de pensions i de dependència. L'obligació d'afiliar-se a
la Seguretat Social sorgeix en exercir un treball remunerat. Hi ha regulacions
especials per a treballadors amb ingressos baixos (mini-jobs fins a 450 euros).

Servei Públic d'Ocupació /
Acomiadament

Les persones que es desplacin a buscar feina a Alemanya, tenen dret a usar els
serveis de l'Agència Federal d'Ocupació (Bundesagentur für Arbeit -BA) amb les
seves agències d'ocupació regionals (Arbeitsagenturen), amb oficines arreu del
país. També, aquest organisme gestiona la prestació per desocupació.
Entre els serveis que presta, es poden destacar els següents:
●

Assessorament professional, assessorament sobre el mercat laboral.

●

Col·locació, ajuda a la inserció (accés a ofertes d'ocupació i introducció del CV
per poder ser contactat per les empreses).
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●

Formació professional (formació, reconversió professional, subsidis de
formació etc.).

●

Rehabilitació professional per a discapacitats, subsidi transitori.

●

Prestacions per a la conservació de llocs de treball (p. ex. subsidi per jornada
reduïda).

●

Subsidi transitori per a la jubilació.

●

Prestació per desocupació contributiva i prestació per desocupació
assistencial.

●

Subsidi per fallida empresarial.

Més informació en aquest enllaç.
Agències privades de col·locació

Hi ha nombroses agències privades ( Vermittlungsagenturen ) que compten amb
l'autorització de l'Agència Federal d'Ocupació. Aquestes empreses tracten gairebé
tots els sectors econòmics. Normalment, la persona que busca ocupació no ha de
pagar res, llevat d'alguns casos si necessita assessorament per omplir la
documentació de sol·licitud.

Informació general

Pots accedir a informació laboral facilitada per el Ministeri Federal de Treball i Afers
Socials, (Bundesministerium für Arbeit und Soziales [BMAS]) clicant aquest enllaç.
EURES, portal europeu de la mobilitat professional ( enllaç a l'apartat sobre
Alemanya).

Drets sindicals
Dret d'afiliació sindical

Els ciutadans de la UE poden afiliar-se als sindicats alemanys. Tenen com a
membres els mateixos drets i obligacions que la resta d'integrants dels sindicats
alemanys. En virtut de la legislació de la Unió Europea (article 8, apartat 1, del
Reglament (CEE) núm. 1612/68, relatiu a la lliure circulació de treballadors) els
ciutadans de la UE han de rebre el mateix tracte en altres Estats membres, en
relació amb l'afiliació a les organitzacions sindicals i l'exercici dels drets sindicals
que els nacionals.

Informació general

Pots accedir a informació laboral facilitada per el Ministeri Federal de Treball i Afers
Socials, (Bundesministerium für Arbeit und Soziales [BMAS]) clicant aquest enllaç.
EURES, portal europeu de la mobilitat professional ( enllaç a l'apartat sobre
Alemanya).

Informació sobre
tràmits
Convenis bilaterals

Sistema d'autoritzacions
No existeix cap conveni de doble nacionalitat entre Alemanya i Espanya.
En qualsevol cas, cal tenir en compte que tots dos països formen part de la Unió
Europea, i en virtut d'aquesta circumstància els ciutadans espanyols tenen el dret
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d'establir-se i realitzar activitats laborals i/o professionals a Alemanya sense
necessitat d'autorització prèvia.
Tant Alemanya com Espanya també formen part de l' espai Schengen, un territori en
el qual es suprimeix el control de fronteres interiors entre els països signataris de
l'acord Schengen, garantint així el dret a la lliure circulació de persones.

Visat d'entrada per
turisme
Els ciutadans d'estats membres de la UE, de l’ EEE i de Suïssa (enllaços a webs
de la UE) que vulguin entrar a Alemanya no necessiten visat; n'hi ha prou amb el
document d'identitat en vigor o, si no se'n té, el passaport.
Un ciutadà de qualsevol Estat membre de la UE pot romandre en Alemanya sense
realitzar cap tipus de tràmit fins a un màxim de 90 dies, en un període de 180 dies.
No obstant això, si l'entrada al país té per objecte establir-s'hi, cal inscriure's a les
oficines d'empadronament anomenades Einwohnermeldeamts. Depenent de les
lleis locals, aquest registre s’ha de fer dins dels primers dies o setmanes després
d'aconseguir un domicili fix.
Es pot trobar més informació sobre l’entrada a Alemanya en aquest enllaç.

Autorització per
estudiar
Els ciutadans d'estats membres de la UE, de l’ EEE i de Suïssa (enllaços a webs
de la UE), així com els seus familiars, gaudeixen del dret de circular lliurement i de
residir a Alemanya. En conseqüència, no necessiten permís o autorització prèvia
per estudiar en aquest país.
El dret a la llibertat de circulació i establiment s’aplica a:

1. Característiques orientatives

●

Treballadors assalariats (així com persones que cerquen ocupació).

●

Treballadors per compte propi.

●

Persones que no realitzin activitats remunerades (pensionistes, estudiants,
etc.) si disposen de mitjans econòmics suficients pel seu manteniment i
assegurança mèdica.

●

Familiars (amb independència de la seva nacionalitat) que acompanyin o es
reuneixin amb el ciutadà de la UE, de l’EEE i de Suïssa en el seu establiment
a Alemanya, si disposen de mitjans econòmics suficients pel seu manteniment
i al de la seva família, així com assegurança mèdica

●

Els sol·licitants d'estudis superiors han de demanar prèviament l'admissió al
centre escollit. És important informar-se sobre els requisits ja que poden variar
depenent del curs i de la universitat escollits. Per exemple, hi ha programes de
grau que requereixen que els candidats completin un període de formació
pràctica abans de començar l'estudi, o d’altres, que accepten només a
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estudiants que poden demostrar un cert nivell d’alemany.
●

Existeixen diferents formes de sol·licitar la inscripció a la universitat alemanya,
dependent bàsicament del que es vol estudiar: L’admissió és restringida per
algunes matèries degut a que el numero de sol·licituds supera al número de
vacants a la universitat. Actualment, les especialitats amb restricció d’a
dmissió central són medicina, farmacologia, veterinària i odontologia. En
aquest cas, s’ha de presentar la sol·licitud bé mitjançant el portal
hochschulstart.de, de la Fundació per a l’Admissió d’Educació Superior
(Stiftung für Hochschulzulassung), bé mitjançant el sistema d’assistència per a
sol·licituds internacionals, uni-assist (Arbeits und Servicestelle für
Internationale Studienbewerbungen)si pel contrari, s’ha decidit estudiar una
matèria que no es veu afectada per les restriccions, o està restringida només
a nivell local, el procés de sol·licitud es tramita bé mitjançant la international
Office (Akademische Auslandsamt)o la Registrar’s Office de la universitat
escollida, bé mitjançant el sistema d’assistència per a sol·licituds
internacionals uni-assist (Arbeits und Servicestelle für Internationale
Studienbewerbungen)Es pot consultar més informació sobre el procés de
sol·licitud d’ admissió en aquest enllaç

●

Per estudiar en un centre superior alemany es necessari un certificat de
qualificació d’accés, anomenat HZB (Hochschulzugangsberechtigung). És un
títol de formació que acredita que el sol·licitant té la formació acadèmica o
qualificació professional necessària per cursar estudis superiors. Equival a
l'ABITUR alemany i és similar a la PAU (Prova d’accés a la universitat) en el
nostre sistema educatiu.

●

Per inscriure's en una universitat alemanya és necessari tenir assegurança de
salut. És important aclarir si l'assistència sanitària està coberta mitjançant el
conveni de la Seguretat Social o bé, si es disposa d’assegurança privada, si
aquesta està reconeguda a Alemanya. En alguns casos, també es requereix
que es demostri tenir mitjans econòmics suficients per finançar l’estada al
país.

En aquest enllaç es pot consultar una guia amb informació útil per preparar la
estada per estudis a Alemanya.
●

Els estudiants dels Estats membres de la UE tenen les mateixes condicions
que els ciutadans alemanys en el mercat laboral, poden treballar sense
permís, però és recomanable no excedir les vint (20) hores setmanals en el
període lectiu (semestre).

●

És important tenir en compte que la primera formalitat que ha de fer l'estudiant
després d'haver-se inscrit a la universitat i haver trobat habitatge ja sigui
habitació, pis compartit, etc., és registrar-se com a resident davant l’autoritat
responsable del districteon es resideixi, en el termini d'una setmana (o dues,
dependent de les lleis locals). La International Office (Akademische
Auslandsamt) del centre d'estudis pot facilitar a l'estudiant l'adreça de l'oficina
d'empadronament que correspongui i la informació necessària per fer aquest
tràmit.

Accediràs a informació més detallada sobre la estada per estudis a Alemanya i
sobre programes d'intercanvi acadèmic a la pàgina web del DAAD (German
Academic Exchange Service – Deutscher Akademischer Austauschdienst).
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La inscripció (Anmelden) al registre de residencia és obligatòria per a qualsevol que
s’instal·la a Alemanya.
Les oficines de registre (Einwohnermeldeamt) es troben ubicades normalment, a
l’ajuntament de cada ciutat.
El termini per enregistrar-se és d’una setmana (o dues, dependent de les lleis
locals) des que s’aconsegueix un habitatge fix (no es considera com a tal
l’allotjament en hotels o similars).
Documentació necessària per inscriure’s al registre:
● DNI o passaport.
●

Contracte de lloguer o escrit de l'arrendatari que certifiqui que l'estudiant s'ha
instal·lat en l’adreça indicada.

●

Formulari d’inscripció degudament emplenat. Està disponible a l’ oficina de
registre (Einwohnermeldeamt) o a l’oficina d’a tenció ciutadana (Bürgerbüro).
En algunes ciutats alemanyes també es pot trobar el formulari en línia per
completar i imprimir.

Si l'estada dura més de tres mesos, també poden ser requerits els següents
documents:
●

Prova que acrediti la condició d’estudiant a Alemanya, als efectes de
demostrar que la persona que s’inscriu es troba en alguna de les situacions
establertes per exercir el dret de residència a Alemanya, d’acord amb el que
preveu la Llei de Llibertat de circulació per a nacionals d’estat UE (Gesetz
über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (Freizügigkeitsgesetz/EU
- FreizügG/EU).

●

Prova que acrediti que es disposa de recursos financers suficients per
subsistir.

●

Prova que acrediti que es disposa d’una adequada cobertura d'assegurança
de salut.

Un cop fet el registre, es rebrà una confirmació escrita (Anmeldung). És important
conservar aquest document ja que és necessari per realitzar la majoria de tràmits i
pot ser requerit per altres autoritats.
Si el tràmit es realitza en persona, s’obté el certificat d’e mpadronament
(Anmeldung) de forma immediata.
Cal no confondre el certificat d’empadronament (Anmeldung) amb el certificat
acreditatiu del dret de residència a Alemanya (Freizügigkeitsbescheinigung). L’e stat
alemany ha deixat d’expedir aquest certificat des del 29 de gener de 2013. Alguns
estats federats disposen de fulls informatius per tal que els ciutadans de la UE i de
l’ EEEels puguin lliurar a qualsevol entitat (pública o privada), si aquesta els
requereix la presentació de l’esmentat certificat. A tall d’exemple, des d’aquest
enllaç es pot accedir al document informatiu que l’estat lliure de Saxònia (Sachsen)
posa a disposició de les persones que ho necessitin.
En cas de pèrdua, es pot sol·licitar una còpia autèntica (Ausfertigung) del certificat
d’empadronament, un segon original, o les còpies que siguin necessàries, a
l’Ajuntament de la teva ciutat.
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Qualsevol canvi de domicili (Ummelden) s'ha de registrar a l'oficina
(Einwohnermeldeamt) corresponent.
La inscripció al registre és gratuïta a la majoria de les ciutats, però de vegades
poden fer pagar alguna taxa, com per exemple a Hamburg que costa sis euros.
Algunes ciutats atorguen uns diners de benvinguda (Begrüßungsgeld) als estudiants
que es registren com a residents i es matriculen a la universitat. Es recomana
preguntar-ho a l’oficina de registre corresponent.
Accediràs a més informació sobre les oficines de registre, horaris i documentació
clicant aquest enllaç.
Des d’aquest enllaç es pot consultar informació general sobre el dret de residència
a Alemanya dels ciutadans de la UE i dels familiars que l’a companyin.

3. Residència dels familiars de
ciutadans de la UE, de l’EEE i de
Suïssa

Els familiars de un ciutadà de la UE, de l’EEE i de Suïssa que s’ hagin registrat com
a residents a Alemanya, i que l’acompanyin o es reuneixin amb ell, poden registrarse així mateix, com a residents al país.
●

Familiars als que és d’aplicació el dret de residència En cas que el ciutadà de
la UE, de l’EEE i de Suïssa resideixi a Alemanya amb la condició d’estudiant,
només podran exercir el dret de lliure circulació els seus cònjuges o parelles
registrades, i els fills que estiguin al seu càrrec.

●

Familiars que són, ells mateixos, ciutadans de la UE, de l’EEE i de Suïssa En
aquest cas, no cal tramitar cap mena de targeta de residència o document
acreditatiu del dret de residència en Alemanya. Únicament caldrà tramitar el
corresponent inscripció en el municipi de residència en els termes indicats a
l’apartat 2.

●

Familiars que no són, ells mateixos, ciutadans de la UE, de l’E EE i de Suïssa
A més de realitzar la corresponent inscripció al registre del municipi de
residència, cal tramitar una targeta de residència de familiar de ciutadà de la
UE.S’ha de presentar la sol·licitud a l’oficina d’immigració de la localitat de
residència dins del termini de tres mesos des de l’e ntrada al país. És habitual
que aquesta oficina es trobi en les dependències de l’ajuntament del municipi
o en les oficines de districte. L’oficina lliurarà al ciutadà estranger una
certificació acreditativa de la presentació de dita sol·licitud.Documents que
cal presentar:Passaport vàlid o document nacional d’identitat.Acreditació de
que el cònjuge o parella registrada disposa d’u na oferta o contracte de treball
en cas que vagi a desenvolupar una activitat per compte d’altri o bé, d’una
llicència de comerç o prova de que desenvolupa una activitat per compte
propi.En cas de no realitzar activitats remunerades, acreditació de que
disposa de suficients mitjans econòmics per subsistir, així com d’una
assegurança mèdica.Fotografia actualitzada tipus passaport(en aquest enllaç
es pot consultar informació sobre les característiques de les fotografies que
cal presentar).Targeta de residènciaLa durada del tràmit per a l’obtenció de
la targeta de residència és de sis mesos a comptar des de la data en què s’ha
presentat la documentació indicada.La targeta de residència com a familiar de
ciutadà de la UE i de l’EEE resident a Alemanya té una validesa de cinc anys.

Es pot consultar més informació en aquest enllaç.
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Autorització per
treballar per compte
propi
Els ciutadans d'Estats membres de la UE, de l’ EEE i de Suïssa (enllaços a webs
de la UE) així com els seus familiars gaudeixen del dret de circular lliurement i de
residir a Alemanya. En conseqüència, no necessiten permís o autorització de treball
per establir-se i desenvolupar una activitat laboral i/o professional en aquest país.
El dret a la llibertat de circulació i establiment s’aplica a:
●

Treballadors assalariats (així com persones que cerquen ocupació).

●

Treballadors per compte propi.

●

Persones que no realitzin activitats remunerades (pensionistes, estudiants,
etc.) si disposen de mitjans econòmics suficients pel seu manteniment i
assegurança mèdica.

●

Familiars (amb independència de la seva nacionalitat) que acompanyin o es
reuneixin amb el ciutadà de la UE, de l’EEE i de Suïssa en el seu establiment
a Alemanya, si disposen de mitjans econòmics suficients pel seu manteniment
i al de la seva família, així com assegurança mèdica.

Per residir a Alemanya durant un període superior a tres mesos, caldrà realitzar la
corresponent inscripció al municipi de residència en una o dues setmanes
(depenent de la normativa de l’e stat federat on es trobi el municipi) a comptar des
de l’arribada a l’establiment definitiu (casa o apartament) i, en tot cas dins del
termini màxim de tres mesos des de l’entrada al país.
1. Procediment d’inscripció al
registre de residència
(Einwohnermeldeamt)

La inscripció (Anmelden) al registre de residencia és obligatòria per a qualsevol
persona que s’instal·li a Alemanya.
Les oficines de registre (Einwohnermeldeamt) es troben ubicades normalment, a
l’ajuntament de cada ciutat.
El termini per enregistrar-se és d’una setmana (o dues, dependent de les lleis
locals) des que s’aconsegueix un habitatge fix (no es considera com a tal
l’allotjament en hotels o similars).
1.1. Documentació necessària per inscriure’s al registre
●

DNI o passaport.

●

Contracte de lloguer o escrit de l'arrendatari que certifiqui que l'estranger s'ha
instal·lat en l’adreça indicada.

●

Formulari d’inscripció degudament emplenat. Està disponible a l’ oficina de
registre (Einwohnermeldeamt) o a l’oficina d’a tenció ciutadana (Bürgerbüro).
En algunes ciutats alemanyes també es pot trobar el formulari en línia per
completar i imprimir.

●

En cas que l'estada duri més de tres mesos, i als efectes d’a creditar que la
persona que s’inscriu es troba en alguna de les situacions establertes per
exercir el dret de residència a Alemanya, d’acord amb el que preveu la Llei de
Llibertat de circulació per a nacionals d’estat UE (Gesetz über die allgemeine
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Freizügigkeit von Unionsbürgern (Freizügigkeitsgesetz/EU - FreizügG/EU)
l’interessat pot ser requerit per a que aporti una prova que acrediti la seva
condició de treballador autònom a Alemanya.
Si el tràmit es realitza en persona, s’obté el certificat d’e mpadronament
(Anmeldung) de forma immediata. Aquest document és necessari per realitzar els
tràmits més quotidians (obrir un compte bancari, llogar un vehicle, etc.)
En cas de pèrdua es pot sol·licitar una còpia autèntica (Ausfertigung) del certificat
d’empadronament, un segon original, o les còpies que necessitis a l’Ajuntament de
la vostra ciutat;
Qualsevol canvi de domicili (Ummelden) s'ha de registrar a l'oficina
(Einwohnermeldeamt ) corresponent.
Accediràs a més informació sobre oficines de registre, horaris i documentació
clicant aquest enllaç.
Cal no confondre el certificat d’empadronament (Anmeldung) amb el certificat
acreditatiu del dret de residència a Alemanya (Freizügigkeitsbescheinigung). L’estat
alemany ha deixat d’expedir aquest certificat des del 29 de gener de 2013. Alguns
estats federats disposen de fulls informatius per tal que els ciutadans de la UE i de
l’ EEE els puguin lliurar a qualsevol entitat (pública o privada) si aquesta els
requereix la presentació de l’esmentat certificat.
A tall d’exemple, des d’aquest enllaç accediràs al document informatiu que l’estat
lliure de Saxònia (Sachsen) posa a disposició de les persones que ho necessitin
Des d’aquest enllaç accediràs al llistat d’oficines de registre de residents existents.
Des d’aquest altre enllaç accediràs a informació general sobre el dret de residència
a Alemanya dels ciutadans de la UE i dels familiars que l’acompanyin.
En el cas de ciutadans de la UE, de l’ EEE i de Suïssa que es proposin
desenvolupar activitats per compte propi han de complir, així mateix,
els requisits que s'exigeixen als nacionals d'Alemanya per a l'exercici d'aquest
tipus d’activitat.
2. Residència dels familiars dels
ciutadans de la UE, de l’EEE i de
Suïssa

Els familiars de un ciutadà de la UE, de l’EEE i de Suïssa que s’ hagin registrat com
a residents a Alemanya i que l’acompanyin o es reuneixin amb ell poden registrar-se
així mateix com a residents al país.
2.1. Familiars als que és d’aplicació el dret de residència
●

Cònjuge o parella registrada.

●

Descendents del ciutadà de la UE, de l’EEE i de Suïssa o dels seu cònjuge
resident a Alemanya, que siguin menors de 21 anys.

●

Descendents del ciutadà de la UE, de l’EEE i de Suïssa o dels seu cònjuge
resident a Alemanya, que es trobin al seu càrrec i siguin majors de 21 anys.

●

Ascendents del ciutadà de la UE, de l’EEE i de Suïssa o dels seu cònjuge
resident a Alemanya, que es trobin al seu càrrec.
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2.2. Familiars que són, ells mateixos, ciutadans de la UE, de l’EEE i de Suïssa
En aquest cas, no cal tramitar cap mena de targeta de residència o document
acreditatiu del dret de residència en Alemanya.
Únicament caldrà tramitar el corresponent inscripció en el municipi de residència en
els termes indicats a l’apartat 1.
2.3. Familiars que no són, ells mateixos, ciutadans de la UE, de l’EEE i de
Suïssa
A més de realitzar la corresponent inscripció al registre del municipi de residència,
cal tramitar una targeta de residència de familiar de ciutadà de la UE.
S’ha de presentar la sol·licitud a l’oficina d’immigració en la localitat de residència
dins del termini de tres mesos des de l’e ntrada al país. És habitual que aquesta
oficina es trobi en les dependències de l’ajuntament del municipi o en les oficines de
districte. L’oficina lliurarà al ciutadà estranger una certificació acreditativa de la
presentació de dita sol·licitud.
A tall d’exemple, des d’aquest enllaç accediràs a informació general que facilita
l’estat federal de Saxònia (Sachsen) sobre els tràmits que cal fer per a la inscripció
i/o documentació de familiars de ciutadans de la UE i de l’EEE establerts a
Alemanya.
2.3.1. Documents que cal presentar
●

Passaport vàlid o document nacional d’identitat.

●

Acreditació de que el cònjuge o parella registrada disposa d’u na oferta o
contracte de treball en cas que vagi a desenvolupar una activitat per compte
d’altri o bé d’una llicència de comerç o prova de que desenvolupa una activitat
per compte propi.

●

En cas de no realitzar activitats remunerades, acreditació de que disposa de
suficients mitjans econòmics per a la seva subsistència així com d’una
assegurança mèdica.

●

Fotografia actualitzada tipus passaport. (es pot consultar en aquest enllaç la
informació sobre les característiques de les fotografies que cal presentar).

2.3.2. Targeta de residència
La durada del tràmit per a l’obtenció de la targeta de residència és de sis mesos a
comptar des de la data en què s’ha presentat la documentació indicada.
La targeta de residència com a familiar de ciutadà de la UE i de l’EEE resident a
Alemanya té una validesa de cinc anys.

Autorització per
treballar per compte
d'altri
Els ciutadans d'estats membres de la UE, de l’ EEE i de Suïssa (enllaços a webs
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de la UE) així com els seus familiars gaudeixen del dret de circular lliurement i de
residir a Alemanya. En conseqüència, no necessiten permís o autorització de treball
per establir-se i desenvolupar una activitat laboral i/o professional en aquest país.
El dret a la llibertat de circulació i establiment s’aplica a:
●

Treballadors assalariats (així com persones que cerquen ocupació).

●

Treballadors per compte propi.

●

Persones que no realitzin activitats remunerades (pensionistes, estudiants,
etc.) si disposen de mitjans econòmics suficients pel seu manteniment i
assegurança mèdica.

●

Familiars (amb independència de la seva nacionalitat) que acompanyin o es
reuneixin amb el ciutadà de la UE, de l’EEE i de Suïssa en el seu establiment
a Alemanya, si disposen de mitjans econòmics suficients pel seu manteniment
i al de la seva família, així com assegurança mèdica.

Per residir a Alemanya durant un període superior a tres mesos, caldrà realitzar la
corresponent inscripció al municipi de residència en una o dues setmanes
(depenent de la normativa de l’e stat federat on es trobi el municipi) a comptar des
de l’arribada a l’establiment definitiu (casa o apartament) i, en tot cas dins del
termini màxim de tres mesos des de l’entrada al país.
1. Procediment d’inscripció al
registre de residència
(Einwohnermeldeamt)

La inscripció (Anmelden) al registre de residencia és obligatòria per a qualsevol
persona que s’instal·li a Alemanya.
Les oficines de registre (Einwohnermeldeamt) es troben ubicades normalment, a
l’ajuntament de cada ciutat.
El termini per enregistrar-se és d’una setmana (o dues, dependent de les lleis
locals) des de que s’aconsegueix un habitatge fix (no es considera com a tal
l’allotjament en hotels o similars).
1.1. Documentació necessària per inscriure’s al registre
●

DNI o passaport.

●

Contracte de lloguer o escrit de l'arrendatari que certifiqui que l'estranger s'ha
instal·lat en l’adreça indicada.

●

Formulari d’inscripció degudament emplenat. Està disponible a l’ oficina de
registre (Einwohnermeldeamt) o a l’oficina d’a tenció ciutadana (Bürgerbüro).
En algunes ciutats alemanyes també es pot trobar el formulari en línia per
completar i imprimir.

●

En cas que l'estada duri més de tres mesos, i als efectes d’a creditar que la
persona que s’inscriu es troba en alguna de les situacions establertes per
exercir el dret de residència a Alemanya, d’acord amb el que preveu la Llei de
Llibertat de circulació per a nacionals d’estat UE (Gesetz über die allgemeine
Freizügigkeit von Unionsbürgern (Freizügigkeitsgesetz/EU - FreizügG/EU)
l’interessat pot ser requerit per a que aporti una prova que acrediti la seva
condició de treballador per compte d’altri a Alemanya, (contracte de treball,
etc.).

Si el tràmit es realitza en persona, s’obté el certificat d’e mpadronament
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(Anmeldung) de forma immediata. Aquest document és necessari per realitzar els
tràmits més quotidians (obrir un compte bancari, llogar un vehicle, etc.)
En cas de pèrdua es pot sol·licitar una còpia autèntica (Ausfertigung) del certificat
d’empadronament, un segon original, o les còpies que necessitis a l’Ajuntament de
la vostra ciutat;
Qualsevol canvi de domicili (Ummelden) s'ha de registrar a l'oficina
(Einwohnermeldeamt) corresponent.
Accediràs a més informació sobre oficines de registre, horaris i documentació
clicant aquest enllaç.
Cal no confondre el certificat d’empadronament (Anmeldung) amb el certificat
acreditatiu del dret de residència a Alemanya (Freizügigkeitsbescheinigung). L’estat
alemany ha deixat d’expedir aquest certificat des del 29 de gener de 2013. Alguns
estats federats disposen de fulls informatius per tal que els ciutadans de la UE i de
l’ EEE els puguin lliurar a qualsevol entitat (pública o privada) si aquesta els
requereix la presentació de l’esmentat certificat.
A tall d’exemple, des d’aquest enllaç accediràs al document informatiu que l’estat
lliure de Saxònia (Sachsen) posa a disposició de les persones que ho necessitin
Des d’aquest enllaç accediràs al llistat d’oficines de registre de residents existents.
Des d’aquest altre enllaçaccediràs a informació general sobre el dret de residència
a Alemanya dels ciutadans de la UE i dels familiars que l’acompanyin.
El portal europeu de la Xarxa EURES ofereix informació general i una borsa de
treball per a Alemanya.
Trobaràs més informació per accedir al mercat laboral a Alemanya a la pàgina web
de les representacions d’Alemanya a l’estat espanyol del Ministeri d’Afers
Exteriors i Cooperació i del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social
2. Residència dels familiars dels
ciutadans de la UE, de l’EEE i de
Suïssa

Els familiars de un ciutadà de la UE, de l’EEE i de Suïssa que s’ hagin registrat com
a residents a Alemanya i que l’acompanyin o es reuneixin amb ell poden registrar-se
així mateix com a residents al país.
2.1. Familiars als que és d’aplicació el dret de residència
●

Cònjuge o parella registrada.

●

Descendents del ciutadà de la UE, de l’EEE i de Suïssa o dels seu cònjuge
resident a Alemanya, que siguin menors de 21 anys.

●

Descendents del ciutadà de la UE, de l’EEE i de Suïssa o dels seu cònjuge
resident a Alemanya, que es trobin al seu càrrec i siguin majors de 21 anys.

●

Ascendents del ciutadà de la UE, de l’EEE i de Suïssa o dels seu cònjuge
resident a Alemanya, que es trobin al seu càrrec.

2.2. Familiars que són, ells mateixos, ciutadans de la UE, de l’EEE i de Suïssa
En aquest cas, no cal tramitar cap mena de targeta de residència o document
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acreditatiu del dret de residència en Alemanya.
Únicament caldrà tramitar el corresponent inscripció en el municipi de residència en
els termes indicats a l’apartat 1.
2.3. Familiars que no són, ells mateixos, ciutadans de la UE, de l’EEE i de
Suïssa
A més de realitzar la corresponent inscripció al registre del municipi de residència,
cal tramitar una targeta de residència de familiar de ciutadà de la UE.
S’ha de presentar la sol·licitud a l’oficina d’immigració en la localitat de residència
dins del termini de tres mesos des de l’e ntrada al país. És habitual que aquesta
oficina es trobi en les dependències de l’ajuntament del municipi o en les oficines de
districte. L’oficina lliurarà al ciutadà estranger una certificació acreditativa de la
presentació de dita sol·licitud.
A tall d’exemple, des d’aquest enllaçaccediràs a informació general que facilita
l’estat federal de Saxònia (Sachsen) sobre els tràmits que cal fer per a la inscripció
i/o documentació de familiars de ciutadans de la UE i de l’EEE establerts a
Alemanya.
2.3.1. Documents que cal presentar
●

Passaport vàlid o document nacional d’identitat.

●

Acreditació de que el cònjuge o parella registrada disposa d’u na oferta o
contracte de treball en cas que vagi a desenvolupar una activitat per compte
d’altri o bé d’una llicència de comerç o prova de que desenvolupa una activitat
per compte propi

●

En cas de no realitzar activitats remunerades, acreditació de que disposa de
suficients mitjans econòmics per a la seva subsistència així com d’una
assegurança mèdica.

●

Fotografia actualitzada tipus passaport. (es pot consultar en aquest enllaç la
informació sobre les característiques de les fotografies que cal presentar)

2.3.2. Targeta de residència
La durada del tràmit per a l’obtenció de la targeta de residència és de sis mesos a
comptar des de la data en què s’ha presentat la documentació indicada.
La targeta de residència com a familiar de ciutadà de la UE i de l’EEE resident a
Alemanya té una validesa de cinc anys.

Autorització per residir
sense treballar
Els ciutadans d'estats membres de la UE, de l’ EEE i de Suïssa (enllaços a webs
de la UE) així com els seus familiars gaudeixen del dret de circular lliurement i de
residir a Alemanya. En conseqüència, no necessiten permís o autorització per
establir la seva residència en aquest país.
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El dret a la llibertat de circulació i establiment s’aplica a:
●

Treballadors assalariats (així com persones que cerquen ocupació).

●

Treballadors per compte propi.

●

Persones que no realitzin activitats remunerades (pensionistes, estudiants,
etc.) si disposen de mitjans econòmics suficients pel seu manteniment i
assegurança mèdica.

●

Familiars (amb independència de la seva nacionalitat) que acompanyin o es
reuneixin amb el ciutadà de la UE, de l’EEE i de Suïssa en el seu establiment
a Alemanya, si disposen de mitjans econòmics suficients pel seu manteniment
i al de la seva família, així com assegurança mèdica

Per residir a Alemanya durant un període superior a tres mesos, caldrà realitzar la
corresponent inscripció al municipi de residència en una o dues setmanes
(depenent de la normativa de l’e stat federat on es trobi el municipi) a comptar des
de l’arribada a l’establiment definitiu (casa o apartament) i, en tot cas dins del
termini màxim de tres mesos des de l’entrada al país.
1. Procediment d’inscripció al
registre de residència
(Einwohnermeldeamt)

La inscripció (Anmelden) al registre de residencia és obligatòria per a qualsevol
persona que s’instal·li a Alemanya.
Les oficines de registre (Einwohnermeldeamt) es troben ubicades normalment, a
l’ajuntament de cada ciutat.
El termini per enregistrar-se és d’una setmana (o dues, dependent de les lleis
locals) des de que s’aconsegueix un habitatge fix (no es considera com a tal
l’allotjament en hotels o similars).
1.1. Documentació necessària per inscriure’s al registre
●

DNI o passaport.

●

Contracte de lloguer o escrit de l'arrendatari que certifiqui que l'estranger s'ha
instal·lat en l’adreça indicada.

●

Formulari d’inscripció degudament emplenat. Està disponible a l’ oficina de
registre (Einwohnermeldeamt) o a l’oficina d’a tenció ciutadana (Bürgerbüro).
En algunes ciutats alemanyes també es pot trobar el formulari en línia per
completar i imprimir.

●

En cas que l'estada duri més de tres mesos, i als efectes d’a creditar que la
persona que s’inscriu es troba en alguna de les situacions establertes per
exercir el dret de residència a Alemanya, d’acord amb el que preveu la Llei de
Llibertat de circulació per a nacionals d’estat UE (Gesetz über die allgemeine
Freizügigkeit von Unionsbürgern (Freizügigkeitsgesetz/EU - FreizügG/EU)
l’interessat pot ser requerit per a que aporti una prova que acrediti que
disposa de mitjans econòmics suficients pera la seva subsistència al país així
com d’una assegurança mèdica que cobreixi els seus riscos de salut.

Si el tràmit es realitza en persona, s’obté el certificat d’e mpadronament
(Anmeldung) de forma immediata. Aquest document és necessari per realitzar els
tràmits més quotidians (obrir un compte bancari, llogar un vehicle, etc.)
En cas de pèrdua es pot sol·licitar una còpia autèntica (Ausfertigung) del certificat
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d’empadronament, un segon original, o les còpies que necessitis a l’Ajuntament de
la vostra ciutat;
Qualsevol canvi de domicili (Ummelden) s'ha de registrar a l'oficina
(Einwohnermeldeamt) corresponent.
Accediràs a més informació sobre oficines de registre, horaris i documentació
clicant aquest enllaç.
Cal no confondre el certificat d’empadronament (Anmeldung) amb el certificat
acreditatiu del dret de residència a Alemanya (Freizügigkeitsbescheinigung). L’estat
alemany ha deixat d’expedir aquest certificat des del 29 de gener de 2013. Alguns
estats federats disposen de fulls informatius per tal que els ciutadans de la UE i de
l’ EEE els puguin lliurar a qualsevol entitat (pública o privada) si aquesta els
requereix la presentació de l’esmentat certificat.
A tall d’exemple, des d’aquest enllaç accediràs al document informatiu que l’estat
lliure de Saxònia (Sachsen) posa a disposició de les persones que ho necessitin
Des d’aquest enllaç accediràs al llistat d’oficines de registre de residents existents.
Des d’aquest altre enllaç accediràs a informació general sobre el dret de residència
a Alemanya dels ciutadans de la UE i dels familiars que l’a companyin.
2. Residència dels familiars dels
ciutadans de la UE, de l’EEE i de
Suïssa

Els familiars de un ciutadà de la UE, de l’EEE i de Suïssa que s’ hagin registrat com
a residents a Alemanya i que l’acompanyin o es reuneixin amb ell poden registrar-se
així mateix com a residents al país.
2.1. Familiars als que és d’aplicació el dret de residència
●

Cònjuge o parella registrada.

●

Descendents del ciutadà de la UE, de l’EEE i de Suïssa o dels seu cònjuge
resident a Alemanya, que siguin menors de 21 anys.

●

Descendents del ciutadà de la UE, de l’EEE i de Suïssa o dels seu cònjuge
resident a Alemanya, que es trobin al seu càrrec i siguin majors de 21 anys.

●

Ascendents del ciutadà de la UE, de l’EEE i de Suïssa o dels seu cònjuge
resident a Alemanya, que es trobin al seu càrrec.

2.2. Familiars que són, ells mateixos, ciutadans de la UE, de l’EEE i de Suïssa
En aquest cas, no cal tramitar cap mena de targeta de residència o document
acreditatiu del dret de residència en Alemanya.
Únicament caldrà tramitar el corresponent inscripció en el municipi de residència en
els termes indicats a l’apartat 1.
2.3. Familiars que no són, ells mateixos, ciutadans de la UE, de l’EEE i de
Suïssa
A més de realitzar la corresponent inscripció al registre del municipi de residència,
cal tramitar una targeta de residència de familiar de ciutadà de la UE.
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S’ha de presentar la sol·licitud a l’oficina d’immigració en la localitat de residència
dins del termini de tres mesos des de l’e ntrada al país. És habitual que aquesta
oficina es trobi en les dependències de l’ajuntament del municipi o en les oficines de
districte. L’oficina lliurarà al ciutadà estranger una certificació acreditativa de la
presentació de dita sol·licitud.
A tall d’exemple, des d’aquest enllaç accediràs a informació general que facilita
l’estat federal de Saxònia (Sachsen) sobre els tràmits que cal fer per a la inscripció
i/o documentació de familiars de ciutadans de la UE i de l’EEE establerts a
Alemanya.
2.3.1. Documents que cal presentar
●

Passaport vàlid o document nacional d’identitat.

●

Acreditació de que el cònjuge o parella registrada disposa d’u na oferta o
contracte de treball en cas que vagi a desenvolupar una activitat per compte
d’altri o bé d’una llicència de comerç o prova de que desenvolupa una activitat
per compte propi

●

En cas de no realitzar activitats remunerades, acreditació de que disposa de
suficients mitjans econòmics per a la seva subsistència així com d’una
assegurança mèdica.

●

Fotografia actualitzada tipus passaport. (es pot consultar en aquest enllaç la
informació sobre les característiques de les fotografies que cal presentar)

2.3.2. Targeta de residència
La durada del tràmit per a l’obtenció de la targeta de residència és de sis mesos a
comptar des de la data en què s’ha presentat la documentació indicada.
La targeta de residència com a familiar de ciutadà de la UE i de l’EEE resident a
Alemanya té una validesa de cinc anys.

Identificació com a
estranger
Com a ciutadà de la UE, durant els tres primers mesos d'estada en un altre país no
tens obligació de sol·licitar un document de residència que confirmi el teu dret a
viure a Alemanya, encara que en alguns països és possible que hagis de notificar la
teva presència a la teva arribada (més informació al portal Your Europe).
En el cas d'Alemanya, si existeix la intenció d'establir-se allà, t’has d'inscriure com a
resident a les oficines locals d'empadronament.
1. Procediment d’inscripció al
registre de residència
(Einwohnermeldeamt)

La inscripció (Anmelden) al registre de residencia és obligatòria per a qualsevol que
s’instal·la a Alemanya.
Les oficines de registre (Einwohnermeldeamt) es troben ubicades normalment, a
l’ajuntament de cada ciutat.
El termini per enregistrar-se és d’una setmana (o dues, dependent de les lleis
locals) des de que s’aconsegueix un habitatge fix (no es considera com a tal
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l’allotjament en hotels o similars).
1.1. Documentació necessària per registrar-se
●

DNI o passaport.

●

Contracte de lloguer o escrit de l'arrendatari que certifiqui que l'estudiant s'ha
instal·lat en l’adreça indicada.

●

Formulari d’inscripció degudament emplenat. Està disponible a l’ oficina de
registre (Einwohnermeldeamt) o a l’oficina d’a tenció ciutadana (Bürgerbüro).
En algunes ciutats alemanyes també es pot trobar el formulari en línia per
completar i imprimir.

Si l'estada dura més de tres mesos, també es poden requerir els següents
documents:
●

Prova que acrediti la condició (d’estudiant, de treballador, etc.) del sol·licitant
a Alemanya, als efectes de demostrar que la persona que s’inscriu es troba en
alguna de les situacions establertes per exercir el dret de residència a
Alemanya, d’acord amb el que preveu la Llei de Llibertat de circulació per a
nacionals d’estat UE (Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von
Unionsbürgern (Freizügigkeitsgesetz/EU - FreizügG/EU).

●

Prova que acrediti que es disposa de recursos financers suficients (de
subsistència),

●

Prova que acrediti que es disposa d’una adequada cobertura d'assegurança
de salut.

Un cop fet el registre, es rebrà una confirmació escrita (Anmeldung). És important
conservar aquest document ja que és necessari per realitzar la majoria de tràmits i
pot ser requerit per altres autoritats.
Si el tràmit es realitza en persona, s’obté el certificat d’e mpadronament
(Anmeldung) de forma immediata.
Cal no confondre el certificat d’empadronament (Anmeldung) amb el certificat
acreditatiu del dret de residència a Alemanya (Freizügigkeitsbescheinigung). L’e stat
alemany ha deixat d’expedir aquest certificat des del 29 de gener de 2013. Alguns
estats federats disposen de fulls informatius per tal que els ciutadans de la UE i de
l’ EEE els puguin lliurar a qualsevol entitat (pública o privada), si aquesta els
requereix la presentació de l’esmentat certificat. A tall d’exemple, des d’aquest
enllaç es pot accedir al document informatiu que l’estat lliure de Saxònia (Sachsen)
posa a disposició de les persones que ho necessitin.
En cas de pèrdua es pot sol·licitar una còpia autèntica (Ausfertigung) del certificat
d’empadronament, un segon original, o les còpies que siguin necessàries, a
l’Ajuntament de la vostra ciutat.
Qualsevol canvi de domicili (Ummelden) s'ha de registrar a l'oficina
(Einwohnermeldeamt) corresponent.
La inscripció al registre és gratuïta a la majoria de les ciutats, però de vegades
poden fer pagar alguna taxa, com per exemple a Hamburg que costa sis euros.
Accediràs a més informació sobre les oficines de registre, horaris i documentació
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MónCat revisa periòdicament l’actualitat de la informació publicada al portal, però atès que aquesta depèn en cada cas de l’administració i/o país
que n’és competent, sempre s’ofereixen els enllaços a les webs oficials que s’han utilitzat com a font, recomanant el seu ús per contrastar i confirmar que la informació segueix sent actual i vigent.”
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clicant aquest enllaç.
Des d’aquest enllaç accedireu a informació general sobre el dret de residència a
Alemanya dels ciutadans de la UE i dels familiars que l’acompanyin.

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
MónCat revisa periòdicament l’actualitat de la informació publicada al portal, però atès que aquesta depèn en cada cas de l’administració i/o país
que n’és competent, sempre s’ofereixen els enllaços a les webs oficials que s’han utilitzat com a font, recomanant el seu ús per contrastar i confirmar que la informació segueix sent actual i vigent.”

