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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.

Principals ciutats

Buenos Aires (capital de la República), Córdoba, La Plata, Mar del Plata, Mendoza,
Rosario, San Carlos de Bariloche.

Idiomes i moneda

Idiomes: Espanyol.
Moneda: Pes argentí.
Et recomanem que verifiquis el tipus de canvi amb l'euro (a títol orientatiu, es pot
trobar informació clicant aquí).

Estructura política

Dades facilitades per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea.
La Constitució Nacional va ser sancionada el 1853 a la ciutat de Santa Fe i estableix
un sistema de govern representatiu, republicà i federal, que ha perdurat amb les
successives reformes (1860, 1866, 1898, 1949, 1957 i 1994).
El poder executiu recau en el president de la Nació, que és, al mateix temps, el cap
de Govern. L'elecció del president es produeix de manera conjunta amb el candidat
a vicepresident. Si en una primera volta, cap de les candidatures obté més del 45%
dels vots vàlids o, si havent-lo obtingut, la diferència entre la primera opció més
votada i la segona és inferior al 10%, es produeix una segona volta entre les dues
candidatures més votades. El càrrec de president és per 4 anys, reelegible per un
mandat més. El president escull el seu gabinet de ministres, dirigit pel cap de
Gabinet, responsable davant el Congrés.
El poder legislatiu està constituït pel Congrés de la Nació, bicameral. D'una banda,
la Cambra dels diputats està integrada per 257 membres elegits directament per 4
anys, tot i que se'n renova la meitat cada 2 anys, i poden ser reelegits
indefinidament. D'altra banda, el Senat integra 72 membres, representants de les 23
províncies i de la Ciutat Autònoma de Buenos Aires. Són escollits per vot directe per
un mandat de 6 anys i poden ser reelegits indefinidament. Cada 2 anys es renova
un terç de la Cambra.
El poder judicial està encapçalat per la Cort Suprema, formada per 5 jutges
nomenats pel president amb l'aprovació del Senat per majoria de dos terços.
Segueixen l'estructura judicial els tribunals federals i els tribunals nacionals.

Organització territorial

Dades facilitades per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea.
En virtut de la Constitució, les províncies d'Argentina són autònomes i conserven els
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poders no delegats al Govern federal. Compten amb una constitució que organitza
els seus propis poders executius (governador, amb mandat de 4 anys i possibilitat
de reelecció), legislatius (unicameral o bicameral, segons la província) i judicials
(encapçalat per la Cort Superior provincial), així com el règim d'autonomia
municipal.
El país està format per 23 províncies, la Capital Federal Autònoma de Buenos Aires,
el sector antàrtic reclamat per Argentina i diverses illes de l'Atlàntic sud. Les
províncies són: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdova, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Rio
Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra
del Fuego - Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán.
La Ciutat Autònoma de Buenos Aires té un règim especial d'autonomia arran d'una
llei sancionada el 1880, que la va designar com a capital de la República i la va
"federalitzar", tot separant-la de la província de Buenos Aires. El titular del poder
executiu ostenta el càrrec de cap de Govern de la Ciutat de Buenos Aires.

Indicadors
socioeconòmics
Població total

L'evolució de la població total Banc Mundial és la següent:

Any

2012

2013

2014

2015

Nombre

42.095.224

42.538.304

42.980.026

43.416.755

Migració neta

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

Any

2002

2007

2012

2013

En xifres absolutes

-90.000

-84.998

30.000

ND

Percentatge sobre la població*

-0,24 %

-0,21 %

0,07 %

ND

*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

Any

L’evolució de la renda per càpita en dòlars-nordamericans, segons dades del Banc
Muncial, és la següent:

2012

2013

201 201
4
5
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Import

13.040 $

13.02
7$

12.325 $
13.43
2$

Taxa d'atur

L’evolució de la taxa d'atur, segons dades del Banc Mundial, és la següent:

Any

2010

2011

2012

2013

2014

Percentatge

7,7 %

7,2 %

7,2 %

7,1 %

8,2 %

Producte Interior Brut

L’evolució del producte interior brut (PIB) en dòlars nord-americans és com
s’indica a continuació:

Any

2012

En xifres absolutes*

548.934.618.736 $

Creixement percentual*

-1,05 %

Impacte dels sectors
productius en el PIB**

2013

Ind.(2)

Serv.(3)

7%

29%

64 %

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

7%

29%

64 %

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

8%

29%

63 %

2015

554.155.198.99 529.726.189.46 583.168.571.07
4$
1$
1$
2,30 %

Agr.(1)

2014

2,56 %

2,37 %
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* Enllaços a dades comparatives del Banc Mundial. ** “ND” significa “no disponible”.
Les dades contenen:

Temps mitjà per a iniciar un
negoci

●

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’a ltres, el comerç a l'engròs i al detall, l’activitat hotelera, la
restauració, el transport, i els serveis de l'Administració pública, financers,
professionals i personals (com l’educació o l’a tenció mèdica).

L’evolució de la mitjana del temps necessari per iniciar un negoci, segons dades
del Banc Mundial, és la següent:

Any

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Dies

25

25

25

25

25

25

25

Informació general

Entitats de representació i acolliment

Ambaixades

Ambaixada d'Espanya a Buenos Aires
●

Pàgina web

Ambaixada de la República Argentina a Madrid
L'ambaixada, com a representació oficial de la República Argentina, abasta amb les
seves activitats tots els temes relacionats amb la diplomàcia entre ambdós governs
●

Pàgina web

Consolats
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A Buenos Aires:Demarcació consular
●

Ubicació i contacte

●

Pàgina web

A Bahía Blanca:Demarcació consular
●

Ubicació i contacte

●

Pàgina web

A Córdoba:Demarcació consular
●

Ubicación i contacte

●

Pàgina web

A Mendoza:Demarcació consular
●

Ubicació i contacte

●

Pàgina web

A Rosario:Demarcació consular

Consolat d'Argentina a Catalunya

●

Ubicació i contacte

●

Pàgina web

Consolat General de la República Argentina a Barcelona
●

Ubicació i contacte

●

Pàgina web

Serveis del Consolat tràmits habituals l'expedició de visats sol·licitar torn

Oficines públiques
catalanes
Dades facilitades per la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea
ACCIÓ Agència per a la
Competitivitat de l'Empresa

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 Buenos Aires (Àmbit d’a ctuació: Argentina, Bolívia,
Veneçuela, Equador, Perú, Uruguai i Paraguai)
●

Ubicació i contacte

Comunitats catalanes
Dades facilitades per la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea
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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 mitjançant un acord de 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
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, sobre la base de l'esperit que en va originar la seva
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 webs.
Casal Català de Bahía Blanca
●

San Martin 216 - Local 74, 8000LMF Bahía Blanca

●

casalbahia@speedy.com.ar

●

Pàgina web

Associació Catalana de Socors Mutus “Montepio de Montserrat”
●

Misiones 141, C1083ABC Buenos Aires (només adreça postal)

●

acsmmm@fibertel.com.ar

●

Pàgina web

Casal de Catalunya de Buenos Aires
●

Chacabuco 863, C1069AAQ Buenos Aires

●

info@casal.org.ar

●

Pàgina web

Les Quatres Barres, Castelar
●

Machado 1560, 1712 Castelar, Buenos Aires

●

quatrebarres@hotmail.com

●

Pàgina web

Casal Català de Córdoba
●

c/ Justo J. de Urquiza, 1612 – 05001 Córdoba

●

casalcatala@casalcatala-cba.org

●

Pàgina web

Casal dels Països Catalans de La Plata
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●

cclaplata@gmail.com

●

Pàgina web
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Casal Català de Mar del Plata
●

Rivadavia 4146, 7600 Mar del Plata

●

casalcatalamardelplata@hotmail.com

●

Pàgina web

Agrupació Catalana Pergamino
●

Pinto 1051, 2700 Pergamino (només adreça postal)

●

agcatalanaperg@hotmail.com

●

Pàgina web

Centre Català de Mendoza
●

Av. San Juan 1436, M5500AGD Mendoza

●

+54 261 423 38 75

●

+54 261 423 38 75

●

info@centrecatalamendoza.com.ar

●

Pàgina web

Casal de Catalunya de Paraná
●

c/ Nogoyá, 123 – 3100 Paranà

●

catalunyaparana@gmail.com

●

Pàgina web

Centre Català de Rosario
●

Entre Ríos 761, S2000CRM Rosario

●

centrecatalarosario@gmail.com

●

Pàgina web

Casal de Catalunya de Santa Fe
●

c/ Saavedra, 19/32 – 3000 Santa Fe

●

casalsantafe@arnet.com

Centre Català de Venado Tuerto
●

c/ Chacabuco, 1205 – 2600 Venado Tuerto

●

centrecatalavt@waycom.com.ar

●

Pàgina web
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Casal Català de San Rafael
●

Avda. de los Sauces, 750, 5600 San Rafael, Mendoza

●

casalcatsanrafael@yahoo.com.ar

●

Pàgina web

Casal del Països Catalans Tucumán
●

San Miguel de Tucumán

●

casalcatalatucuman@outlook.com

Centre Català de Capitán Sarmiento

Catalans al món

●

Avda. Bartolomé Mitre, 1357, 2752 Capitán Sarmiento

●

cencatcapsarmiento@gmail.com

●

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 d'Argentina:
●

Buenos Aires

●

Mendoza

●

Paraná

●

Rosario

Informació sobre
tràmits

Validesa de documents i títols

Canvi del permís de
conduir

El permís de conducció espanyol es pot bescanviar (canjear) a Argentina. Per ferho, els interessats han de posar-se en contacte amb el Departament de Trànsit de la
seva província de residència a Argentina. Per exemple, en el cas de la Ciutat
Autònoma de Buenos Aires, es pot consultar el procediment d'obtenció d'una
licencia de conducir aquí.
El bescanvi només es pot fer amb alguna de les llicències de conduir argentines
següents:
●

Tipus A: Ciclomotors i motocicletes.

●

Tipus B: Automòbils i camionetes fins als 3.500 kg de pes i amb un remolc de
fins a 750 kg de pes o una casa rodant no motoritzada.

●

Tipus C: Camions sense remolc.

●

Tipus D: Vehicles de transport de passatgers.
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●

Tipus G: Tractors i maquinària agrícola.
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Els espanyols no residents a Argentina poden circular al país amb el seu permís de
conducció espanyol durant 90 dies, termini que coincideix amb el màxim que es pot
romandre al país com a turista.
Mentre no sigui efectiu el bescanvi (canje) del permís de conduir, es pot utilitzar el
permís internacional de conduir, que té una validesa màxima d'1 any. En aquest
sentit, tant Espanya com Argentina han subscrit el Conveni Internacional de Ginebra
de 19 de setembre de 1949 i, en conseqüència, Argentina admet el permís
internacional de conducció (enllaç a les principals característiques) expedit a
Espanya. Cal tenir en compte, tanmateix, que el permís internacional és una
traducció del permís de conduir nacional i no substitueix aquest, per la qual cosa es
recomana portar tots dos en cas de viatge a l'Argentina i no conduir amb només el
permís internacional, ja que les autoritats nacionals poden exigir la presentació del
permís de conduir original a més del permís internacional.
Tramitació del permís
internacional

A Espanya, poden obtenir aquest permís internacional les persones titulars d'un
permís de conducció vigent, sol·licitant-lo a les Direccions Provincials de la Direcció
General de Trànsit (DGT). Aquest tràmit s'inicia presentant:
●

L' imprès de sol·licitud (pots accedir al formulari a través d'aquest e enllaç).

●

El document nacional d'identificació, passaport o targeta de residència
(original i vigent).

●

Una fotografia actualitzada de 32 per 28 mm en color.

●

Acreditació del pagament de la taxa (varia anualment: informació en el mateix
enllaç).

El permís internacional de conducció té una validesa màxima d'un any.

Homologació de títols
Important! L'homologació de títols s'ha d'efectuar sempre al país de destinació.
El Ministerio de Educación es qui té la competència per convalidar les titulacions
emeses en països que han signat convenis sobre el reconeixement (revalidación)
de títols amb finalitats acadèmiques o professionals.Espanya i Argentina han
subscrit els convenis bilaterals següents:
Conveni de convalidació d'estudis realitzats a l'estranger enllaç
● Convalidació d'estudis realitzats a països amb conveni.
●

Reconeixement d'estudis realitzats a països sense conveni.

●

Acreditació d'estudis de nivell mitjà i superior realitzats a Argentina.

●

Documentació necessària i procediment a seguir en cadascun dels tres
supòsits anteriors.

Conveni de reconeixement de títols universitaris. enllaç
S'ha de tenir en compte que:
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●

És recomanable posar-se en contacte amb el Ministerio de Educación de la
República Argentina.

●

Si el document està expedit en la llengua diferent del castellà (per exemple, la
llengua pròpia d’una comunitat autònoma), ha de ser traduït a l’Argentina per
un Traductor Públic de Registre al castellà o sol·licitar que sigui expedit en
document bilingüe.

●

En el cas de títols expedits en països que no han signat cap conveni
específic, els òrgans competents per a l’homologació són el Ministerio de
Educación argentí (pel que fa als títols no universitaris) o les universitats
nacionals següents: Universidad de Buenos AiresUniversidad Nacional de
General SarmientoUniversidad Nacional de La PlataUniversidad Nacional de
General San MartínUniversidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos AiresUniversidad Nacional de LanusUniversidad Nacional del
NordesteUniversidad Nacional de MisionesUniversidad Nacional de Río
CuartoUniversidad Nacional de TucumánUniversidad Nacional de La
MatanzaUniversidad Nacional de la Patagonia Austral

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 Argentina 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
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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.

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 la que realitza un traductor o intèrpret jurat nomenat per un
organisme o autoritat competent.
Quins documents?

D'acord amb la informació facilitada a la pàgina web de la Presidència de la Nació
Argentina, l'espanyol és l'idioma oficial de la República Argentina. En conseqüència,
convé que els documents públics no redactats originàriament en aquest idioma
estiguin vàlidament traduïts a fi de facilitar-ne la seva admissibilitat.

Com i qui pot fer les traduccions
jurades?

D'acord amb l'article 6 de la Llei 20.305 de la República Argentina, qualsevol
document que es presenti en idioma estranger davant d'entitats o d'organismes
públics, judicials o administratius de l'Estat Nacional, de la Ciutat de Buenos Aires o
del Territori Nacional de Terra del Foc, de l'Antàrtida Argentina i de les Illes de
l'Atlàntic Sud s'ha de complementar amb la respectiva traducció a l'idioma nacional,
suscripta per un traductor públic matriculat en la jurisdicció on es presenti el
document. A la pàgina web del Col·legi de Traductors Públics de la Ciutat de
Buenos Aires es poden localitzar tots els traductors públics i la demarcació en la
qual estan autoritzats, (accediràs al formulari de la base de dades clicant aquí).

Informació sobre
tràmits

Escolarització i sanitat

Escolarització
obligatòria

A la República d'Argentina, l'Estat, les províncies i la Ciutat Autònoma de Buenos
Aires són els responsables de gestionar el sistema educatiu. Està integrat per
centres de gestió estatal i privada, gestió cooperativa i gestió social, de totes les
jurisdiccions del país i que tenen l'abast de tots els nivells i cicles.
L'ensenyament obligatori, que és gratuït quan es tracta de centres públics, comença
als 5 anys i es manté durant 13 anys més.
La Llei d'educació nacional (LEN) estableix tres etapes educatives:
●

Educació inicial: comprèn els infants des dels 45 dies fins els 5 anys; el darrer
any és obligatorri. Aquesta educació es proporciona a un Jardín Maternal quan
l’infant és més petit dels 3 anys i a un Jardín de Infantes quan té més de 3
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anys.
●

Educació primària: s'inicia a partir dels 6 anys. Té una durada de 6 anys a les
províncies encapçalades per la Ciutat Autònoma de Buenos Aires i de 7 anys
a les províncies encapçalades per la província de Santa Fe. És de caràcter
obligatori

●

Educació secundària: comprèn els alumnes que hagin superat l'etapa de
l'educació primària. Té una durada 6 anys a les províncies encapçalades per
la Ciutat Autònoma de Buenos Aires i de 5 anys a les províncies encapçalades
per la província de Santa Fe. És de caràcter obligatori i es divideix en dos
cicles: un de Básico, comú a totes les modalitats i un d’Orientado, diferent
aquest últim segons siguin les preferències de l’alumne (ciències naturals,
economia i administració, llengües, agricultura o agricultura i medi ambient,
comunicació, informàtica, educació física, turisme, art, lletres, físic-matemàtic
o pedagògic).

●

Educació superior: comprèn universitats i instituts universitaris tant públics
com privats autoritzats i instituts d'educació superior de jurisdicció nacional,
provincial o de la Ciutat Autònoma de Buenos Aires, tant de gestió pública com
privada.

A més, la LEN estableix les 8 modalitats educatives següents que donen resposta a
les particularitats de col·lectius diversos , sempre amb el propòsit de garantir la
igualtat rn el dret a l'educació de tots els infants:
1. Educació tècnica professional, que és una modalitat de les educacions
secundària i superior destinada a la formació de tècnics mitjans i superiors en àrees
professionals específiques.
2. Educació artística, que és una modalitat pròpia de l’educació secundària, però
també de l’educació superior, destinada aquesta última a la formació del professorat
dels diversos nivells del sistema educatiu així com la formació en les diverses
carreres artístiques específiques.
3. Educació especial, que és una modalitat que abasta tot el sistema educatiu que
vol assegurar el dret a l’e ducació de tots els alumnes amb discapacitats, ja siguin
temporals o permanents.
4. Educació permanent de joves i adults, que és una modalitat que abasta tot el
sistema educatiu que vol garantir l’alfabetització de tothom qui hagi complert l’edat
reglamentària prevista a la llei, a més de proporcionar oportunitats d’ensenyament al
llarg de tota la vida.
5. Educació rural, que és una modalitat de l’educació inicial, primària i secundària
que vol assegurar la correcta escolarització de la població rural del país.
6. Educació intercultural bilingüe, que és una modalitat de l' educació inicial, primària
i secundària que vol assegurar el dret constitucional dels pobles indígenes a rebre
una educació que respecti les seves pautes culturals, les seves llengües i la seva
identitat ètnica a més de permetre’ls desenvolupar-se activament dintre d’un món
multicultural.
7. Educació en el marc de privació de llibertat, que és una modalitat que abasta tot
el sistema educatiu que vol garantir el dret a l’educació de totes les persones
privades de llibertat.
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8. Educació domiciliària i hospitalària, que és una modalitat de l’educació inicial,
primària i secundària que vol assegurar el dret a l’educació dels alumnes que, per
raons de salut, es veuen impossibilitats d’assistir amb regularitat a escola dintre dels
nivells de l’educació obligatòria.
L’any acadèmic s’inicia a primers de març i acaba a mitjan desembre. Les vacances
d’hivern tenen lloc a mitjans de juliol i s’a nomenen receso. A més, les escoles
programen petites interrupcions de l’activitat acadèmica d’una setmana de durada
entre trimestres, tot i que les dates exactes d’aquestes depenen de cada escola.
Moltes escoles divideixen el dia en dues sessions, una de 08.15 h a 12.15 h i una
altra de 13.00 h a 17.15 h, i cada alumne escull a quina de les dues hi vol assistir.
rrupcions de l’activitat acadèmica d’una setmana de durada entre trimestres, tot i
que les dates exactes d’aquestes depenen de cada escola.
Fora de l’horari escolar, els nens poden assistir als Centros Educativos
Complementarios, que són institucions educatives públiques, d’ensenyament no
formal i no obligatori, que atenen als nens en edat escolar des del nivell inicial i fins
al primer cicle de l’ensenyament secundari. Són gratuïts i proporcionen
ensenyament en llengües estrangeres, música, art o natació. També atenen a nens
que no assisteixen a l’escola, preparant-los per a la seva reintegració.

Cobertura sanitària
El sistema sanitari argentí es compon de tres subsistemes:
●

El subsistema públic, els recursos del qual provenen del sistema impositiu i
l'objectiu del qual és proporcionar serveis sanitaris de forma gratuïta a tota la
població. Abasta tot el territori nacional i la major part dels seus usuaris són
persones sense cap altra cobertura sanitària perquè, per exemple, no tenen
una feina pròpia que els permeti assegurar-se al subsistema de les “ Obras
Sociales”. El subsistema públic opera a través del Ministeri de Salut Nacional,
així com dels ministeris de Salut provincials i de les secretaries de Salut
municipals. En principi, el Ministerio de Salud nacional (enllaç a la seva pàgina
web) assumeix les funcions de coordinació, regulació i assistència tècnica,
però a la pràctica aquestes funcions són exercides pels ministeris provincials.

●

El subsistema de les “Obras Sociales” (OS), que constitueix la Seguretat
Social pròpiament dita i els recursos del qual provenen de les contribucions
fetes tant pels empresaris com pels treballadors. Aquest subsistema opera a
través d'institucions vinculades als sindicats i els seus usuaris són tots els
treballadors en actiu (agrupats segons la seva branca d'activitat) i els seus
familiars directes i els treballadors jubilats a través del “Programa de
Asistencia Médico Integral” (PAMI). Tot i que hi ha moltes institucions d'aquest
tipus (pots consultar la llista sencera aquí), la major part de la població afiliada
ho està a un petit nombre d'aquestes.Com que l'afiliació és obligatòria, el nou
treballador es trobarà immediatament afiliat a l'OS que li correspongui. Tot i
això, és possible canviar aquesta per una altra de la seva elecció des del
mateix moment de l'inici de la relació laboral. Aquest tràmit l'ha de realitzar
personalment i individualment l'afiliat a la seu de l'OS escollida i només pot
fer-ho un cop a l'any.Qualsevol OS ha de proporcionar als seus afiliats el
“Programa Médico Obligatorio” (PMO) (es pot consultar el seu contingut aquí),
un conjunt de prestacions bàsiques, i oferir-les des del primer dia i sense cap
tipus d'examen d'admissió.
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El subsistema privat, que inclou els professionals i establiments
independents que presten els seus serveis a pacients particulars, així com les
companyies asseguradores agrupades dintre del que es coneix genèricament
com a “Empresas de Medicina Prepaga” (EMP). No hi ha una llista oficial
d'aquestes empreses, ja que el “ Registro Nacional de Empresas de Medicina
Prepaga”, que és obligatori, no és públic, però se'n pot consultar una llista
semioficial aquí. Aquest subsistema inclou a més les anomenades
“cooperativas y mutuales de salud”, que són entitats no lucratives i que tot i
que ofereixen serveis sanitaris, no són una OS ni una EMP. Tot i així, és
habitual que un usuari del subsistema privat compti ja amb assistència
sanitària proporcionada per alguna OS, el que es coneix com a “doble
afiliació”, ampliant així la seva cobertura. De fet, es comú que les OS
contractin la prestació dels seus serveis sanitaris amb professionals i
establiments d'aquest subsistema.

Pel que fa a l'atenció sanitària als turistes, els hospitals públics atenen urgències de
manera gratuïta, però es recomana haver contractat una assegurança mèdica tan
completa com sigui possible, i que inclogui la repatriació, abans de viatjar a
Argentina.

Informació sobre
tràmits

Compte bancari i empresa

Obertura d'un compte
bancari

Les persones estrangeres que vulguin obrir un compte bancari a l'Argentina hauran
de dirigir-se a qualsevol oficina bancària al país i presentar els següents documents:
●

El passaport.

●

Una prova de residència (la factura d'algun subministrament, per exemple).

●

El codi CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria), una clau única
utilitzada al sistema tributari argentí per poder identificar inequívocament a les
persones físiques o jurídiques autònomes susceptibles de tributar. Per als qui
treballen per compte d’altri, el mateix codi pren el nom de CUIL (Clau Única
d’Identificació Laboral). El CUIT s’obté a l’agencia de l’&
nbsp; Administración Federal de Ingresos Públicos que correspongui
segons l’adreça de la persona o entitat sol·licitant. Existeix un tràmit diferent
per a les persones físiques i un altre per a les persones jurídiques. El CUIL,
per la seva banda, s’obté a l’Unidad de Atención Integral (UDAI) de l'
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) més propera al
teu domicili. nes jurídiques.En cas de persones estrangeres, per obtenir
aquest número cal haver obtingut prèviament l’autorització de residència i
treball corresponent.

Finalment, cal efectuar el dipòsit mínim requerit per l'entitat bancària (l'import varia
en funció de cada entitat).
Mitjançant aquest enllaç pots accedir a informació detallada sobre l'obertura i el
manteniment de comptes bancaris a l'Argentina.
La major part de les oficines bancàries es troben obertes de dilluns a divendres en
horari de 10.00 h a 15.00 h.
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Registre d'una
empresa
La constitució d'una societat mercantil a l'Argentina és un procés llarg i complex que
involucra molta burocràcia i consumeix molt de temps. És per això que et
recomanem la contractació d'un professional qualificat abans de procedir pel teu
compte, sobretot si no ets resident i no coneixes a fons el sistema legal argentí.
Resumint, el procediment de constitució i registre d'una societat mercantil segueix
aquests passos:
1. El nom de l'empresa ha de ser aprovat prèviament per la Inspecció General
de Justícia (IGJ). Abans d'utilitzar un nom com a raó social, aquest ha de ser
reservat. Per a això, s'ha de fer la reserva a la Inspección General de Justicia
( accés al seu web) mitjançant la presentació del formulari corresponent
degudament emplenat. Aquesta reserva té una validesa de 30 dies.
La IGJ permet fer una consulta telemàtica prèvia mitjançant el servei de Consulta
d'homonímia per saber si un nom en concret està disponible o no. No es tracta
d'un tràmit obligatori i el fet que el resultat d'una consulta sigui que aquest nom està
disponible, no és vinculant. L'efectivitat d'aquesta disponibilitat cal confirmar-la de
manera personal en la pròpia seu de la IGJ, per a la qual cosa cal omplir el formulari
de Reserva de denominació, ( accés als serveis disponibles del web de la IGJ)
amb tres noms possibles i les dades de dos constituents (ja siguin persones físiques
o jurídiques) i presentar-lo a la Mesa de Entradas. Si algun d'aquests noms està
disponible, caldrà pagar l'import corresponent al tràmit a la caixa i presentar
novament el formulari a la Mesa de Entradas per fer efectiva la reserva.
2. Fer que un notari públic certifiqui les signatures dels socis. L'empresa no té
l'obligació d'elevar a públics els seus estatuts, els quals poden constituir-se
formalment en virtut d'un document privat. No obstant això, les signatures dels socis
fundadors sí que han de ser certificades per un notari públic.
3. Dipositar el capital inicial en el Banco de la Nación Argentina i obtenir el
certificat d'ingrés. L'empresa ha de dipositar almenys el 25 % del capital subscrit en
la seu central del Banco de la Nación Argentina o a la sucursal corresponent al
domicili de l'empresa; a canvi, el banc lliura el corresponent certificat d'ingrés.
Aquest capital només es podrà retirar una vegada que els estatuts de l'empresa
hagin estat registrats pel Registre Públic de Comerç de la IGJ.
4. Publicar l'avís de la constitució de la nova empresa en el Boletín Oficial de
la República Argentina.
5. Pagar la quota de constitució. Es pot trobar el formulari de pagament de la taxa
en el web de l'IGJ. Un cop s'hagi emplenat i imprès, s'ha de pagar l'import en el
Banco de la Nación Argentina.
6. Inscriure l'empresa en el Registre Públic de Comerç de la Ciutat de Buenos
Aires. Les empreses amb seu a la Ciutat de Buenos Aires han de registrar els seus
estatuts i altres documents enumerats al Registre Públic de Comerç de la IGJ.
7. Comprar els llibres especials. Aquests llibres es compren en llibreries
especialitzades.
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8. Encarregar a un notari públic (escribano) que presenti els llibres de la
companyia per ser rubricats per la Inspecció General de Justícia (IGJ).Una
vegada que l’IGJ ha registrat la societat mercantil, l'empresa ha d'obtenir la rúbrica
d'almenys el Llibre d'Actes i dels quatre llibres de comptabilitat (IVA-Compradors,
IVA-Venedors, Llibre d'Inventari i Balanç i Llibre Diari). Per fer això, un notari públic
ha de presentar la sol•licitud de rúbrica dels llibres de l'empresa a l’IGJ. Aquesta
sol•licitud es realitza mitjançant un formulari que obté ell mateix del Colegio de
Escribanos de la província en què exerceixi i que permet rubricar fins a cinc llibres.
Si l'empresa necessita obtenir la rúbrica de més de cinc llibres, el notari ha de
presentar un altre formulari del mateix tipus.
9. Els administradors de l'empresa necessiten obtenir el CUIT. Tots els
administradors de l'empresa, especialment el que sigui designat com a representant
legal, han d'obtenir la seva CUIT (Clau Única d'Identificació Tributària) personal a
l'agència de l' Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que
correspongui a l'adreça de la persona o entitat sol•l icitant.
10. L'empresa necessita obtenir el CUIT i inscriure’s al Sistema Único de la
Seguridad Social (SUSS). Les dues gestions es poden realitzar de manera
conjunta a l'agència de l'Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que
correspongui a la direcció de l'entitat sol•licitant. Perquè una empresa pugui obtenir
la seva CUIT, totes les persones que han estat nomenades administradors
d'aquesta societat han d'haver obtingut prèviament els seus respectius CUIT. A
l'Argentina, la Seguretat Social és una branca de l'AFIP, gestionada per la
Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS).
11. Registrar l'empresa davant l' Administración General de Ingresos
Públicos –i Dirección General de Recaudación (AGIP-DGR) en la Ciutat de Buenos
Aires per al pagament de l'Impost sobre els Ingressos Bruts. Per tal de registrar
l'empresa, cal acudir personalment a la seu de l’A GIP-DGR i presentar la
documentació relacionada aquí (pàgina de la Guia de Trámites – Inscripción, Alta
Convenio Multilateral del web de l’AGIP-DGR).
12. Contractar una assegurança per als empleats amb una Aseguradora de
Riesgos del Trabajo (ART). El cost de la contractació d'una assegurança és
gratuït, però s'ha de pagar una prima mensualment. Es pot consultar tota la
informació sobre aquestes asseguradores al web de la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo, l'organisme públic encarregat del seu control.
13. Rubricar el Libro de Sueldos y Jornales. Aquest llibre es compra en llibreries
especialitzades. La rúbrica la realitza l'autoritat laboral de cada província. En el cas
de la Ciutat de Buenos Aires, es pot consultar aquí (accés a la pàgina de rúbrica de
documentació laboral del web del govern de la Ciutat de Buenos Aires). Sol ser
possible el concertar telemàticament una cita per a això, però la rúbrica en si s'ha
de fer personalment. Cada pàgina del Libro de Sueldos y Jornales ha de ser rubricat
obligatòriament, no és suficient una rúbrica general com en el cas dels llibres
corporatius.

Informació sobre
tràmits
Sistema públic

Recursos de suport a l'ocupació
A Argentina, l'organisme encarregat d'efectuar el procés d'intermediació laboral és la
Dirección de Servicios de Empleo, que depèn de la Secretaria de Empleo del
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Es pot accedir a oportunitats laborals a través de la borsa de treball de les oficines
d'Ocupació Municipals o de la pàgina web del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social. Aquestes oficines ofereixen informació, assessorament i
orientació per a l'ocupació i la capacitació dels treballadors; contacten amb els
ocupadors que sol·liciten personal i donen informació sobre l'accés als programes
socials de l'Estat, suport a la recerca d'ocupació i formació. Els potencials usuaris de
les oficines d'Ocupació són les persones desocupades i subocupades, beneficiàries
de programes, persones que sol·liciten canviar de lloc de treball, entre d'altres, així
com grans empreses, pimes, cooperatives, etc., i també microemprenedors.
La Red de Servicios de Empleo la conformen totes les oficines d'ocupació municipal
que tenen conveni amb el Ministeri de Treball. Tota la informació sobre la xarxa
d'oficines es troba a l' enllaç següent, així com el directori de les que hi ha a tot el
país.

Convenis sobre
prestacions socials
Des de l'1 de desembre del 2004 està en vigor el Conveni de Seguretat Social entre
el Regne d'Espanya i la República Argentina, que coordina les legislacions de
Seguretat Social en matèria de pensions entre els dos països.
Les seves disposicions s'apliquen a tots els espanyols i argentins que treballin en un
o ambdós països i els seus familiars.
El conveni inclou les prestacions contributives de la Seguretat Social següents:
●

Prestacions de maternitat

●

Prestacions d'invalidesa

●

Prestacions de vellesa

●

Prestacions de mort i supervivència

●

Prestacions derivades d'accident de treball i de malalties professionals

En aquests casos, els períodes de cotització necessaris per adquirir el dret a
qualsevol d'aquestes prestacions es poden sumar amb independència del país o
països en els quals qual s'hagin computat, sempre que no se superposin, i les
prestacions econòmiques que es meritin es podran percebre amb independència
del lloc de residència de l'interessat.
Cada Estat abonarà les seves pròpies prestacions directament a l'interessat i les
persones que reuneixin els requisits exigits per les legislacions dels diferents Estats
signants del conveni per tenir dret a una prestació contributiva, la podran percebre
de cadascun d'ells. Aquest és el cas, per exemple, d'una pensió de jubilació.
Per sol·licitat la prestació de què es tracti o demanar informació sobre el
procediment, l'interessat ha d'anar a l'organisme corresponent del seu país de
residència. En el cas d'Argentina, aquest organisme és l' Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES).
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La data de presentació de la sol·licitud en aquest organisme serà considerada la
data de presentació també en l'organisme corresponent de l'altre o altres països. Si
el país de residència no és un dels signants del conveni, l'organisme corresponent
serà el de l'Estat signant (Argentina o Espanya) en què l'interessat va estar
assegurat per darrer cop.
Finalment, cal destacar que no es pot “exportar” la prestació d'atur a Argentina (la
qual cosa només es permet quan el desplaçament del treballador és a un país de la
Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa).

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, cal 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).
L'article 43 de la Llei d'educació superior determina quines són les titulacions
regulades per l'Estat, l'exercici de les quals pot comprometre l'interès públic posant
en risc d'una manera directa, la salut, la seguretat, els drets, béns o la formació dels
habitants (com el cas de títols de doctor, arquitecte, enginyer, enginyer industrial,
farmacèutic, bioquímic, odontòleg, psicòleg, etc.).
El Ministeri d'Educació argentí és qui reconeix oficialment les titulacions
universitàries que habiliten el seu exercici professional a tot el territori nacional. El
web de la Direcció General de Gestió Universitària ofereix tota la informació relativa
a les professions regulades així com la llista de totes les titulacions reconegudes
com a tal.

Informació sobre
tràmits

Informació laboral bàsica

El contracte de treball

Es presumeix que els contractes de treball són formalitzats per temps indeterminat,
llevat que hi hagi una legislació específica que permeti el contrari.
La llei estableix un període de prova per un termini de 3 mesos, que es pot estendre
a 6 mesos si ho estableix el conveni col·lectiu. Durant aquest període l'empleat pot
ser acomiadat sense cap indemnització.
Modalitats contractuals (article 90 i següents de la Llei de contractes de treball,
LCT):
1. Contracte de treball per temps indeterminat, (articles 90 a 92 ter de la LCT), que
pot ser a temps parcial si el nombre d’hores diàries o setmanals de treball és inferior
a les dues terceres parts de la jornada habitual de l’a ctivitat.
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2. Contracte de treball per temps determinat:
●

A termini fix, (articles 90 i 93 a 95 de la LCT).

●

De treball de temporada (articles 96 a 98 de la LCT).

●

De treball eventual (articles 99 i 100 de la LCT).

●

De treball de grup o per equips (articles 101 i 102 de la LCT).

Més informació en aquest enllaç.
Informació general

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, República Argentina
adreça electrònica.

Edat i salari mínims
Edat mínima per treballar

L'edat mínima per poder treballar és de 18 anys, amb caràcter general. També
poden formalitzar un contracte de treball els majors de 16 anys i menors de 18 amb
autorització dels seus pares.
A l'empresa familiar, el titular de la qual sigui el pare, la mare o el tutor, poden
treballar el majors de 14 anys, però no més de 3 hores diàries i de 15 setmanals,
sempre que no siguin tasques penoses, perilloses o insalubres, i que compatibilitzin
amb l'assistència escolar. L'empresa familiar ha de gestionar un permís atorgat per
l'autoritat administrativa laboral.

Salaris i remuneracions

La Resolució 4/2015 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el
Salario Mínimo Vital y Móvil, estableix que per a l’any 2016, el salari mínim a
Argentina és el següent:
●

Per a treballadors mensualtizats: 5.588 pesos/mes

●

Per a treballadors jornalitzats: 30.30 pesos/hora

L'empresari i empleat poden acordar lliurement el salari, sempre que aquest no
estigui per sota del mínim establert per llei, per convenis col·lectius del sector, o per
acords de conciliació.
Informació general
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, República Argentina.
adreça electrònica.

Jornada, vacances i
permisos
Jornada de treball

La durada de la jornada de treball no pot excedir de vuit hores diàries o quarantavuit hores setmanals, per a tota persona ocupada per compte d'altri en explotacions
públiques o privades, encara que no persegueixin finalitats de lucre.
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La limitació establerta per la llei és màxima i no impedeix una durada menor de la
jornada de treball per a les explotacions assenyalades. Existeixen excepcions per
horaris, edats, regions, indústries, etc.
Més informació en aquest enllaç.
Hores extraordinàries

El nombre màxim d'hores extraordinàries o suplementàries està fixat en 30 hores
mensuals i 200 anuals, sense necessitat d'autorització administrativa prèvia, i sens
perjudici de l'aplicació de les previsions legals relatives a jornada i descans.
Les hores extraordinàries o suplementàries s'han de remunerar amb un recàrrec del
50%, calculat sobre el salari habitual. En el cas de dissabtes a partir de les 13h,
diumenges i festius, el recàrrec és del 100%.

Vacances i dies festius

Les vacances, o llicència anual ordinària, és el període de descans continuat i
remunerat que correspon anualment a la persona empleada.
La durada de les vacances depèn de l'antiguitat en l'ocupació:
●

Menys de 5 anys: 14 dies seguits.

●

Més de 5 anys i menys de 10 anys: 21 dies seguits.

●

Més de 10 anys i menys de 20 anys: 28 dies seguits.

●

Més de 20 anys: 35 dies seguits.

Les vacances s'han de gaudir entre l'1 d'octubre i el 30 d'abril de l'any següent.
Els dies festius són remunerats, fins i tot quan coincideixen amb un diumenge. En
cas que un dia festiu es treballi, es cobra la remuneració normal d'un dia hàbil més
una quantitat igual.
Més informació en aquest enllaç.
Permisos

●

Permís de maternitat retribuït: 90 dies (100%), dels quals 45 dies són abans
del part. La mare pot optar per reduir el període anterior al part fins a 30 dies,
de manera que s'acumulin el dies no gaudits al descans posterior al part.

●

Permís de paternitat retribuït: 2 dies (100%)

●

Permís de maternitat no retribuït: Es pot sol·licitar un període d'excedència
d'entre 3 i 6 mesos.

●

Permís paternitat no retribuït: No està previst amb caràcter general per la llei.
La seva existència depèn de si està previst al conveni col·lectiu d'aplicació.

Informació general
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, República Argentina
adreça electrònica.

Afiliació a la Seguretat

“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.”

Argentina

23/38
08 de gener de 2023

Social i acomiadament
Seguretat Social

L'empleat i l'empresari estan obligats a realitzar, respectivament, aportacions i
contribucions per a jubilació, obres socials, etc.
Els percentatges es calculen sobre el sou brut que percep l'empleat. L'empresari és
el responsable de retenir i ingressar l'aportació obligatòria que ha de realitzar
l'empleat.

Servei Públic d'Ocupació /
Acomiadament

Amb caràcter general, l'empresari ha d'avisar amb un mes d'anticipació la decisió de
l'acomiadament. Si no ho fa, el treballador tindrà dret a cobrar una indemnització per
manca d'avís que consisteix en el salari d'un mes. El treballador ha de respectar un
període de preavís mínim de 15 dies per rescindir el contracte de treball.
El treballador té 2 anys per formular la demanda d'acomiadament per aconseguir el
cobrament de la indemnització.
Per reclamar una indemnització ha d'existir una relació laboral. Aquesta existeix
encara que no hi hagi un contracte de treball firmat per les parts. El treballador és
considerat com a treballador en relació de dependència quan:
●

Realitzi tasques sota la direcció d'una altra persona o empresa,

●

Rebi un pagament per la feina,

●

Les feines es realitzin durant un temps determinat.

D'acord amb la legislació vigent tenen dret a percebre la prestació per desocupació
les persones assalariades acomiadades "sense causa justa " o per "força major" i
que comptin amb una quantitat mínima de cotitzacions al Sistema de Seguretat
Social - Fons Nacional d'Ocupació. La durada de la prestació està en relació amb el
temps efectivament treballat i contribuït al Sistema de Seguretat Social (Fons
Nacional d'Ocupació), en els últims 2 o 3 anys previs al cessament o
acomiadament.
Més informació en aquest enllaç.
Agències privades de col·locació

El Decret 489/2001, de 26 d'abril (enllaç a la norma), regula les agències retribuïdes
de col·locació.
Les agències de col·locació retribuïdes, que intervenen en el mercat de treball per
obtenir una ocupació a un treballador, poden percebre d'aquest, una única vegada,
en concepte de retribució i despeses, una quantitat no superior al 10% de la primera
remuneració mensual convinguda entre el treballador i l'empresa.
En aquest enllaç del Ministeri de Treball, Ocupació i Seguretat Social del Govern
d'Argentina trobaràs adreces d'internet de consultores que actuen com a agències
de col·locació retribuïdes.
Informació general
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, República Argentina.
adreça electrònica.
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Drets sindicals
La legislació argentina garanteix el dret a la llibertat sindical, regulats per la Llei
núm. 23.551 (enllaç a la norma).
Les persones treballadores tenen dret a constituir, lliurament i sense prèvia
autorització, associacions sindicals, afiliar-se a les existents, reunir-se i
desenvolupar activitats sindicals, fer peticions a les autoritats i als empresaris, a
participar en la vida interna de les associacions sindicals, a elegir lliurament els
seus representants i a ser elegits.
Informació general
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, República Argentina.
adreça electrònica.

Informació sobre
tràmits
Convenis bilaterals

Sistema d'autoritzacions
El 14 d'abril de 1969 es va signar el Conveni de doble nacionalitat entre Espanya i
Argentina, amb una modificació posterior del text (enllaç al text de la modificació) de
data 6 de març de 2001, d'acord amb el qual:
●

Els espanyols i argentins d'origen poden adquirir la nacionalitat argentina i
espanyola respectivament, en les condicions i en la forma prevista per la
legislació vigent en cadascun dels Estats, sense perdre la nacionalitat
d'origen.

●

Les persones beneficiades per aquest Conveni tenen el dret d'obtenir i renovar
els seus passaports i la resta dels documents identificatius en qualsevol dels
dos països o en tots dos alhora.

No hi ha cap conveni que afecti el sistema d'autoritzacions de residència i treball.

Visat d'entrada per
turisme
Els ciutadans de països de la Unió Europea no necessiten visat per entrar al país i
hi poden romandre fins a 90 dies en la categoria de residentes transitorios, i es pot
prorrogar per un altre període de 90 dies més. L'entrada per turisme (descans o
esbarjo) entra dintre d'aquesta categoria.
No obstant això, si l'entrada al país té per objecte establir-s'hi, hauran de quedar
enquadrats en algun dels supòsits d'admissió enumerats als articles 22 (residència
permanente), 23 (residència temporària) i 24 (residència transitòria) de la Llei
25.871, de migracions.
Fins que no es formalitzi el tràmit, l'autoritat competent podrà concedir una
autorització de "residencia precaria", que es revocarà, quan es desnaturalitzin els
motius que es van tenir en compte per atorgar-la. La seva validesa és de fins a 180
dies, i es pot renovar fins a la resolució de l'autorització sol·licitada. L’a utorització
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de residencia precaria (tipus de residència provisional que es pot concedir a les
persones que han entrat a l’A rgentina sense visat mentre es tramita l’autorització
de residència que hagin sol·licitat) habilita els seus titulars per romandre, sortir i
reingressar al territori nacional, treballar i estudiar durant el seu període de vigència.
L'extensió i renovació de la "residencia precaria" no genera dret a una resolució
favorable respecte del tipus d'autorització de residència sol·licitada.
Sol·licitud de pròrroga de
residència

Les sol·licituds de pròrroga de residència, així com la petició de canvi de categoria o
subcategoria migratòria, s'han d'efectuar dins dels 60 dies anteriors al venciment de
la residencia temporaria i dins dels 10 dies anteriors al venciment de la residencia
transitoria.
Es pot trobar més informació en aquest enllaç.

Autorització per
estudiar
Per entrar a l'Argentina amb la intenció de cursar estudis no cal visat. No obstant
això, convé tenir en compte les particularitats següents en funció de la durada dels
estudis:
●

Per a estudis breus, els estudiants poden ingressar a l'Argentina i romandre-hi
com a "turistes", sempre que la durada del curs no exigeixi la permanència en
el país per un termini superior a 90 dies comptats a partir de l'entrada a
l'Argentina. En aquest cas, no és necessari demanar cap tipus d'autorització.

●

Per a estudis de major durada, els estudiants ha d'ingressar com a "turistes”, i
a continuació tramitar l'autorització de residència que els correspongui. En
aquest supòsit, abans que l'estudiant sol·liciti l'autorització de residència i un
cop efectuada la inscripció en l'entitat educativa, la mateixa entitat ha
de:Comunicar-ho a la Dirección Nacional de Migraciones, indicant les dades
personals de l'alumne, els estudis a cursar, la data d'inici i la durada.Lliurar
una còpia a la persona estrangera com a constància (suscripta per funcionari
degudament autoritzat), assistir i assessorar la persona estrangera a fi de
regularitzar la seva situació migratòria.

La normativa argentina en matèria d’estrangeria permet que els ciutadans
espanyols ingressin al país com a turistes sense necessitat d’obtenir visat (en
condició de resident transitori) i, un cop al país, sol·licitin a l’autoritat competent (en
aquest cas la Dirección Nacional de Migraciones) el canvi de categoria amb la qual
van ser admesos per tal d’accedir a una autorització de residència temporaria o
transitoria.
Per tant, en aquest apartat es descriurà el tràmit que cal seguir en cas d’haver
entrat al país com a turista i s’opti per sol·licitar, des del mateix territori argentí, la
modificació al estatus de resident temporari o transitori ja que implica un
procediment notablement simplificat respecte al que incorpora la tramitació de visat.
No obstant això, en cas que decideixis tramitar l’autorització de residencia
temporaria o transitoria des d’Espanya (amb visat), des d’aquest enllaç accediràs a
la informació relativa a la tramitació del procediment de visat en el Consolat General
d’Argentina a Barcelona.
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Autoritzacions de residència per a En els 30 dies posteriors a la inscripció, els sol·licitants han de tramitar la seva
estudis que superin els 90 dies
sol·licitud de residència davant la Dirección Nacional de Migraciones depenent
d'estada com a turista:
del tipus d'estudis.
La sol·licitud serà formulada pel mateix estudiant en el Departamento Gestión de
Trámites NO MERCOSUR de la Dirección Nacional de Migraciones o bé en alguna
de les seves delegacions a l'interior del país.
1. Estudis formals: estudis oficialment reconeguts de nivell secundari, terciari
universitari o postgrau, ja sigui en un centre educatiu públic o privat.
Tot canvi de carrera ha d'ésser comunicat a la Dirección Nacional de Migraciones al
moment d'esdevenir-se.
●

Tipus d'autorització:residència temporaria, d'una durada fins a dos anys,
d'acord amb l'article 23.j de la Llei 25.871, que podrà ser prorrogada abans de
la data del seu venciment si se sol·licita a la Dirección Nacional de
Migraciones.

En aquest cas, caldrà tramitar el DNI d'estranger en un termini de 60 dies a comptar
des de la notificació de la concessió de l'autorització de residència temporària.
2. Estudis no formals: estudis que no pertanyen al sistema oficial d'educació,
encara que sigui un centre educatiu reconegut oficialment.
●

Tipus d'autorització: residència transitòria especial, d'una durada fins a un
any, d'acord amb l'article 24.h de la Llei 25.871 i també de conformitat amb la
Disposició 20.699/2006, que podrà ser prorrogada davant la Dirección
Nacional de Migraciones fins a la data de finalització dels estudis. Només
s'admetrà per una única vegada un canvi de curs no formal sempre que les
raons al·legades siguin, segons el parer de la Dirección Nacional de
Migraciones, suficients per admetre el canvi.

3. Documentació general a presentar per iniciar el tràmit de residència per estudis
que superin els 90 dies d’estada a Argentina:
●

Cèdula d'Identitat, passaport o certificat de nacionalitat amb foto, originals.
Aquests documents han de trobar-se vigents, en bon estat de conservació i
amb un joc de fotocòpies complet inclosos les pàgines en blanc.

●

Certificat d’antecedents penals argentins: emès per Registre Nacional de
Reincidència o Policia Federal Argentina, només exigible als majors de 16
anys.

●

Certificat que acrediti fefaentment que el sol·licitant no té condemnes anteriors
ni processos penals en tràmit: emesos per les autoritats competents dels
països on hagi residit per un termini superior a un any, durant el transcurs dels
darrers tres anys. Només exigible majors de 16 anys.

●

Declaració jurada de carència d'antecedents penals en altres països, (serà
confeccionada en migracions al moment de la sol·licitud de residència).

●

Segell d'ingrés al país estampat en el document de viatge de la targeta
migratòria.

●

Certificat de domicili (o una factura al seu nom d’un servei públic com la llum,
aigua o gas).
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●

Dos fotos de mida 4x4 (actual, presa de front, mig bust, amb el cap totalment
descobert, en color, amb fons uniforme blanc i llis, permetent apreciar
fidelment i en tota la seva plenitud els trets facials del seu titular al moment de
realitzar el tràmit).

●

En cas que l’estudiant sigui menor de 18 anys, necessita una autorització
d'algun dels seus pares per presentar-la en el moment de realitzar el tràmit
amb el document d'identitat vigent i partida de naixement legalitzada que
acrediti el vincle familiar. De comptar amb autorització per a tals fins, aquesta
haurà de ser subscrita davant autoritat competent. En el supòsit que els pares
del menor no resideixin en el territori nacional, el menor ha de tenir un tutor
designat, que haurà d'acreditar residència legal al país i demostrar amb
l'instrument públic la designació de tutor sobre el menor. Aquests documents
(partida de naixement i poder emès a l'exterior), hauran de presentar
degudament legalitzats davant el Consolat Argentí acreditat en aquest país o
postil·lat de la Convenció de l'Haia o legalitzat pel consolat del país emissor
del document acreditat a Argentina (només en documents emesos en països
pertanyents al MERCOSUR).

4. Documentació específica a presentar per iniciar el tràmit com a estudiant
formal:
●

Documentació personal completa.

●

Document acreditatiu de la inscripció electrònica.

5. Documentació específica a presentar per iniciar el tràmit com a estudiant no
formal:
●

Documentació personal completa (només si el curs dura més de sis mesos).

●

Document acreditatiu de la inscripció electrònica.

6. Documentació específica a presentar per iniciar el tràmit com estudiant
d’intercanvi:
●

Documentació personal completa (només si el curs dura més de sis mesos).

●

Document acreditatiu de la inscripció electrònica.

●

Programa d’intercanvi d’alumnes entre les institucions educatives.

7. Documentació específica a presentar per iniciar el tràmit com a estudiant
parcial:
●

Documentació personal completa (només si el curs dura més de sis mesos).

●

Document acreditatiu de la inscripció electrònica.

Nota: les institucions educatives hauran d’e star registrades davant la Dirección
Nacional de Migraciones i atorgaran la constància d’inscripció a l’i nteressat
detallant el tipus d’estudi a cursar. La residència podrà ser temporaria o transitoria
en funció del tipus d’estudi a cursar. Pots descarregar aquesta informació sobre la
documentació a presentar en aquest enllaç. Accediràs a informació sobre
reglamentació, requisits i documentació que cal presentar clicant en aquest
enllaç. Cal sol·licitar cita prèvia (turno) telemàticament. Accés a la sol·licitud de
torn. En aquest procés es pot triar l’oficina de presentació de la documentació.
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Els ciutadans espanyols que acreditin trobar-se en situació de residencia temporaria
durant un període continuat de tres (3) anys i compleixin la resta de requisits
determinats per la Dirección Nacional de Migraciones podran accedir a la condició
de resident permanent.
L’article 22 de la Llei 25.871 ( Decreto 616/2010) estableix altres supòsits d’accés
a la condició de resident permanent diferents de l’indicat anteriorment.
Es pot trobar més informació sobre els requisits i la documentació necessària per
sol·licitar la residencia permanente en aquest enllaç.

Reagrupament dels familiars
d'estudiants amb residència
temporària.

Les persones titulars d' una autorització de residència temporària podran reagrupar
els seus familiars a l'Argentina en concret:
●

El cònjuge.

●

Els progenitors.

●

Els fills solters menor de 18 anys no emancipats.

●

El fills majors d’edat amb capacitats diferents.

Des d’aquest enllaç accedireu a la informació sobre els requisits i la documentació
necessària per sol·licitar la residència per reagrupament familiar (cal seleccionar
l’opció Reunificación familiar temporaria).

Autorització per
treballar per compte
propi
Els ciutadans de països de la Unió Europea no necessiten visat per entrar al país i
hi poden romandre fins a 90 dies en la categoria de residentes transitorios, situació
que es pot prorrogar per un altre període de 90 dies més.
No obstant això, si l'entrada al país té per objecte establir-s'hi, hauran de quedar
enquadrats en algun dels supòsits d'admissió enumerats als articles 22 (residència
permanent), 23 (residència temporaria) i 24 (residencia transitoria) de la Llei
25.871, de migracions.
Un cop efectuada l'entrada al país, caldrà sol·licitar l'autorització de residència
corresponent. A aquest efectes, dins del període de 10 dies previs a la finalització
del període autoritzat d’estada (període de residencia transitoria), caldrà sol·licitar el
canvi de categoria migratòria (de residencia transitoria a residencia temporaria com
a inversionista) i poder iniciar així una activitat econòmica per compte propi a
l'Argentina, d'acord amb el que preveu l'article 23.d de la Llei 25.871.
De d’aquest enllaç accedireu a la informació específica corresponent a la sol·licitud
de canvi de categoria migratòria.

1. Procediment d’autorització de

Accediràs a informació sobre reglamentació, requisits i documentació que cal
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presentar per obtenir l’autorització de residencia temporaria com a inversionista
clicant a aquest enllaç (cal triar l’opció Inversionista). Des de l'enllaç indicat podràs
descarregar el fulletó informatiu sobre el procediment publicat per la Dirección
Nacional de Migraciones.
Cal sol·licitar cita prèvia (turno) telemàticament. Accés a la sol·licitud de torn. En
aquest procés es pot triar l'oficina de presentació de la documentació.
La sol·licitud l’ha de formular el mateix treballador en el Departament de Gestió de
Tràmits NO MERCOSUR de la Dirección Nacional de Migraciones o bé en alguna
de les seves delegacions a l'interior del país.
1.1 Documentació que cal presentar:
●

Identitat: Cèdula d'Identitat, passaport o certificat de nacionalitat amb foto,
originals. Aquests documents hauran de trobar vigents, en bon estat de
conservació i amb un joc de fotocòpies complet inclosos fulls en blanc.

●

Certificat d'antecedents penals argentins: emès pel Registro Nacional de
Reincidència o Policia Federal Argentina. Només exigible majors de 16 anys.

●

Certificat que acrediti fefaentment que no registra condemnes anteriors ni
processos penals en curs: emès per les autoritats competents dels països on
hagi residit per un termini superior a un (1) any, durant el transcurs dels
darrers tres (3) anys. Només exigible majors de 16 (setze) anys.

●

Declaració jurada: de carència d'antecedents penals en altres països (serà
confeccionada en migracions al moment de la sol·licitud de residència).

●

Ingrés: Segell d'ingrés al país estampat en el document de viatge o a la
targeta migratòria.

●

Certificat de domicili o una factura d'algun servei públic al seu nom (ABL, llum,
aigua o gas).

●

Dues fotos 4x4 color (Hauran de ser actuals, preses de front, de mig bust,
amb el cap totalment descobert, color, amb fons uniforme blanc i llis,
permetent apreciar fidelment i en tota la seva plenitud els trets facials del seu
titular al moment de realitzar el tràmit).

●

Acreditació de la realització d’una inversió productiva, comercial o de serveis
d'interès per al país, per un mínim de pesos un milió cinc-cents mil (1.500.000)
pesos. L'interessat ha de presentar davant la Dirección Nacional de
Migraciones el projecte d'inversió, havent d'acreditar l'origen i legalitat dels
fons, i el seu ingrés al país, per mitjà d'institucions bancàries o financeres
autoritzades pel Banco Central de la República Argentina. Amb l'aprovació de
l'Autoritat referenciada en el paràgraf precedent, el Ministerio de Industria y
Turismo analitzarà el projecte, termini d'execució i elaborarà un dictamen no
vinculant, tenint en compte els següents paràmetres: Naturalesa de la
inversió.Viabilitat legal del projecte.Sostenibilitat economicofinancera del
projecte.

El Ministerio de Industria y Turismo podrà incorporar per Resolució fundada nous
paràmetres per a l'avaluació. Així mateix, ha de dictar les normes complementàries i
interpretatives que resultin pertinents. Rebudes les actuacions, la Dirección
Nacional de Migraciones atorgarà la residència temporal, fixant un termini per a la
concreció de la inversió que tindrà caràcter peremptori.
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1.2 Advertències importants sobre el procediment
●

Tota documentació expedida a l'estranger haurà de comptar amb la
legalització del Consolat argentí situat al país emissor del document, del
Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto, o
postil·lat, si el país hagués ratificat el Conveni de l'Haia.

●

Sense perjudici del que disposen els acords o convencions internacionals
vigents, tota documentació expedida per les representacions consulars en el
territori nacional, haurà de comptar amb la legalització del, Ministerio de
Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto excepte MERCOSUR.

●

Tota documentació expedida en idioma estranger haurà de comptar amb la
traducció al castellà efectuada per Traductor Públic Nacional (Art. 6è Llei
20.305) i legalitzada pel Col·legi de Traductors.

●

La documentació a presentar ha de ser original i anar acompanyada de la
seva respectiva fotocòpia, per tal de procedir a la seva certificació. La
Dirección Nacional de Migraciones podrà sol·licitar, si així ho considerés
necessari, documentació addicional a la detallada.

1.3. Característiques de l’autorització i tràmits posteriors
●

La vigència de l'autorització és de fins tres (3) anys prorrogables, amb
entrades i sortides múltiples. L’article 51 de la Llei de Migraciones (Nº 25.871)
estableix que els estrangers autoritzats com a residentes temporarios podran
desenvolupar activitats econòmiques per compte propi o compte d’a ltri durant
el període de vigència de la seva autorització.

●

Les persones que obtinguin l'autorització de residència temporaria com a
inversors hauran d'obtenir un número CUIT (clau única d'identificació
tributària).

●

La informació completa sobre els requisits i tràmits que s'han de realitzar per
iniciar una activitat econòmica per compte propi o instal·lar un negoci es pot
trobar a les oficines de l'Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP). A
través de la seva pàgina web es pot consultar la guia de tràmits i serveis en
la qual s'indiquen els passos a seguir per a la inscripció com a treballador per
compte propi.

●

El Centro de Atención al Inversor (CAI) ofereix assessorament i informació a
tots aquells interessats a realitzar negocis a la Ciutat de Buenos Aires, a fi de
facilitar la instal·lació, el desenvolupament i la implementació de nous
projectes d'inversió. Al seu portal web trobaràs informació detallada sobre
els tràmits que s'han de realitzar en les diverses agències governamentals i
les habilitacions i permisos necessaris per desenvolupar la vostra activitat.

●

També trobaràs informació sobre inversions a l'apartat de la Secció
Comercial de la pàgina web del Consolat de la República Argentina a
Barcelona.

2. Reagrupament dels familiars de Les persones titulars d’una autorització de residencia temporaria podran reagrupar
persones amb residencia
els seus familiars a l’Argentina, en concret:
temporaria
● El cònjuge

“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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Els progenitors

●

Els fills solters menor de 18 anys no emancipats

●

El fills majors d’edat amb capacitats diferents
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Des d’aquest enllaç accedireu a la informació sobre els requisits i la documentació
necessària per sol·licitar la residència per reagrupament familiar (cal seleccionar
l’opció Reunificación familiar temporaria).

3. Residència permanent

Els ciutadans espanyols que acreditin trobar-se en situació de residencia temporaria
durant un període continuat de tres (3) anys i compleixin la resta de requisits
determinats per la Dirección Nacional de Migraciones podran accedir a la condició
de resident permanent.
L’article 22 de la Llei 25.871 ( decreto 616/2010) estableix altres supòsits d’a ccés
a la condició de resident permanent diferents de l’indicat anteriorment.
Es pot trobar més informació sobre els requisits i la documentació necessària per
sol·licitar la residència permanent en aquest enllaç.

Autorització per
treballar per compte
d'altri
Per entrar a l'Argentina amb la intenció d'exercir una activitat econòmica per compte
d’altri cal, en principi, obtenir el visat corresponent al Consolat General de la
República Argentina a Barcelona. No obstant, la normativa argentina en matèria d’e
strangeria permet que els ciutadans espanyols ingressin al país com a turistes
sense necessitat d’obtenir visat (en condició de resident transitori) i, un cop al país,
sol·licitin a l’a utoritat competent (en aquest cas la Dirección Nacional de
Migraciones) el canvi de categoria normativa amb la qual van ser admesos per tal
d’accedir a una autorització de residencia temporaria en la categoria de trabajador
migrante i poder iniciar així una activitat econòmica per compte d’altri a l'Argentina,
d'acord amb el que preveu l'article 23. d de la Llei 25.871.
Per tant, en aquest apartat es descriurà el tràmit que cal seguir en cas d’haver
entrat al país com a turista i s’opti per sol·licitar, des del mateix territori argentí, la
modificació al estatus de resident temporari en la categoria de trabajador migrante
ja que implica un procediment notablement simplificat respecte al que incorpora la
tramitació de visat. (No obstant, en cas que decideixis tramitar l’autorització de
residencia temporaria des d’Espanya (amb visat), des d’a quest enllaç accediràs a
la informació relativa a la tramitació del procediment de visat en el Consolat General
d’Argentina a Barcelona).
1. Accés a l’autorització de
residencia temporaria com a
trabajador migrante sense
necessitat de tramitació de visat
previ

La informació sobre els tipus d'autoritzacions de residència i els diferents tràmits
migratoris es pot obtenir accedint a la pàgina web de la Dirección Nacional de
Migraciones. En tot cas, per treballar per compte d'altri és necessari tramitar la
residencia temporaria.

“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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Cal sol·licitar cita prèvia (turno) telemàticament. Accés a la sol·licitud de torn. En
aquest procés es pot triar l'oficina de presentació de la documentació.
Accediràs a informació sobre reglamentació, requisits i documentació que cal
presentar clicant en aquest enllaç (cal triar l’opció trabajador migrante). Des de
l'enllaç indicat podràs descarregar el fulletó informatiu sobre el procediment publicat
per la Dirección Nacional de Migraciones.
1.1. Característiques orientatives sobre el procediment
La sol·licitud l'ha de formular el mateix treballador en el Departamento Gestión de
Trámites NO MERCOSUR de la Dirección Nacional de Migraciones, o en alguna de
les seves delegacions a l'interior del país.
L'ocupador ha d'estar inscrit en el Registro Único de Requirientes de Extranjeros
(RENURE).
1.2. Documentació que cal presentar:
●

Identitat: Cèdula d'Identitat, passaport o certificat de nacionalitat amb foto,
originals. Aquests documents hauran de trobar vigents, en bon estat de
conservació i amb un joc de fotocòpies complet inclosos fulls en blanc.

●

Certificat d'antecedents penals argentins, emès pel Registro Nacional de
Reincidencia o per la Policia Federal Argentina. Només exigible majors de 16
anys.

●

Certificat que acrediti fefaentment que no registra condemnes anteriors ni
processos penals en curs: Emès per les autoritats competents dels països on
hagi residit per un termini superior a un (1) any, durant el transcurs dels
darrers tres (3) anys. Només exigible majors de 16 (setze) anys.

●

Declaració jurada: de carència d'antecedents penals en altres països, (serà
confeccionada en migracions al moment de la sol·licitud de residència).

●

Ingrés: Segell d'ingrés al país estampat en el document de viatge o a la
targeta migratòria.

●

Certificat de domicili o una factura d'algun servei públic al seu nom (ABL, llum,
aigua o gas)

●

Dues fotos 4x4 color (Hauran de ser actuals, preses de front, de mig bust,
amb el cap totalment descobert, color, amb fons uniforme blanc i llis,
permetent apreciar fidelment i en tota la seva plenitud els trets facials del seu
titular al moment de realitzar el tràmit).

●

Precontracte laboral subscrit per les parts. El precontracte haurà
d'especificar: Dades personals de les parts, tasques a realitzar per l'estranger,
durada de la jornada laboral, durada de la relació laboral, domicili on
desenvoluparà tasques l'estranger, remuneració a percebre (s'ha d'ajustar al
conveni col·lectiu de treball de l'activitat a desenvolupar) i nombre de CUIT de
l'ocupador.Si l'ocupador estigués representat per un tercer, haurà
d'acompanyar el poder d'estil nomenant a aquest.Les firmes hauran de trobar
certificades per escrivà públic o davant un agent d'aquesta Direcció Nacional
al moment d'iniciar la sol·licitud de residència.

●

Constància d'inscripció de l'empresari davant l Administración Federal de
Ingresos Públics (AFIP).

“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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Constància d'inscripció de l'empresari en el Registro Único de requeridores de
extranjeros de la Direcció Nacional de Migraciones (disp. DNM nº 54.618 /
08).

Nota: dins del termini de trenta (30) dies correguts a partir de l'inici de la sol·licitud
de residència haurà de presentar, davant el sector recepció de documentació
constància d'alta primerenca, emesa per l'Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) i subscrita pel ocupador.
1.3. Advertències importants sobre el procediment
●

Tota documentació expedida a l'estranger haurà de comptar amb la
legalització del Consolat Argentí, situat al país emissor del document, del
Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto, o
postil·lat, si el país hagués ratificat el Conveni de l'Haia.

●

Sense perjudici del que disposen els acords o convencions internacionals
vigents, tota documentació expedida per les representacions consulars en el
territori nacional, haurà de comptar amb la legalització del Ministerio de
Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto, excepto MERCOSUR

●

Tota documentació expedida en idioma estranger haurà de comptar amb la
traducció al castellà efectuada per Traductor Públic Nacional (Art. 6è Llei
20.305) i legalitzada pel Col·legi de Traductors.

●

La documentació a presentar ha de ser original i anar acompanyada de la
seva respectiva fotocòpia, per tal de procedir a la seva certificació. La
Dirección Nacional de Migraciones podrà sol·licitar, si així ho considerés
necessari, documentació addicional a la detallada

1.4. Característiques de l’autorització de residencia temporaria
L'autorització de residencia temporaria és per un màxim de tres (3) anys
prorrogables, amb entrades i sortides múltiples, amb permís per treballar sota
relació de dependent.
●

Es podrà sol·licitar la residència permanent quan s'hagi tingut residencia
temporaria per tres (3) anys consecutius.

●

Els estrangers admesos al país com a residentes temporarios podran
romandre a l'Argentina durant el termini de permanència autoritzat, amb les
seves pròrrogues degudes, i hauran d'abandonar el país quan expiri el termini
esmentat. L’article 51 de la Ley de Migraciones (Nº 25.871) estableix que els
estrangers autoritzats com a residentes temporarios podran desenvolupar
activitats econòmiques per compte propi o compte d’a ltri durant el període de
vigència de la seva autorització.

●

L'Estat garanteix el dret de reunificació familiar dels immigrants amb els seus
pares, cònjuges, fills solters menors o fills grans discapacitats.

●

Un cop obtinguda l'autorització de residència, el treballador ha d'obtenir un
número CUIL (clau única d'identificació laboral), que és necessari perquè
l'ocupador informi mensualment a l'Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) de les contribucions ingressades.

2. Reagrupament dels familiars de Les persones titulars d’una autorització de residencia temporaria podran reagrupar
persones amb residencia
els seus familiars a l’Argentina, en concret:

“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 cònjuge.

●

Els progenitors.

●

Els fills solters menor de 18 anys no emancipats.

●

El fills majors d’edat amb capacitats diferents.

34/38
08 de gener de 2023

Des d’aquest enllaç accedireu a la informació sobre els requisits i la documentació
necessària per sol·licitar la residència per reagrupament familiar (cal seleccionar
l’opció Reunificación familiar temporaria).
3. Residència permanent

Els ciutadans espanyols que acreditin trobar-se en situació de residencia temporaria
durant un període continuat de tres (3) anys i compleixin la resta de requisits
determinats per la Dirección Nacional de Migraciones podran accedir a la condició
de resident permanent.
L’article 22 de la Llei 25.871 ( decret 616/2010) estableix altres supòsits d’accés a
la condició de resident permanent diferents de l’indicat anteriorment.
Es pot trobar més informació sobre els requisits i la documentació necessària per
sol·licitar la residència permanent en aquest enllaç.

Autorització per residir
sense treballar
Els ciutadans de països de la Unió Europea no necessiten visat per entrar al país i
hi poden romandre fins a 90 dies en la categoria de residents transitoris, i es pot
prorrogar per un altre període de 90 dies més.
No obstant això, si l'entrada al país té per objecte establir-s'hi, hauran de quedar
enquadrats en algun dels supòsits d'admissió enumerats als articles 22 (residencia
permanent), 23 (residencia temporaria) i 24 (residencia transitoria) de la Llei
25.871, de migracions.
Un cop efectuada l'entrada al país, caldrà sol·licitar l'autorització de residència
corresponent. A aquest efectes, dins del període de 10 dies previs a la finalització
del període autoritzat d’estada (període de residencia transitoria), caldrà sol·licitar el
canvi de categoria migratòria (de residencia transitoria a residencia temporaria com
a rendista) i poder iniciar així una activitat econòmica per compte propi a
l'Argentina, d'acord amb el que preveu l'article 23. d de la Llei 25.871.
De d’aquest enllaç accedireu a la informació específica corresponent a la sol·licitud
de canvi de categoria migratòria.
No obstant això, a l'hora d'iniciar l'activitat econòmica per compte propi a l'Argentina
caldrà disposar de la en la categoria de rendista
Accediràs a informació sobre reglamentació, requisits i documentació que cal
presentar clicant a aquest enllaç (cal triar l’opció Rentista). Des de l'enllaç indicat
podràs descarregar el fulletó informatiu sobre el procediment publicat per
la Dirección Nacional de Migraciones.

“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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1. Característiques orientatives del Cal sol·licitar cita prèvia (turno) telemàticament. Accés a la sol·licitud de torn. En
procediment
aquest procés es pot triar l'oficina de presentació de la documentació.
La sol·licitud l’ha de formular el mateix treballador en el Departamento de Gestión
de Tràmites NO MERCOSUR de la Dirección Nacional de Migraciones o bé en
alguna de les seves delegacions a l'interior del país.
1.1. Documentació que cal presentar
●

Identitat: cèdula d'Identitat, passaport o certificat de nacionalitat amb foto,
originals. Aquests documents hauran de trobar vigents, en bon estat de
conservació i amb un joc de fotocòpies complet inclosos fulls en blanc.

●

Certificat d'antecedents penals argentins: Emès per Registro Nacional de
Reincidencia o Policia Federal Argentina. Només exigible majors de 16 anys.

●

Certificat que acrediti fefaentment que no registra condemnes anteriors ni
processos penals en curs: emès per les autoritats competents dels països on
hagi residit per un termini superior a un (1) any, durant el transcurs dels
darrers tres (3) anys. Només exigible majors de 16 (setze) anys.

●

Declaració jurada: de carència d'antecedents penals en altres països, (serà
confeccionada en migracions al moment de la sol·licitud de residència).

●

Ingrés: segell d'ingrés al país estampat en el document de viatge o a la targeta
migratòria.

●

Certificat de domicili o una factura d'algun servei públic al seu nom (ABL, llum,
aigua o gas).

●

Dues fotos 4x4 color (hauran de ser actuals, preses de front, de mig bust, amb
el cap totalment descobert, color, amb fons uniforme blanc i llis, permetent
apreciar fidelment i en tota la seva plenitud els trets facials del seu titular al
moment de realitzar el tràmit).

●

Haurà d'acreditar davant la Dirección Nacional de Migraciones l'origen dels
fons i el seu ingrés al país, per mitjà d'institucions bancàries o financeres
autoritzades pel Banco Central de la República Argentina.

●

Així mateix, haurà de provar que la suma de les rendes que percebi resulta
suficient per atendre la seva manutenció i la del seu grup familiar primari. Als
fins d'atorgar la residència, es tindran en compte les disposicions de la Llei Nº
25.246, sobre Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo. Per tal
de poder accedir a una residència temporal en caràcter de rendista, la suma
mínim requerit és de 8.000 pesos argentins.

1.2. Advertències importants sobre el procediment
●

Tota documentació expedida a l'estranger haurà de comptar amb la
legalització del Consolat Argentí, situat al país emissor del document, del
Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto, o
postil·lat, si el país hagués ratificat el Conveni de l'Haia.

●

Sense perjudici del que disposen els acords o convencions internacionals
vigents, tota documentació expedida per les representacions consulars en el
territori nacional, haurà de comptar amb la legalització del Ministerio de
Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto, excepto MERCOSUR.

●

Tota documentació expedida en idioma estranger haurà de comptar amb la
traducció al castellà efectuada per Traductor Públic Nacional (Art. 6è Llei

“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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20.305) i legalitzada pel Col·legi de Traductors.
●

La documentació a presentar ha de ser original i anar acompanyada de la
seva respectiva fotocòpia, per tal de procedir a la seva certificació. La
Dirección Nacional de Migraciones podrà sol·licitar, si així ho considerés
necessari, documentació addicional a la detallada.

1.3. Característiques de l’autorització de residencia temporaria
L'autorització de residencia temporaria és per un màxim de tres (3) anys
prorrogables, amb entrades i sortides múltiples, amb permís per treballar sota
relació de dependent.
●

Es podrà sol·licitar la residència permanent quan s'hagi tingut residencia
temporaria per tres (3) anys consecutius.

●

Els estrangers admesos al país com a residentes temporarios podran
romandre a l'Argentina durant el termini de permanència autoritzat, amb les
seves pròrrogues degudes, i hauran d'abandonar el país quan expiri el termini
esmentat. L’article 51 de la Ley de Migraciones (núm. 25.871) estableix que
els estrangers autoritzats com a residentes temporarios podran desenvolupar
activitats econòmiques per compte propi o compte d’a ltri durant el període de
vigència de la seva autorització.

●

L'Estat garanteix el dret de reunificació familiar dels immigrants amb els seus
pares, cònjuges, fills solters menors o fills grans discapacitats.

2. Reagrupament dels familiars de Les persones titulars d’una autorització de podran reagrupar els seus familiars a
persones amb residencia
l’Argentina, en concret:
temporaria
● El cònjuge.
●

Els progenitors.

●

Els fills solters menor de 18 anys no emancipats.

●

El fills majors d’edat amb capacitats diferents.

Des d’aquest enllaç accedireu a la informació sobre els requisits i la documentació
necessària per sol·licitar la residència per reagrupament familiar (cal seleccionar
l’opció Reunificación familiar temporaria).
3. Residència permanent

Els ciutadans espanyols que acreditin trobar-se en situació de residencia temporaria
durant un període continuat de tres (3) anys i compleixin la resta de requisits
determinats per la Dirección Nacional de Migraciones podran accedir a la condició
de resident permanent.
L’article 22 de la Llei 25.871 ( decret 616/2010) estableix altres supòsits d’accés a
la condició de resident permanent diferents de l’indicat anteriorment.
Es pot trobar més informació sobre els requisits i la documentació necessària per
sol·licitar la residència permanent en aquest enllaç.

Identificació com a

“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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estranger
Poden obtenir el document nacional d'identitat (DNI) els estrangers amb residencia
permanent o temporaria per una durada d'un any o més.
Els residents permanents o temporarios han d'iniciar el tràmit en un termini de 60
dies a comptar des de la notificació de l'acte de concessió de la seva residència o
del seu ingrés al país, davant de la Dirección Nacional de Migraciones .
Existeixen dues modalitats per obtenir el document nacional d’i dentitat:

1. Requisits per tramitar el DNI
original per primera vegada

●

Finestreta única . Les persones que tramiten la seva primera autorització de
residència a l'Argentina poden sol·licitar el DNI en forma conjunta amb el
tràmit de residència a les oficines habilitades a tal efecte per la Dirección
Nacional de Migraciones i rebre'l al seu domicili. És l'adequat per a aquells
estrangers que no tenen residència permanent o temporaria vigent al país
.

●

Tradicional . Els estrangers que ja tenen la residència permanent o temporal
vigent a l’Argentina, podran sol·licitar el DNI davant les oficines dels registres
civils del país o als centres de documentació r àpida habilitats per a aquesta
finalitat per la Dirección Nacional de Migraciones . En ambdós casos es rebrà
al seu domicili.

●

S’ha d'acreditar la identitat amb document vàlid i vigent (passaport o certificat
de nacionalitat per a tots els països, cèdula d'identitat només per als Estats
membres i associats al MERCOSUR).

●

Document acreditatiu de la radicació temporal (amb un mínim de 60 dies de
vigència al moment de presentar-se a fer el tràmit) o permanent expedit per la
Direcció Nacional de Migraciones .

●

En el cas dels menors de 16 anys, s’ha de presentar partida de naixement. Ha
d'estar legalitzada mitjançant postil·la, visat del Consolat Argentí al país
emissor del document o Consolat del país emissor a l’Argentina (només per
països membres i estats associats el MERCOSUR).

Pots accedir a la informació actualitzada sobre la documentació que cal presentar
i les taxes requerides clicant en aquest enllaç .
Cal sol·licitar cita prèvia telemàticament. Accés a la sol·licitud de torn . En aquest
procés es pot triar l'oficina de presentació de la documentació.
2. Requisits per tramitar el DNI
amb visa consular

El DNI amb visa consular s’expedeix per a estrangers que ingressin al país amb un
visat de residència permanent o temporal tramitada en un Consolat Argentí a
l'exterior , i els requisits per tramitar-lo són:
●

Passaport vigent en el qual consti el visat consular i el segell d'ingrés al país .
Si s'hagués ingressat amb cèdula d'identitat ( països MERCOSUR ) ha
d'adjuntar aquesta c èdula i el permís d'ingrés amb la visa corresponent i
segell d'ingrés al país . En ambdós casos s'haurà de verificar que la categoria
d'ingrés i el termini de permanència autoritzats per l'inspector migratori es
corresponguin amb els autoritzats en la visa .

●

S’ha d'acreditar la identitat amb document vàlid i vigent (passaport o certificat
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de nacionalitat per a tots els països, cèdula d'identitat només per als Estats
membres i associats al MERCOSUR).
Es pot trobar més informació sobre la tramitació del DNI amb visa consular en
aquest enllaç.
3. Tramitació del passaport
conjuntament amb el DNI

Es podrà tramitar el passaport conjuntament amb el DNI a aquells estrangers que
resideixen a l’Argentina en els següents supòsits:
3.1. Passaport per a estrangers
3.1.1. Cònjuge o vidu de ciutadà argentí
Requisits:
●

Document Nacional d’Identitat.

●

Certificació expedida per l’autoritat consular que correspongui a la seva
nacionalitat en la qual consti la pèrdua de la mateixa, o el motiu que van
impedir a aquesta autoritat estendre el passaport a l’interessat.

●

Certificat de la partida de naixement, de matrimoni i de defunció, si fos
necessari, o llibreta de matrimoni on consti la inscripció del mateix, només
quan l’acte es trobi degudament inscrit a l’Argentina, o en el seu defecte,
testimoni o certificat de la partida de naixement i matrimoni estrangeres
traduïdes a l’i dioma castellà amb legalització del Col·legi de Traductors.

●

Llibreta Cívica, o de enrolamiento o Documento Nacional d’identitat del
cònjuge, o carta de ciutadania del cònjuge, als efectes d’acreditar la
nacionalitat argentina del mateix.

●

Certificat expedit per la Dirección Nacional de Migraciones que acrediti la seva
residència legal.

3.1.2. Menors de 18 anys d’edat nascuts a l’e stranger, fills de pare o mare
argentins o adoptats per ciutadans argentins.
Requisits:
●

Document Nacional d’Identitat.

●

Certificat o testimoni de naixement, i en el seu cas testimoni de l’acta
d’adopció.

●

Llibreta o certificat de enrolamiento o llibreta cívica, Document Nacional
d’Identitat o certificat de naixement o carta de ciutadania, segons
correspongui, del progenitor o adoptant, als efectes d’acreditar la nacionalitat
argentina dels mateixos.

3.2. Passaport especial per a estrangers
●

En cas que l’estranger sigui originari de països que no tinguin representació
diplomàtica o consular i no tinguin encomanada la protecció dels seus
nacionals a representants d’altre nació.

●

En cas dels apàtrides.

●

En cas que a l’estranger li resulti impossible obtenir la documentació
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necessària per a viatjar a l’exterior en la representació consular respectiva.
●

En cas que a l’estranger li resulti aplicable la Convenció Relativa a l’Estatut de
Refugiats i disposicions concordants.

El passaport especial per a estrangers és individual i té una vigència d’un any. S’ha
d’acompanyar sempre del DNI.
Es pot trobar més informació de la tramitació conjunta del passaport i el DNI en
aquest enllaç.
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