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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

Canberra (capital), Adelaida , Brisbane , Melbourne , Perth , Sydney

Idiomes i moneda

Idiomes: Anglès.
Moneda:
Dòlar australià. Et recomanem que verifiquis el tipus de canvi amb l'euro (a títol
orientatiu, pots trobar informació clicant aquí ).

Estructura política

Dades facilitades per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea
Austràlia és un estat federal democràtic pel que fa al seu sistema de govern.
El poder executiu el formen el cap de l'Estat i el cap del Govern. El cap d'Estat és el
monarca d'Austràlia (oficialment designat així des del 1973), que coincideix amb el
monarca d'Anglaterra, com a la resta dels 15 regnes de la Commonwealth. El
monarca és representat al país per un governador general, figura que és designada
pel monarca britànic d'acord amb el primer ministre del país. El monarca britànic, a
través del governador general, no té un poder real i la seva funció de regent és
simbòlica. Entre les seves atribucions consta el nomenament del primer ministre i
també el nomenament d'ambaixadors, ministres i jutges. A la pràctica, un gabinet
presidit pel primer ministre, que és al seu torn el dirigent del partit amb majoria en el
Parlament, decideix sobre la política federal. Les funcions del governador general
són essencialment de tipus simbòlic i representatiu, i els seus actes han de ser
referendats pel Govern federal o federat competent segons la matèria. Formalment
és el cap de les forces armades i té competències per dissoldre el Parlament, fet
que només s'ha donat en una ocasió en la història parlamentària australiana.
El primer ministre d'Austràlia és el líder del Gabinet i també el cap del Govern. Els
membres del Govern són nomenats pel primer ministre d'entre els diputats del
Parlament, i són designats formalment pel governador general com a ministres del
Govern.
El poder legislatiu recau en el Parlament federal bicameral, format per un Senat (76
membres, elegits per representació proporcional per a períodes de 6 anys, i una
Cambra de Representants (150 membres, elegits per 3 anys en districtes electorals
unipersonals). El Senat té més poder que altres cambres altes que reprodueixen el
model de Westminster; pot bloquejar legislació que provingui de la cambra baixa i
també pot fer caure el Govern. El partit o la coalició de partits que aconsegueix la
confiança d'una majoria de membres de la Cambra de Representants constitueix el
Govern.
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Cada estat i territori d'Austràlia té el seu propi tribunal suprem pel que fa al poder
judicial. A més, existeix l'Alt Tribunal d'Austràlia, on els ciutadans australians poden
apel·lar després d'haver passat pel tribunal suprem del seu estat.
Organització territorial

Dades facilitades per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea
Austràlia constitueix el continent més petit del món, però el sisè país més petit del
món, i la seva població es concentra sobretot a les costes del sud i el sud-est.
Austràlia és un estat federal i format per sis estats i dos territoris: Austràlia
Meridional, Austràlia Occidental, Nova Gal·les del Sud, Queensland, Tasmània,
Victòria, el Territori del Nord i el Territori Federal de la Capital. Cada estat, a
excepció de Queensland, que només té una cambra, compta amb un sistema
governamental de caràcter bicameral. Un governador representa la sobirania
britànica a cadascun dels estats; les autoritats governamentals locals s'encarreguen
de l'organització urbana.
Els estats són governs autònoms (fins i tot tenen les seves pròpies constitucions)
excepte en certes atribucions clarament definides per la Constitució australiana i
que són competència de l'Estat central. El Govern federal compta, a la pràctica, amb
almenys un ministre de cada estat. Escau destacar que, tot i l'àmplia autonomia dels
estats federals, Austràlia és políticament molt estable.

Indicadors
socioeconòmics
Població total

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

Any

2012

2013

2014

2015

Nombre

22.728.254

23.117.353

23.464.086

23.781.169

Migració neta

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

Any

2002

2007

2012

En xifres absolutes

575.104

1.132.688

1.023.107

Percentatge sobre la població*

2,93 %

5,44 %

4,50%

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

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

Any

2012

2013

2015

2015

Import

67.646 $

67.652 $

61.996 $

56.311 $

Taxa d'atur

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

Any

2011

2012

2013

2014

Percentatge

5,1 %

5,2 %

5,7 %

6%

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*

1.537.477.830.481 $

Creixement
percentual*

3,63%

2013

2014

2015

1.563.950.95 1.454.675.47 1.339.140.
9.270 $
9.666 $
527.498 $
2,44%

2,50%

2,24%

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

Ind.(2)

Serv.(3)

2%

28%

69%

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

2%

27%

71%

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

2%

27%

70%
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Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

3%

26%

72%

* 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’altres, 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 del temps mitjà per a iniciar un negoci Banc Mundial ha estat la següent:

Any

2012

2013

2014

2015

2016

Dies

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

Informació general

Entitats de representació i acolliment

Ambaixades

Ambaixada d'Espanya a Canberra
●

Pàgina web

Ambaixada d’Austràlia a Madrid
L'ambaixada, com a representació oficial d'Austràlia, abasta amb les seves activitats
tots els temes relacionats amb la diplomàcia entre ambdós governs.
●

Pàgina web

Consolats
Consolats Generals d’Espanya a Austràlia

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

Ubicació i contacte

●

Pàgina web

A Melbourne: Demarcació consular
●

Ubicació i contacte

●

Pàgina web

Consolat Honorari d’Austràlia a Barcelona
●

Ubicació i contacte

Serveis consulars: En tractar-se d’un Consolat honorari, tan sols dona informació.
Pel que fa als tràmits de visats, cal que t’adrecis a l’A mbaixada d’Austràlia a
Madrid.

Oficines públiques
catalanes
Dades facilitades per la Secretaría d'Afers Exteriors i de la Unió Europea
ACCIÓ Agència per la
competitivitat de l’e mpresa

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 Sidney (àmbit d’actuació: Austràlia i Nova Zelanda)
●

Ubicació i contacte

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

Les comunitats catalanes de l'exterior (CCE) són entitats privades constituïdes per
catalans o catalanòfils arreu del món (casals, associacions, centres catalans,
agrupacions acadèmiques i empresarials, etc.) que la Generalitat de Catalunya ha
reconegut a través d'un acord del Govern, amb la sol·licitud prèvia de l'entitat, i
d'acord amb la Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb les comunitats
catalanes de l'exterior.
Les comunitats catalanes de l'exterior compleixen un paper fonamental a l'hora de
projectar Catalunya al món: donen a conèixer el país i la cultura i llengua catalana
arreu. A més, les CCE contribueixen a crear un teixit associatiu a la zona on estan
establertes i, amb les activitats que organitzen i les relacions que estableixen,
exerceixen de difusors civils de Catalunya.
Alguna d'aquestes entitats, lligant amb l'esperit que en va originar la creació, han
reaccionat a les demandes dels catalans i catalanes que estan interessats a emigrar
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als seus països d'ubicació. En aquest sentit, en alguns casos es pot trobar
informació d'interès i caràcter local, a les seves pàgines web.
Casal Català de Victòria
●

247-251 Flinders Lane, 3000 Melbourne VIC

●

ccvictoria@ccvictoria.cat

●

Pàgina web

●

Enllaç directe a informació d'interès per a nouvinguts

Casal Català de New South Wales

Catalans al món

●

2195 Pittwater Road, NSW 2105-Church Point

●

hola@casalcatalansw.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 a Austràlia:
●

Adelaide

●

Brisbane

●

Cairns

●

Canberra

●

Gold Coast

●

Melbourne

●

Newcastle

●

Perth

●

Sydney

●

Tasmània

Informació sobre
tràmits

Validesa de documents i títols

Canvi del permís de
conduir

El permís de conducció espanyol és pot bescanviar a Austràlia, i és obligatori fer
aquest bescanvi a la majoria dels estats o territoris abans de 3 mesos des de la data
d'arribada al país. Per fer-ho, s'ha d'anar a l'oficina competent en matèria de trànsit
de l'estat o territori on es resideix, la qual pot tenir diferents denominacions segons

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
MónCat revisa periòdicament l’actualitat de la informació publicada al portal, però atès que aquesta depèn en cada cas de l’administració i/o país
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l'estat o territori. Es pot consultar una llista d'aquestes oficines i els requisits
concrets exigits per al bescanvi aquí.
En tots els casos, els espanyols tenen l'avantatge d'estar exempts de la prova de
coneixements i de la prova pràctica de conducció. Del que no estan exempts és de
presentar una traducció a l'anglès del permís de conducció espanyol, però el
Departament d'Immigració i Ciutadania (Department of Immigration and Citizenship)
del Govern australià ofereix un servei gratuït de traducció d'aquest permís per als
nous ciutadans, que es pot consultar aquí.
Els espanyols no residents a Austràlia poden circular pel país amb el permís de
conducció espanyol durant 3 mesos, sempre que l'acompanyin amb el permís
internacional de conducció.
Tramitació del permís internacional: a l'Estat espanyol, 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 a l'imprès a través d'aquest enllaç).

●

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

●

Una fotografia actualitzada de 32 per 28 mil·límetres, en color.

●

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

El permís internacional de conducció en si mateix té una validesa màxima d'un any,
però a Austràlia no se li dóna cap validesa a partir dels 3 mesos des de la data
d'entrada al país, moment en què el bescanvi del permís de conducció original és
obligatori.
La competència per emetre permisos de conducció a Austràlia pertany als governs
dels diferents estats i territoris, així doncs qualsevol permís de conducció lliurat per
un d'aquests governs és propi d'aquest estat o territori, ja que no hi ha un model
nacional de permís de conduir. Això no obsta perquè el seu posseïdor pugui conduir
per tot el territori australià. Només si es canvia de lloc de residència a un altre estat
o territori, l'interessat ha de bescanviar el permís de conducció pel propi del nou lloc
de residència abans de 3 mesos des del trasllat, la qual cosa s'obté en general en
un sol dia i sense cap cost econòmic.

Homologació de títols
Per homologar o convalidar (migration skills assessment) títols acadèmics
estrangers a Austràlia, s'ha de trobar el centre responsable de fer el tràmit. El
següent enllaç conté una relació de totes les titulacions i de l'organisme encarregat
de fer l'avaluació.
La següent llista inclou totes les autoritats que fan les avaluacions de competències.
Els sol·licitants han de posar-se en contacte amb les autoritats següents, segons la
titulació, per obtenir l'avaluació de competències:
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●

Architects Accreditation Council of Australia (AACA)

●

Australian Association of Social Workers (AASW)

●

Australasian College of Physical Scientists and Engineers in Medicine
(ACPSEM)

●

Australian Computer Society (ACS)

●

Australian Dental Council (ADC)

●

Australian Institute of Management (AIM)

●

Australian Institute of Medical Scientists (AIMS)

●

Australian Institute of Quantity Surveyors (AIQS)

●

Australian Institute of Radiography (AIR)

●

Australian Institute of Teaching and School Leadership (AITSL)

●

Australian Community Workers Association (ACWA)

●

Australian Maritime Safety Authority (AMSA)

●

Australian Nursing and Midwifery Accreditation Council (ANMAC)

●

Australian and New Zealand Osteopathic Council (ANZOC)

●

Australian and New Zealand Podiatry Accreditation Council (ANZPAC)

●

Australian and New Zealand Society of Nuclear Medicine (ANZSNM)

●

Australian Pharmacy Council (APharmC)

●

Australian Physiotherapy Council (APC)

●

Australian Psychological Society (APS)

●

Australasian Veterinary Boards Council (AVBC)

●

Certified Practising Accountants of Australia (CPAA)

●

Chinese Medicine Board of Australia (CMBA)

●

Council on Chiropractic Education Australasia (CCEA)

●

Civil Aviation Safety Authority (CASA)

●

Dietitians Association of Australia (DAA)

●

Institute of Chartered Accountants in Australia (ICAA)

●

Medical Board of Australia (MBA)

●

National Accreditation Authority for Translators and Interpreters (NAATI)

●

Occupational Therapy Council (OTC)

●

Optometry Council of Australia and New Zealand (OCANZ)

●

Institute of Public Accountants (IPA)

●

Speech Pathology Association of Australia (SPA)

●

State Legal Admissions Authority

●

Trades Recognition Australia (TRA)

●

Vocational Education and Training Assessment Services (VETASSESS)

Tot depenent de cada organització o entitat, els documents que s'han de presentar
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poden variar. En algun cas es pot sol·licitar la superació d'exàmens per comprovar i
convalidar els coneixements o l'experiència professional.
L'organització o entitat que ha homologat el títol ha d'emetre una carta d'avaluació
anomenada letter of assessment.
Si la homologació del títol ha de tenir efectes lectius, són les universitats i les altres
institucions educatives que s'encarreguen d'avaluar les qualificacions per procedir a
l'admissió.
En aquest enllaç trobaràs informació de com presentar la sol·licitud per estudiar.

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 Australia són països signants d’aquest Conveni.
Què cal saber abans d’iniciar el
procés de legalització

●

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

●

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

●

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

●

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

●

Hi ha alguns convenis internacionals que determinen l’e xempció de
legalització per alguns documents (per exemple, les actes de naixement,
matrimoni o defunció, de les quals es pot demanar una certificació
internacional al registre civil). La llista de convenis es pot consultar
clicant aquí.

●

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

“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.”

Austràlia

10/35
08 de gener de 2023

document.

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.

●

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.

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.

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

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).

On i com s’han de postil·lar els
documents que requereixen

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
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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 Jusitícia
● C/ de Garcilaso, 123, 08018 Barcelona, 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 Suprem
● 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
●

93 317 48 00

●

info@catalunya.notariado.org

●

Pàg. web
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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
Cal saber que la traducció jurada ha d'estar feta per un traductor o intèrpret jurat
nomenat per l'organisme que determini la legislació de cada estat, per tal que el
document oficial traduït tingui efectivitat legal a l'organisme de destinació.
Qualsevol document en un idioma diferent de l'anglès ha d'anar acompanyat d'una
traducció certificada d'anglès.
Un traductor a Austràlia ha d'estar acreditat per l'Autoritat Nacional d'Acreditació de
Traductors i Intèrprets NAATI.
A Austràlia, la noció de traducció jurada no existeix. No obstant això, és possible
que es demani una traducció certificada (certified translation) o notarial (notarized
translation). La traducció certificada és una traducció acompanyada d'una carta
(afidàvit o certificate of accurac) datada y signada per un traductor o una agència de
traducció en la qual és testifica que la traducció realitzada es conforme a l'original.
Aquesta carta pot ser signada, si és necessari, en presència d'un notari per conferir
un caràcter més oficial a la traducció.
Els traductors o intèrprets jurats d'anglès són els únics autoritzats pel Ministeri
d'Assumptes Exteriors i Cooperació (MAEC) per signar traduccions d'espanyol a
l'anglès amb el seu segell de traductor jurat. Actuen com a notaris, donant fe pública
de la traducció.
El MAEC, a la seva pàgina web, manté la llista actualitzada de traductors intèrprets
jurats.

Informació sobre
tràmits

Escolarització i sanitat

Escolarització
obligatòria

El Departament d'Educació del Govern australià és el responsable de les polítiques i
dels programes nacionals pel que fa a l'educació. L'estructura del sistema
educatiu s'organitza en quatre etapes i presenta algunes variacions entre els sis
estats i els dos territoris:
●

Educació preescolar. No és obligatòria. Consta de dues etapes: Jardí
d'infància.Preparatori o kindergarten. S'hi poden inscriure els alumnes de 4
anys i se'ls prepara per a l'accés a l'educació primària.

●

Educació primària. És obligatòria. Té una durada de 7 cursos, des dels 5 als
12 anys.
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●

Educació secundària. Es divideix en dues etapes: Junior Secondary School.
És obligatòria. Té una durada de 3 cursos, des dels 13 als 15 anys. Hi ha la
possibilitat de accedir a la formació professional el darrer curs.High School. No
és obligatòria. Té una durada de 2 cursos i es divideix en dues branques:
Ensenyament secundari o batxillerat. Permet accedir a l'ensenyament
universitari.Vocational Education o formació professional.

●

Educació superior. Les titulacions que ofereix l'ensenyament superior són:
Títol d'associat. Té una durada de 2 anys. S'hi pot accedir tant des de
l'ensenyament secundari com des de la formació professional. Consisteix en
una formació específica d'una matèria concreta.Llicenciatura o títol de grau. Té
una durada de 3 anys. S'hi pot accedir tant des de l'ensenyament secundari
com des de la formació professional.Llicenciatura amb honors. Té una durada
de 4 anys. S'hi pot accedir tant des de l'ensenyament secundari com des de la
formació professional. Si l'estudiant obté molt bons resultats, el centre
educatiu permet matricular-se, un cop obtinguda la llicenciatura, per 1 any més
i així obtenir una graduació amb honors.Certificat de grau. Té una durada de 6
mesos. S'hi accedeix des de la llicenciatura. Desenvolupa coneixements
adquirits o nous coneixements.Diploma de grau. Té una durada d'1 any. S'hi
accedeix des de la llicenciatura. Són estudis altament especialitzats.Màster.
Té una durada d'1 o 2 anys. S'hi accedeix des de la llicenciatura, segons si s'hi
accedeix des de la llicenciatura amb honors (1 any) o des de la llicenciatura (2
anys).Doctorat. Té una durada de 3 anys. S'hi accedeix a partir de l'obtenció
d'un màster.

Característiques:
●

L'escolarització obligatòria i gratuïta té una durada de 13 anys. Comprèn des
del darrer any de l'educació preescolar fins als tres primers anys d'educació
secundària i és obligatòria com a mínim fins als 16 anys d'edat.

●

Els alumnes internacionals han de matricular-se a escoles que,
obligatòriament han d'estar registrades al registre estatal d'institucions i cursos
per a estudiants estrangers CRICOS.

●

Els estudiants estrangers residents legals tenen accés al sistema educatiu
públic australià.

La pàgina web del Govern australià anomenada “Futur sense límits Studyinaustralia” ofereix informació exhaustiva, en idioma espanyol, per a alumnes
internacionals pel que fa a institucions, cursos, beques o qüestions pràctiques com
ara estudiar i viure a Austràlia.

Cobertura sanitària
L'assistència sanitària a Austràlia és dual, pública i privada:
●

La part pública està constituïda per Medicare Australia (enllaç a la seva pàgina
web), depenent del Department of Human Services del Govern australià.

●

La part privada està constituïda per les diferents companyies asseguradores
privades establertes al país.

Pel que fa a la part pública, aquesta cobertura només es presta als australians de
nacionalitat, tret que:
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●

Es tracti d'un resident permanent o que estigui a punt de ser-ho.

●

Es tracti d'un nacional de Nova Zelanda, Bèlgica, Eslovènia, Finlàndia, Irlanda,
Itàlia, Malta, Noruega, Països Baixos, Regne Unit o Suècia.

●

Hagi residit a Austràlia un mínim de 2 anys.

Qui es trobi en algun d'aquests casos, pot inscriure's a Medicare emplenant una
sol·licitud i presentant-la, juntament amb la resta de la documentació requerida (es
pot descarregar la sol·licitud i consultar la resta de requisits aquí), a la corresponent
oficina de Medicare existent a cadascun dels estats i territoris (es poden consultar
aquí).
Qui no es trobi en algun d'aquests casos, ha de contractar una assegurança
privada. Pel que fa als estudiants, estan obligats a contractar una assegurança
privada abans de l'obtenció del visat, i aquesta assegurança ha de pertànyer al
sistema de l'Overseas Students Health Cover (OSHC) (més informació aquí).
Medicare cobreix les prestacions següents:
●

Consultes amb metges generals i especialistes.

●

Proves mèdiques necessàries per al diagnòstic d'una malaltia.

●

Exàmens oftalmològics.

●

Operacions quirúrgiques necessàries per al tractament d'una malaltia, sempre
que siguin prescrites per un metge especialista i no siguin per motius estètics
exclusivament.

●

Material mèdic necessari per al tractament de malalties cròniques.

Però no cobreix aquestes altres:
●

Servei d'ambulància.

●

La major part dels serveis odontològics.

●

Tractaments de fisioteràpia.

●

Ulleres.

●

Podologia.

●

Quiropràctica.

●

L'internament a un hospital privat.

Quan algú és ingressat a un hospital públic, se li pregunta si vol ser considerat un
public patient (pacient públic). Si la resposta és afirmativa, la consulta la fa un
metge acreditat per Medicare i el pacient no ha de fer cap pagament a l'hospital. En
cas contrari, si opta per ser considerat un private patient (pacient privat), el pacient
pot escollir metge, però Medicare només es fa càrrec del 75% de les despeses. Si
vol que li reemborsin la resta de les despeses, ha de comptar amb una assegurança
privada complementària.
De forma automàtica i obligatòria, tot treballador és donat d'alta a Medicare i rep
una targeta, la Medicare card. El Govern australià regula les tarifes de Medicare,
però els metges són lliures de cobrar més pels seus serveis del que s'estableix per
llei.
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Pel que fa als medicaments, el Govern australià ofereix el Pharmaceutical Benefits
Scheme (PBS) (més informació aquí) per ajudar a aquells que sobrepassin un cert
llindar anual de despesa en medicines anomenat PBS Safety Net.
Medicare es finança mitjançant una cotització de l'1,5% del salari de cada
treballador, que se li retè directament, tot i que les persones amb un nivell alt
d'ingressos cotitzen el 2,5%.
Pel que fa a la part privada, el Govern australià recomana encaridament que es
completi la cobertura prestada per Medicare amb una assegurança mèdica privada,
per la qual cosa ofereix diferents incentius econòmics i fiscals.
Pel que fa als turistes espanyols de visita a Austràlia, s'ha de tenir en compte que
no existeix cap conveni de la Seguretat Social amb Austràlia en matèria d'atenció
sanitària, per la qual cosa es recomana viatjar amb una assegurança mèdica pròpia
que sigui el més amplia possible, incloent-hi la cobertura de tot tipus de despeses
mèdiques durant l'estada i la repatriació a Espanya en cas de necessitat.

Informació sobre
tràmits

Compte bancari i empresa

Obertura d'un compte
bancari

Les persones estrangeres que vulguin obrir un compte bancari a Austràlia tenen
dues opcions diferents:
1. Durant les sis primeres setmanes d'estada al país, es podrà sol·licitar
l'obertura d'un compte aportant a l'entitat bancària la documentació següent:
Document d'identitat o passaport.Document acreditatiu de disposar d'una
adreça a Austràlia.Aquesta és una possibilitat adient per estades de curta
durada.
2. En el cas de permanències superiors a sis setmanes, els requisits són més
exigents. Se segueix un sistema de punts i es requereix acreditar un mínim de
100 per tal que l'entitat bancària obri un compte. És imprescindible aportar un
document d'identitat amb fotografia.A tall d'exemple, s'indica el valor, en
punts, que representa l'aportació del següents documents:L'aportació de
passaport o certificat de naixement: 70 punts.Permís de conduir internacional
amb fotografia: 40 punts.Targetes d'identificació de caràcter menor (targetes
de crèdit, per exemple): 25 punts.
Els tipus de comptes més comuns a Austràlia són:
●

Savings account. És un compte de dèbit al qual s'hi accedeix mitjançant
caixers automàtics (ATM) o punts de venda electrònics al comerços
(EFTPOS).

●

Crèdit account. És un compte de crèdit.

●

Cheque account. És similar a un compte d'estalvis

Registre d'una
empresa
A Austràlia, existeixen quatre tipus de formes jurídiques que permeten realitzar
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operacions comercials:
●

Empresari individual (sole trader).

●

Societats (partnerships), incloent les de durada limitada. Són associació
d'individus o empreses que porten a terme transaccions comercials com a
associats i obtenen ingressos comuns. Cada associat declararà personalment
la renda obtinguda pel beneficis de la societat en funció de la seva participació
en la societat.

●

Entitats fiduciàries (trust). Comporta l'obligació d'una persona (fideïcomissari)
de mantenir una propietat en benefici d'altres persones.

●

Empreses (companies). Són entitats legals separades dels seus accionistes.
Existeixen dos tipus: public companies i propietary companies”. Cadascuna
d'elles pot ser de responsabilitat limitada (limited by shares) com de
responsabilitat il·limitada (unlimited by share capital).

Per operar en el mercat australià, cal fer el registre corresponent a l'Australian
Bussines Register, on s'obtindrà l'anomenat Australian Bussines Number (ABN).
L'ABN es un número que identifica l'entitat quan porta a terme activitats comercials
amb altres entitats. Té 11 dígits, dels quals els últims nou corresponen a l'Australian
Company Number (ACN), que s'obté en el moment de registrar l'entitat.
Les empreses (Companies) han de registrar-se davant l'Australian Securities and
Investment Commission (ASIC). Un cop efectuat l'acte de registre de l'empresa
s'obtindrà un certificat de registre i el ACN (l'Australian Company Number)
Més informació:
●

Enllaç a l'Australian Buseiness Register per obtenir l'ABN.

●

Enllaç a l'Australian Securities and Investment Commission (ASIC) per obtenir
l'ACN.

Informació sobre
tràmits

Recursos de suport a l'ocupació

Sistema públic
d'intermediació

A Austràlia, el portal anomenat JobSearch és el lloc web del Govern australià que té
la funció de donar suport tant a les persones sol·licitants d'ocupació com als
ocupadors que tinguin la necessitat de cobrir llocs de treball a les seves empreses.
Es tracta d'un servei de caràcter gratuït per a l'usuari, que està finançat íntegrament
pel Govern i administrat pel Departament d'Ocupació.
Concretament, ofereix els serveis següents:
●

Per als treballadors demandants d'ocupació: Inscripció gratuïtaLlocs de treball
en tots els sectors i regions del país. Es fa la cerca clicant aquí.Pàgina
personal pròpia on es pot crear el perfil professional, incloure el currículum i
cercar llocs de treball adequatsInformacions i enllaços d'interès per efectuar la
cerca

●

Per als ocupadors: Inscripció gratuïtaCerca de personal en base als criteris
indicats a l'oferta de treball registradaAlt nivell de publicitat del lloc de treball
ofert a causa del nombre tan elevat d'usuaris que consulten el portalPàgina
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personal per administrar tots els llocs de treball anunciatsTelèfon de suport per
anunciar nous llocs de treball o comprovar l'estat dels pendents de cobrir.
Tanmateix, diferents departaments governamentals ofereixen els serveis següents:
●

El Department of Human Services, a través de Centrelink ofereix un servei de
suport als treballadors per cercar feina. S'hi poden inscriure tots els estrangers
residents. En aquest enllaç pots localitzar l'oficina més propera al teu domicili.

●

Arran de l'aprovació de la Llei del treball just de l'any 2009, el Govern va crear
el portal Fair Work. Es tracta d'una eina que ofereix informació exhaustiva pel
que fa a la normativa laboral australiana. Aquesta informació va adreçada tant
als treballadors com als ocupadors i la gestiona tant la Comissió del Treball
Just com el Defensor del Poble (Ombudsman).

●

El Departament d'Ocupació posa a disposició dels treballadors i dels
ocupadors el portal Job Services Australia. Aquesta eina presta assistència al
sol·licitants d'ocupació més desafavorits, i millora les oportunitats per adquirir
experiència laboral o per satisfer les necessitats de qualificació dels
ocupadors.

Convenis sobre
prestacions socials
Des de l'1 de gener de 2003 està en vigor el Conveni entre Espanya i Austràlia
sobre la Seguretat Social , que coordina les legislacions de la Seguretat Social en
matèria de pensions entre tots dos països.
Les seves disposicions s'apliquen a qualsevol persona que sigui o hagi estat
resident a Austràlia, així com al seu cònjuge, persona a càrrec o supervivent
d'aquesta persona.
Es preveuen les prestacions següents de la Seguretat Social:
●

Prestacions per incapacitat temporal o permanent en casos de malaltia
comuna o accident no laboral.

●

Prestacions per maternitat i risc durant l'embaràs.

●

Prestacions de vellesa, mort i supervivència (auxili per defunció, pensions de
viudetat o orfandat, ajuts a familiars supervivents o indemnitzacions per mort
causada per accident de treball o malaltia professional).

●

Prestacions familiars per fill a càrrec.

●

Prestacions per atur.

●

Accidents de treball i malalties professionals.

En aquests casos, els períodes de cotització necessaris per adquirir el dret a
qualsevol de les prestacions es poden sumar amb independència del país o països
al qual s'hagin computat, sempre que no se superposin, i les prestacions
econòmiques que es meritin (tret de les d'incapacitat temporal, maternitat i risc
durant l'embaràs, atur i prestacions no contributives, que només s'abonaran mentre
els beneficiaris resideixin a Espanya) es podran percebre al país de residència de
l'interessat.
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Cada estat ha d'abonar les seves 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 poden percebre
de cadascun dels estats. 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'Austràlia, aquest organisme és el Department of Human
Services i cal fer el tràmit mitjançant el servei Centrelink International Services
(enllaç a la seva pàgina web).
La data de presentació de la sol·licitud en aquest organisme es considera també la
data de presentació en l'organisme corresponent de l'altre país.
Finalment, cal destacar que no es pot “exportar” la prestació d'atur a Austràlia (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 (veure
l'apartat Legalització de documents oficials), traduït (veure l'apartat Traducció
jurada de documents) i, si escau, homologat (veure l'apartat Homologació de
títols).
En l'àmbit sanitari, l'Agència Reguladora de les Professions de la Salut ( AHPRA)
és l'organisme que coordina les 14 juntes nacionals, les quals estan formades per
associacions de cadascuna de les especialitats, treballen conjuntament amb els
consells nacionals i són les encarregades d'exercir la responsabilitat de regular les
professions incloses en el seu àmbit. En aquest enllaç trobaràs relacionades totes
les autoritats facultades per acreditar.

Informació sobre
tràmits

Informació laboral bàsica

El contracte de treball

El AWA (Australian Workplace Agreement) és el contracte de treball escrit. Un acord
individual entre l'empresari i el treballador, que fixa les condicions de treball i la
remuneració. Tipus de contracte:
●

Ongoing o permanent contract: indefinit que a la vegada podrà ser a temps
complet o a temps parcial.

●

Fix term employment contract: de duració determinada, en aquest cas el
màxim és de 18 mesos, renovable una vegada.

Informació general
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Pots consultar informació general sobre qüestions laborals a l'apartat “Treball Just”
Fair Work de la pàgina web del Defensor del Poble (Ombudsman) clicant aquest en
l'enllaç:
Altres enllaços d'interès:
●

Web sobre treball adreçat a persones immigrants.

●

Web del Departament de Serveis Socials

●

Web del Departament de Serveis Humans

Edat i salari mínims
Edat mínima per treballar
Cada estat i territori té normes diferents sobre l'edat mínima per poder treballar. En
aquest enllaç hi ha resumides les normes sobre l'edat mínima per a cada estat, així
com la forma de contactar amb cada departament per tenir-ne més informació.
Salaris i remuneracions
El salari mínim nacional per als adults a temps complet és de 17,29 $ (11,79 €) per
hora o 656,9 $ (447,91 €) per setmana. Això significa que la majoria dels empleats
en el sistema nacional no han de rebre menys que això. Els eventuals coberts pel
salari mínim nacional reben un extra de aproximadament el 24 %, en funció de la
categoria de la ocupació. Hi ha salaris mínims nacionals especials per als becaris,
aprenents i joves que no tenen cap conveni o acord.
Per consultar els salaris mínims, pots clicar en aquest enllaç.
Hi ha dos salaris mínims nacionals especials per als treballadors amb discapacitat.
Per a més informació, pots clicar en quest enllaç:
La majoria dels empleats estan coberts per un conveni. Per saber si el salari és just
d'acord amb el conveni corresponent, es pot consultar la informació d'aquest enllaç.
Informació general
Pots consultar la informació general sobre qüestions laborals a l'apartat “Treball
Just” (Fair Work) de la pàgina web del Defensor del Poble (Ombudsman) clicant
aquest l'enllaç.
Altres enllaços d'interès:
●

Web sobre treball adreçat a persones immigrants

●

Web del Departament de Serveis Socials

●

Web del Departament de Serveis Humans

Jornada, vacances i
permisos
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Jornada de treball
●

Full-time. La jornada setmanal màxima per als treballadors a temps complet
és de 38 hores

●

Part-time. Per a la resta de treballadores que no siguin a temps complet,
menys de 38 hores

●

Casual. Són treballadors eventuals pagats en funció del nombre d'hores que
treballen. En general, no se'ls garanteix una certa quantitat d'hores de treball
per setmana, però poden treballar en horari regular. Als casuals se'ls paga un
complement, anomenat "casual loading', en lloc d'alguns dels beneficis que
els empleats a temps complet i a temps parcial reben. Per exemple, als
casuals no se'ls paguen en general les vacances anuals o la llicència per
malaltia. Per a més informació sobre casuals pots clicar en aquest enllaç.

●

Quan es calcula el nombre d'hores que un empleat ha treballat per setmana,
s'inclou qualsevol permís retribuït que ha gaudit durant aquest temps, així com
descansos pagats. Però no s'inclouen els descansos o llicències sense sou.

Hores extraordinàries
Un treballador pot negar-se a treballar hores extres si la sol·licitud no és raonable.
Per saber si les hores extres són "raonables", els empresaris han de tenir en
compte les variables que s'especifiquen en aquest enllaç .
La majoria dels laudes i convenis tenen taxes d'increment per retribuir les hores
extra quan es treballen més hores fora de la jornada màxima setmanal. Cal
comprovar el laude o l'acord que s'aplica per conèixer els detalls.
Més informació clicant aquí .
Vacances i dies festius
●

Els treballadors full-time tenen 4 setmanes de vacances anuals pagades per
cada any treballat.

●

Els treballadors part-time tenen una quantitat proporcional de les vacances
anuals, segons les hores de treball.

●

Els casuals no tenen pagades les vacances anuals.

●

Els treballadors per torns (Schiftworkers) tenen dret a 1 setmana extra de
vacances anuals per any.

A més hi ha 10 dies festius a l'any, tot i que el nombre pot variar segons cada estat i
territori. Per veure la llista dels festius de 2014, pots clicar en aquest enllaç .
Permisos
Parental leave. La majoria dels empleats tenen dret a un permís parental no
remunerat. Això inclou la llicència de maternitat (per a les mares), el permís de
paternitat (per als pares i parelles), el permís per adopció i altres tipus de llicència
especial. Cal notificar les dates de llicència parental d'acord amb un procediment.
La informació sobre terminis per fer la comunicació de les llicències la trobaràs en
aquest enllaç .
Les treballadores embarassades tenen dret a una feina segura. Poden sol·licitar
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llicència per malaltia (o les seves parelles poden necessitar un permís per tenir cura
de l'embarassada) o poden sol·licitar la llicència de maternitat especial.
Si una treballadora embarassada vol treballar durant les 6 setmanes abans del part,
el seu empresari pot demanar evidència que és segur per a ella. En algunes
circumstàncies, l'empresari pot exigir que iniciï l'excedència voluntària
anticipadament. Per a més informació sobre la llicència per embaràs, clica aquí .
Els treballadors poden utilitzar la llicència personal per tenir cura d'un familiar
immediat o membre de la família que està malalt, lesionat o que té una emergència
inesperada. També per als treballadors casuals hi ha permís no remunerat per als
cuidadors i per als empleats que han esgotat totes les vacances.
Informació general
Pots consultar la informació general sobre qüestions laborals a l'apartat “Treball
Just” (Fair Work) de la pàgina web del Defensor del Poble (Ombudsman) clicant
aquest l'enllaç
Altres enllaços d'interès:
●

Web sobre treball adreçat a persones immigrants

●

Web del Departament de Serveis Socials

●

Web del Departament de Serveis Humans

Afiliació a la Seguretat
Social i acomiadament
Seguretat Social

El sistema de la Seguretat Social d'Austràlia és diferent a la majoria dels altres
països desenvolupats. El Govern paga pensions a cadascun dels beneficiaris
utilitzant fons generals, en comptes d'utilitzar contribucions pagades per individus i
empresaris a un fons específic de la Seguretat Social. Per aquest motiu, les
pensions que es paguen a Austràlia són sotmeses a anàlisis vinculats amb els
ingressos i les propietats.
El Departament de Serveis Humans DHS, Department of Human Services és el
responsable d'efectuar els pagaments de la Seguretat Social als beneficiaris.
Centrelink. És un ens del Govern que presta una gamma de serveis i prestacions a
la comunitat australiana. Inclou l'ajut a:
●

Les persones de baixos ingressos

●

Les persones jubilades

●

Les persones discapacitades

●

Les persones en recerca d'ocupació

●

Els pares/mares solters i les persones que tenen cura d'altres

●

Altres casos

Des del 31 de gener de 2002 està en vigor el Conveni entre Espanya i Austràlia
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sobre la Seguretat Social. Pots consultar el text íntegre d'aquest Conveni clicant
aquí. Així mateix, en trobaràs un resum informatiu clicant en aquest enllaç.
Servei Públic
d'Ocupació/Acomiadament

1. Servei Públic d'Ocupació El Govern ofereix a tots els estats un servei
d'assisténcia per a la inserció laboral a Austràlia, a través dels Migrant
Resource Centres. Aquests centres proporcionen cursos de preparació per a
la recerca de feina, entrenament en l'idioma anglés, llistats de llocs de treball
(borses de treball) i llocs i consultores d'ocupació. Per accedir a aquests
serveis, cal estar vivint a Austràlia i presentar alguns documents bàsics com
ara el passaport, certificats d'estudi i referéncies laborals.A més, el govern
australià té el seu propi portal de recursos humans especialitzat en la recerca
de feina: l'Australian Job Search.Hi ha dos tipus de prestacions per a
persones desocupades:Youth Allowance : prestació per a desocupats entre
els 16 i els 20 anys (o 15 si és declarat persona independent per Centrelink).
També per a estudiants amb edats entre 16 i 24 anys i als treballadors amb
passantia d'aprenentatge entre les edats de 16 i 24 anys. A les persones
menors de 18 anys que no han completat la secundària generalment se'ls
exigeix que estiguin inscrites, a temps complet, en una institució educativa o
duent a terme una passantia d'aprenentatge o capacitació com a
condició.Newstart Allowance es paga als desocupats entre 21 anys i l'edat de
jubilació. Per obtenir-la la persona ha de ser desocupada i estar disposada a
signar amb Centrelink un acord d'activitats mitjançant el qual es compromet a
dur a terme certes activitats per augmentar les oportunitats d'obtenir
ocupació. Altres condicions per rebre aquest pagament són: ser resident
australià, passar l'examen d'ingressos i la prova d'actius.
2. Acomiadament Un treballador pot ser acomiadat de la seva feina
quan:L'empresari posa fi a la relació laboral.L'empresari renuncia a l'ocupació
del treballador, perí la renúncia ve forçada per la conducta, o una línia de
conducta, de l'empresari.Si el treballador es troba en aquests casos pot
presentar una sol·licitud a la Fair Work Commission si: A) creu que el seu
acomiadament és injust, o B) si creu que el seu acomiadament ha estat per
una raó prohibida.Indemnització: un treballador pot arribar a ser indemnitzat
quan un empresari no necessita més treball d'aquesta persona. Així sol ser
degut a canvis en les necessitats de funcionament dels llocs de treball. Per a
més informació al respecte, pots clicar en aquest enllaç.

Agències privades de col·locació

Informació general

Aquest model funciona molt bé per a treballs poc qualificats, com personal
administratiu, obrers de la construcció i personal de neteja. Per a molta gent, aquest
és el punt de partida per aconseguir una feina ràpidament. Posteriorment l'empresa
usuària pot oferir un contracte indefinit. Aquest és un llistat de les principals
agéncies de treball temporal:
●

Manpower

●

Rantasa

●

REX

●

AVM

●

Adecco

Pots consultar la informació general sobre qüestions laborals a l'apartat "Treball
Just" (Fair Work) de la pàgina web del Defensor del Poble (Ombudsman) clicant
aquest l'enllaç.

“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.”

Austràlia
Altres enllaços d'interés:

●

Web sobre trabajo dirigido a personas inmigrantes

●

Web del Departamento de Servicios Sociales

●

Web del Departamento de Servicios Humanos

23/35
08 de gener de 2023

Drets sindicals
Els sindicats estan registrats a la Commission Fair Work. Pots accedir a la llista de
totes les organitzacions registrades, inclosos sindicats i associacions patronals, a
través d'aquest enllaç.
Tots els empleats tenen el dret d'afiliar-se o no a un sindicat. Ningú no pot ser
pressionat per prendre una decisió sobre unir-se, no unir-se o sortir d'un sindicat. I
un empresari no pot acomiadar un empleat pel fet de pertànyer o no a un sindicat.
L'acció sindical inclou vagues, tancament patronal i works ban (quan el treballador
refusa realitzar una o més de les seves tasques).
Per consultar més informació sobre l'acció sindical a Austràlia, pots clicar aquest
enllaç.
Informació general

Altres enllaços d'interès

Pots consultar la informació general sobre qüestions laborals a l'apartat “Treball
Just” (Fair Work) de la pàgina web del Defensor del Poble (Ombudsman) clicant
aquest l'enllaç
●

Web sobre treball adreçat a persones immigrants

●

Web del Departament de Serveis Socials

●

Web del Departament de Serveis Humans

Informació sobre
tràmits

Sistema d'autoritzacions

Convenis bilaterals

No hi ha cap conveni de doble nacionalitat entre Austràlia i Espanya.
Tampoc no hi ha cap conveni que afecti el sistema d'autoritzacions de residència i
treball.

Visat d'entrada per
turisme
Totes les persones estrangeres, excepte els nacionals de Nova Zelanda, que
vulguin entrar a Austràlia necessiten el visat.
Els ciutadans espanyols que vulguin entrar a Austràlia per motius de turisme o
negocis necessiten:
●

Passaport amb una vigència mínima que permeti la seva estada al país.

●

Visat eVisitor, subclasse 651.
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Targeta de passatger emplenada i signada.

Característiques del visat eVisitor:
●

L' eVisitor és un servei electrònic per a la tramitació de visats en determinats
països, entre els quals Espanya, que és dins del lloc web dels serveis
d'immigració del Govern australià i s'ha de sol·licitar des de fora del país.

●

La sol·licitud de l'eVisitor s'ha de fer almenys dues setmanes abans de la data
prevista del viatge, un cop aprovat s'envia una notificació per correu
electrònic.

●

És important conservar aquesta notificació, ja que es demana per entrar a
Austràlia i hi constarà el número de concessió, la data i les condicions.

●

Permet diferents estades de fins a tres mesos seguits dintre d'un període d'un
any a comptar des de la data de concessió. Està vinculat a un passaport i per
tant s'ha de fer servir el mateix passaport en les diferents entrades al país.

●

El visat és gratuït i no es pot prorrogar.

●

La targeta de passatger és un document d'identificació amb un registre
d'entrades i sortides, i conté informació personal referent a la salut i les
condemnes penals. Tots els viatgers estan obligats a respondre correctament
el qüestionari.

●

La persona sol·licitant no pot haver estat condemnada a una pena superior a
12 mesos.

●

S'han de complir uns requisits de salut, i no tenir tuberculosi en el moment
d'entrada al país.

A la pàgina d' Immigració del Govern Australià trobaràs tota la informació
necessària sobre els requisits i la tramitació per poder visitar el país.

Autorització per
estudiar
Per a estudis d'una durada inferior a tres (3) mesos
Per entrar a Austràlia amb la intenció de cursar estudis d'una durada inferior a tres
(3) mesos, els ciutadans espanyols no necessiten sol·licitar el visat d'estudis; és
suficient amb el visat de turista.
Documents necessaris:
●

Passaport amb una vigència mínima que permeti la teva estada al país

●

Visat eVisitor, subclasse 651

●

Targeta de passatger emplenada i signada

Els requisits són els següents:
●

Els estudis han de ser inferiors a tres (3) mesos.

●

La intenció principal és visitar Austràlia.
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●

S'han de complir els requisits de salut i conducta.

●

Tenir mitjans econòmics suficients per al propi manteniment durant l'estada i
per al retorn al país d'origen.

Si vols veure les característiques orientatives del visat eVisitor 651, visita l'apartat
“Entrada per turisme”.
L' eVisitor és un servei electrònic per a la tramitació de visats a determinats països,
entre els quals Espanya, que és dins del lloc web dels serveis d' immigració del
Govern australià i s'ha de sol·licitar des de fora del país.
Per a estudi d'una durada superior a tres (3) mesos
Per entrar a Austràlia amb la intenció de cursar estudis d'una durada superior a tres
(3) mesos, els ciutadans espanyols necessiten obtenir prèviament el visat d'estudis.
És imprescindible tenir l'admissió al centre educatiu escollit. A Austràlia existeix una
figura anomenada agent/promotor especialitzat en educació. És una persona que
ajuda en tot el procés de sol·licitud d'admissió al centre, de sol·licitud del visat i que
assessora en altres temes, la majoria dels centres tenen diferents agents/promotors
associats. Però, atenció, no és un servei gratuït i no és obligatori fer la sol·licitud a
través d'un agent. També es pot fer personalment en contacte directe amb el centre.
En aquest lloc web se'n pot trobar més informació.
Si la sol·licitud d'inscripció al centre és acceptada, rebràs “ una carta d'oferta”, una
mena de contracte entre la institució i l'alumne en la qual hi consten totes les dades,
condicions i compromisos. És molt important entendre tots els conceptes abans de
signar-la i retornar-la (cal conservar-ne una còpia). Un cop l'oferta és acceptada per
l'estudiant, rebràs la confirmació electrònica d'inscripció (eCoE) en la qual consta la
data d'inici, l'import total i la durada del curs. És un dels documents requerits per
sol·licitar el visat corresponent.
Per anar a estudiar a Austràlia hi ha diferents tipus de visat:
●

ELICOS Independent (Subclase 570).

●

Escoles (Subclase 571).

●

Educació i Capacitació Tècnica/Formació Professional (Subclase 572).

●

Educació Superior (Subclase 573).

●

Postgrau per a investigació (Subclasse 574).

●

Sense Títol (Subclasse 575).

●

Patrocinat per AusAID o pel Ministeri de Defensa (Subclasse 576).

Els requisits generals per a tots els visats són els següents (assegura't de complirlos abans de sol·licitar-lo): Full informatiu visat estudiant.
●

Coneixements de la llengua anglesa, el nivell d'anglès exigit pot variar
depenent de la institució i el visat.

●

Requisits acadèmics que varien també depenent dels estudis escollits i del
visat determinat.

●

Compliment de certs requisits de salut i conducta personal.
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●

Certificat de confirmació d'inscripció en el centre educatiu registrat (CoE).

●

Acreditació de mitjans econòmics suficients per als passatges, el curs i el
manteniment durant l'estada.

●

Cobertura mèdica per a estudiants estrangers (OSHC).

La sol·licitud del visat es fa directament al Departament d'Immigració i protecció de
fronteres.
Característiques orientatives:
●

La concessió del visat no comporta cap mena d'etiqueta al passaport. S'envia
una notificació de concessió per correu postal o electrònic. Aquesta notificació
conté el número de visat, la data de validesa i les condicions. És important
conservar-la per poder entrar al país.

●

Els estudiants estrangers estan obligats a tenir cobertura sanitària mitjançant
una assegurança mèdica durant tota la seva estada al país. A Austràlia hi ha
un sistema especial de cobertura mèdica per als estudiants internacionals
anomenada OSHC, hi ha uns serveis mínims obligatoris. El comprovant del
pagament de l'assegurança és un dels requisits per obtenir el visat
corresponent. Accediràs a més informació al lloc web del Department of
Health (Departament de Salut).

●

La majoria dels visats d'estudiants permeten portar els seus familiars com a
dependents. Per a més informació, visita el lloc web d'immigració australià.

●

Hi ha una iniciativa del Govern australià que reuneix un programa de beques
internacionals de prestigi i beques finançades pel Govern d'Austràlia
destinades a cobrir les necessitats de desenvolupament d'una sèrie de països
socis. El programa es diu Austràlia Awards i en el web s'hi troba informació
sobre el programa.

●

Els centres educatius que s'hi vulguin inscriure han d'estar registrats en el
Commonwealth Registre d'Institucions i Cursos per al Estranger Estudiants
(CRICOS) per poder oferir cursos a estudiants estrangers.

●

Hi ha la possibilitat de canviar de curs, però cal assegurar-se que no canvien
les condicions del visat atorgat, ja que si aquestes varien s'ha de sol·licitar un
visat nou. Més informació.

●

El visat concedit determina la durada de l'autorització d'estada. És important
estar al cas de la data d'expiració, ja que comporta la sortida del país. Si és
necessari prorrogar aquest període, cal posar-se en contacte amb el
Departament d'Immigració.

●

Per norma general, els visats d'estudiants comporten l'autorització per
treballar. El tipus de visat determina les hores autoritzades.

●

L'estudiant està obligat a mantenir les condicions del visat, mantenir
l'assistència al curs i un aprofitament satisfactori.

●

L'estudiant està obligat a notificar el seu domicili al centre d'ensenyament en
un termini de set (7) dies des de la data d'entrada al país.

●

A Austràlia hi ha molts serveis de suport per als estudiants internacionals,
alguns proporcionats per les institucions i d'altres pels departaments
governamentals.

●

Tots els viatgers que entrin a Austràlia han d'emplenar i signar la targeta de
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passatger (IPC). En els serveis de control fronterers es comprova la
documentació i en alguns casos es fa una entrevista rutinària. Si tot és
correcte, s'autoritza l'entrada al país.

Autorització per
treballar per compte
propi
La via més comuna per accedir a un visat que permeti establir-se i realitzar una
activitat per compte propi a Austràlia és l'anomenat Programa d'Innovació
Empresarial i d'Inversió, Business Innovation and Investment (Provisional)
visat: subclass 188.
Aquest visat permet accedir a una autorització de residència i treball per compte
propi de caràcter temporal que permet al titular ser propietari o dirigir un negoci o
una inversió (nou o ja existent) a un estat o un territori australià.
Un cop finalitzat el període de vigència del visat temporal subclass 188, el titular pot
sol·licitar el visat permanent (subclass 888) que li permet establir-se de forma
indefinida al país
Visa temporal subclass188

Es pot accedir al visat (subclasse 188) per tres (3) vies diferents:
●

Bussiness Innovation Stream: per a persones qualificades en l'àmbit
empresarial que volen establir, desenvolupar i administrar un negoci nou o
existent a Austràlia.

●

Investor Stream: per a persones que volen portar a terme una inversió
acreditada d'almenys 1,5 milions de dòlars australians (AUD) en un estat o
territori australià, mantenint el negoci i l'activitat inversora a Austràlia.

●

Significant Investor Stream: per a persones disposades a invertir 5 milions
de dòlars australians (AUD), desenvolupar les inversions a Austràlia i mantenir
el negoci i l'activitat inversora en el país.

El procediment per obtenir el visat s'articula de la manera següent:

Com obtenir la nominació

●

En primer lloc, cal estar “nominat” per les autoritats d'un estat o territori
australià.

●

Un cop obtinguda la “nominació”, cal ser “convidat” a sol·licitar el visat
subclass 188 pel Department of Immigration and Border Protection.

Per poder obtenir la “nominació” cal que l'interessat presenti l'anomenada
manifestació d'interès (expression of interest) mitjançant l'eina informàtica Skill
Select del Department of Immigration and Border Protection.
●

Skill select expression of interest (EOI)Els inversors i treballadors per compte
propi que estiguin interessats a obtenir el Business Innovation and Investment
(Provisional) visat subclass 188 han de formular l'anomenada skill select
expression of interest . En aquesta expressió d'interès cal especificar:La
intenció d'obtenir un visat per establir-se a Austràlia per iniciar o desenvolupar
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un negoci o projecte empresarial nou o ja existent.Si la intenció d'establiment
és per a un estat o territori específic o per a tots els estats i territoris
australians.Un cop registrada la manifestació d'interès, aquesta, podrà ser
examinada per les autoritats dels estats o territoris on s'ha manifestat la
intenció d'establir-se i decidir si ha de “nominar” l'interessat.Les autoritats
estatals i territorials tenen els seus propis criteris per decidir qui nominar. En
alguns casos, les autoritats indicades poden posar-se en contacte amb el
treballador abans de ser nominat per discutir les possibilitats d'ocupació. En
d'altres, l'autoritat espera que el treballador es comuniqui amb ella.Des
d'aquest enllaç trobaràs l'accés als criteris establerts a aquest efecte per a
cada estat o territoriEn cas de ser finalment “nominat”, el Department of
Immigration and Border Protection et farà arribar una invitació per sol·licitar el
visat subclass 188.L'interessat que rebi una invitació disposa d'un termini de
60 dies per sol·licitar el visat en línia. Durant aquest termini l'interessat no pot
modificar la informació que ha introduït en el Skill Select.En el registre de l'
"expressió of interes” (EOI) formulada no cal adjuntar-hi cap documentació de
suport. Només en cas de rebre una invitació per sol·licitar el visat, l'interessat
ha d'incorporar la documentació requerida per les autoritats australianes.Des
d'aquest enllaç trobaràs informació completa sobre el "skill select expression
of interes" (EOI).Des d'aquest enllaç podràs formular la teva "skill select
expressions of interest" (EOI).
Sol·licitud de visat

Requeriments de salut

Les condicions per sol·licitar el visat subclass 188 són:
●

Haver estat nomenat per un govern d'un estat o d'un territori.

●

Haver estat convidat a sol·licitar el visat pel Department of Immigration and
Border Protection.

●

Que el sol·licitant (i els membres de la família que l'acompanyin) compleixin
amb els requisits referits a la salut pública.

●

Que el sol·licitant (i els membres de la família que l'acompanyin) compleixin
amb els requisits de caràcter personal.

●

Complir amb els requisits específics del visat Business Innovation and
Investment , d'acord amb la via d'accés a la qual el sol·licitant es vol acollir.

S'ha d'acreditar el compliment tant per part del sol·licitant com dels familiars que
l'acompanyin. S'admeten certificacions amb una antiguitat màxima de 12 mesos.
En aquest enllaç trobaràs informació detallada sobre els requisits que cal complir en
matèria de salut .

Requeriments de caràcter
personal

●

Cal aportar certificats d'inexistència antecedents policials de tots els països en
què el sol·licitant ha residit 12 mesos o més en els darrers 10 anys, desprès
de complir els 16 anys. Aquest requeriment afecta tant els sol·licitants com els
familiars dels acompanyants.

●

Per a cada persona inclosa en la sol·licitud, de 16 anys d'edat o més, s'ha de
completar l'anomenat formulari 80 de dades personals ( personal particulars
for assessment including character assessment ). En aquest enllaç trobaràs el
formulari esmentat

●

Si ha servit a les forces armades de qualsevol país, calen les còpies
certificades dels documents de registre de servei o baixa militar.
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●

Cal també signar una declaració de conformitat i respecte als valors i a la
forma de vida australiana. En aquest enllaç trobaràs la informació necessària
per fer aquesta declaració ( Australian Values Statement) que ha de ser
incorporada a la sol·licitud de visat.

●

El sol·licitant no ha de tenir cap deute pendent amb les autoritats australianes.

●

Ser menor de 55 anys d'edat. L'estat o territori pot no aplicar aquest requisit si
la teva proposta de negoci representa un benefici econòmic excepcional per a
l'estat de nomenament o territori (també per a l'apartat 2).

●

Haver assolit almenys 65 punts en el test vinculat amb el Skill Select. El
resultat s'obté conseqüència de la valoració dels ítems següents (també per a
l'apartat 2): En aquest enllaç trobaràs les pautes de valoració per determinar
els resultats

●

En dos dels quatre exercicis immediatament anteriors a ser convidats a
formular la sol·licitud, el treballador ha tingut una participació en un negoci
establert o en empreses que tenien almenys 500.000 AUD de volum de
negocis en cadascun d'aquests anys.

●

Tenir la propietat d'almenys un dels següents percentatges del negoci
principal nominat: 51 %, si l'empresa té una facturació de menys de 400.000
AUD per any.30 %, si l'empresa té una facturació de 400.000 AUD o més per
any.10 %, si el negoci és una empresa que cotitza a borsa.

●

Tenir una carrera global de negoci exitosa (també per a l'apartat 2).

●

Tenir un genuí desig de mantenir de forma continuada la direcció i inversió
d'un negoci a Austràlia (els rendiments tributaran d'acord amb la legislació
tributària australiana).

●

Si el negoci principal nominat proporciona serveis professionals, tècnics o
comercials, el sol·licitant ha d'haver passat més de la meitat del seu temps en
la prestació directa d'aquests serveis, en contraposició a la gestió general de
l'empresa.

●

En el moment de la invitació, el sol·licitant, la seva parella o tots dos de forma
combinada han d'acreditar la disposició d'un patrimoni net total d'almenys
800.000 dòlars australians (AUD) adquirits legalment i disponibles per a la
transferència legal a Austràlia dins dels dos anys següents a la concessió del
visat.

●

El sol·licitant i la seva parella no han d'haver tingut participació en activitats
empresarials i d'inversió considerades inacceptables (també per als apartats 2
i 3).

A més dels enumerats con a requisits amb la indicació “també per a l'apartat 2” en
la secció relativa a l'obtenció del visat 188 per la via d'innovació empresarial, cal
acreditar el requeriments següents:
●

Tenir alt nivell de qualificació en la inversió o projecte empresarial que es vol
portar a terme.

●

Tenir tres (3) anys d'experiència en la participació directa de la gestió d'un o
més negocis del tipus de la inversió proposada.

●

Manifestar el compromís de residir, almenys, dos (2) anys en l'estat o territori
en què es desenvoluparà la inversió.
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●

En un dels 5 anys fiscals immediatament anteriors a la invitació per a la
sol·licitud del visat caldrà: Haver tingut una participació (en solitari o en
combinació amb la parella) d'un mínim del 10 % en el negoci seleccionat o
una participació d'1,5 milions de dòlars australians (AUD).Haver adquirit
legalment en els dos darrers anys fiscals, negocis, inversions o patrimoni
personal per valor de 2,25 milions de dòlars australians (AUD) susceptibles de
ser legalment transferits a Austràlia en els dos anys següents a la concessió
del visat.Fer una inversió d'almenys 1,5 milions de dòlars australians (AUD) en
l'estat o territori elegit amb fons no compromesos procedents de l'activitat
empresarial prèvia i amb el compromís de mantenir la inversió un període no
inferior a 4 anys.

●

Els rendiments tributaran d'acord amb la legislació tributària australiana. En
aquest enllaç trobaràs informació detallada sobre els requisits particulars de
cadascuna de les vies per accedir al visat subclasse 188, així com la check list
de la documentació específica que cal presentar en cada cas.

Com formular la sol·licitud de visat Cal formular la sol·licitud de visat en línia. Des d'aquest enllaç trobaràs l'accés per
formular la sol·licitud .
Cal remetre la documentació de suport per correu postal certificat a Adelaide Office
in South Australia-attention the Adelaide Business Skills Processing Centre. En
aquest enllaç trobaràs les dades de contacte .
Resolució de la sol·licitud de visat En cas que el visat sigui concedit per les autoritats australianes, l'interessat serà
informat de:
●

La concessió del visat i el seu període d'efectivitat.

●

El número de visat.

●

Les condicions addicionals a la concessió del visat.

Cal destacar que no cal l'estampació del visat al passaport del sol·licitant.
Visat Business innovation and
investment
(permanente) SUBCLASS 888

Un cop exhaurit el període de vigència del visat temporal (subclasse 188), en cas
que es continuïn complint les condicions que van donar lloc al visat subclasse 188,
el titular pot sol·licitar el visat de residència permanent per a inversors (subclasse
888).
Des d'aquest enllaç accediràs a tota la informació sobre la documentació necessària
i la forma de formular la sol·licitud.

Autorització per
treballar per compte
d'altri
L'estat australià té establerts diversos programes perquè treballadors estrangers
puguin establir-se a Austràlia de forma temporal o permanent. Aquests programes
cerquen personal altament qualificat en aquelles activitats per a les quals es
considera que hi ha una carència objectiva de candidats en el país.
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L'òrgan competent per a la tramitació de les autoritzacions de residència i treball és
el Department of Immigration and Border Protection.
Visats per a activitats temporals

Hi ha diverses possibilitats:
A) Temporay work visat per a personal altament qualificat (skilled) subclass
457
Aquest tipus de visat permet a treballadors altament qualificats desenvolupar una
feina oferta per una empresa prèviament autoritzada (que no ha pogut trobar
candidats adients i disponibles a Austràlia per cobrir el lloc de treball). La durada
màxima del visat és de 4 anys. El treballador haurà de mantenir-se en el lloc de
treball mitjançant el qual ha obtingut l'autorització de residència i treball.
Aquesta autorització permet obtenir, alhora, autorització de residència per al
cònjuge i els fills del treballador, i els permetrà estudiar i treballar.
En aquest enllaç trobaràs el llistat d’ocupacions per a les quals és possible sol·licitar
el visat temporal (subclasse 457) per a un treballador qualificat.
El procés es desenvolupa en tres fases:
●

L'ocupador ha de sol·licitar i obtenir la condició de sponsor per contractar
treballadors especialitzats no residents a Austràlia.

●

L'ocupador que ha obtingut la condició de sponsor ha de nominar el
treballador estranger que vol contractar sota el programa visat subclass 457.

●

El treballador nominat sol·licitarà el visat subclass 457 a la pàgina web del
Department of Immigration and Border Protection.

Sponsorship
Per tal que una empresa estigui habilitada per contractar treballadors estrangers no
residents a Austràlia, que en el procés obtinguin una autorització de residència i
treball, cal que aquesta empresa obtingui abans la condició de sponsor davant del
Department of Immigration and Border Protection.
En aquest enllaç trobaràs tota la informació relativa al procés de sponsorització i el
de nominació del treballadors.
Les sol·licituds per convertir-se en una empresa sponsor es formulen per Internet
utilitzant el model 1196. En aquest enllaç trobaràs el formulari de sol·licitud.
B) Labour agreement
Un procediment alternatiu per contractar treballadors especialitzats no residents a
Austràlia en alguna ocupació diferent de les de la llista de les “elegibles” pel tipus de
visat 457, o en sectors designats específicament pel Govern australià (per exemple:
indústries càrniques), és l'anomenat labour agreement .
El labour agreement és un acord formal entre l'ocupador i el departament
d'immigració que permet a l'ocupador contractar un nombre específic de
treballadors especialitzats quan detecta una carència de treballadors qualificats en
aquest sector. L'ocupador, per la seva banda, es compromet a desenvolupar
accions de formació destinades a treballadors australians amb l'objectiu de
minimitzar o eliminar les carències detectades en el mercat laboral australià.
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Nominació del treballador estranger
Un cop l'empresa obté la condició de sponsor pot presentar la seva sol·licitud de
nominació per a un treballador especialitzat estranger.
C) Skill select expression of interest (EOI)
Encara que, per a aquest procediment en concret, no és un tràmit obligatori, cal
destacar que els treballadors que estiguin interessats a trobar feina qualificada a
Austràlia, però que no tenen cap ocupador que els vulgui contractar, poden formular
l'anomenada skill select expression of interest . Amb aquesta expressió d'interès per
treballar a Austràlia en una ocupació qualificada, el treballador queda registrat en
una base de dades a la qual els ocupadors australians tenen accés en cas que
hagin de cobrir llocs de treball a la seva empresa. Cal observar que cada
treballador, en funció del seu perfil acadèmic i professional i coneixement acreditat
d'anglès, obté una puntuació determinada dins de l'àmbit de l'ocupació a la qual
s'ajusta el seu perfil professional que el posiciona en un determinat lloc del
rànquing.
Cadascuna de les ocupacions té un nombre màxim de possibles nominacions
assignades per any.
El treballador, segons el seu rànquing, i sempre que no s'hagi arribat al límit
superior de visats per ocupació, pot rebre una invitació per part de les autoritats de
l'estat o de les d'un territori concret (si en el seu EOI ha mostrat interès a establir-se
en aquell territori) o bé pot rebre una comunicació per part d'un ocupador interessat
per acordar la possibilitat d'oferir-li una ocupació i les condicions del contracte.
Des d'aquest enllaç trobaràs informació completa sobre el skill select expression of
interest (EOI).
Des d'aquest enllaç podràs formular la teva skill select expression of interest (EOI).
En aquest enllaç trobaràs informació específica del procés de nominació. Vés al
capítol 3.
Entre la documentació necessària per sol·licitar la nominació del treballador
estranger per a l'obtenció d'un visat subclasse 457 cal aportar:
●

Acreditació de la qualificació professional del treballador per a una de les
ocupacions que figura al llistat consolidat d'ocupacions especialitzades.

●

Acreditació del nivell d'anglès del treballador.

●

A més, en la major part dels casos, l'ocupador ha d'obtenir l'anomenat Labour
Market Testing (LMT) amb el qual acredita la inexistència de candidats per
cobrir el lloc de treball.

Acreditació de la qualificació professional
L'ocupació oferta ha de figurar inclosa en l'anomenada Consolidated Skilled
Occupation List (CSOL) (llistat consolidat d'ocupacions especialitzades).
En aquest enllaç accediràs al llistat consolidat d'ocupacions especialitzades.
Cada una de les ocupacions està codificada (ANZSCO CODE) i té assignada una
autoritat certificadora. Per disposar de més informació dels requeriments exigits per
a cada professió codificada pots accedir a aquest enllaç. Per a l'obtenció del visat
cal disposar d'un vistiplau de l'autoritat certificadora corresponent a l'efecte de
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determinar que l'especialització del treballador s'ajusta als requeriments establerts
per les autoritats australianes per a cada ocupació.
En aquest enllaç trobaràs la informació de contacte de totes les autoritats
certificadores.
Acreditació del nivell d'anglès
Cal acreditar també que el treballador té un nivell d'anglès suficient per
desenvolupar l'activitat laboral a Austràlia. Hi ha dues vies d'acreditació:
1. Haver assolit una puntuació d'almenys 6 per cada un dels 4 components de la
prova (parlar, llegir, escoltar i escriure) d'una prova internacional d'anglès
Language Testing System (IELTS), prova que s'ha d'haver dut a terme en els
tres anys immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud del visat.
2. Haver aconseguit una puntuació de “B” en cada un dels quatre components
de la prova de la prova d'anglès en el treball (OET) que s'ha d'haver realitzat
en els tres anys immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud de
visat. En aquest enllaç trobaràs el formulari de sol·licitud per a la nominació
de treballadors estrangers.
Sol·licitud de visat per part del treballador
Un cop obtinguda la nominació, l'ocupador ho ha de comunicar al treballador perquè
aquest presenti la sol·licitud de visat 457. La sol·licitud de visat es formula en línia.
Cal obrir un compte personal en la web del departament d'immigració: l'anomenat
ImmiAccount. Des d'aquest enllaç podràs crear un compte personal. La gestió de
la sol·licitud des del compte personal, reduirà el temps de tramitació.
En aquest enllaç trobaràs l'accés per sol·licitar el visat 457 un cop completades
les fases de sponsorització i de nominació.
Amb la sol·licitud cal adjuntar la documentació requerida i cal haver pagat les taxes
corresponents. En aquest enllaç trobaràs informació sobre la taxa concreta que
cal abonar i el mètode de pagament
També trobaràs en aquest l’e nllaç per sol•licitar el visat 457 per als familiars que
acompanyin el treballador.
És important destacar que les missions diplomàtiques no intervenen, en principi, en
el procés d'obtenció de visat (excepte en el cas en què calgui mantenir una
entrevista personal amb el treballador).
En aquest enllaç trobaràs tota la información rellevant relativa a la sol·licitud de
visat.
La documentació necessària que cal aportar per sol·licitar el visat inclou:
●

Imprès de sol·licitud.

●

Acreditació del pagament de taxes.

●

Acreditació de la capacitació per cobrir el lloc de treball.

●

Acreditació del nivell d'anglès.

●

Còpies certificades de les pàgines del passaport on figura la filiació del titular (i
dels familiars inclosos en la sol·licitud de visat).

“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.”

Austràlia

34/35
08 de gener de 2023

●

Acreditació del parentiu dels familiars inclosos a la sol·licitud (cònjuge, parella
de fet, fills).

●

Assegurança mèdica.

En cas que el visat sigui concedit per les autoritats australianes, l'interessat serà
informat de:
●

La concessió del visat i el seu període d'efectivitat.

●

El número de visat.

●

Les condicions addicionals a la concessió del visat.

Convé remarcar que no cal l'estampació del visat al passaport del sol·licitant.
En aquest enllaç trobaràs informació sobre la documentació completa que cal
adjuntar a la sol·licitud de visat.
Accés al visat de residència y treball permanent des del visat temporal
Després d'un període continuat de dos (2) anys en el lloc de treball inicial,
l'ocupador pot “nominar” el treballador per tal que accedeixi a l'autorització de
residència permanent mitjançant un procediment anomenat Temporary Residence
Transition Stream of :
●

ENS ( Employer Nomination Scheme ) subclasse 186

●

RSMS ( Regional Sponsored Migration Scheme ) subclasse 187

subclass 186
En aquest enllaç trobaràs la informació per accedir al visat de residència permanent
subclass 186.
Cal destacar que l'accés a aquest tipus de visat es pot fer:
●

Per la via Temporary Residence Transition Stream (és a dir, per a titulars de
visats 457 amb dos anys de continuïtat amb l'ocupador que va sponsoritzar el
seu visat). En aquest cas, el treballador ja es troba a Austràlia.

●

Per via directa: Direct Stream .

●

Per l'aplicació d'un Labour Agreement (acord entre l'Administració australiana i
un ocupador per tal que un treballador estranger accedeixi a aquest tipus de
visat).

Els requeriments bàsics per accedir al visat de residència permanent (subclasse
186) són:
●

Haver estat “nominat” per un empresari australià que pot actuar com a
sponsor .

●

El treballador ha de tenir menys de 50 anys d'edat, llevat que estigui exempt
d'aquesta condició.

●

Acreditar la capacitació professional i els requisits d'idioma anglès (llevat que
estigui exempt d'aquest requeriment).

●

Formular la sol·licitud de visat per la via per la que ha estat “nominat”.
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subclass 187
Una altra possibilitat per accedir a un visat permanent és l'anomenat Regional
Sponsored Migration Scheme (RSMS) subclass 187.
La diferència principal respecte de la via anterior per acollir-se a la possibilitat
d'accedir al visat de residència permanent ( subclasse 186) consisteix en el fet que,
en aquest cas -subclasse 187- cal haver estat “nominat” per un ocupador australià
que tingui reconeguda la condició de sponsor per desenvolupar una feina en
l'anomenada “ regional Austràlia” (la “regional Austràlia” no inclou els territoris de,
Sydney, Wollongong o Melbourne).
En aquest enllaç trobaràs informació completa sobre el visat
permanent subclass 187.

Autorització per residir
sense treballar
No existeix cap visat o autorització específica que permeti residir a Austràlia a
estrangers que disposin de rendes i que sense desenvolupar cap activitat inversora
vulguin establir-se al país.
No obstant això, hi ha situacions concretes que, si s'acrediten, permetrien obtenir un
visat de residència sense necessitat de treballar o invertir en el país:
Per exemple:
●

Career visat subclass 116, per tenir cura de familiars que viuen a Austràlia i
necessiten atenció mèdica.

●

Visats per a familiars (que no han ingressat al país amb el treballador):
Menors (hi ha diverses possibilitats).Cònjuges i parelles hi ha diverses
possibilitats).Pares (hi ha diverses possibilitats).

●

Visats per a antics residents a Austràlia.

Des d'aquest enllaç trobaràs l'accés a les diferents possibilitats, els requisits que
cal complir i la forma de presentar la sol·licitud

Identificació com a
estranger
No existeix cap document específic d'identitat per a residents estrangers. La
identitat es demostra mitjançant el passaport, la travel card (targeta de viatge) o el
visat corresponent que especifica el tipus de residència i la durada.
Per fer algunes tramitacions es demanen “documents d'identitat” en plural i es pot
demanar la “prova plena d'identitat”, per la qual cosa que s'han de presentar 3
documents diferents d'identitat, dels quals almenys un ha de tenir la signatura.
A Austràlia existeix un document anomenat proof of age card, és una targeta
voluntària i proporciona la identitat del titular amb fotografia i signatura; els requisits
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i les condicions per sol·licitar-la difereixen segons l'estat australià.
Visita aquest lloc web si vols accedir a més informació sobre com obtenir la proof of
age card.
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