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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

Brussel·les (capital), Anvers, Bruges, Charleroi, Gant, Lieja

Idiomes i moneda
Estructura política

Idiomes:Moneda: Euro. zona euro Banc Central Europeu
Dades facilitades per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea
El cap d’Estat és el rei, que té un paper simbòlic i de representació. La seva
principal funció política és designar el primer ministre perquè formi un nou govern.
El poder executiu a nivell federal recau en el primer ministre i el seu Gabinet o
Consell de Ministres. El primer ministre resulta escollit de les eleccions legislatives,
ja que és el líder del partit o coalició més votats, posteriorment, és nomenat pel
monarca i, finalment, és aprovat pel Parlament per un mandat de 4 anys. El rei
segueix les recomanacions del primer ministre, i nomena formalment el Consell de
Ministres. Cadascun dels ministres lidera un departament del Govern.
El poder legislatiu federal és bicameral. En primer lloc hi ha la Cambra de Diputats,
formada per 150 membres escollits directament mitjançant un sistema electoral
proporcional. Aquesta Cambra té competències legislatives, pressupostàries i de
control de l'exercici de l'executiu. D’altra banda, el Senat està format per 71
membres, dels quals 40 són escollits directament (15 pels votants francòfons i 25
pels flamencs), 21 són elegits pels parlaments de cadascuna de les tres comunitats
(la flamenca, la francesa i la germànica) i 10 són cooptats (designats pel propi
Senat). En l’actualitat, el Senat és una cambra de discussió on s’i ntenten resoldre
els conflictes que puguin sorgir entre les tres comunitats.

Organització territorial

Dades facilitades per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea
Bèlgica es divideix en tres regions: Brussel·les, Flandes i Valònia i deu províncies:
Anvers, la zona flamenca de Brabant, Flandes Occidental, Flandes Oriental i
Limburg, pertanyents a Flandes, i la zona valona de Brabant, Hainaut, Lieja,
Luxemburg i Namur que pertanyen a Valònia; i en gairebé 600 communes
(municipis).
Cadascuna de les tres regions de Bèlgica elegeix el seu propi Parlament, que és
responsable de l'educació, la sanitat i altres àrees de decisió en la regió. Dins d'una
regió, cada província té un consell de 50 a 90 membres elegits per vot directe. Les
províncies es subdivideixen en districtes administratius, configurats per ciutats,
anomenades communes .
El govern local a tots els nivells posseeix un alt grau d'autonomia.

“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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Indicadors
socioeconòmics
Població total

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

Any

2012

2013

2014

2015

Nombre

11.128.246

11.182.817

11.231.213

11.285.721

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

247.560

267.204

269.998

Percentatge sobre la població*

2,40%

2,51%

2,43%

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

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

Any

2012

2013

2014

2015

Import

44.741 $

46.508 $

47.347 $

40.324 $

Taxa d'atur

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

Any

2010

2011

2012

2013

2014

Percentatge

8,30%

7,10%

7,50%

8,40%

8,50%

Producte Interior Brut

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

“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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Any

2012

En xifres
absolutes*

497.884.216.569 $

Creixement
percentual*

0,14

2013

2014

2015

520.091.780 531.761.9 455.085.7
$
.650 $
15.065
26.960 $

%

%
-0,07

1,65

%

1,50%

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

Ind.(2)

Serv.(3)

1%

22 %

77 %

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

1%

22 %

77 %

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

1%

22 %

77 %

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

1%

22 %

77 %

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

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

●

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

●

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

“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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professionals i personals (com l’educació o l’atenció mèdica).
Temps mitjà per a iniciar un
negoci

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

Any

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Dies

4

4

4

4

4

4

4

Informació general

Entitats de representació i acolliment

Ambaixades

Ambaixada d' Espanya a Brussel·les
L'ambaixada, com a representació oficial de Bèlgica, abasta amb les seves activitats
tots els temes relacionats amb la diplomàcia entre ambdós governs.
●

Pàgina web

Ambaixada de Bèlgica a Madrid
●

Ubicació i horaris

●

Pàgina web

Consolats
Consolat d'Espanya a Bèlgica

Consolat General d’Espanya a Brussel·les
Demarcació consular

Consolat de Bèlgica a Catalunya

●

Ubicació i contacte

●

Pàgina web

Consolat de Bèlgica a Barcelona
●

Pàgina web

Serveis consulars: El Consolat de Bèlgica a Barcelona no és competent en
matèria de visats i, per tant, t'has d'adreçar a l'Ambaixada a Madrid. Tota la
informació la trobaràs a través d'aquest enllaç.

Oficines públiques
catalanes
Dades facilitades per la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea
El Govern de Catalunya disposa d'una xarxa de delegacions a l'exterior per

“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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intensificar la presència de Catalunya al món i per estrènyer els vincles amb països
estratègics. A més, tenen la funció d'agrupar en un sol espai les oficines sectorials
del Govern en el país on actuen, a fi de racionalitzar i d'intensificar les relacions
amb l'estat estranger.
Delegació del Govern davant la
Unió Europea
ACCIÓ Agència per a la
Competitivitat de l'Empresa

●

Ubicació i contacte

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 Brussel·les (Oficina d'ACCIÓ davant l'UE)
Agència Catalana per a la Competitivitat (Fons UE, xarxes, projectes i contractació
pública)
●

Ubicació i contacte

Oficina d’ACCIÓ a Brussel·les (Àmbit d’a ctuació: Bèlgica, Països Baixos i
Luxemburg)
●

Agència Catalana de Turisme a
Benelux

Ubicació i contacte

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

Institut Català de les Empreses
Culturals (ICEC)

Ubicació i contacte

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

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

“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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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
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 Brussel·les

Catalans al món

●

BP 10.008 Etterbeek - Tervueren - 1040 Bruxelles-Brussel

●

casal-catala@casal-catala.be

●

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 Bèlgica:
●

Aalst

●

Antwerpen

●

Brugge

●

Brusselles

●

Namur

Informació sobre
tràmits

Validesa de documents i títols

Canvi del permís de
conduir

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

“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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Homologació de títols
Important! L’homologació de títols s’ha d’efectuar sempre al país de destinació.
Informació sobre la normativa
europea aplicable

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

Procediments de reconeixement acadèmic dels diferents títols estrangers.

●

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

●

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

●

Reconeixement de títols i períodes d’estudi al estranger amb finalitats
acadèmiques i professionals.

Des d’aquest enllaç pots accedir a la llista dels països adherits a la xarxa ENICNARIC, i clicant aquí s’a accedeix a l’apartat de Bèlgica d’aquest portal. D’altra
banda, els centres nacionals d’informació belgues en relació amb la xarxa ENICNARIC són els següents:
Comunitat flamenca:
NARIC-Vlaanderen Ministry of Education and Training Agency for Quality
Assurance in Education and Training (AKOV)
●

Hendrik Consciencegebouw Toren C2, Koning Albert II-laan 15, B-1210
Brussels, Belgium

●

+32 25 538 958

●

naric@vlaanderen.be

Des d’aquest enllaç s’accedeix al web de l’organisme.
Comunitat francòfona:
NARIC de la Fédération Wallonie-Bruxelles Ministry of the Federation WalloniaBrussels Directorate General for Non-Compulsory Education and Scientific
Research
●

Rue A. Lavallée 1 B-1080 Brussels, Belgium

●

+32 26 908 857

●

+32 26 908 760

●

enic-naric@cfwb.be

Des d’aquest enllaç s’accedeix al web de l’organisme.

“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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Comunitat germànica:
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens
● Gospertstraße 14700 Eupen
●

+32 87 596 300

●

+32 87 556 475

●

unterricht@dgov.be

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

1. Convalidació d’estudis i títols no universitaris
●

Educació primària: no és necessari fer cap tràmit.

●

Educació secundària parcial (ESO o primer de batxillerat): el director del
centre educatiu belga sol·licitarà la documentació necessària i situarà l’alumne
al nivell adequat.

●

Educació secundària completa (amb títol de batxillerat): la convalidació dels
estudis i la homologació del títol es sol·licitarà al ministeri de la comunitat
francòfona o flamenca, abans del 15 de juliol.

●

Escoles europees: no es necessita cap convalidació. Els documents
necessaris per fer la matrícula es presentaran a l’e scola. El període
d’inscripció normalment és als mesos de març i abril.

2. Convalidació d’estudis i títols superiors i universitaris
●

Convalidació d’estudis: el centre on es volen continuar els estudis indicarà els
documents que cal presentar i situarà el sol·licitant en el nivell corresponent.

Homologació de títols: s’ha de sol·licitar al ministeri de la comunitat francòfona o
flamenca, que indicarà els documents que cal presentar.

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

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

●

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

●

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

●

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

●

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

●

Hi ha alguns convenis internacionals que determinen l’e xempció de
legalització per alguns documents (per exemple, les actes de naixement,
matrimoni o defunció, de les quals es pot demanar una certificació
internacional al registre civil). La llista de convenis es pot consultar
clicant aquí. En el cas concret del Bèlgica, convé tenir en compte que tant
aquest país com Espanya han subscrit el conveni següent en virtud del qual
no és necessària la legalització de determinats documents: Conveni número
16 de la Comissió Internacional de l'Estat Civil (CIEC). En virtut d'aquest
conveni, es pot demanar una certificació internacional o plurilingüe de les
actes de naixement, matrimoni o defunció. Aquestes certificacions les
expedeixen els registres civils (localització de les seves oficines a tot
l'Estat). Conveni número 17 de la Comissió Internacional de l'Estat Civil
(CIEC) sobre dispensa de legalització de documents referents a l'estat civil; la
capacitat o la situació familiar de les persones físiques, i la nacionalitat,
domicili o residència; i també de qualsevol altre document expedit per a la
celebració del matrimoni o per a la formalització d'un acte d'estat civil.

El procediment per sol·licitar les certificacions a què fan referència aquests convenis
es troba a l'apartat sobre “Família” de la pàgina web Tràmits i gestions personals
del Ministeri de Justícia.
●

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
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petició.
●

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.

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

Més informació, òrgan competent i contacte

Ministeri d'Educació,
Cultura i Esport i Alta
Inspecció d'Educació a
les comunitats
autònomes.

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
legalització

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:
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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

●

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
●

93 317 48 00

●

info@catalunya.notariado.org

● 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.
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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?

Els documents públics no redactats originàriament en francès hauran d'estar
vàlidament traduïts a fi que siguin admesos i puguin produir efectes a Bèlgica.

Com i qui pot fer les traduccions
jurades?

La traducció jurada l’ha de realitzar un traductor o intèrpret jurat de Bèlgica.
No obstant això, també la pot fer un traductor jurat a Espanya, si bé en aquest
segon cas caldrà que la firma estigui convenientment postil·lada pel Ministeri d’Afers
Exteriors i Cooperació (MAEC). Convé recordar que el MAEC nomena
periòdicament traductors-intèrprets jurats, que són els únics autoritzats per efectuar
traduccions vàlides de documents que hagin de produir efectes davant
d’organismes públics.
El mateix MAEC, en el seu web, manté la llista actualitzada dels traductorsintèrprets jurats.

Informació sobre
tràmits

Escolarització i sanitat

Escolarització
obligatòria
Característiques generals

Bèlgica és un estat federal amb diversos nivells de govern i tres àrees lingüístiques
diferenciades, això determina que es tracti d’un país amb una certa complexitat, tant
administrativa como lingüística. Aquesta complexitat es tradueix en un sistema
educatiu que, si bé unificat pel que fa a la seva estructura general, resulta molt
variat quan mirem la manera d’ implementar aquesta estructura, sobre tot pel que fa
als idiomes.
Lingüísticament, es tracta d’un país amb tres llengües oficials: el neerlandès, parlat
a la meitat nord (Flandes), que és la llengua materna del 60% dels belgues; el
francès, parlat a la meitat sud (Valònia), que és la llengua materna de gairebé el
40%; i l’a lemany, que es parla al sud-est, a la zona fronterera amb Alemanya, que
és la llengua materna del 0,7%. La regió de Brussel·les-Capital és oficialment
bilingüe francès-neerlandès, tot i que més del 80% dels seus habitants són
francòfons.
Administrativament, es tracta d’un estat federal on, a més del Govern federal, hi ha
dues cambres legislatives: la Cambra de Representants i el Senat. A un nivell
inferior, s’ha de tenir en compte l’existència de les comunitats i les regions.
●

Les comunitats no són entitats territorials sinó que es constitueixen a partir de
la llengua i hi engloben persones. Hi ha tres comunitats, tantes com llengües
oficials: la flamenca, la francesa i la germanòfona. Tenen competències en tot
allò relacionat amb la llengua, com ara la cultura i l’e ducació.
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Les regions sí que són entitats territorials. Hi ha tres regions: Flandes, Valònia
i Brusel·les-Capital. Tenen competències en qüestions com ara l’economia,
l’ordenació del territori, el medi ambient, l’agricultura, etc. Flandes i Valònia es
subdivideixen al seu torn en províncies, que constitueixen el tercer nivell
administratiu i aquestes en municipis, que són el quart.

Cada comunitat i cada regió tenen el seu propi govern, a excepció de la comunitat i
la regió flamenques, que en tenen un en comú.
Dintre d’aquesta estructura política, correspon al govern federal establir la durada
del període d’escolarització obligatòria, els requisits mínims comuns d’expedició dels
diferents diplomes i títols i el règim de jubilació del professorat. Totes les altres
competències referides a l’educació van ser transferides a les diferents comunitats
en la reforma constitucional de 1988. Pel que fa al finançament dels centres, les
comunitats reben una dotació econòmica de l’Estat, a més de comptar amb
mecanismes propis de recaptació.
En general, es pot parlar d’un sistema educatiu comú a tota Bèlgica, tot i que amb
particularitats a cada comunitat. D’a questes, les més destacables són les referides
a la llengua vehicular. Es pot obtenir més informació sobre aquesta qüestió als webs
oficials de cada comunitat: el de la comunitat flamenca (pàgina en anglès), el de
la comunitat francesa (pàgina en francès) i el de la comunitat germanòfona
(pàgina en anglès).
Sistema educatiu belga

El sistema educatiu belga (es pot trobar més informació en el portal Belgium.be, un
web informatiu del Govern belga) s’agrupa en tres etapes:
1. L’educació fonamental, que es divideix en educació infantil i educació primària:
●

L’educació infantil (enseignement maternelle/kleuter onderwijs) s’adreça als
nens d’e ntre dos anys i mig o tres i fins als 6 anys (que es pot perllongar fins
als set en casos excepcionals de nens encara no preparats per passar a
l’educació primària). No forma part del període d’educació obligatòria, però tot i
així és gratuïta i gairebé tots els nens belgues la cursen.

●

L’educació primària (enseignement primaire/lager onderwijs) s’adreça als nens
d’entre sis i dotze anys. Aquesta sí que és obligatòria i gratuïta també. En
acabar-la satisfactòriament, els alumnes reben un Certificat d’Estudis Bàsics
(Certificat d’Études de Base, CEB).

2. L’educació secundària (enseignement secondaire/secundair onderwijs) s’adreça
als nens d’e ntre 12 i 18 anys. Es divideix en tres cicles de dos anys cada un, dels
quals el primer cicle és comú per a tots els estudiants. A partir del segon cicle,
combina una sèrie comuna de matèries i quatre modalitats d’ensenyament: la
general (orientada cap als estudis superiors), la tècnica (que inclou una part pràctica
i que en acabar la qual els alumnes poden escollir entre exercir una professió o
passar als estudis superiors), l’artística i la professional. A partir dels 16 anys, els
alumnes poden optar per continuar els seus estudis de manera semipresencial. Un
cop acabada satisfactòriament aquesta etapa, els alumnes reben el Certificat de
l’Ensenyament Secundari Superior (Certificat d’Enseignement Secondaire
Supérieur, CESS) i així acaben el període d’e nsenyament obligatori.
La formació professional és una modalitat de l’educació secundària que comença al
tercer any d’aquesta i té una durada de quatre cursos amb un cinquè opcional que
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dóna accés a la universitat.
3. L’educació superior (enseignement superieure/hoger onderwijs) requereix
només del CESS, sense que hi hagi cap tipus de proves d’accés a la universitat. Tot
i així, els estudiants que vulguin accedir a les facultats de Medicina, Odontologia,
Belles Arts o Enginyeria poden trobar-se amb l’obligació de complir certs requisits
previs, els quals poden incloure exàmens addicionals. També pot haver-hi una
prova de suficiència lingüística, quan la llengua dels estudis secundaris no
coincideix amb la llengua oficial de la universitat.
Aquests ensenyaments superiors poden ser universitaris, impartits a universitats, o
no universitaris, impartits a escoles superiors (hautes écoles/hogescholen), escoles
superiors d’arts o instituts superiors d’arquitectura. L’e nsenyament superior no
universitari té una orientació més pràctica que l’universitari, que és més teòric, però
no dóna accés al títol de doctor. De qualsevol manera, tant l’un com l’altre estan
adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior.
●

Pel que fa als estudis universitaris, cal destacar que les universitats organitzen
els estudis en tres cicles. El primer condueix al grau de bachelier/bachelor i la
seva durada és de 3 anys. El segon condueix al grau de màster i la seva
durada pot variar entre 1 i 2 anys. El tercer comprèn un període de formació i
l’elaboració i defensa d’una tesi, conduint al grau de doctor.

●

Pel que fa als estudis no universitaris, aquests s’organitzen en estudis de tipus
llarg o curt. Els llargs són de nivell universitari i els títols són plenament
equivalents. Els curts tenen una durada de 3 anys (excepcionalment, quatre) i
condueixen al grau de bachelier professionnalisant, orientat cap a l’e xercici
d’una professió.

En general, el curs escolar comença l’1 de setembre i acaba el 30 de juny. El dia
escolar acostuma a començar entre les 08.00 h i les 08.30 h. Les escoles
d’educació primària acaben les classes cap a les 15.30 h i les de secundària, cap a
les 16.30 h. En el cas de l’educació primària, els dimecres acostuma a ser un dia de
mitja jornada, però no totes les escoles d’educació secundària fan el mateix.
Llengües vehiculars

Aquestes són les llengües vehiculars de l’ensenyament a cada comunitat, a més
dels idiomes que s’ensenyen com a segona llengua estrangera:

Comunitat

Llengua vehicular

Segona llengua

Flamenca

Neerlandès

Francès

Francesa

Francès

Neerlandès, alemany o anglès (segons elecció del pare o tutor).
Neerlandès als municipis de la frontera lingüística amb Flandes.

Germanòfona

Alemany (francès en
alguns casos)

Francès (alemany en alguns casos)

Regió de Brussel·les-Capital

Francès o neerlandès

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

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

●

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

●

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

Important! La targeta sanitària europea:
●

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

●

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

●

No garanteix la gratuïtat del servei. Atès que els sistemes d'assistència
sanitària de cada país són diferents, els serveis que són gratuïts a un país
poden no ser-ho en altres.

Convé tenir present que l’article 7 de la Directiva 2004/38/CE ( enllaç al document)
estableix que tot ciutadà de la Unió té dret de residència en el territori d’un altre
estat membre per un període superior a 3 mesos si, entre altres requisits, té
contractada una assegurança de malaltia que cobreixi tots els riscos a l'Estat
membre d'acollida.
Tramitació de la targeta sanitària
europea:

Com utilitzar la targeta sanitària
europea a Bèlgica:

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

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

●

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

●

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

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

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

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

●

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

●

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

Pots trobar més informació sobre el sistema de la Seguretat Social a Bèlgica en
aquest enllaç al web de la UE. Atès que, de moment, la informació es troba
disponible en anglès, francès, neerlandès i alemany (està previst que es tradueixi a
la resta d’idiomes oficials de la UE), pots accedir a la versió en espanyol de l’antiga
guia en format PDF clicant aquí.

Informació sobre
tràmits

Compte bancari i empresa

Obertura d'un compte
bancari

L’obertura d’un compte bancari a Bèlgica requereix només que l’i nteressat acudeixi
personalment a una oficina de l’entitat bancària de la seva elecció i presenti la
documentació següent:
●

Formulari de sol·licitud (lliurat per l’entitat bancària).

●

Passaport.

●

En alguns casos, la prova de tenir una adreça a Bèlgica (un rebut domèstic
serveix perfectament).

Hi ha entitats que permeten obrir comptes bancaris a través d’I nternet, algunes de
les quals fins i tot permeten de fer-ho abans que l’interessat hi arribi a Bèlgica, tot i
que en aquest cas és obligatori que aquest informi al banc tan aviat com hagi
obtingut la seva autorització de residència al país. En general, no es demana que
s’ingressi cap quantitat de diners al moment de l’o bertura.
En general, es triga fins a dues setmanes a rebre la targeta (de dèbit, de les quals
es poden demanar fins a dues des del moment de l’obertura del compte; les de
crèdit han de demanar-se a part) associada al compte obert, així com totes les
contrasenyes, però segons quina sigui l’entitat, aquest termini pot ser més breu.
Cal destacar dues peculiaritats dels bancs belgues: la primera, que a Bèlgica no
importa en quina oficina obri el seu compte bancari l’interessat, ja que els titulars
d’un compte poden fer qualsevol tràmit a qualsevol de les sucursals de l’entitat
bancària de què es tracti. La segona, que els bancs belgues no ofereixen talonaris
de xecs als seus clients.
Les oficines dels bancs a Bèlgica tenen un horari de 09.00 a 16.00 h de dilluns a
divendres. En alguns casos, poden obrir també els dissabtes al matí.
També es pot obrir un compte bancari a les oficines del Servei Postal belga (La
Poste/De Post), el qual ofereix horaris d’obertura de les seves oficines més amplis
que els de les entitats bancàries.

“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.”

Bèlgica

17/45
08 de gener de 2023

Registre d'una
empresa
El procediment de creació i registre d’una societat mercantil a Bèlgica segueix els
passos següents:
1. Cal dipositar almenys el 20 % del capital inicial de la societat en una entitat
bancària belga. En el cas d’una societat de responsabilitat limitada (Société Privée
à Responsabilité Limitée/Besloten Vennootschap met Aansprekelijkheid,
SPRL/BVBA) suposa 6.200 euros, ja que el capital mínim és de 18.500 euros. El
compte bancari al qual s’i ngressin aquest diners ha d’estar separat de qualsevol
altre compte bancari privat i només es podrà fer servir per operacions relacionades
amb l’activitat comercial de la societat. A més, el nom de l’entitat bancària i el
número de compte han d’aparèixer a tots els documents comercials de la societat.
Un cop realitzat aquest tràmit, el banc emetrà una certificació conforme aquests
diners es mantenen en un compte bancari “bloquejat”.
Sempre s’ha de subscriure la totalitat del capital inicial de la societat, però no cal
que aquest capital sigui desemborsat de manera immediata, a menys que la seva
aportació es faci totalment en espècie.
Si es tracta d’una SPRL/BVBA constituïda per un sol accionista persona física,
l'import del capital mínim continua sent de 18.500 euros, però el capital que cal
dipositar és, en aquest cas, de 12.400 euros.
2. Cal presentar un pla financer i signar l'escriptura de constitució i els
estatuts de la societat mercantil en presència d'un notari, que autentificarà els
documents i els registrarà.
El pla financer descriu i justifica la quantitat de capital inicial, a més de demostrar
que el capital inicial cobrirà les operacions de l'empresa durant almenys els 2
primers anys. Aquest pla quedarà sota custòdia del notari.
L'acta d'autentificació (que inclourà la versió inicial dels estatuts) ha d'estar
redactada en francès, neerlandès o alemany, i ha de ser signada per les parts
involucrades.
Els notaris belgues tenen accés al sistema telemàtic www.e-notariat.be que els
permet emplenar electrònicament l’escriptura de constitució, publicar-la al Diari
Oficial belga (Moniteur belge/Belgisch Staatsblad) i obtenir en uns pocs minuts el
número d’empresa de la societat mercantil.
3. Dintre del termini de 15 dies a partir de la constitució de la societat, cal
registrar aquesta als diversos registres obligats per la legislació belga
(Registre de Societats, Agència Tributària i Seguretat Social). Aquest tràmit està
centralitzat en les anomenades oficines d’empresa (guichets d’e
nterprise/ondernemingsloketen; accés al web del Ministeri d’Economia belga i la
llista –en francès– d’aquestes oficines).
En aquesta oficina, es registrarà telemàticament la societat mercantil al Registre de
Companyies, que forma part del Crossroads Bank for Enterprises (Banque
Carrefour des Enterprise/Kruispuntbank voor Ondernemingen, BCE/KBO), i
s’assignarà a la societat un número únic d'identificació, el número d'empresa
(numéro d'entreprise/ondernemingsnummer).
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Segons sigui el nombre d'empleats de la societat mercantil, la seva facturació anual
prevista i el tipus d’accionariat, la societat es qualificarà com una petita o mitjana
empresa. En qualsevol cas, l'activació de la inscripció de la societat amb el
Crossroads Bank for Enterprises només serà possible una vegada que s'hagi
obtingut un certificat de competència. Aquest certificat s’atorgarà quan la persona a
càrrec de la gestió diària de l’empresa acrediti els seus coneixements de gestió
empresarial amb una prova documental d’educació en aquest sentit (diplomes, etc.)
o experiència pràctica suficient.
4. Si la societat mercantil es troba subjecta a l’IVA, cal sol·licitar el
corresponent número de registre de l'IVA directament de l'Administració
tributària local o mitjançant l'oficina d’empreses.
El registre de la societat amb les autoritats tributàries i les de la Seguretat Social es
realitza a través d'un únic número d'empresa, per la qual cosa només cal sol·licitar
l'activació del número de l'empresa com a número de registre de l'IVA.
5. Tots els negocis i les persones que treballen per compte propi estan
obligats a inscriure’s en una caixa d’assegurança social per a treballadors per
compte propi ( enllaç a la caisse d'assurances socials pour travailleurs
indépendants/sociale verzekeringskas voor zelfstandigen; accés al web de l’Institut
Nacional de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi, NISSE) com a
molt tard el dia de l'inici de les seves activitats i no més enllà dels 3 mesos des de
l’atorgament pel notari de l’escriptura d’i ncorporació.

Informació sobre
tràmits

Recursos de suport a l'ocupació

Sistema públic
d'intermediació

La millor manera de trobar feina a Bèlgica és inscriure’s en una oficina pública de
treball com a sol·licitant. L’únic requisit exigit per dur a terme aquesta inscripció és
que es disposi del corresponent número nacional, que s’atorga a l’hora de sol·licitar
la targeta de residència:
●

El numéro de registre national (o numéro national, NN) és obligatori només
quan un estranger vol residir a Bèlgica més de 3 mesos consecutius o més de
181 dies l’a ny. Es demana al mateix temps que la targeta de residència a l’a
juntament (comunne/gemeente) del lloc on vol fixar la seva residència i és
obligatori fer-ho dintre dels 8 dies següents a la seva arribada en aquest lloc.

Les oficines de treball a Bèlgica es distribueixen segons sigui la regió de què es
tracti i són aquestes:
●

FOREM (regió de Valònia).

●

ACTIRIS (regió de Brussel·les Capital).

●

VDAB (regió de Flandes).

La principal eina, de caràcter oficial, per aconseguir feina a Alemanya i a qualsevol
país de la Unió Europea és la xarxa EURES (serveis europeus d'ocupació). És
una xarxa de cooperació formada pels serveis públics d'ocupació dels països
europeus. També hi participen com a socis els sindicats i les organitzacions
patronals. El seu objectiu és facilitar la mobilitat dels treballadors dintre de l'Espai
Econòmic Europeu. En formen part els 28 Estats membres de la UE més Noruega,
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Liechtenstein, Islàndia i Suïssa.

Convenis sobre
prestacions socials
Entre Espanya i Bèlgica no existeix actualment cap conveni de Seguretat Social.
La normativa europea no substitueix els règims nacionals per un règim europeu
únic, sinó que cada país segueix essent lliure de decidir pel que fa a les prestacions
i els requisits a complir. La UE estableix una sèrie de normes comunes sobre
coordinació de la seguretat social que protegeixen els drets socials bàsics dels
seus ciutadans quan es desplacen entre els 28 països membres més Islàndia,
Liechtenstein, Noruega i Suïssa. En síntesi, aquestes normes fan referència a:
●

Prestacions de malaltia, maternitat i paternitat assimilades.

●

Pensions de vellesa i prestacions de prejubilació i invalidesa.

●

Prestacions de supervivència i subsidis per defunció.

●

Prestacions d'atur.

●

Prestacions familiars.

●

Prestacions d'accidents de treball i malaltia professional.

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

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

●

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

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

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

Targeta professional europea

●

North Gate - 4th floor, Bd du Roi Albert II, 16, 1000 Bruxelles, Belgique

●

+32 2 277 93 91

●

BE_ASSIST@economie.fgov.be

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

Infermers de cures generals.

●

Farmacèutics.

●

Fisioterapeutes.

●

Guies de muntanya.

●

Agents immobiliaris.

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

Informació sobre
tràmits
El contracte de treball

Informació laboral bàsica
Els contractes de treball es regeixen principalment per la Llei de 3 de juliol de 1978,
sobre els contractes de treball, llei que distingeix entre “empleats” i “obrers”. Els
empleats fan un treball principalment intel·lectual, mentre que els obrers fan un
treball principalment manual.
1. En funció de la naturalesa del treball que s’hagi de desenvolupar.
Per a treballs de tipus principalment manual (obrers) o intel·lectual (empleats). Les
principals diferències són:
La durada del període de prova és inferior per als obrers que per als empleats.
Els termini de preavís és més llarg per als empleats.
La prestació en cas d’accident o malaltia és més llarga per als empleats.
El concepte d’atur tècnic només s’aplica als obrers.
La Junta Nacional de Vacances Anuals (ONVA) paga les vacances dels obrers,
mentre que les vacances dels empleats les paga l’e mpresa.
2. En funció de la durada.
●

Contracte Indefinit: és la regla general. En defecte de pacte, es considera
celebrat per temps indefinit. No requereix cap formalitat, es pot concertar de
forma oral, tot i que se’n recomana la forma escrita.

●

Contracte de durada determinada: contracte subjecte a una data específica
o a un esdeveniment que es produeixi en una data coneguda. Aquest
contracte s’ha de subscriure per escrit i ha de ser signat abans de l’entrada en
servei. Si el contracte no indica la data de finalització, es considera de durada
indefinida. El contracte expira en la data determinada, sense necessitat
d’advertència prèvia. Si el treballador i l’ocupador continuen el contracte
després del venciment, s’entén celebrat per temps indefinit. Només es poden
subscriure contractes de durada determinada successius si es donen certes
condicions (p. ex, raons legítimes, en el cas dels contractes de recerca o
científics, es poden celebrar quatre contractes de durada determinada, sempre
que cadascun d’ells no sigui de menys de 3 mesos i la durada màxima no
superi els dos anys).

●

Contractes per a l’execució d’un treball temporal: només es poden
subscriure per a la substitució d’n un treballador permanent, per càrrega de
treball excepcional, per realitzar un treball excepcional i en algunes actuacions
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artístiques ocasionals. Aquest contracte se celebra mitjançant una empresa de
treball temporal. Ha de ser subscrit per escrit. Es permet la subscripció de
diversos contractes successius.
●

Contractes de treball per a un treball ben definit: no s’estableix una data
certa de finalització, sinó que es determina en funció del treball a realitzar (p.
ex: contracte de treball com a actor en una pel·lícula específica, recollida de
fruita o escriure un llibre). Cal fer una descripció precisa perquè les parts,
abans de l’entrada en servei, puguin estimar amb precisió el grau de treball
requerit i el temps necessari. S’ha de celebrar per escrit i signar abans de
l’inici de la prestació. Finalitza automàticament, sense necessitat d’a
dvertiment previ.

●

Contracte de relleu: per substituir un treballador el contracte de treball del
qual se suspèn temporalment. S’ha de celebrar per escrit i signar abans de l’e
ntrada en servei. Cal incloure la identitat del treballador substituït. Es pot
pactar que el contracte pot ser rescindit amb un preavís reduït o fins i tot sense
preavís, quan es reincorpora el treballador substituït. No pot excedir de dos
anys, llevat que el relleu sigui per pausa en la carrera del treballador
substituït.

3. En funció de la durada de les prestacions.
●

Temps complet: es presumeix celebrat a temps complert, llevat que es pacti
el contrari. En principi, les hores normals de treball són 38 a la setmana,
temps que es pot reduir amb els acords a què es pugui arribar.

●

Temps parcial: s’ha de celebrar per escrit i signar abans de la prestació del
servei. Ha d’incloure l’ocupació a temps parcial i el calendari acordat. Es pot
variar l’horari. En principi, la durada no pot ser inferior a un terç de la jornada
normal.

4. Fals autònom. Treballadors que treballen per compte propi però que en realitat
presten els seus serveis sota l’a utoritat d’un ocupador, amb un treball remunerat.
És una forma de frau social que afecta la solidaritat en la qual s’inspira el sistema
belga que pot ser severament castigada.
5. Artistes i esportistes.Els artistes es consideren empleats, subjectes a la llei de
contractes de treball. Si poden demostrar que són independents, poden tenir la
consideració d’autònoms. Els esportistes són considerats obrers, amb un règim
fiscal especial.
6. Immersió professional: és un acord que permet a un estudiant, com a part de la
seva formació, però fora del currículum escolar, adquirir coneixements i habilitats a
través dels serveis de treball proporcionats a un ocupador. No és remunerat, però
es pot establir alguna mena d’indemnització. Cal forma escrita i signar-lo abans de
l’entrada en servei.
7. Voluntariat. El treball voluntari que no té remuneració, en principi, no està
subjecte a la legislació laboral, tot i que tenen una regulació específica a la Llei de 3
de juliol de 2005, sobre els drets dels voluntaris.
8. Altres tipus de contractes. Hi ha contractes específics per a representants de
comerç, treballs domèstics i treballs a domicili.
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Accediràs a més informació sobre els tipus de contractes clicant aquí.

Edat i salari mínims
Edat mínima per treballar

Cal tenir 18 anys i inscriure’s com a demandant d’ocupació.
Estudiants treballadors (job étudiant): per treballar com a estudiant, cal haver
complert almenys 15 anys i seguir una educació a temps complet. Els pares o tutors
s’hi poden oposar.
Pots accedir a més informació sobre l’edat mínima per treballar clicant aquí.

Salaris i remuneracions

El sou net depèn de diversos factors: nivell, rang o classe, edat, etc. També s’hi
poden tenir en compte alguns factors personals, com ara tenir familiars a càrrec.
Existeixen diversos simuladors que permeten calcular el salari net responent les
preguntes d’un formulari. Per exemple, als webs de les organitzacions sindicals
Confédération des syndicats Chrétien (CSC) o Fédération générale du travail
de Belgique (FGTB).
Salari brut
El salari brut anual s'obté multiplicant la quantitat anual no indexada lligada a l’edat
pel coeficient d'indexació actual.
Exemple: el sou brut anual d'un expert administratiu (nivell B1) amb 5 anys
d'antiguitat corresponent (coeficient d'indexació des de l’1 de gener de 2013 =
1,6084)
18.152 € x 1,6084 = 29.195,67 €
El salari brut mensual indexat s'obté dividint el salari brut anual per 12.
Exemple: l'expert administratiu té un salari mensual brut de 2.432,97 € (29.195,67 €
/ 12).
Salari net
El salari mensual net s'obté després de l'aplicació de diverses deduccions del salari
brut mensual.
El contracte està subjecte a les deduccions següents:

Informació general

●

La retenció a compte.

●

La contribució especial a la Seguretat Social:

●

13,07 % per a l'Oficina Nacional de Seguretat Social, és a dir: 7,50 % per a la
jubilació de pensions i supervivents,3,55 % per a l'assegurança de malaltia i
discapacitat (assistència sanitària),1,15 % per a la malaltia i invalidesa
(beneficis),0,87 % per a l'assegurança d'atur.

En aquest enllaç trobaràs més informació sobre el càlcul del salari.
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Jornada, vacances i
permisos
Jornada de treball

Les hores de treball (temps durant el qual el treballador està a disposició de
l'ocupador) no poden excedir de 8 hores per dia o 38 hores a la setmana (de
mitjana).
En principi, està prohibit treballar més enllà de les hores de treball legal, fora dels
horaris corresponents, els diumenges, dies festius i a la nit. Excepcionalment, es
poden treballar 9 hores diàries i 45 hores setmanals.
Horaris flexibles: possibilitat que l’horari fluctuï, depenent de l’activitat i les
necessitats de l’empresa, sense haver de pagar un diferencial. Cal comunicar el
canvi d’horari almenys amb 7 dies d’antelació. S’estableix per conveni col·lectiu.
Límit mínim: la durada de cada període de treball no pot ser inferior a 3 hores.
Descans: descans laboral almenys 11 hores consecutives cada 24 hores.
La durada de cada període de treball no pot ser inferior a 3 hores. En principi, la
durada de les prestacions d'un treballador no pot ser inferior a un terç del temps.
Treball en diumenge
En principi està previst per la llei, tot i que hi ha determinades excepcions; per
exemple:
●

Quan l’activitat normal de l’empresa no permeti fer-ho un altre dia.

●

Per raó de determinades activitats (hotels, càtering, salut, etc.).

Els treballadors que treballen els diumenges tenen dret a un descans compensatori
durant els sis dies següents.
Hores extraordinàries

Les hores de treball en cap cas poden excedir les 11 hores diàries o 50 hores
setmanals, llevat que es disposi altrament.
En alguns casos, es permet excedir els límits normals de les hores de treball. Això
és el que se sol anomenar hores extres. Normalment es compensen amb temps de
descans.
Complements salarials: en cas de treballar més de 9 hores diàries, aquestes hores
addicionals es paguen per un import que supera el 50% de la remuneració regular
(100% quan el treball es realitza un diumenge o festiu).
Hores degudes a excepcions estructurals: s’apliquen a determinades formes
d’organització del treball (treball a torns, treball continu, etc.). Cal autorització per
decret reial.
Hores per necessitats específiques: no estan predeterminades, i es deuen a la
imprevisibilitat del treball desenvolupat.

Vacances i dies festius

S’estableixen 20 dies de vacances anuals, en cas que es treballin 5 dies a la
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setmana, o 24 dies de vacances anuals en cas que es treballin 6 dies a la setmana.
L’Oficina Nacional de Vacances Anuals paga les vacances dels obrers. L’import brut
correspon al 15,38% dels salaris meritats l’a ny anterior.
Per als empleats, l’ocupador paga les vacances: salari més un suplement (més
informació clicant aquí).
D’altra banda, hi ha 10 dies festius a l’any.
Permisos

●

Permís d’adopció. El pare i la mare hi tenen dret. S’ha de començar en un
termini de dos mesos a partir de l’a dopció. La llicència és de sis setmanes si
el nen és menor de 3 anys i 4 setmanes si el nen té entre 3 i 8 anys.

●

Permís de maternitat i alletament. En cas d’e mbaràs, cal comunicar-ho a
l’ocupador, de manera que quedi constància, per fer efectiu el dret de
protecció de la mare i del nen per néixer. Protecció especial contra
l’acomiadament, dret a estar absent en alguns casos i mesures preventives de
seguretat i salut. Si el lloc de treball es considera de risc, l’empresari ha d’
adoptar les mesures necessàries o bé ha de canviar la treballadora de lloc de
treball. Si no és possible, se suspèn el contracte de treball, i la treballadora
percep un subsidi. Trobaràs més informació sobre l’embaràs clicant aquí.
Sobre el permís de maternitat, es pot accedir a més informació a través
d’aquest enllaç.

●

Permís de paternitat. 15 setmanes de llicència després del part. En cas de
part múltiple, de 17 a 19 setmanes. La treballadora rep la seva prestació de
maternitat en proporció a la seva remuneració; durant els primers 30 dies, el
subsidi és del 82% del sou sense límit salarial. Des del dia 31, el subsidi és
del 75% del salari màxim.

●

Permís de lactància. Quan la mare es reincorpora a la feina té dret al permís
per lactància, de mitja hora si treballa 4 hores, i d’una hora si treballa més de
7,30 hores. El termini és de 9 mesos des del naixement.

●

Permís de paternitat. 10 dies laborables. Es poden prendre seguits o per
separat, dins els 4 primers mesos de vida del nadó. Salari complet els primers
3 dies; els altres 7 dies, percep el 82% del salari brut. Trobaràs més
informació sobre aquest permís clicant aquí.

●

Hora de crèdit i les interrupcions de la carrera.Són dispositius que
permeten als treballadors reduir parcialment o suspendre la seva carrera per
un temps complet. El sistema de crèdit de temps es fa al sector privat, mentre
que el sistema d'interrupció de la carrera és un dispositiu similar per al sector
públic. El crèdit de temps dóna als treballadors del sector privat el dret de
suspendre total o parcialment o reduir la jornada de treball durant un termini
determinat, preservant el lloc de treball a l’empresa del treballador. S’exclou el
contracte d’aprenentatge i treballadors que desenvolupin una funció clau a
l’empresa; també es poden excloure determinats llocs de treball mitjançant
conveni col·lectiu.

●

Permís parental. Permet al pare i a la mare suspendre la carrera després del
naixement o adopció d’un fill. Els treballadors a temps parcial poden
suspendre la carrera per un període de 4 mesos, període que es pot dividir per
mesos, mentre que els empleats a temps complert poden suspendre per 8
mesos, divisibles en períodes de dos mesos. Aquest dret es merita des del
naixement fins als 12 anys. En aquestes interrupcions, el treballador rep una
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assignació d’interrupció. Pots accedir a més informació sobre aquest permís
clicant aquí.
●

Permís per cures pal·liatives. Inclou totes les formes d’assistència (mèdica,
social, administrativa, psicològica) i l’atenció a una persona que pateix una
malaltia incurable i en la fase terminal. Aquesta persona no ha de ser,
necessàriament, membre de la família del treballador. La suspensió pot ser
completa o parcial. Aquesta llicència és un dret i no ha de ser autoritzada per
l’ocupador; només cal el corresponent certificat mèdic que acredita que el
treballador està disposat a proporcionar les cures pal·liatives; no cal identificar
el pacient. Termini d’un més, prorrogable un altre mes. Els empleats
gaudeixen de la protecció contra l’acomiadament durant el període de llicència
i 3 mesos després. Compta amb els corresponents subsidis. Pots accedir a
més informació sobre aquest permís clicant aquí.

●

Permís per atendre un membre de la llar o de la família greument malalt.
Es preveu per atendre un familiar, fins al segon grau, greument malalt. La
suspensió pot ser completa o parcial. Període d’interrupció fins a 3 mesos,
consecutius o no, fins a 12 mesos en cas d’interrupció completa i un màxim de
24 de mesos amb reducció de beneficis. Aquests terminis es dupliquen (24
mesos i 48 mesos) per al treballador que viu sol amb un o més fills a càrrec,
en cas de malaltia greu d’un fill de menys de 16 anys. A les empreses de
menys de 10 treballadors cal el consentiment de l’e mpresari. A les empreses
de menys de 50 treballadors, l’empresari pot negar, de manera justificada,
aquest dret als treballadors que ja l’hagin gaudit. Els empleats gaudeixen de la
protecció contra l'acomiadament durant tot el període de llicència i durant els 3
mesos següents. El treballador té dret a un subsidi. Pots accedir a més
informació sobre aquest permís clicant aquí.

●

Permís per determinades circumstàncies. Els treballadors tenen dret a
absentar-se del treball, sense pèrdua de salari regular, amb motiu de certs
esdeveniments de la família, per complir amb les obligacions cíviques i
missions civils i per comparèixer davant un tribunal. El contracte de treball i el
conveni col·lectiu poden desenvolupar aquest permís.

●

Permís per raons imperioses. Està previst per als casos de malaltia,
accident o hospitalització d’un ésser estimat. No poden excedir de 10 dies per
any natural i, en general, no és remunerat. Pots accedir a més informació
sobre aquest permís clicant aquí.

●

Permís polític. Atorga als treballadors l'oportunitat de prendre temps lliure del
treball per exercir un mandat polític, mantenint el seu salari normal. Això
s'aplica només als treballadors del sector privat. La durada de la política i
procediments de llicència que cal seguir depèn de la funció o mandat exercit.
Els empresaris poden obtenir el reemborsament dels salaris i les contribucions
de l'ocupador per al període de permís per raons polítiques. Protecció contra
l'acomiadament: els candidats per als treballadors d'oficina polítics estan
protegits contra l'acomiadament. Si és elegit, la protecció segueix en vigor en
tota la durada del mandat i durant els sis mesos immediatament després.

●

Permís pagat per estudis. S’adreça a treballadors del sector privat que
desitgin adquirir una formació i que poden beneficiar-se del sistema de la
llicència pagada. Aquesta els permet rebre un pagament en forma de temps
lliure, durant la formació normal seguida durant o fora d'hores de treball.
Aquesta llicència la paga l’empresari si la formació és en l'horari habitual.
L'ocupador pot obtenir el reemborsament d'aquestes hores en determinades
condicions. El treballador té dret a un subsidi.
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Pots accedir a més informació sobre la jornada laboral i el temps de descans clicant
aquí.
Més informació sobre permisos, festivitats i vacances en aquest enllaç.

Afiliació a la Seguretat
Social i acomiadament
Seguretat Social

Pensió de jubilació
Amb caràcter general, es pot accedir a la jubilació en complir els 65 anys. També es
pot accedir a la jubilació anticipada (amb una reducció en l’import a percebre en
concepte de pensió) sempre i quan s’acrediti una edat mínima i una durada
determinada pel que fa a la carrera professional. D’altra banda, existeix l’anomenat
“bo de pensió” pels treballadors que haguessin retardat la seva jubilació, si bé la
normativa que regula aquest bo i altres aspectes relacionats amb l’accés a la
jubilació ha canviat recentment.
En el cas de treballadors per compte d’altri, pots consultar més informació clicant
aquí, i des d’aquest altre enllaç pots conèixer les condicions mínimes (edat i
carrera professional) per accedir a la pensió de jubilació. Pel que fa al bo de pensió,
en pots ampliar la informació clicant aquí.
Sobre els treballadors per compte propi, cal accedir al web de l'Institut Nacional
de la Seguretat Social de Treballadors Autònoms (INASTI; enllaç a l’apartat
específic sobre pensions).
Gravàmens sobre les pensions
Els ingressos per pensions estan subjectes a l'impost sobre la renda personal.
Pensió de supervivència
En cas de mort del cònjuge que es va beneficiar o tenia dret a una pensió de
jubilació, el cònjuge supervivent pot obtenir una pensió de viduïtat. El beneficiari
d’una pensió de viduïtat, en determinades condicions i dins dels límits prescrits, pot
realitzar una ocupació remunerada.
Hi ha dos requisits per tenir dret a una pensió de supervivència:
●

Tenir almenys 45 anys, o, si no, estar a càrrec d'un nen o patir una incapacitat
permanent per al treball d'almenys el 66%.

●

La mort ha de passar almenys un any després del matrimoni, llevat que hagi
nascut un nen fruit d'aquest matrimoni.

Ingrés garantit per la gent gran (GRAPA)
La renda mínima garantida per a les persones grans (GRAPA) és un pla
d'assistència financera per a les persones grans que no tenen recursos suficients.
La GRAPA podrà concedir a partir dels 65 anys. Cal viure de manera efectiva a
Bèlgica. Pots accedir a més informació sobre aquest recurs clicant aquí.
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Les oficines d'ocupació del Govern de Bèlgica estan disponibles depenent de la
regió i l'idioma. L'oficina principal d'ocupació per a la regió de Brussel·les és
ACTIRIS (Oficina Regional d'Ocupació de Brussel·les / Brusselse Gewestelijke Diest
voor Arbeidsbemiddeling), també hi ha oficines a nivell subregional (Serveis
Ocupació Subregionals / Tewerkstellingsdiensten Subregional) a través de Flandes i
Valònia.
L’ONEM és una institució de seguretat social pública, que administra el sistema
d’assegurança per desocupació així com algunes mesures per a l’ocupació. També
és responsable de la interrupció de la carrera i el sistema de crèdit de temps.
Pots accedir a més informació sobre aquest recurs des d’aquest enllaç a l’Oficina
Nacional d’Ocupació.

Agències privades de col·locació

Moltes agències privades de contractació són presents a Bèlgica, i moltes operen a
escala europea o mundial. Algunes posicions en la direcció executiva o en la
tecnologia de la informació i la comunicació es mostren amb headhunters a Londres
o Nova York, sobretot quan es tracta de posicions en què es requereix experiència i
pràctica. Es requereix anglès. També hi ha un nombre d'empreses petites i mitjanes
de contractació en la contractació internacional, la Gran Bretanya i els Estats Units.
Diversos organismes europeus i internacionals de contractació, com Adia,
Manpower, PA Consulting Group i de Michael Page, tenen oficines a Brussel·les i
altres ciutats. També hi ha moltes agències locals.
Molts serveis de contractació es paguen per compte de l'ocupador, les tarifes es
basen en el sou anual del candidat. Aquests càrrecs poden variar de 40 a 50% del
salari anual. Cal estar alerta per si els reclutadors demanen que participi en la
comissió o demanen que pagui per les despeses.

Informació general

Pots accedir al web de la Seguretat Social belga a través d’a quest enllaç.

Drets sindicals
Hi ha tres confederacions sindicals reconegudes a Bèlgica com a organitzacions
representatives dels treballadors: l'ACV-CSC (sindicat cristià), l’ABVV-FGTB
(sindicat socialista) i l’A CLVB-CGSLB (Unió Liberal). L'ACV-CSC i ABVV-FGTB és
especialment el "front sindical" per a la majoria de l'acció i les negociacions del món
del treball industrial i es divideix en diverses organitzacions professionals i
sectorials.
Cada treballador és lliure d'afiliar-se o no a una organització o confederació sindical
oficial. No hi ha cap requisit particular per pertànyer a un sindicat (excepte, és clar,
l'obligació de pagar la quota anual sol·licitada per l’organització).
Encara que els sindicats no tenen personalitat jurídica a Bèlgica, la llei reconeix el
seu dret a demanar i prendre les mesures legals i també a la conclusió, en nom dels
treballadors que representen, dels convenis col·lectius treball.
Bèlgica té un diàleg social molt desenvolupat en tots els nivells (nivell sectorial o
d'empresa interprofessional). Cada dos anys, els interlocutors socials intenten
arribar a un acord en el pla nacional. En l'acord, les mesures per al progrés social
(salari, ocupació, formació, etc.) es prenen tant per als treballadors actius i els no
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treballadors. L'acord interprofessional és aplicable a tot el sector privat nacional. Hi
ha un mecanisme de sistema d'inspecció, inclosos els tribunals laborals i de control,
cosa que permet l'aplicació efectiva dels acords sindicals.
Representació dels treballadors

Cada quatre anys, es duen a terme eleccions sindicals en el sector privat. Obrers i
empleats elegeixen els seus delegats i representants en el Comitè d'Empresa i el
Comitè per a la Prevenció i Protecció en el Treball.
1. Consell Empresarial
Els comitès d'empresa s’estableixen en totes les empreses amb almenys 100
empleats, i a les empreses que anteriorment disposessin d’un comitè d’empresa.
El comitè d'empresa té amplis poders en matèria econòmica i financera, la consulta,
la negociació i la informació als treballadors. Es compon de representants dels
ocupadors i els treballadors.
2. Comitè per a la Prevenció i Protecció en el Treball
D'altra banda, a totes les empreses que donen feina a 50 treballadors, s’estableixen
comitès específics (per a la prevenció i protecció en el treball) amb funcions de
seguretat, salut pública, sanejament i embelliment dels llocs de treball.
3. Les delegacions sindicals
La delegació sindical té diverses missions, com ara l'administració dels conflictes
col·lectius de treball, rebre queixes individuals; qualsevol canvi probable que alteri
les condicions de treball dins de l'empresa també se li ha de comunicar.

Informació general

Pots accedir a més informació sobre el dret laboral belga clicant aquí.

Informació sobre
tràmits

Sistema d'autoritzacions

Convenis bilaterals

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

Visat d'entrada per
turisme
Els ciutadans d'estats membres de la UE, de l’ EEE i de Suïssa (enllaços a webs
de la UE) que vulguin entrar a Bèlgica no necessiten visat; n'hi ha prou amb el
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document d'identitat en vigor o, si no es té, el passaport.
Estades de menys de tres mesos

Els ciutadans d’Estats membres de la UE, de l’EEE i de Suïssa no necessiten
permís o autorització prèvia per romandre durant un període de menys de tres
mesos a Bèlgica, sempre que reuneixin els requisits següents:
●

Disposar d’un document que els doni dret a entrar a Bèlgica. Es pot obtenir
més informació i consultar la llista de documents admesos pel Contrôle
Frontières, en aquest enllaç.

●

En cas d’allotjar-se en un hotel o establiment similar subjecte a les normes
sobre control de viatgers, no s’ha de fer res.

●

En cas d’allotjar-se en una propietat privada, es disposa de 10 dies des de
l’entrada al país per deixar constància de la presència a l’ajuntament del
municipi on et trobis, obtenint així el document de déclaration de présence.

●

En cas que el ciutadà sigui menor, ha de presentar una autorització legal dels
seus pares.

Es pot trobar més informació en aquest enllaç.

Autorització per
estudiar
Els ciutadans d'estats membres de la UE, de l’ EEE i de Suïssa (enllaços a webs
de la UE), així com els seus familiars, gaudeixen del dret de circular lliurement i de
residir a Bèlgica. En conseqüència, no necessiten permís o autorització prèvia per
estudiar en aquest país.
1. Estades per estudis de menys
de tres mesos

Els ciutadans d’Estats membres de la UE, de l’EEE i de Suïssa no necessiten
permís o autorització prèvia per romandre durant un període de menys de tres
mesos a Bèlgica, sempre que reuneixin els requisits següents:
●

Disposar d’un document que els doni dret a entrar a Bèlgica. Es pot obtenir
més informació i consultar la llista de documents admesos pel Contrôle
Frontières, en aquest enllaç.

●

En cas d’allotjar-se en un hotel o establiment similar subjecte a les normes
sobre control de viatgers, no s’ha de fer res.

●

En cas d’allotjar-se en una propietat privada, es disposa de 10 dies des de
l’entrada al país per deixar constància de la presència a l’ajuntament del
municipi on et trobis, obtenint així el document de déclaration de présence.

●

En cas que el ciutadà sigui menor, ha de presentar una autorització legal dels
seus pares.

Es pot trobar més informació en aquest enllaç.
2. Estades per estudis de més de
tres mesos

Per residir-hi un període superior a tres mesos caldrà realitzar la corresponent
inscripció al municipi de residència en els tres mesos següents a la teva arribada a
Bèlgica (demande d’a ttestation d’enregistrement).
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En cas que t’allotgis en un hotel o establiment similar subjecte a les normes sobre
control de viatgers, disposes de 10 dies des de l’entrada al país per deixar
constància de la presència a l’a juntament del municipi on et trobis, obtenint així el
document déclaration de présence. Es pot trobar més informació en aquest enllaç.
La inscripció en el registre municipal es pot dur a terme en cas que la persona que
s’estableix al país acrediti trobar-se en alguna de les situacions indicades a
continuació:
●

Com a treballador assalariat.

●

Com a treballador per compte propi.

●

Com a persona que busca ocupació.

●

Com a persona que disposa de recursos econòmics suficients per no suposar
una càrrega per al sistema d’ajut social a Bèlgica i que disposa d’una
assegurança mèdica que cobreixi tots els riscos de salut a Bèlgica.

●

Com a estudiant en una institució educativa, reconeguda o subvencionada, si
té assegurança mèdica que cobreixi tots els riscos de salut a Bèlgica i disposa
de recursos suficients per no convertir-se en una càrrega per al sistema de
seguretat social belga durant la seva estada.

En aquest apartat es fa referència als ciutadans que es troben en la darrera situació
esmentada, és a dir, que tenen la condició d’ estudiants.
2.1. Formularis
En aquest enllaç trobaràs un exemple del formulari d’inscripció per a l’obtenció del
certificat de residència (en paper) per a nacionals d’estats membres de la UE/EEE
(demande d’attestation d’e nregistrement).
En aquest enllaç trobaràs un exemple del certificat de residència (en paper) per a
nacionals d’estats membres de la UE/EEE (attestation d’e nregistrement – version
papier, annexe 8).
En aquest enllaç trobaràs un exemple del certificat de residència (en targeta
electrònica) per a nacionals d’estats membres de la UE/EEE (carte E).
2.2. Documentació general
●

Passaport o document d’identitat

●

Sis fotografies mida carnet (en cas d’optar per la versió en paper de l’annexe
8, només tres). En cas de menors de 12 anys, caldrà presentar 2 fotografies i
rebran un document d’i dentificació substitutori de l’annexe 8.

2.3. Procediment
Els ciutadans d'Estats membres de la UE, de l’EEE i de Suïssa que volen estudiar a
Bèlgica poden trobar-se en les següents situacions:
2.3.1. Situació 1
Si el ciutadà es va inscriure en una institució educativa reconeguda o
subvencionada, amb la intenció de cursar estudis, inclosa la formació professional, i
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disposa d’assegurança mèdica que cobreixi tots els riscos a Bèlgica, i acredita
també tenir recursos suficients per no convertir-se en una càrrega per al sistema
belga durant la seva estada. En aquest cas, l’administració municipal l’inscriurà en
el registre municipal de forma immediata i li lliurarà un certificat d'inscripció (en
paper). En cas que l’e studiant desitgi obtenir un certificat en format de targeta
electrònica (carte E), cal comptar amb un termini de tres setmanes per a la seva
fabricació.
Quan el ciutadà no disposa de document d’inscripció en una institució educativa
reconeguda o subvencionada, ni disposa d’a ssegurança mèdica. En aquest cas
l’Administració municipal li lliurarà còpia de la sol·licitud de registre (que no té la
consideració de certificat de residència). A partir d’aquest moment, el sol·licitant
disposa de tres mesos per presentar els documents que hi manquen.
En aquest termini:
●

Si el sol·licitant presenta la documentació que manca dins del període
esmentat, l’Administració municipal l’i nscriurà en el registre municipal de
manera immediata i li lliurarà un certificat d'inscripció (en paper). En cas que
l’estudiant desitgi obtenir un certificat en format de targeta electrònica (carte
E), cal comptar amb un termini de tres setmanes per obtenir-la.

●

Si el sol·licitant no presenta els documents dins del període esmentat,
l'Administració municipal rebutjarà la sol·licitud de registre i atorgarà al
sol·licitant un nou termini d'un mes per proporcionar els documents requerits.
Després d'aquest nou període, si el sol·licitant no els ha presentat, rebrà una
ordre d'abandonar el territori.

●

Si el sol·licitant presenta la documentació dins d’a quest període, però és
insuficient, l'Administració municipal enviarà la seva sol·licitud d'inscripció a
l'Oficina d'Estrangers, que prendrà la decisió.

2.3.3. Situació 3
En cas que es tracti d’un ciutadà veí (Alemanya, França, Luxemburg i els Països
Baixos) que torna al seu país tots els dies o cada cap de setmana, s’ha d’informar a
l’Administració municipal de la seva presència com a estudiant frontera i se li lliurarà
un certificat temporal que cobreix la seva estada (document de sejour).
En aquest enllaç es pot trobar aquesta informació ampliada.
3. Retirada del dret de residència
de ciutadans de la UE a Bèlgica

El dret de residència dels nacionals d’un estat membre de la UE/EEE/Suïssa pot ser
retirat si implica una càrrega desmesurada per al sistema d’assistència social belga.
Per exemple, en cas que el resident percebi durant tres mesos un subsidi públic o
prestació equivalent per part de l’Estat belga. O bé, si el nacional UE/EEE/Suïssa ja
no reuneix les condicions de la seva residència, com ara ser estudiant o exercir una
activitat com a autònom.
La residència d’un ciutadà de la UE/EEE/Suïssa no és retirada automàticament,
sinó que el servei d’estrangeria analitza cada expedient individualment i pren la
decisió a partir de diversos criteris preestablerts, com ara la durada de la residència
a Bèlgica, l’edat, l’estat de salut, la situació familiar, la situació econòmica, la
integració a Bèlgica i els vincles amb el país de procedència. Si les autoritats
belgues no disposen de suficient informació, s’ofereix a l’interessat la oportunitat de
demostrar si disposa de suficients mitjans de subsistència presentant els documents
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que ho justifiquin.
Cal saber que únicament són investigats o controlats els expedients de ciutadans
de la UE que no tinguin dret a una residència permanent, dret que s’obté després
de cinc anys de residència continuada a Bèlgica.
En cas que a un nacional UE/EEE/Suïssa li sigui retirat el dret de residència, rebrà
una notificació d’ordre d’abandonament del territori expedida pel Servei
d’Estrangeria. Això no significa que el ciutadà hagi de ser expulsat del país, sinó
que el seu dret de residència ha finalitzat, i per tant, no seguirà inscrit al registre
d’estrangeria i tampoc tindrà dret a subsidi.
Un ciutadà de la UE/EEE/Suïssa únicament pot ser expulsat i veure interrompuda la
seva residència a Bèlgica, per raó d’una violació greu de l’ordre públic o en cas de
frau.
Es pot trobar més informació en aquest enllaç.
4. Residència per a familiars de
tercers països de resident de
règim comunitari a Bèlgica

Els membres de la família que acompanyin els nacionals d’un estat membre de la
UE/EEE/Suïssa tenen dret a circular i residir lliurament a Bèlgica. No obstant això, si
el familiar ostenta la nacionalitat d’un país tercer, aquest pot estar sotmès a l’o
bligació d’obtenir un visat d’entrada al país.
Per residir-hi un període superior a tres mesos caldrà realitzar la corresponent
inscripció al municipi de residència.
4.1. Familiars
D’acord amb el que preveu l’article 40 bis o ter de la Loi du 15/12/1980, els familiars
del resident nacional d’un estat membre de UE/EEE/Suïssa que es poden acollir a
l’esmentat dret són:
●

El cònjuge o parella estable registrada de conformitat amb la Llei d’un país de
la UE/EEE/Suïssa.

●

El fill del ciutadà nacional d’un estat membre de UE/EEE/Suïssa o fill del
cònjuge o parella estable, menors de 21 anys o majors de 21 anys que es
trobin a càrrec del resident comunitari. (en cas de menors, si la guàrdia és
compartida, caldrà la conformitat de l’a ltre progenitor).

●

Els ascendents del ciutadà nacional d’un estat membre de UE/EEE/Suïssa o
ascendents del cònjuge o parella estable, que es trobin a càrrec del resident
comunitari.

Així mateix, d’acord amb l’article 47 de la Loi du 15/12/1980 tenen dret al
reagrupament familiar amb el resident nacional d’un estat membre de la
UE/EEE/Suïssa:
●

La parella de fet degudament acreditada.

●

Els membres de la família, no inclosos en els col·lectius anteriors, que estan al
seu càrrec i que hi convivien en el país de residència anterior amb el
reagrupant.

●

Els membres de la família, no inclosos en els col·lectius anteriors, que
pateixen greus problemes de salut i que han d’estar atesos, de manera
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personal i inexcusable, pel reagrupant.

Autorització per
treballar per compte
propi
Els ciutadans d'Estats membres de la UE, de l’ EEE i de Suïssa (enllaços a webs
de la UE) així com els seus familiars gaudeixen del dret de circular lliurement i de
residir a Bèlgica. En conseqüència, no necessiten permís o autorització de treball
per establir-se i desenvolupar una activitat laboral i/o professional en aquest país.
Per residir-hi un període superior a tres mesos caldrà realitzar la corresponent
inscripció al municipi de residència en els tres mesos següents a la teva arribada a
Bèlgica (demande d’a ttestation d’enregistrement).
En cas que t’allotgis en un hotel o establiment similar subjecte a les normes sobre
control de viatgers, disposes de 10 dies des de l’entrada al país per deixar
constància de la presència a l’a juntament del municipi on et trobis, obtenint així el
document déclaration de présence. Es pot trobar més informació en aquest enllaç.
La inscripció en el registre municipal es pot dur a terme en cas que la persona que
s’estableix al país acrediti trobar-se en alguna de les situacions indicades a
continuació:
●

Com a treballador assalariat.

●

Com a treballador per compte propi.

●

Com a persona que busca ocupació.

●

Com a persona que disposa de recursos econòmics suficients per no suposar
una càrrega per al sistema d’ajut social a Bèlgica i que disposa d’una
assegurança mèdica que cobreixi tots els riscos de salut a Bèlgica.

●

Com a estudiant en una institució educativa, reconeguda o subvencionada, si
té assegurança mèdica que cobreixi tots els riscos de salut a Bèlgica i disposa
de recursos suficients per no convertir-se en una càrrega per al sistema de
seguretat social belga durant la seva estada.

En aquest apartat es fa referència als ciutadans que es troben en la darrera situació
esmentada, és a dir, que tenen la condició d’ estudiants.
1. Com a treballador per compte
propi

Es poden donar les situacions següents:
1.1. Situació 1
El treballador està registrat a la Banque-Carrefour des Enterprises, té assignat
un número d’i dentificació d’empresa, i està afiliat a un fons d'assegurança social
com a treballador independent.
L’Administració municipal l’inscriurà en el registre municipal de forma immediata i li
lliurarà un certificat d'inscripció (en paper). En cas que el treballador desitgi obtenir
un certificat en format de targeta electrònica (carte E), cal comptar amb un termini
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de tres setmanes per a l’expedició d’aquesta.
1.2. Situació 2
El treballador no pot acreditar la inscripció a la Banque-Carrefour des
Enterprises, o té assignat un número d’e identificació d’empresa, o està afiliat a un
fons d'assegurança social com a treballador independent.
En aquest cas l’Administració municipal li lliurarà una còpia de la sol·licitud de
registre (que no té la consideració de certificat de residència). A partir d’aquest
moment, el sol·licitant disposa de tres mesos per presentar el certificat de
l’ocupador.
En aquest termini:
●

Si el treballador presenta els documents que faltaven, l’Administració
municipal l’inscriurà en el registre municipal de forma immediata i li lliurarà un
certificat d'inscripció (en paper). En cas que el treballador desitgi obtenir un
certificat en format de targeta electrònica (carte E), cal comptar amb un termini
de tres setmanes per a l’expedició d’a questa.

●

Si el treballador no presenta els documents que faltaven, l'Administració
municipal rebutjarà la sol·licitud de registre i atorgarà al sol·licitant un nou
termini d'un mes per proporcionar el document requerit. Després d'aquest nou
període, si el treballador no presenta un certificat d'ocupador, rebrà una ordre
d'abandonar el territori.

●

Si el treballador presenta els documents que faltaven, però
l’Administració municipal els considera insuficients, l'Administració
municipal enviarà la sol·licitud d'inscripció del treballador a l'Oficina
d'Estrangers, que prendrà la decisió.

En aquest enllaç trobaràs un exemple del formulari d’inscripció per a l’obtenció de
certificat de residència (en paper) per a nacionals d’estats membres de la UE/EEE.
En aquest enllaç trobaràs un exemple del certificat de residència (en paper) per a
nacionals d’estats membres de la UE/EEE.
En aquest enllaç trobaràs un exemple del certificat de residència (en targeta
electrònica) per a nacionals d’estats membres de la UE/EEE.
2. Retirada del dret de residència
de ciutadans de la UE a Bèlgica

El dret de residència dels nacionals d’un estat membre de la UE/EEE/Suïssa pot ser
retirat si implica una càrrega desmesurada per al sistema d’assistència social belga.
Per exemple, en cas que el resident percebi durant tres mesos un subsidi públic o
prestació equivalent per part de l’Estat belga. O bé, si el nacional UE/EEE/Suïssa ja
no reuneix les condicions de la seva residència, com ara ser estudiant o exercir una
activitat com a autònom.
La residència d’un ciutadà de la UE/EEE/Suïssa no és retirada automàticament,
sinó que el servei d’estrangeria analitza cada expedient individualment i pren la
decisió a partir de diversos criteris preestablerts, com ara la durada de la residència
a Bèlgica, l’edat, l’estat de salut, la situació familiar, la situació econòmica, la
integració a Bèlgica i els vincles amb el país de procedència. Si les autoritats
belgues no disposen de suficient informació, s’ofereix a l’interessat la oportunitat de
demostrar si disposa de suficients mitjans de subsistència presentant els documents
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que ho justifiquin.
Cal saber que únicament són investigats o controlats els expedients de ciutadans
de la UE que no tinguin dret a una residència permanent, dret que s’obté després
de cinc anys de residència continuada a Bèlgica.
En cas que a un nacional UE/EEE/Suïssa li sigui retirat el dret de residència, rebrà
una notificació d’ordre d’abandonament del territori expedida pel Servei
d’Estrangeria. Això no significa que el ciutadà hagi de ser expulsat del país, sinó
que el seu dret de residència ha finalitzat, i per tant, no seguirà inscrit al registre
d’estrangeria i tampoc tindrà dret a subsidi.
Un ciutadà de la UE/EEE/Suïssa únicament pot ser expulsat i veure interrompuda la
seva residència a Bèlgica, per raó d’una violació greu de l’ordre públic o en cas de
frau.
Es pot trobar més informació en aquest enllaç.
3. Residència per a familiars de
tercers països de resident de
règim comunitari a Bèlgica

Els membres de la família que acompanyin els nacionals d’un estat membre de la
UE/EEE/Suïssa tenen dret a circular i residir lliurament a Bèlgica. No obstant això, si
el familiar ostenta la nacionalitat d’un país tercer, aquest pot estar sotmès a l’o
bligació d’obtenir un visat d’entrada al país.
Per residir-hi un període superior a tres mesos caldrà realitzar la corresponent
inscripció al municipi de residència.
3.1. Familiars
D’acord amb el que preveu l’article 40 bis o ter de la Loi du 15/12/1980, els familiars
del resident nacional d’un estat membre de UE/EEE/Suïssa que es poden acollir a
l’esmentat dret són:
●

El cònjuge o parella estable registrada de conformitat amb la Llei d’un país de
la UE/EEE/Suïssa.

●

El fill del ciutadà nacional d’un estat membre de UE/EEE/Suïssa o fill del
cònjuge o parella estable, menors de 21 anys o majors de 21 anys que es
trobin a càrrec del resident comunitari. (en cas de menors, si la guàrdia és
compartida, caldrà la conformitat de l’a ltre progenitor).

●

Els ascendents del ciutadà nacional d’un estat membre de UE/EEE/Suïssa o
ascendents del cònjuge o parella estable, que es trobin a càrrec del resident
comunitari.

Així mateix, d’acord amb l’article 47 de la Loi du 15/12/1980 tenen dret al
reagrupament familiar amb el resident nacional d’un estat membre de la
UE/EEE/Suïssa:
●

La parella de fet degudament acreditada.

●

Els membres de la família, no inclosos en els col·lectius anteriors, que estan al
seu càrrec i que hi convivien en el país de residència anterior amb el
reagrupant.

●

Els membres de la família, no inclosos en els col·lectius anteriors, que
pateixen greus problemes de salut i que han d’estar atesos, de manera
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personal i inexcusable, pel reagrupant.

Autorització per
treballar per compte
d'altri
Els ciutadans d'estats membres de la UE, de l’ EEE i de Suïssa (enllaços a webs
de la UE) així com els seus familiars gaudeixen del dret de circular lliurement i de
residir a Bèlgica. En conseqüència, no necessiten permís o autorització de treball
per establir-se i desenvolupar una activitat laboral i/o professional en aquest país.
Per residir-hi un període superior a tres mesos caldrà realitzar la corresponent
inscripció al municipi de residència en els tres mesos següents a la teva arribada a
Bèlgica (demande d’a ttestation d’enregistrement).
En cas que t’allotgis en un hotel o establiment similar subjecte a les normes sobre
control de viatgers, disposes de 10 dies des de l’entrada al país per deixar
constància de la presència a l’a juntament del municipi on et trobis, obtenint així el
document déclaration de présence. Es pot trobar més informació en aquest enllaç.
La inscripció en el registre municipal es pot dur a terme en cas que la persona que
s’estableix al país acrediti trobar-se en alguna de les situacions indicades a
continuació:
●

Com a treballador assalariat.

●

Com a treballador per compte propi.

●

Com a persona que busca ocupació.

●

Com a persona que disposa de recursos econòmics suficients per no suposar
una càrrega per al sistema d’ajut social a Bèlgica i que disposa d’una
assegurança mèdica que cobreixi tots els riscos de salut a Bèlgica.

●

Com a estudiant en una institució educativa, reconeguda o subvencionada, si
té assegurança mèdica que cobreixi tots els riscos de salut a Bèlgica i disposa
de recursos suficients per no convertir-se en una càrrega per al sistema de
seguretat social belga durant la seva estada.

En aquest apartat es fa referència als ciutadans que es troben en la darrera situació
esmentada, és a dir, que tenen la condició d’ estudiants.
1. Com a treballador assalariat

Es poden donar les situacions següents:
1.1. Situació 1
El treballador disposa d’un certificat de l’empresa ocupadora on s’acredita que està
treballant a temps complet: En aquest cas, l’Administració municipal l’inscriurà en
el registre municipal de manera immediata i li lliurarà un certificat d'inscripció (en
paper). En cas que el treballador desitgi obtenir un certificat en format de targeta
electrònica (carte E), cal comptar amb un termini de tres setmanes per a l’expedició
d’a questa.
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1.2. Situació 2
El treballador disposa d’un certificat de l’empresa ocupadora on s’acredita que està
treballant a temps parcial, poques hores o uns pocs dies al mes.
En aquest cas, l’Administració municipal remetrà la sol·licitud d'inscripció a l'Oficina
d'Estrangers, que prendrà la decisió. El registre no es portarà a terme si l’activitat es
considera marginal o accessòria.
1.3. Situació 3
El treballador no disposa d’un certificat de l’e mpresa.
En aquest cas l’Administració municipal li lliurarà una còpia de la sol·licitud de
registre (que no té la consideració de certificat de residència). A partir d’aquest
moment, el sol·licitant disposa de tres mesos per presentar el certificat de
l’ocupador:
En aquest termini:
●

Si el treballador aporta un certificat de l’ocupador dins del període
esmentat, l’Administració municipal l’i nscriurà en el registre municipal de
forma immediata i li lliurarà un certificat d'inscripció (en paper). En cas que el
treballador desitgi obtenir un certificat en format de targeta electrònica (carte
E), cal comptar amb un termini de tres setmanes per a l’expedició d’aquesta.

●

Si el treballador no presenta certificat de cap ocupador dins del període
esmentat, l'Administració municipal rebutjarà la sol·licitud de registre i
atorgarà al sol·licitant un nou termini d'un mes per proporcionar el document
requerit. Després d'aquest nou període, si el treballador no presenta un
certificat d'ocupador, rebrà una ordre d'abandonar el territori.

●

Si el treballador presenta un certificat de l’ocupador dins d’aquest
període, però el document no és adequat (per exemple, perquè es tracta
d’una activitat marginal i accessòria o perquè la regularitat del seu compromís
està en dubte), l'Administració municipal enviarà la seva sol·licitud d'inscripció
a l'Oficina d'Estrangers, que prendrà la decisió.

Formularis:
En aquest enllaç trobaràs un exemple del formulari d’inscripció per a l’obtenció de
certificat de residència (en paper) per a nacionals d’estats membres de la UE/EEE.
En aquest enllaç trobaràs un exemple del certificat de residència (en paper) per a
nacionals d’estats membres de la UE/EEE.
En aquest enllaç trobaràs un exemple del certificat de residència (en targeta
electrònica) per a nacionals d’estats membres de la UE/EEE.
En aquest enllaç trobaràs el formulari de certificació que ha d’emplenar l’ocupador
com a tràmit previ del registre en el municipi com a resident del nacional de l’estat
UE/EEE.
2. Com a persona que recerca una En aquest cas l’Administració municipal li lliurarà una còpia de la sol·licitud de
ocupació
registre (que no té la consideració de certificat de residència). A partir d’aquest
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moment, el sol·licitant disposa de tres mesos per presentar:
●

Certificat de l'ocupador, o

●

Acreditació de les sol·licitud d’ocupació del treballador, o

●

Acreditació que el treballador s’ha registrat amb una agència d’> ocupació i
qualsevol altre document que demostri que té una oportunitat raonable de
trobar feina.

L'Oficina d'Immigració avalua les seves possibilitats de trobar una feina, tenint en
compte el seu nivell de formació, la durada de la seva inactivitat i els esforços per
trobar una feina. En aquest enllaç trobaràs un exemple del formulari d’inscripció
per a l’obtenció de certificat de residència (en paper) per a nacionals d’estats
membres de la UE/EEE.
En aquest enllaç trobaràs el formulari de certificació que ha d’emplenar l’ocupador
com a tràmit previ del registre en el municipi com a resident del nacional de l’estat
UE/EEE.
3. Retirada del dret de residència
de ciutadans de la UE a Bèlgica

El dret de residència dels nacionals d’un estat membre de la UE/EEE/Suïssa pot ser
retirat si implica una càrrega desmesurada per al sistema d’assistència social belga.
Per exemple, en cas que el resident percebi durant tres mesos un subsidi públic o
prestació equivalent per part de l’Estat belga. O bé, si el nacional UE/EEE/Suïssa ja
no reuneix les condicions de la seva residència, com ara ser estudiant o exercir una
activitat com a autònom.
La residència d’un ciutadà de la UE/EEE/Suïssa no és retirada automàticament,
sinó que el servei d’estrangeria analitza cada expedient individualment i pren la
decisió a partir de diversos criteris preestablerts, com ara la durada de la residència
a Bèlgica, l’edat, l’estat de salut, la situació familiar, la situació econòmica, la
integració a Bèlgica i els vincles amb el país de procedència. Si les autoritats
belgues no disposen de suficient informació, s’ofereix a l’interessat la oportunitat de
demostrar si disposa de suficients mitjans de subsistència presentant els documents
que ho justifiquin.
Cal saber que únicament són investigats o controlats els expedients de ciutadans
de la UE que no tinguin dret a una residència permanent, dret que s’obté després
de cinc anys de residència continuada a Bèlgica.
En cas que a un nacional UE/EEE/Suïssa li sigui retirat el dret de residència, rebrà
una notificació d’ordre d’abandonament del territori expedida pel Servei
d’Estrangeria. Això no significa que el ciutadà hagi de ser expulsat del país, sinó
que el seu dret de residència ha finalitzat, i per tant, no seguirà inscrit al registre
d’estrangeria i tampoc tindrà dret a subsidi.
Un ciutadà de la UE/EEE/Suïssa únicament pot ser expulsat i veure interrompuda la
seva residència a Bèlgica, per raó d’una violació greu de l’ordre públic o en cas de
frau.
Es pot trobar més informació en aquest enllaç.

4. Residència per a familiars de
tercers països de resident de

Els membres de la família que acompanyin els nacionals d’un estat membre de la
UE/EEE/Suïssa tenen dret a circular i residir lliurament a Bèlgica. No obstant això, si
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el familiar ostenta la nacionalitat d’un país tercer, aquest pot estar sotmès a l’o
bligació d’obtenir un visat d’entrada al país.
Per residir-hi un període superior a tres mesos caldrà realitzar la corresponent
inscripció al municipi de residència.
4.1. Familiars
D’acord amb el que preveu l’article 40 bis o ter de la Loi du 15/12/1980, els familiars
del resident nacional d’un estat membre de UE/EEE/Suïssa que es poden acollir a
l’esmentat dret són:
●

El cònjuge o parella estable registrada de conformitat amb la Llei d’un país de
la UE/EEE/Suïssa.

●

El fill del ciutadà nacional d’un estat membre de UE/EEE/Suïssa o fill del
cònjuge o parella estable, menors de 21 anys o majors de 21 anys que es
trobin a càrrec del resident comunitari. (en cas de menors, si la guàrdia és
compartida, caldrà la conformitat de l’a ltre progenitor).

●

Els ascendents del ciutadà nacional d’un estat membre de UE/EEE/Suïssa o
ascendents del cònjuge o parella estable, que es trobin a càrrec del resident
comunitari.

Així mateix, d’acord amb l’article 47 de la Loi du 15/12/1980 tenen dret al
reagrupament familiar amb el resident nacional d’un estat membre de la
UE/EEE/Suïssa:
●

La parella de fet degudament acreditada.

●

Els membres de la família, no inclosos en els col·lectius anteriors, que estan al
seu càrrec i que hi convivien en el país de residència anterior amb el
reagrupant.

Els membres de la família, no inclosos en els col·lectius anteriors, que pateixen
greus problemes de salut i que han d’estar atesos, de manera personal i
inexcusable, pel reagrupant.

Autorització per residir
sense treballar
Els ciutadans d'estats membres de la UE, de l'EEE i de Suïssa (enllaços a webs
de la UE) així com els seus familiars gaudeixen del dret de circular lliurement i de
residir a Bèlgica. En conseqüència, no necessiten permís o autorització per establir
la seva residència en aquest país.
Per residir-hi un període superior a tres mesos caldrà realitzar la corresponent
inscripció al municipi de residència en els tres mesos següents a la teva arribada a
Bèlgica (demande d’a ttestation d’enregistrement).
En cas que t’allotgis en un hotel o establiment similar subjecte a les normes sobre
control de viatgers, disposes de 10 dies des de l’entrada al país per deixar
constància de la presència a l’a juntament del municipi on et trobis, obtenint així el
document déclaration de présence. Es pot trobar més informació en aquest enllaç.
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La inscripció en el registre municipal es pot dur a terme en cas que la persona que
s’estableix al país acrediti trobar-se en alguna de les situacions indicades a
continuació:
●

Com a treballador assalariat.

●

Com a treballador per compte propi.

●

Com a persona que busca ocupació.

●

Com a persona que disposa de recursos econòmics suficients per no suposar
una càrrega per al sistema d’ajut social a Bèlgica i que disposa d’una
assegurança mèdica que cobreixi tots els riscos de salut a Bèlgica.

●

Com a estudiant en una institució educativa, reconeguda o subvencionada, si
té assegurança mèdica que cobreixi tots els riscos de salut a Bèlgica i disposa
de recursos suficients per no convertir-se en una càrrega per al sistema de
seguretat social belga durant la seva estada.

En aquest apartat es fa referència als ciutadans que es troben en la darrera situació
esmentada, és a dir, que tenen la condició d’ estudiants.
1. Com a persona que disposa de Es poden donar les situacions següents:
recursos econòmics suficients per
no ser una càrrega per al sistema 1.1. Situació 1
d’ajut social belga i disposa d’una
assegurança de malaltia
El sol·licitant acredita disposar de recursos econòmics suficients (per exemple,
pensions, rendes vitalícies, el subsidi de discapacitat) i que ha contractat una
assegurança de salut.
L’Administració municipal l’inscriurà en el registre municipal de forma immediata i li
lliurarà un certificat d'inscripció (en paper). En cas que el treballador desitgi obtenir
un certificat en format de targeta electrònica (targeta E), cal comptar amb un termini
de tres setmanes per a l’expedició d’aquesta.
1.2. Situació 2
El sol·licitant acredita disposar de recursos econòmics, però aquests són
insuficients.
En aquest cas, l'Administració municipal:
●

Li requerirà si disposa d’altres fonts d'ingressos o si pot comptar amb l'ajuda
d'una tercera persona, i

●

Transmetrà la sol·licitud d'inscripció a l'Oficina d'Estrangers, que prendrà la
decisió.

1.3. Situació 3
El ciutadà UE/EEE/Suïssa no pot acreditar que disposa de recursos suficients (per
exemple, pensions, rendes vitalícies, subsidis per incapacitat), i/o que ha contractat
una assegurança de salut.
En aquest cas l’Administració municipal li lliurarà una còpia de la sol·licitud de
registre (que no té la consideració de certificat de residència). A partir d’aquest
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moment, el sol·licitant disposa de tres mesos per presentar la documentació
acreditativa que falta.
En aquest termini:
●

Si el resident presenta els documents que faltaven, l’Administració
municipal l’inscriurà en el registre municipal de forma immediata i li lliurarà un
certificat d'inscripció (en paper). En cas que el treballador desitgi obtenir un
certificat en format de targeta electrònica (carte E), cal comptar amb un termini
de tres setmanes per a l’expedició d’a questa.

●

Si el resident no presenta els documents que faltaven, l'Administració
municipal rebutjarà la sol·licitud de registre i atorgarà al sol·licitant un nou
termini d'un mes per proporcionar el document requerit. Després d'aquest nou
període, si el sol·licitant no presenta un certificat d'ocupador, rebrà una ordre
d'abandonar el territori.

●

Si el resident presenta els documents que faltaven, però l’Administració
municipal els considera insuficients, l'Administració municipal enviarà la
sol·licitud d'inscripció a l'Oficina d'Estrangers, que prendrà la decisió.

En aquest enllaç trobaràs un exemple del formulari d’inscripció per a l’obtenció de
certificat de residència (en paper) per a nacionals d’estats membres de la UE/EEE.
En aquest enllaç trobaràs un exemple del certificat de residència (en paper) per a
nacionals d’estats membres de la UE/EEE.
2. Retirada del dret de residència
de ciutadans de la UE a Bèlgica

El dret de residència dels nacionals d’un estat membre de la UE/EEE/Suïssa pot ser
retirat si implica una càrrega desmesurada per al sistema d’assistència social belga.
Per exemple, en cas que el resident percebi durant tres mesos un subsidi públic o
prestació equivalent per part de l’Estat belga. O bé, si el nacional UE/EEE/Suïssa ja
no reuneix les condicions de la seva residència, com ara ser estudiant o exercir una
activitat com a autònom.
La residència d’un ciutadà de la UE/EEE/Suïssa no és retirada automàticament,
sinó que el servei d’estrangeria analitza cada expedient individualment i pren la
decisió a partir de diversos criteris preestablerts, com ara la durada de la residència
a Bèlgica, l’edat, l’estat de salut, la situació familiar, la situació econòmica, la
integració a Bèlgica i els vincles amb el país de procedència. Si les autoritats
belgues no disposen de suficient informació, s’ofereix a l’interessat la oportunitat de
demostrar si disposa de suficients mitjans de subsistència presentant els documents
que ho justifiquin.
Cal saber que únicament són investigats o controlats els expedients de ciutadans
de la UE que no tinguin dret a una residència permanent, dret que s’obté després
de cinc anys de residència continuada a Bèlgica.
En cas que a un nacional UE/EEE/Suïssa li sigui retirat el dret de residència, rebrà
una notificació d’ordre d’abandonament del territori expedida pel Servei
d’Estrangeria. Això no significa que el ciutadà hagi de ser expulsat del país, sinó
que el seu dret de residència ha finalitzat, i per tant, no seguirà inscrit al registre
d’estrangeria i tampoc tindrà dret a subsidi.
Un ciutadà de la UE/EEE/Suïssa únicament pot ser expulsat i veure interrompuda la
seva residència a Bèlgica, per raó d’una violació greu de l’ordre públic o en cas de
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frau.
Es pot trobar més informació en aquest enllaç.
3. Residència per a familiars de
tercers països de resident de
règim comunitari a Bèlgica

Els membres de la família que acompanyin els nacionals d’un estat membre de la
UE/EEE/Suïssa tenen dret a circular i residir lliurament a Bèlgica. No obstant això, si
el familiar ostenta la nacionalitat d’un país tercer, aquest pot estar sotmès a l’o
bligació d’obtenir un visat d’entrada al país.
Per residir-hi un període superior a tres mesos caldrà realitzar la corresponent
inscripció al municipi de residència.
3.1. Familiars
D’acord amb el que preveu l’article 40 bis o ter de la Loi du 15/12/1980, els familiars
del resident nacional d’un estat membre de UE/EEE/Suïssa que es poden acollir a
l’esmentat dret són:
●

El cònjuge o parella estable registrada de conformitat amb la Llei d’un país de
la UE/EEE/Suïssa.

●

El fill del ciutadà nacional d’un estat membre de UE/EEE/Suïssa o fill del
cònjuge o parella estable, menors de 21 anys o majors de 21 anys que es
trobin a càrrec del resident comunitari. (en cas de menors, si la guàrdia és
compartida, caldrà la conformitat de l’a ltre progenitor).

●

Els ascendents del ciutadà nacional d’un estat membre de UE/EEE/Suïssa o
ascendents del cònjuge o parella estable, que es trobin a càrrec del resident
comunitari.

Així mateix, d’acord amb l’article 47 de la Loi du 15/12/1980 tenen dret al
reagrupament familiar amb el resident nacional d’un estat membre de la
UE/EEE/Suïssa:
●

La parella de fet degudament acreditada.

●

Els membres de la família, no inclosos en els col·lectius anteriors, que estan al
seu càrrec i que hi convivien en el país de residència anterior amb el
reagrupant.

Els membres de la família, no inclosos en els col·lectius anteriors, que pateixen
greus problemes de salut i que han d’estar atesos, de manera personal i
inexcusable, pel reagrupant.

Identificació com a
estranger
Com a ciutadà de la UE, durant els tres primers mesos d'estada en un altre país de
la Unió no tens l'obligació de sol·licitar cap document de residència que confirmi el
teu dret a viure a Bèlgica, encara que en alguns països és possible que, quan
arribis, hagis de comunicar la teva presència a les autoritats corresponents (més
informació al portal Your Europe). En el cas de Bèlgica, per residir-hi un període
superior a tres mesos caldrà realitzar la corresponent inscripció al municipi de
residència en els tres mesos següents a la teva arribada a Bèlgica (demande
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d’attestation d’e nregistrement).
En cas que t’allotgis en un hotel o establiment similar subjecte a les normes sobre
control de viatgers, disposes de 10 dies des de l’entrada al país per deixar
constància de la presència a l’a juntament del municipi on et trobis, obtenint així el
document déclaration de présence. Es pot trobar més informació en aquest enllaç.
La inscripció en el registre municipal es pot dur a terme en cas que la persona que
s’estableix al país acrediti trobar-se en alguna de les situacions indicades a
continuació:
●

Com a treballador assalariat.

●

Com a treballador per compte propi.

●

Com a persona que busca ocupació.

●

Com a persona que disposa de recursos econòmics suficients per no suposar
una càrrega per al sistema d’ajut social a Bèlgica i que disposa d’una
assegurança mèdica que cobreixi tots els riscos de salut a Bèlgica.

●

Com a estudiant en una institució educativa, reconeguda o subvencionada, si
té assegurança mèdica que cobreixi tots els riscos de salut a Bèlgica i disposa
de recursos suficients per no convertir-se en una càrrega per al sistema de
seguretat social belga durant la seva estada.

En aquest apartat es fa referència als ciutadans que es troben en la darrera situació
esmentada, és a dir, que tenen la condició d’ estudiants.
1. Formularis

En aquest enllaç trobaràs un exemple del formulari d’inscripció del certificat de
residència (en paper) per a nacionals d’estats membres de la UE/EEE (demande
d’attestation d’enregistrement).
En aquest enllaç trobaràs un exemple del certificat de residència (en paper) per a
nacionals d’estats membres de la UE/EEE (attestation d’e nregistrement – version
papier, annexe 8).
En aquest enllaç trobaràs un exemple del certificat de residència (en targeta
electrònica) per a nacionals d’estats membres de la UE/EEE (carte E).

2. Documentació general

3. Documentació addicional

●

Passaport o document d’identitat

●

Sis fotografies mida carnet (en cas d’optar per la versió en paper de l’annexe
8, només tres). En cas de menors de 12 anys, caldrà presentar 2 fotografies i
rebran un document d’i dentificació substitutori de l’annexe 8.

Depenent de la situació del ciutadà, haurà d’aportar documentació addicional.
A mode d’exemple, en aquest enllaç trobaràs informació sobre el procediment de
documentació en les diferents situacions corresponent al municipi de Brussel·les.

4. Procediment

Un cop presentada tota la documentació requerida, el ciutadà d'Estats membres de
la UE, de l’EEE i de Suïssa rebrà un certificat de registre (annexe 8) i podrà
sol·licitar la seva targeta electrònica E.
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En el cas de no aportar tota la documentació exigida, l’oficina municipal lliurarà al
sol·licitant una simple sol·licitud de certificat de registre (demande d’attestation d’e
nregistrement, annexe 19). El sol·licitant haurà d’a portar la documentació que
manca dins del període de tres mesos, a partir de la data de lliurament d’aquest
document (annexe 19).
Com a particularitat, s’ha de tenir en compte que el fet que la sol·licitud d’inscripció
de registre estigui basada en el mitjans econòmics propis, el tràmit estarà sotmès a
una valoració prèvia de l’oficina d’estrangers.
5. Vigència de la targeta
electrònica E

La targeta electrònica E té una validesa de cinc anys.

6. Familiars d’un resident nacional 6.1. Documentació general
d’un estat membre de la UE, de
● Passaport o document d’identitat
l’EEE i de Suïssa
●

Tres fotografies mida carnet. En cas de menors de 12 anys, caldrà aportar 3
fotografies i rebran un document d’identificació substitutori de l’annexe 8.

A mode d’exemple, trobaràs en aquest enllaç informació més detallada sobre la
documentació general que cal presentar corresponent al municipi de Brussel·les.
6.2. Documentació addicional
Els familiars han d’acreditar la seva condició de familiar del nacional d’estat membre
de la UE/EEE al qual acompanyen.
A mode d’exemple, trobaràs en aquest enllaç informació ampliada sobre el
procediment de documentació en les diferents situacions corresponent al municipi
de Brussel·les.
6.3. Procediment
Amb caràcter general i un cop presentada tota la documentació requerida per
acreditar la condició de familiar d’un nacional d’e stat membre de la UE/EEE,
aquesta serà valorada per l’oficina d’e strangers que prendrà la decisió en un
termini de sis mesos. En el moment de la presentació de la documentació el
sol·licitant rebrà un document anomenat certificat de matriculació (attestation
d'immatriculation)vàlid per sis mesos i una sol·licitud de targeta de resident com a
familiar de nacional d’un estat membre de la UE/EEE (annexe 19ter). En aquest
enllaç trobaràs un model (d’exemple) de la sol·licitud esmentada.
En cas d’una valoració favorable o si no es produeix valoració per part d’aquest
òrgan en el termini indicat, el familiar podrà sol·licitar l’expedició de la targeta
electrònica tipus F, davant les autoritats del registre municipal.
6.4 Vigència de la targeta electrònica F
La targeta electrònica F té una validesa de cinc anys.
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