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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

Ottawa (capital), Calgary , Edmonton, Mont-real , Quebec , Toronto , Vancouver

Idiomes i moneda

Idiomes: Angles i francès.
Moneda:
Dòlar canadenc. Et recomanem que verifiquis el tipus de canvi amb l'euro (a títol
orientatiu, es pot trobar informació clicant aquí ).

Estructura política

Dades facilitades per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea
El dia 1 de juliol de 1867 es va formar la Federació del Canadà mitjançant una Acta
de confederació, que unia les colònies nord-americanes britàniques. La
independència del Canadà va ser reconeguda per part de la Gran Bretanya l'11 de
desembre de 1931. Canadà es va establir com una democràcia parlamentària i una
monarquia constitucional, encapçalada per la reina Isabel II com a cap d'estat. No
obstant això, les prerrogatives del cap d'estat són exercides pel governador general,
que és nomenat per la reina amb el consell del primer ministre del Canadà per a un
període de 5 anys. El cap de Govern és el primer ministre, que sol ser el líder del
partit polític majoritari o del partit amb el més nombre d'escons a la Cambra dels
Comuns. El primer ministre és nomenat pel governador general.
La branca legislativa està constituïda per un parlament bicameral, format pel Senat
(105 escons) i per la Cambra dels Comuns (308 escons). Els membres del Senat
són elegits pel governador general amb la recomanació del primer ministre, mentre
que els membres de la Cambra dels Comuns són elegits democràticament per a un
període màxim de 4 anys.
La branca judicial està encapçalada per la Cort Suprema de Justícia, els membres
de la qual són elegits pel governador general amb la recomanació del primer
ministre.

Organització territorial

Dades facilitades per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea
El país està dividit en deu províncies (Alberta, Colúmbia Britànica, Manitoba, Nova
Brunswick, Nova Escòcia, Ontario, illa del Príncep Eduard, Quebec, Saskatchewan i
Terranova) i tres territoris (territoris del nord-oest, Nunavut i territori del Yukon). El
territori de Nunavut es va constituir l'any 1999 a partir dels territoris del nord-oest.

“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

34.751.476

35.155.499

35.543.658

35.851.774

Migració neta

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

Any

2002

2007

2012

En xifres absolutes

1.026.702

1.229.905

1.175.863

Percentatge sobre la població*

3,27%

3,74%

3,38%

*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

52.495 $

52.266 $

50.185 $

43.249 $

Taxa d'atur

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

Any

2010

2011

2012

2013

2014

Percentatge

8,0 %

7,4 %

7,2 %

7,1 %

6,9 %

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*

1.824.288.757.448 $

Creixement
percentual*

1,75 %

08 de gener de 2023

2013

2014

2015

1.837.443.4 1.783.775.5 1.550.536.5
86.715 $
90.896 $
20.142 $
2,22 %

2,47 %

1,08 %

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

Ind.(2)

Serv.(3)

2%

29%

69%

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

ND

ND

ND

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

ND

ND

ND

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

ND

ND

ND

* 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’a ltres, el comerç a l'engròs i al detall, l’activitat hotelera, la
restauració, el transport, i els serveis de l'Administració pública, financers,

“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’a tenció 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

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

1,5

1,5

Informació general

Entitats de representació i acolliment

Ambaixades

Ambaixada d'Espanya a Ottawa
●

Pàgina web

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

●

Pàgina web

Consolats
Consolats Generals d’Espanya
A Toronto:Demarcació consular
●

Ubicació i contacte

●

Pàgina web

A Mont-real:Demarcació consular
●

Ubicació i contacte

●

Pàgina web

Consolat General de Canadà a Barcelona
●

Pàgina web

Serveis del Consolat: El Consolat General del Canadà a Barcelona informa a la
seva pàgina web que no proporciona informació sobre visats, permisos de treball,
permisos per estudiar i immigració. Per obtenir-la, els interessat s'han d'adreçar a
l'Ambaixada del Canadà a França on ofereixen la informació en anglès o francès o

“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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al Ministeri d'Inmigració del Canadà

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

Pàgina web

●

Ubicació i contacte

Oficina a Nova York
●

Pàgina web

●

Ubicació i contacte

La Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya als Estats Units té les
funcions de coordinació tant de l'acció del Govern al Estats Units, Canadà i Mèxic
com de les oficines sectorials.
ACCIÓ Agència per la
competitivitat de l’e mpresa

Les plataformes empresarials d'ACCIÓ faciliten el procés d'implantació d'empreses
en els mercats internacionals, amb el menor temps i despeses possibles. Trobaràs
tota la informació pel que fa als serveis que ofereixen en aquest enllaç.
Oficina d'ACCIÓ a Mont-real
●

Ubicació i contacte

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

Les comunitats catalanes de l'exterior (CCE) són entitats privades constituïdes per
catalans o catalanòfils arreu del món (casals, associacions, centres catalans,
agrupacions acadèmiques i empresarials, etc.) que la Generalitat de Catalunya ha
reconegut a través d'un acord del Govern, amb la sol·licitud prèvia de l'entitat, i
d'acord amb la Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb les comunitats
catalanes de l'exterior.
Les comunitats catalanes de l'exterior compleixen un paper fonamental a l'hora de
projectar Catalunya al món: donen a conèixer el país i la cultura i llengua catalana
arreu. A més, les CCE contribueixen a crear un teixit associatiu a la zona on estan

“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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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 webs.
Casal Català del Quebec
●

5122 Côte des Neiges - CP 49614, QC H3T 1X8 Montreal, Quebec

●

casal@ccquebec.cat

●

Pàgina web

●

Enllaç directe a informació d'interès per a nouvinguts

Casal dels Països Catalans de Toronto
●

1840 Eglinton Avenue West - PO Box 61015, M6E 2J4 Toronto, ON

●

casalpaisoscatalans@gmail.com

●

Pàgina web

Casal Català de Vancouver

Catalans al món

●

5691 Rumble Street, V5J 2C3 - Burnaby, BC

●

vancouver@casalcatala.ca

●

Pàgina web

●

Enllaç directe a informació d'interès per a nouvinguts

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 Canadà:
●

Calgary

●

Mont-real

●

Ottawa

●

Quebec

●

Sherbrooke

●

Toronto

●

Vancouver

●

Edmonton

“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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Halifax

Informació sobre
tràmits

Validesa de documents i títols

Canvi del permís de
conduir

El permís de conducció espanyol NO és pot bescanviar al Canadà. En
conseqüència, cal obtenir un permís de conducció autòcton si el que preteneu és
establir-vos al Canadà i convertir-vos en resident canadenc, i aixó s'ha de fer abans
dels 3 mesos des de la vostra arribada al país.
A Canadà no hi ha un model nacional de permís de conduir. La competència en
l'expedició dels permisos pertany a les províncies i als territoris, i no pas al Govern
federal. Per tant, es convenient posar-se en contacte abans amb el departament
competent del govern de la província o territori a on aneu a residir. Es pot trobar una
llista d'aquests departaments i els seus corresponents enllaços aquí.
El permís de conduir propi de cadascuna de les províncies o territoris us habilita per
conduir per tot Canadà. Cal tenir en compte, peró, que, si es canvia de lloc de
residència a una altra provincia o territori, l'interessat ha de bescanviar el permís de
conducció pel propi del nou lloc de residència abans de 2 mesos des del trasllat.
Permís internacional de conducció
Si la teva intenció és fer un viatge de turisme amb una dirada inferior als tres mesos,
es pot fer servir el permís internacional de conduir. En aquest sentit, tant Espanya
como Canadà han subscrit el Conveni Internacional de Ginebra de 19 de
setembre de 1949 i, en conseqüencia, Canadà admet el permís internacional de
conducció (enllaç a les principals característiques) expedit a Espanya. Cal tenir en
compte, tanmateix, que el permís internacional és una traducció del permís de
conduir nacional i no el substitueix, per la qual cosa es recomana portar-los tots dos.
A l'Estat espanyol, poden obtenir aquest permís internacional les persones titulars
d'un permís de conducció vigent i poden sol·licitar-lo a les direccions provincials de
la Direcció General de Trànsit (DGT).
El permís internacional de conducció té una validesa màxima d'un any.

Homologació de títols
Al Canadà no existeix cap organisme públic d'àmbit federal ni estatal que homologui
o convalidi, amb caràcter general, títols acadèmics estrangers.
Tampoc no existeix cap regulació genèrica d'aquesta pràctica. La normativa existent
sobre aquest tema actualment està vinculada al que anomenaríem professions
regulades i professions no regulades, que requereixen algun tipus de formació
superior o d'experiència determinada com a requeriment previ per exercir-les.
Per als casos en què l'homologació és procedent i necessària per a ocupacions
regulades, aquesta és una funció que du a terme l'associació professional provincial
o territorial o l'organisme regulador de certificació i acreditació. Et proporcionaran
una llicència, un certificat o un registre.

“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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●

L' ACESC és l'Aliança de Serveis d'Avaluació de Credencials del Canadà i
identifica els serveis provincials. Al següent enllaç trobaràs la llista de les
entitats avaluadores de les credencials que integren aquesta Aliança.

●

El CICIC es el Centre d'Informació Canadenca de Credencials Internacionals,
que informa com obtenir una avaluació de les seves credencials educatives,
professionals i ocupacionals.

Pel que fa a professions no regulades, correspon a l'ocupador decidir si les
qualificacions obtingudes fora del Canadà són equivalents a les credencials
canadenques requerides per a l'ocupació.
Important! Si el que es pretén és estudiar, es pot trobar informació específica pel
que fa a l'admissió a les universitat i escoles en aquesta web . Si el que es pretén
és treballar en una ocupació regulada, es pot trobar informació detallada del
procediment que s'ha de seguir en aquesta web .

Legalització de
documents públics
Com a norma general, i per tal que pugui produir efectes en el país de destinació,
qualsevol document públic (o còpia autoritzada de l’escriptura d’elevació a públic
d’un document privat) ha d’é sser legalitzat en el país d’origen. L’objectiu d’a quest
tràmit és certificar l’autenticitat de la signatura i en qualitat de què actua l’autoritat
signant.
Què és un document públic? És aquell document autoritzat per un notari o un
funcionari públic competent que acredita els fets que refereix amb les solemnitats
requerides per la llei.
Què és una còpia autoritzada (o autèntica) de l’e scriptura d’elevació a públic
d’un document privat? És la reproducció, formalitzada notarialment d’una
escriptura protocol·litzada per un notari d’acord amb la qual s’eleva a públic un
document privat.
Convé tenir present que Canadà no ha subscrit el XII Conveni de l’Haia, de 5
d’octubre de 1961. No és vàlida, per tant, l’anomenada Postil·la de l’Haia o tràmit de
legalització única en aquest país, i cal seguir el procediment de legalització
diplomàtica o consular.

Característiques del procés

●

Es pot legalitzar tant un document públic original com la còpia autoritzada de
l’escriptura d’elevació a públic d’un document privat.

●

El segell o la diligència de legalització no tenen, pròpiament, data de caducitat.
Ara bé, si el document legalitzat sí que en té, la legalització és vàlida mentre
estigui en vigor el document.

●

Si la legislació del país on hagi de produir efectes el document estableix que
només s’accepten els documents en el seu idioma o idiomes oficials, és
recomanable tramitar la legalització abans de la traducció jurada.
D’aquesta manera es pot traduir, simultàniament, tant el mateix document com
el segell o la diligència de legalització.

“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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●

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

●

Quan la Secció de Legalitzacions del Ministeri d’Afers Exteriors i de
Cooperació (MAEC) efectua el tràmit, és gratuït. Quan ho fa una ambaixada o
un consolat d’Espanya, s’ha de pagar una taxa l’import de la qual varia
depenent de l’ambaixada o del consolat de què es tracti.

●

Alguns documents, com per exemple els títols acadèmics, exigeixen el
reconeixement previ de les signatures per part de les autoritats competents. El
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport proporciona informació detallada sobre
aquest tràmit en funció de si el títol és universitari o no
universitari (enllaços als respectius apartats).

Documents que poden ser
legalitzats

Es pot legalitzar qualsevol document públic, ja sigui administratiu, judicial, notarial o
d’altre tipus. Deixant de banda el XII Conveni de l’Haia (no subscrit per Canadà), hi
pot haver altres acords o tractats internacionals que eximeixin de l’obligació de
legalitzar determinats documents. Es pot consultar la llista completa d’aquests
convenis, dels Estats signants i dels documents exempts (com, per exemple,
certificacions plurilingües d’actes de naixement, matrimoni o defunció) clicant aquí.

On i com tramitar la legalització
segons el tipus de document

En el procediment de legalització, cada nova signatura certifica l’autoritat i
l’autenticitat de la firma anterior. És, doncs, una successió de firmes i de segells
de validació en què intervenen diversos òrgans en funció del tipus de document que
es vulgui legalitzar:

Documents administratius i
jurídics

●

Documents administratius i jurídics: Documents emesos per l’A
dministració General de l’Estat.Documents emesos per les comunitats
autònomes.Documents emesos per les entitats locals (ajuntaments,
diputacions, cabildos i d’altres).Documents judicials(actes de naixement,
matrimoni o defunció; fe de vida o estat civil [llevat que estiguin exempts de
legalització en virtut d’altres convenis internacionals]; resolucions judicials i
d’altres).Documents notarials (escriptures, actes o testimonis, entre d’altres).

●

Altres tipus de documents: Acadèmics (generalment, títols d’e nsenyament
superior o no superior).Mercantils i bancaris (certificats d’origen, certificats
de lliure venda, factures d’empresa i d’altres).D’entitats religioses (per
exemple, certificats de matrimoni).Certificats mèdics (redactats en imprès
oficial, signats i segellats pel metge que l’emplena).Certificats
veterinaris (per a l’exportació d’animals domèstics a un altre país).

Documents emesos per l'Administració general de l'Estat
1. Cal adreçar-se primer a la Secció de Legalitzacions del Ministeri d’Afers
Exteriors i Cooperació (MAEC) mitjançant qualsevol de les alternatives següents:
●

Presencialment, acudint al C/ de Juan de Mena, 4, 28014 Madrid. Tel. 91 379
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16 55. Cal sol·licitar cita prèvia clicant aquí. Convé tenir present que el sistema
de cita prèvia no dóna cites amb més de 14 dies d’antelació.
●

Enviant-hi la sol·licitud per mitjà d'un gestor administratiu col·legiat. Per a
més informació, pots adreçar-te al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de
Catalunya (enllaç a la pàgina web de l’organisme).

●

Enviant-hi la sol·licitud per correu postal certificat, adreçant el sobre a la
Secció de Legalitzacions del MAEC (C/ de Juan de Mena, 4, 28014, Madrid).
És necessari facilitar un telèfon de contacte i adjuntar-hi un sobre amb el
franqueig pagat per a la devolució dels documents legalitzats. Important!
L’òrgan responsable informa que, per tenir garantida una tramitació més àgil,
és recomanable el sistema de cita prèvia presencial.

●

Enviant-hi la sol·licitud per mitjà d’una empresa de missatgeria, que ha de
presentar una còpia de la seva inscripció al Registre Mercantil per acreditar
que es dedica a la missatgeria. Cal adjuntar-hi un sobre postal exprés amb el
franqueig pagat per a la devolució dels documents legalitzats.

2. Finalment, cal adreçar-se a l’t ambaixada o al consolat a Espanya del país on
hagi de produir efectes el document, que ha de validar la firma i el segell de la
Secció de Legalitzacions del MAEC.
Documents emesos per les comunitats autònomes
1. Cal adreçar-se primer a la unitat de legalitzacions de la comunitat autònoma
emissora del document. En el cas de Catalunya, no hi ha un únic òrgan competent
per fer legalitzacions i cal tenir en compte les indicacions següents:
●

Si es tracta d’un document acadèmic, vés a “Altres tipus de documents”.

●

Si es tracta d’un certificat acreditatiu de professió i es treballa al servei de la
Generalitat, cal anar a la Direcció General de la Funció Pública o, si escau,
a l’o rganisme del qual depèn el treballador públic (per exemple, a l’Institut
Català de la Salut).

●

Si es tracta d’un document necessari per al procediment d’a dopció
internacional, cal anar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

2. A continuació, cal adreçar-se a la Secció de Legalitzacions del Ministeri d’Afers
Exteriors i Cooperació (MAEC) mitjançant qualsevol de les alternatives següents:
●

Presencialment, acudint al C/ de Juan de Mena, 4, 28014 Madrid. Tel. 91 379
16 55. Cal sol·licitar cita prèvia clicant aquí. Convé tenir present que el sistema
de cita prèvia no dóna cites amb més de 14 dies d’antelació.

●

Enviant-hi la sol·licitud per mitjà d'un gestor administratiu col·legiat. Per a
més informació, pots adreçar-te al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de
Catalunya (enllaç a la pàgina web de l’organisme).

●

Enviant-hi la sol·licitud per correu postal certificat, adreçant el sobre a la
Secció de Legalitzacions del MAEC (C/ de Juan de Mena, 4, 28014 Madrid).
És necessari facilitar un telèfon de contacte i adjuntar-hi un sobre amb el
franqueig pagat per a la devolució dels documents legalitzats. Important!
L’òrgan responsable informa que, per tenir garantida una tramitació més àgil,
és recomanable el sistema de cita prèvia presencial.

●

Enviant-hi la sol·licitud per mitjà d’una empresa de missatgeria, que ha de
presentar una còpia de la seva inscripció al Registre Mercantil per acreditar
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que es dedica a la missatgeria. Cal adjuntar-hi un sobre postal exprés amb el
franqueig pagat per a la devolució dels documents legalitzats.
3. Finalment, cal adreçar-se a l’t ambaixada o al consolat a Espanya del país on
hagi de produir efectes el document, que validarà la firma i el segell de la Secció
de Legalitzacions del MAEC.

Documents emesos per les entitats locals (ajuntaments, diputacions, cabildos
i d'altres)
1. D’entrada, cal que la Subdirecció General d’Administració Local reconegui
la firma de l’autoritat local que signa el document (si és de l’Ajuntament de
Madrid, es pot legalitzar acudint directament a la Secció de Legalitzacions del
Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació [MAEC]). Podràs iniciar el tràmit des
d’aquest enllaç al web del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
2. A continuació, cal adreçar-se a la Secció de Legalitzacions del MAEC
mitjançant qualsevol de les alternatives següents:
●

Presencialment, acudint al C/ de Juan de Mena, 4, 28014 Madrid. Tel. 91 379
16 55. Cal sol·licitar cita prèvia clicant aquí. Convé tenir present que el
sistema de cita prèvia no dóna cites amb més de 14 dies d’antelació.

●

Enviant-hi la sol·licitud per mitjà d'un gestor administratiu col·legiat. Per a
més informació, pots adreçar-te al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de
Catalunya (enllaç a la pàgina web de l’organisme).

●

Enviant-hi la sol·licitud per correu postal certificat, adreçant el sobre a la
Secció de Legalitzacions del MAEC (C/ de Juan de Mena, 4, 28014 Madrid).
És necessari facilitar un telèfon de contacte i adjuntar-hi un sobre amb el
franqueig pagat per a la devolució dels documents legalitzats. Important!
L’òrgan responsable informa que, per tenir garantida una tramitació més àgil,
és recomanable el sistema de cita prèvia presencial.

●

Enviant-hi la sol·licitud per mitjà d’una empresa de missatgeria, que ha de
presentar una còpia de la seva inscripció al Registre Mercantil per acreditar
que es dedica a la missatgeria. Cal adjuntar-hi un sobre postal exprés amb el
franqueig pagat per a la devolució dels documents legalitzats.

3. Finalment, cal adreçar-se a l'ambaixada o al consolat a Espanya del país on
hagi de produir efectes el document, que validarà la firma i el segell de la Secció
de Legalitzacions del MAEC.
Important! Els documents emesos per les entitats locals també es poden legalitzar
per les vies judicial o notarial.
Documents judicials
Per exemple, actes de naixement, matrimoni o defunció; certificats de capacitat
matrimonial, fe de vida o d’estat; resolucions judicials, etc.
1. En primer lloc, cal adreçar-se a la Secretaria de Govern del Tribunal Superior
de Justícia (TSJ) per tal que validi la firma de l’autoritat que signa el
document. En el cas de Catalunya, el TSJ (enllaç al web de l’òrgan) es troba al Pg.
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de Lluís Companys, 14-16 (Palau de Justícia), 08018 Barcelona. Tel. 93 486 61 83 i
93 486 61 84.
2. En segon lloc, cal anar a la Secció de Legalitzacions del Ministeri de Justícia,
ubicada al C/ de la Bolsa, 8, 28012 Madrid (tel. 902 007 214). Pots contactar-hi
telemàticament des d’aquest enllaç. Important! També t’hi pots adreçar a través de
qualsevol de les gerències territorials del Ministeri de Justícia (enllaç a la carta de
serveis d’aquestes gerències). En el cas de Catalunya, pots acudir a la Gerència
Territorial del Ministeri de Justícia, que es troba al C/ de Garcilaso, 123, de
Barcelona (enllaç a localització de l’oficina). Per altres tràmits (administració i
registre general), existeix una segona Gerència del Ministeri de Justícia a Barcelona
que es troba al C/ de Pau Claris, 158.
3. A continuació, cal adreçar-se a la Secció de Legalitzacions del Ministeri d’Afers
Exteriors i Cooperació (MAEC) mitjançant qualsevol de les alternatives següents:
●

Presencialment, acudint a C/ de Juan de Mena, 4, 28014 Madrid. Tel. 91 379
16 55. Cal sol·licitar cita prèvia clicant aquí. Convé tenir present que el
sistema de cita prèvia no dóna cites amb més de 14 dies d’antelació.

●

Enviant-hi la sol·licitud per mitjà d'un gestor administratiu col·legiat. Per a
més informació, pots adreçar-te al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de
Catalunya (enllaç a la pàgina web de l’organisme).

●

Enviant-hi la sol·licitud per correu postal certificat, adreçant el sobre a la
Secció de Legalitzacions del MAEC (C/ de Juan de Mena, 4, 28014 Madrid).
És necessari facilitar un telèfon de contacte i adjuntar-hi un sobre amb el
franqueig pagat per a la devolució dels documents legalitzats. Important!
L’òrgan responsable informa que, per tenir garantida una tramitació més àgil,
és recomanable el sistema de cita prèvia presencial.

●

Enviant-hi la sol·licitud per mitjà d’una empresa de missatgeria, que ha de
presentar una còpia de la seva inscripció al Registre Mercantil per acreditar
que es dedica a la missatgeria. Cal adjuntar-hi un sobre postal exprés amb el
franqueig pagat per a la devolució dels documents legalitzats.

4. Finalment, cal adreçar-se a l’t ambaixada o al consolat a Espanya del país on
hagi de produir efectes el document, que ha de validar la firma i el segell de la
Secció de Legalitzacions del MAEC.
Documents notarials
1. Amb el document notarial (testament, compravenda, poders, constitució de
societats, etc.), cal adreçar-se al Col·legi de Notaris de Catalunya (enllaç al web
de l’organisme), que abasta les demarcacions de Barcelona, Girona, Lleida i
Tarragona, i es troba situat al C/ del Notariat, 4, 08001 Barcelona. Tel. 93 317 48
00. a/e: info@catalunya.notariado.org.
2. En segon lloc, cal anar a la Secció de Legalitzacions del Ministeri de Justícia,
ubicada al C/ de la Bolsa, 8, 28012 Madrid (tel. 902 007 214). Pots contactar-hi
telemàticament des d’aquest enllaç. Important! També t’hi pots adreçar a través de
qualsevol de les gerències territorials del Ministeri de Justícia (enllaç a la carta de
serveis d’aquestes gerències). En el cas de Catalunya, pots acudir a la Gerència
Territorial del Ministeri de Justícia, que es troba al C/ de Garcilaso, 123, de
Barcelona (enllaç a localització de l’oficina). Per altres tràmits (administració i
registre general), existeix una segona Gerència del Ministeri de Justícia a Barcelona
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que es troba al C/ de Pau Claris, 158.
3. A continuació, cal adreçar-se a la Secció de Legalitzacions del Ministeri d’Afers
Exteriors i Cooperació (MAEC) mitjançant qualsevol de les següents alternatives:
●

Presencialment, acudint a C/ de Juan de Mena, 4, 28014 Madrid. Tel. 91 379
16 55. Cal sol·licitar cita prèvia clicant aquí. Convé tenir present que el
sistema de cita prèvia no dóna cites amb més de 14 dies d’antelació.

●

Enviant-hi la sol·licitud per mitjà d'un gestor administratiu col·legiat. Per a
més informació, pots adreçar-te al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de
Catalunya (enllaç a la pàgina web de l’organisme).

●

Enviant-hi la sol·licitud per correu postal certificat, adreçant el sobre a la
Secció de Legalitzacions del MAEC (C/ de Juan de Mena, 4, 28014, Madrid).
És necessari facilitar un telèfon de contacte i adjuntar-hi un sobre amb el
franqueig pagat per a la devolució dels documents legalitzats. Important!
L’òrgan responsable informa que, per tenir garantida una tramitació més àgil,
és recomanable el sistema de cita prèvia presencial.

●

Enviant-hi la sol·licitud per mitjà d’una empresa de missatgeria, que haurà de
presentar una còpia de la seva inscripció al Registre Mercantil per acreditar
que es dedica a la missatgeria. Cal adjuntar-hi un sobre postal exprés amb el
franqueig pagat per a la devolució dels documents legalitzats.

4. Finalment, cal adreçar-se a l’t ambaixada o al consolat a Espanya del país on
hagi de produir efectes el document, que validarà la firma i el segell de la Secció
de Legalitzacions del MAEC.
Altres tipus de documents

Acadèmics
Cal distingir entre:
●

Documents acadèmics públics (és a dir, emesos per institucions públiques)
previstos a l’article segon de l’Ordre ministerial de 16 d’abril de 1990
(enllaç al document),expedits pel Ministeri d’Educació o pels rectors de les
Universitats, amb validesa a tot el territori nacional, o bé expedits per centres
públics docents d’una comunitat autònoma). Aquests documents es legalitzen
d’acord amb el procediment específic que s’explica més avall

●

Altres documents acadèmics públics com, per exemple, títols propis d’una
universitat, com ara postgraus, màsters, extensions universitàries, etc.).
Aquests documents es legalitzen per la via notarial (que trobaràs explicada a
l’apartat anterior) tenint en compte que, abans d’anar al Col·legi de Notaris,
cal que un notari designat per l’entitat emissora del document en legitimi
la signatura o les signatures.

●

Documents acadèmics privats (emesos per institucions privades). Aquests
documents no són susceptibles de legalització; en tot cas, cal que les parts
(entitat emissora i receptor o beneficiari del document) acudeixin a una notaria
per protocol·litzar una escriptura d’elevació a públic del document privat. A
continuació, el notari podrà expedir una còpia autoritzada de l’escriptura amb
la qual es podrà acudir al Col·legi de Notaris per iniciar el procediment de
legalització.

Pel que fa als documents acadèmics públics previstos a l’article segon de l’Ordre
ministerial de 16 d’abril de 1990, el procediment és el següent:
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1. D’entrada, cal distingir entre:
●

Títols oficials d’educació superior (vàlids a tot el territori de l’Estat). Els títols
universitaris oficials vàlids a tot el territori nacional i expedits pels rectors de
les Universitats, així com els títols d’educació superior i de postgrau expedits
pel Ministeri d’Educació i els certificats acadèmics oficials d’estudis conduents
a l’obtenció dels títols esmentats o els expedits pel mateix Ministeri en
compliment de la normativa comunitària, han d’ésser legalitzats, en primer
terme, per l’a utoritat educativa competent (Subdirecció General de Títols i
Reconeixement de Qualificacions; Paseo del Prado, 28, entl., 28014 Madrid).
Important! Des del 3 de juny de 2013, es pot sol·licitar aquest reconeixement
de firmes a l’Alta Inspecció d’ Educació a Catalunya(enllaç a la informació
sobre el tràmit i al formulari de sol·licitud). Adreça: C/ de Bergara, 12, 5è.
08071, Barcelona; tel. 93 520 96 03; fax 93 520 96 88;
a/e:legalizaciones.cat@seap.minhap.es.

●

Títols oficials d’educació no superior. Són els expedits per centres docents
d’una comunitat autònoma. En el cas de Catalunya, cal acudir al servei
territorial d’Ensenyament (enllaç al directori d’adreces) de la demarcació on
s’hagi expedit el títol o certificat acadèmic oficial no universitari.

2. En ambdós casos, cal adreçar-se a continuació a la Secció de
Legalitzacions del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació (MAEC) mitjançant
qualsevol de les següents alternatives:
●

Presencialment, acudint a C/ de Juan de Mena, 4, 28014 Madrid. Tel. 91 379
16 55. Cal sol·licitar cita prèvia clicant aquí. Convé tenir present que el
sistema de cita prèvia no dóna cites amb més de 14 dies d’antelació.

●

Enviant-hi la sol·licitud per mitjà d'un gestor administratiu col·legiat. Per a
més informació, pots adreçar-te al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de
Catalunya (enllaç a la pàgina web de l’organisme).

●

Enviant-hi la sol·licitud per correu postal certificat, adreçant el sobre a la
Secció de Legalitzacions del MAEC (C/ de Juan de Mena, 4, 28014, Madrid).
És necessari facilitar un telèfon de contacte i adjuntar-hi un sobre amb el
franqueig pagat per a la devolució dels documents legalitzats. Important!
L’òrgan responsable informa que, per tenir garantida una tramitació més àgil,
és recomanable el sistema de cita prèvia presencial.

●

Enviant-hi la sol·licitud per mitjà d’una empresa de missatgeria, que haurà de
presentar una còpia de la seva inscripció al Registre Mercantil per acreditar
que es dedica a la missatgeria. Cal adjuntar-hi un sobre postal exprés amb el
franqueig pagat per a la devolució dels documents legalitzats.

3. Finalment, cal adreçar-se a l'ambaixada o al consolat a Espanya del país on
hagi de produir efectes el document, que validarà la firma i el segell de la Secció
de Legalitzacions del MAEC.
Mercantils i bancaris
1. Si es tracta d’un document mercantil pròpiament dit (factures, contractes
mercantils, certificats d’origen, etc.), cal anar a la seu de la Cambra de Comerç de
la província corresponent:
●

Barcelona: Av. Diagonal, 452-454, 08006 Barcelona. Tel.902 448 448 i 93
416 93 01.
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●

Girona: Gran Via de Jaume I, 46, 17001 Girona. Tel. 972 418 500 i 972 418
501.

●

Lleida: C/ d’Anselm Clavé, 2, 25007 Lleida. Tel. 973 236 161 i 973 247 467.

●

Tarragona: Av. de Pau Casals, 17, 43003 Tarragona. Tel. 902 219 676 i 977
240 900.

O es pot anar al Consell Superior de Cambres de Comerç, Indústria i Navegació
(enllaç al web de l’organisme), situat al C/ Ribera del Loira, 12, 28042 Madrid. Tel.
91 590 69 00 / 91 590 69 08 / 91 590 69 10.
Si es tracta d’un document bancari, cal tenir en compte que:
●

Si ha estat emès pel Banc d’E spanya (enllaç al web de l’organisme), es pot
legalitzar a la seva seu a Catalunya, ubicada a la Pl. de Catalunya, 17, 08002
Barcelona. Tel. 93 482 47 00.

●

Si ha estat emès per una entitat bancària d’àmbit estatal, es pot legalitzar
als serveis centrals d’aquesta entitat, a la seva seu a Madrid o al Banc
d’Espanya.

●

Si ha estat emès per una entitat bancària d’àmbit local o sense seu a
Madrid, es pot legalitzar a la seu del Banc d’Espanya a Catalunya, ja
esmentada abans.

Important! Els documents bancaris també es poden legalitzar per la via notarial.
2. En qualsevol dels dos casos anteriors (és a dir, tant per a documents mercantils
com bancaris), cal dirigir-se després a la Secció de Legalitzacions del Ministeri
d’Afers Exteriors i Cooperació (MAEC) mitjançant qualsevol de les següents
alternatives:
●

Presencialment, acudint a C/ de Juan de Mena, 4, 28014 Madrid. Tel. 91 379
16 55. Cal sol·licitar cita prèvia clicant aquí. Convé tenir present que el
sistema de cita prèvia no dóna cites amb més de 14 dies d’antelació.

●

Enviant-hi la sol·licitud per mitjà d'un gestor administratiu col·legiat. Per a
més informació, pots adreçar-te al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de
Catalunya (enllaç a la pàgina web de l’organisme).

●

Enviant-hi la sol·licitud per correu postal certificat, adreçant el sobre a la
Secció de Legalitzacions del MAEC (C/ de Juan de Mena, 4, 28014, Madrid).
És necessari facilitar un telèfon de contacte i adjuntar-hi un sobre amb el
franqueig pagat per a la devolució dels documents legalitzats. Important!
L’òrgan responsable informa que, per tenir garantida una tramitació més àgil,
és recomanable el sistema de cita prèvia presencial.

●

Enviant-hi la sol·licitud per mitjà d’una empresa de missatgeria, que ha de
presentar una còpia de la seva inscripció al Registre Mercantil per acreditar
que es dedica a la missatgeria. Cal adjuntar-hi un sobre postal exprés amb el
franqueig pagat per a la devolució dels documents legalitzats.

3. Finalment, cal adreçar-se a l’t ambaixada o al consolat a Espanya del país on
hagi de produir efectes el document, que ha de validar la firma i el segell de la
Secció de Legalitzacions del MAEC.
D'entitats religioses
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A) Documents de l’Església catòlica:
1. Cal anar en primer lloc a la Nunciatura Apostòlica, que es troba a l’Av. de Pío
XII, 46, 28016 Madrid. Tel. 91 766 83 11. a/e: nunap@planalfa.es).
2. En segon lloc, cal acudir a la Secció de Legalitzacions del Ministeri d’Afers
Exteriors i Cooperació (MAEC) mitjançant qualsevol de les alternatives següents:
●

Presencialment, acudint al C/ de Juan de Mena, 4, 28014 Madrid. Tel. 91 379
16 55. Cal sol·licitar cita prèvia clicant aquí. Convé tenir present que el
sistema de cita prèvia no dóna cites amb més de 14 dies d’antelació.

●

Enviant-hi la sol·licitud per mitjà d'un gestor administratiu col·legiat. Per a
més informació, pots adreçar-te al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de
Catalunya (enllaç a la pàgina web de l’organisme).

●

Enviant-hi la sol·licitud per correu postal certificat, adreçant el sobre a la
Secció de Legalitzacions del MAEC (C/ de Juan de Mena, 4, 28014 Madrid).
És necessari facilitar un telèfon de contacte i adjuntar-hi un sobre amb el
franqueig pagat per a la devolució dels documents legalitzats. Important!
L’òrgan responsable informa que, per tenir garantida una tramitació més àgil,
és recomanable el sistema de cita prèvia presencial.

●

Enviant-hi la sol·licitud per mitjà d’una empresa de missatgeria, que ha de
presentar una còpia de la seva inscripció al Registre Mercantil per acreditar
que es dedica a la missatgeria. Cal adjuntar-hi un sobre postal exprés amb el
franqueig pagat per a la devolució dels documents legalitzats.

3. Finalment, cal adreçar-se a l’t ambaixada o al consolat a Espanya del país on
hagi de produir efectes el document, que ha de validar la firma i el segell de la
Secció de Legalitzacions del MAEC.
B) Documents d’una altra confessió religiosa:
●

Si els documents en qüestió estan inscrits en el registre civil espanyol
(per exemple, certificats de matrimoni islàmic, jueu o evangèlic), aquests es
legalitzen per la via judicial (consulta l’apartat Documents judicials).

●

Si els documents en qüestió NO estan inscrits en el registre civil
espanyol, només es poden legalitzar per la via notarial (consulta l’apartat
Documents notarials).

Certificats mèdics
1. D’entrada, és necessari que el facultatiu empleni l’imprès oficial específic per
a aquest objectiu, el firmi i hi estampi el segell que l’acredita com a col·legiat.
2. A continuació, cal anar al Col·legi Oficial de Metges de la província
corresponent:
●

Barcelona (enllaç al web de l’organisme):Pg. de la Bonanova, 47, 08017
Barcelona. Tel. 93 567 88 88. a/e: col.metges@comb.es.

●

Girona (enllaç al web de l’organisme):C/ d’Albareda, 3-5, àtic (Edifici Fòrum),
17004 Girona. Tel. 972 208 800. a/e: comg@comg.cat.

●

Lleida (enllaç al web de l’organisme): Rbla. d’Aragó, 14, 25002 Lleida. Tel.
973 270 811. a/e: comll@comll.cat.
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Tarragona (enllaç al web de l’organisme):Via de l’Imperi, 11, 43003
Tarragona. Tel. 977 232 107. a/e: direccio@comt.org.

O al Consell General de Col·legis Oficials de Metges d’Espanya (enllaç al web de
l’organisme), que es troba a la Pl. de las Cortes, 11, 4º, 28014 Madrid. Tel. 91 431
77 80.
3. A continuació, cal adreçar-se a la Secció de Legalitzacions del Ministeri d’Afers
Exteriors i Cooperació (MAEC) mitjançant qualsevol de les alternatives següents:
●

Presencialment, acudint a C/ de Juan de Mena, 4, 28014 Madrid. Tel. 91 379
16 55. Cal sol·licitar cita prèvia clicant aquí. Convé tenir present que el
sistema de cita prèvia no dóna cites amb més de 14 dies d’antelació.

●

Enviant-hi la sol·licitud per mitjà d'un gestor administratiu col·legiat. Per a
més informació, pots adreçar-te al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de
Catalunya (enllaç a la pàgina web de l’organisme).

●

Enviant-hi la sol·licitud per correu postal certificat, adreçant el sobre a la
Secció de Legalitzacions del MAEC (C/ de Juan de Mena, 4, 28014 Madrid).
És necessari facilitar un telèfon de contacte i adjuntar-hi un sobre amb el
franqueig pagat per a la devolució dels documents legalitzats. Important!
L’òrgan responsable informa que, per tenir garantida una tramitació més àgil,
és recomanable el sistema de cita prèvia presencial.

●

Enviant-hi la sol·licitud per mitjà d’una empresa de missatgeria, que ha de
presentar una còpia de la seva inscripció al Registre Mercantil per acreditar
que es dedica a la missatgeria. Cal adjuntar-hi un sobre postal exprés amb el
franqueig pagat per a la devolució dels documents legalitzats.

4. Finalment, cal adreçar-se a l’t ambaixada o al consolat a Espanya del país on
hagi de produir efectes el document, que ha de validar la firma i el segell de la
Secció de Legalitzacions del MAEC.
Certificats veterinaris
1. Amb el certificat del veterinari que es vulgui legalitzar, cal adreçar-se a l’Area
d’Agricultura de la Subdelegació del Govern de la província corresponent:
●

Subdelegació del Govern a Barcelona: Àrea Funcional d’Agricultura i Pesca,
C/ de Bergara, 12, 2n, 08002 Barcelona. Tel. 93 520 96 02.

●

Subdelegació del Govern a Girona: Dependència de l’Àrea Funcional
d’Agricultura i Pesca, Av. de Jaume I, 17, 17001 Girona. Tel. 972 069 340.

●

Subdelegació del Govern a Lleida:Dependència de l’Àrea Funcional
d’Agricultura i Pesca, Pl. de la Pau, 1, 25007 Lleida. Tel. 973 959 000.

●

Subdelegació del Govern a Tarragona: Dependència de l’Àrea Funcional
d’Agricultura i Pesca, Pl. de la Imperial Tàrraco, 4, 2a, 43005 Tarragona. Tel.
977 999 060.

2. En segon lloc, cal anar a la Direcció General de Produccions i Mercats
Agraris del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, que es troba al
C/ de Almagro, 33, 5º, 28071 Madrid. Tel. 91 347 66 07 i 91 347 66 76, i a/e:
dgpma@magrama.es.
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3. En tercer lloc, cal adreçar-se a la Secció de Legalitzacions del Ministeri
d’Afers Exteriors i Cooperació (MAEC) mitjançant qualsevol de les
alternatives següents:
●

Presencialment, acudint a C/ de Juan de Mena, 4, 28014 Madrid. Tel. 91 379
16 55. Cal sol·licitar cita prèvia clicant aquí. Convé tenir present que el
sistema de cita prèvia no dóna cites amb més de 14 dies d’antelació.

●

Enviant-hi la sol·licitud per mitjà d'un gestor administratiu col·legiat. Per a
més informació, pots adreçar-te al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de
Catalunya (enllaç a la pàgina web de l’organisme).

●

Enviant-hi la sol·licitud per correu postal certificat, adreçant el sobre a la
Secció de Legalitzacions del MAEC (C/ de Juan de Mena, 4, 28014 Madrid).
És necessari facilitar un telèfon de contacte i adjuntar-hi un sobre amb el
franqueig pagat per a la devolució dels documents legalitzats. Important!
L’òrgan responsable informa que, per tenir garantida una tramitació més àgil,
és recomanable el sistema de cita prèvia presencial.

●

Enviant-hi la sol·licitud per mitjà d’una empresa de missatgeria, que ha de
presentar una còpia de la seva inscripció al Registre Mercantil per acreditar
que es dedica a la missatgeria. Cal adjuntar-hi un sobre postal exprés amb el
franqueig pagat per a la devolució dels documents legalitzats.

4. Finalment, cal adreçar-se a l'ambaixada o al consolat a Espanya del país on
hagi de produir efectes el document, que validarà la firma i el segell de la Secció
de Legalitzacions del MAEC. S’aconsella preguntar a la mateixa representació
diplomàtica si hi ha condicions o requisits addicionals sobre l’exportació de
mascotes al país de destinació.

Traducció jurada de
documents
Una traducció jurada és aquella que realitza un traductor o intèrpret jurat nomenat
per un organisme o autoritat competent.
Al Canadà les traduccions jurades han d'estar fetes per un traductor o intèrpret jurat
nomenat per l'organisme que determini la legislació de cada estat per tal que el
document oficial traduït tingui efectivitat legal en l'organisme de destinació. Al
Canadà, tots els documents redactats en un idioma estranger, perquè tinguin
efectivitat jurídica, han de ser traduïts per un traductor certificat canadenc en anglès
o francès. Tant el document original com la traducció han de ser signades i
segellades per un notari públic o comissionat de juraments canadenc.

El sistema educatiu canadenc es compon dels graus següents:
●

Educació preescolar (pre-elementary). No és obligatòria, excepte el darrer curs en algunes províncies. Comprèn l'edat
entre 0 i 5 anys

●

Educació primària (elementary). És obligatòria i va des del 1r grau fins el 6è (comença als 5 o 6 anys, segons la
província)

●

Educació secundària (secondary). És obligatòria. Va des del grau 7 al 12 a totes les províncies, excepte al Quebec
que va fins al grau 11, i a Nova Escòcia que va fins al grau 13. A les províncies d'illa del Príncep Eduard, Nova
Brunswick i Saskatchewan incorporen un cicle intermedi per als graus 5, 6 i 7.

●

Educació superior. Està formada pels dels graus següents:
❍ Diplomatura (College diploma). S'hi accedeix des de educació secundària i des de formació professional.
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❍

Llicenciatura (Bachelor's). S'hi accedeix des de educació secundària i des de College diploma, excepte al
Quebec que tan sols s'hi pot accedir des de College diploma

❍

Màster. S'hi accedeix des de Bachelor's.

❍

Doctorat. S'hi accedeix des de Master's.

A las pàgines web del Consell de Ministres per l'Educació (CMEC) i de Canadian Information Centre for International
Credentials (CICIC) pots trobar informació exhaustiva pel que fa a l'organització i estructura del sistema educatiu canadenc.

Informació sobre
tràmits

Escolarització i sanitat

Escolarització
obligatòria

L'estructura del sistema educatiu al Canadà presenta certes variacions en funció de
la província o del territori. Els diferents ministeris d'educació són els responsables
de l'organització, execució i avaluació dels diferents nivells educatius.
La Canadian Association of Public Schools - International (CAIPS-i), a la seva
pàgina web, informa sobre funcionament, estructura i característiques del sistema
d'educació pública, així com de la relació, per províncies, de totes les escoles
adherides, finançades per l'Estat.

Important!
Els nous immigrants, en el cas que no puguin optar immediatament a l'atenció sanitària pública, poden sol·licitar un
assegurança privada temporal, però això s'ha de fer obligatòriament abans que s'acompleixin 5 dies des de l'arribada a la
província o territori de què es tracti.
Pel que fa als turistes espanyols de visita al Canadà, s'ha de tenir en compte que no existeix cap conveni de Seguretat
Social amb Canadà en matèria d'atenció sanitària, per la qual cosa es recomana viatjar amb una assegurança mèdica
pròpia i que aquesta sigui el més amplia possible, incloent-hi la cobertura de tot tipus de despeses mèdiques durant l'estada
i la repatriació a Espanya en cas de necessitat.

Cobertura sanitària
El sistema sanitari canadenc és dual: públic i privat, ja que tot ciutadà canadenc o
resident permanent es troba afiliat automàticament al sistema de salut públic
(conegut popularment com a Medicare), i disposa a més, si ho vol, de la possibilitat
de complementar-lo contractant una assegurança privada.
Les principals característiques del sistema de salut públic són l'accessibilitat del
sistema a tothom, independentment dels seus ingressos, l'oferta integral de serveis,
la gestió pública, l'accés universal per tots els ciutadans i residents permanents, i
l'aplicació tant dins com fora del país (tot i que això només és efectiu en el cas de
les províncies i territoris nacionals; si un canadenc viatja a l'estranger, el sistema
limita els serveis sanitaris que cobreix o només cobreix parcialment el seu cost).
Fonamentalment, es tracta d'un sistema d'àmbit nacional les normes del qual són
establertes pel Govern federal, però en el qual cada província o territori gestiona la
seva pròpia atenció sanitària amb els seus propis plans de salut. En conseqüència,
hi ha diferències entre unes províncies i territoris i d'altres pel que fa a les
prestacions (per exemple, no totes subvencionen la mateixa llista de medicaments
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adquirits amb recepta). De fet, si un beneficiari es muda de província o territori està
obligat a inscriure's de nou al sistema de salut del seu nou lloc de residència.
El Govern federal proporciona atenció sanitària directa només als militars (en actiu o
veterans), als nadius canadencs que visquin en reserves, als presos de les
penitenciaries federals i la Reial Policia Muntada del Canadà.
Pel que fa a la pròpia atenció sanitària, cal tenir en compte els següents aspectes,
que són comuns a totes les províncies i territoris:
●

Es distingeix entre atenció sanitària primària i atenció especialitzada, a la qual
s'accedeix a través del metge d'atenció primària. S'entén per “atenció sanitària
primària” la referida a la prevenció i el tractament de lesions i malalties
comunes, serveis bàsics d'urgències, atenció sanitària mental bàsica, atenció
sanitària pal·liativa i terminal, promoció de la salut, atenció primària per
maternitat i altres de similars).

●

Els metges no treballen per al Govern, sinó que són treballadors privats que
atenen gratuïtament els pacients del sistema de salut pública i presenten
després les seves sol·licituds de reemborsament al pla de salut de la seva
província o territori per rebre el pagament pels seus serveis.

●

Tota l'atenció que es consideri “mèdicament necessària” és gratuïta; això
inclou la consulta mèdica a la consulta o hospital, el diagnòstic i el tractament.
Si no és així, l'atenció és de pagament i cada metge determina les seves
pròpies tarifes, que poden variar considerablement segons cada metge.

●

No tots els medicaments estan totalment coberts pel sistema de salut públic;
alguns estan subjectes a copagament.

●

No inclou l'atenció dental (a menys que sigui la practicada a un hospital) ni
òptica.

Les províncies i territoris, per la seva banda, poden donar cobertura a altres serveis
de salut que queden fora del sistema en el cas de certs grups de població, com ara
les persones grans, els nens i les persones que reben assistència social.
El sistema públic de salut és finançat pel Govern federal, les províncies i les altres
entitats territorials, mitjançant els impostos o altres recursos (per exemple,
rendiments de sortejos de loteria), tret de la província de Colúmbia Britànica en què
es finança mitjançant primes mensuals fixes, depenent l' import de si es tracta d'una
persona sola, una parella o una família amb fills.
L'afiliació al sistema es demostra mitjançant la targeta sanitària (anomenada Health
Card). Aquesta targeta s'ha de demanar de seguida que s'arriba al país, i es pot
aconseguir el corresponent formulari de sol·licitud a les consultes mèdiques, les
farmàcies, els hospitals, etc. Un cop feta la sol·licitud, les autoritats sanitàries de la
província o territori de residència s'encarreguen d'enviar la targeta per correu postal.
Tot i així, cal tenir en compte que les províncies del Quebec, Colúmbia Britànica,
Ontàrio i Nova Brunswick exigeixen que el sol·licitant porti residint 3 mesos com a
mínim al Canadà per poder ser atès.
El sistema de salut privat està constituït per les mútues i companyies
asseguradores privades establertes al país. De fet, gairebé tots els treballadors per
compte aliè s'afilien a una mútua a través de la seva empresa o contracten una
assegurança privada per cobrir les despeses corresponents a l'atenció sanitària
especialitzada, ja que la legislació canadenca prohibeix a mútues i asseguradores
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oferir una assegurança privada que cobreixi l'atenció sanitària primària.

Informació sobre
tràmits

Compte bancari i empresa

Obertura d'un compte
bancari

Les persones estrangeres que vulguin obrir un compte bancari a Canadà hauran de
dirigir-se a qualsevol oficina bancària del país amb els següents documents:
●

Passaport.

●

Document d'immigració o Targeta de Residència Permanent (Permanent
Residence Card).

●

Targeta de Número de Seguretat Social (Social Insurance Number [SENSE]).

●

Autorització d'ocupació.

●

Registre de visitant o permís de resident temporal.

Cal portar dos documents d'identificació del llistat anterior, tenint en compte que
almenys un d'ells ha d'incorporar la fotografia del titular.
Al Canadà hi ha tres tipus bàsics de comptes:
●

Compte corrent (checking account). S'utilitza per a les operacions bancàries
quotidianes, com ara retirar diners, estendre xecs i organitzar pagaments o
dipòsits automàtics.

●

Compte d'estalvis (savings account). S'utilitza pel capital no necessari per les
despeses diàries. Aquest compte genera interessos i es pot retirar el capital en
qualsevol moment.

●

Compte en dòlars americans (U.S. dollar account). Es tracta d'un compte útil si
es viatja freqüentment als EUA.

Registre d'una
empresa
Al Canadà existeixen diversos tipus de figures sota les quals es realitzen operacions
mercantils:
●

Sole proprietorship (empresari individual).

●

Partnership (associació entre dues o més persones físiques o jurídiques que
s'uneixen per portar a terme una acció comercial o negoci).

●

Corporation (entitat legal separada: pot acordar contractes i disposar de
propietats en el seu propi nom, de forma separada i diferent dels seus
propietaris).

Clicant aquest enllaç pots accedir a informació detallada sobre les diferents formes
jurídiques sota les quals es pot operar comercialment al Canadà
El procés d'inscripció de la societat al Canadà, en virtut de les particularitats de
l'organització política i administrativa del país, té dos nivells:
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Nivell Federal. Les societats que vulguin establir-se al Canadà han d'obtenir
l'anomenat Bussiness Number (BN). El BN és el número de compte únic de la
societat per tractar amb el govern federal pel que fa als impostos, nòmina,
importació/exportació i altres activitats.

A través d'aquest enllaç pots consultar informació més detallada del procés
d'inscripció de l'empresa en el registre federal.
La inscripció per obtenir el BN es realitza davant la Canada Revenue Agency (CRA)
i es pot fer on-line mitjançant el sistema Bussiness Registration On-line (BRO;
accés al BRO).
En cas que l'empresa es radiqui a la província del Quebec, en comptes del
Bussiness Number caldrà inscriure la societat en el Registraire d'enterprises i
obtenir l'anomenat Quebec Enterprise Number (NEQ; accés al registraire
d'enterprises).
●

Nivell provincial o territorial. En cas que l'empresa es radiqui a una altra
província o territori del Canadà, caldrà fer tràmits específics de registre en la
província o territori corresponent.

A través d'aquest enllaç pots consultar una relació de les províncies o territoris del
Canadà així com dels tràmits que cal efectuar per inscriure l'empresa en el seu
àmbit territorial

Informació sobre
tràmits

Recursos de suport a l'ocupació

Sistema públic
d'intermediació

No existeix al Canadà cap organisme públic que exerceixi la intermediació laboral
pròpiament dita.
El Govern canadenc disposa d'un portal anomenat jobbank.gc.ca. Es tracta d'una
borsa de treball que ofereix als usuaris els serveis següents:
●

Recerca d'ocupació. Posa a disposició dels sol·licitants d'ocupació totes les
ofertes de treball a nivell nacional registrades, agrupades per matèries. També
disposa d'un servei d'assessorament per fer la recerca amb seguretat.

●

Recerca d'ocupació adequada a determinats perfils professionals. Permet fer
la recerca segons el nivell educatiu o l'experiència professional del sol·licitant i
pel tipus d'ocupació.

●

Ocupadors. Permet a l'ocupador publicar les ofertes de treball de manera
gratuïta, ofereix assessorament pel que fa a la gestió de recursos humans i
informació per que fa a:

●

El mercat laboral.Programes i serveis que ofereix el Govern en matèria de
beques, finançament, formació, assegurances, etc.La classificació nacional
d'ocupacions (NOC) actualitzada.

●

Normativa federal en matèria d'ocupació.

El Govern també disposa d'un altre portal anomenat canadaservice. Es tracta d'una

“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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eina que ofereix informació i suport a la població en general. Un dels seus serveis
està adreçat a la recerca d'ocupació, facilitant l'accés al portal jobbbank.gc.ca.
Ofereix atenció telefònica, via Internet i presencial a través de la seva xarxa
d'oficines repartides en tot el país.
També està a disposició una pàgina web governamental que s'anomena Com
buscar feina al Canadà, la qual inclou una guia pràctica que aporta consells i
suggeriments sobre què fer i on adreçar-se per aconseguir un lloc de treball.

Convenis sobre
prestacions socials
Des de l'1 de gener de 1988 està en vigor el Convenio sobre Seguridad Social entre
España y Canadà, que coordina les legislacions de la Seguretat Social en matèria
de pensions entre tots dos països.
Les seves disposicions s'apliquen a qualsevol persona que estigui o hagi estat
sotmesa a la Llei de l'assegurança de vellesa o al règim de pensions del Canadà o
que treballin o hagin treballat a Espanya, així com a les persones a càrrec seu o
supervivents.
Es preveuen les prestacions següents de la Seguretat Social:
●

Prestacions per incapacitat permanent que no tinguin com a causa un
accident de treball o malaltia professional.

●

Prestacions de vellesa.

●

Prestacions per mort i supervivència (auxili per defunció, pensions de viudetat
o orfandat i ajuts a familiars supervivents) que no tinguin com a causa un
accident de treball o malaltia professional).

●

Prestacions familiars.

En aquests casos, els períodes de cotització necessaris per adquirir el dret a
qualsevol de les prestacions es poden sumar amb independència del país o països
al qual s'hagin computat, sempre que no se superposin, i les prestacions
econòmiques que es meritin es poden percebre al país de residència de l'interessat.
Cada estat ha d'abonar les seves pròpies prestacions directament a l'interessat, i
les persones que reuneixin els requisits exigits per les legislacions dels diferents
estats signants del conveni per tenir dret a una prestació contributiva la poden
percebre de cadascun dels estats. Aquest és el cas, per exemple, d'una pensió de
jubilació.
Per sol·licitar la prestació de què es tracti o demanar informació sobre el
procediment, l'interessat ha d'anar a l'organisme corresponent del seu país de
residència. En el cas del Canadà, aquest organisme és el Minister of Employment
and Social Development (enllaç a la seva pàgina web).
La data de presentació de la sol·licitud en aquest organisme és considerada la data
de presentació també a l'organisme corresponent de l'altre país.
Finalment, cal destacar que no es pot “exportar” la prestació d'atur al Canadà (la
qual cosa només es permet quan el desplaçament del treballador és a un país de la

“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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Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa).

Professions regulades
Es considera regulada la professió en què una norma delimita les atribucions i/o les
competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del títol o
del certificat exigit, que supera la prova d'aptitud o que acredita, segons el
procediment establert, els requisits que permeten la concessió o l'autorització
administrativa que dóna accés a l'exercici de la professió.
En cas que es tracti d'una acreditació documental i el títol o certificat no hagi estat
expedit en el país de destinació, cal presentar-lo legalitzat (vés a l'apartat
Legalització de documents oficials), traduït (vés a l'apartat Traducció jurada de
documents) i, si escau, homologat (vés l'apartat Homologació de títols).
Al Canadà, les professions regulades estan controlades per lleis que poden ser tan
d'àmbit provincial com federal.
Per a cada professió existeix una associació professional provincial o organisme
regulador que estableix els requisits, i avalua les qualificacions i titulacions dels
sol·licitants per certificar, registrar o concedir la llicència per exercir la professió. Hi
ha la possibilitat que la persona sol·licitant de la certificació hagi de superar
exàmens de caire professional i/o lingüístic.
Els requisits establerts poden variar d'una província a una altra i també es dóna el
cas que hi ha professions que estan regulades en unes províncies i en unes altres
no ho estan.
L'apartat Working in Canada del Canadian Information Centre for International
Credentials (CICIC), ofereix la informació següent:
●

Classificació nacional d'ocupacions (NOC). Referència a nivell nacional, pel
que fa a les ocupacions. Informa sobre els requisits exigits per a cada una de
les ocupacions. Estan classificades per grups. Determina els nivells
professionals i les tasques que s'han de desenvolupar.

●

Associació professional o organisme regulador. En aquest enllaç pot cercar
l'entitat que correspon a cada professió i l'àmbit territorial que abasta.

La pàgina web del CICIC també ofereix informació sobre les professions no
regulades, en les quals, com que no estan regulades per llei, l'ocupador determina
el perfil professional exigit als treballadors.

Informació sobre
tràmits
El contracte de treball

Informació laboral bàsica
Les disposicions federals regeixen els contractes de treball. El Govern canadenc ha
establert normes laborals a l'apartat III del Codi laboral de Canadà sobre el salari
mínim, les vacances anuals, els dies festius, les llicències, etc. Els convenis
col·lectius i la negociació individual completen aquestes disposicions. A més, i tal
com ja hem dit, cada província estableix les seves pròpies normes quant al dret del
treball.

“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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Enllaç al Codi laboral de Canadà (francès i anglès).
Per a treballadors subjectes a les normes provincials:
●

B.C. Ministry of Labour·

●

Government of Alberta Employment and Immigration, Employment Standards

●

Saskatchewan Labour Standards

●

Manitoba Employment Standards

●

Ontario

●

Quebec

●

New Brunswick Employment Standards

●

Nova Scotia Employment and Work Places

●

Prince Edward Island Labour and Industrial Relations

●

Government of Newfoundland and Labrador Labour Standards

●

Yukon Territory Employment Standards Act

●

Northwest Territories Employment Standards

●

Nunavut Territory Labour Standards

Edat mínima per treballar
El Codi laboral del Canadà estableix que només es poden contractar per treballar menors de 17 anys en cas d'activitats
previstes per reglament.
L'edat mínima per treballar al Canadà pot variar segons la província. Diverses províncies han fixat l'edat mínima en els 18
anys, o en acabar la secundària. Algunes províncies tenen lleis més flexibles i l'edat està determinada pel tipus de treball i
el nombre d'hores al dia.

Salaris i remuneracions
Cada província canadenca té un salari mínim que varia lleugerament. El salari mínim per als empleats federals és igual a la
taxa de salari mínim per als adults de la província o territori on estigui contractat.
●

Alberta: 11,20 CAD *

●

Columbia Británica: 10,45 CAD

●

Manitoba: 11,00 CAD

●

New Brunswick: 10,30 CAD

●

Newfoundland: 10,50 CAD

●

Territorios del Noroeste: 12,50 CAD

●

New Scotia: 10,60 CAD

●

Nunavut: 11,00 CAD

●

Ontario: 11,25 CAD

●

Prince Edward Island: 10,50 CAD

“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.”

Canadà
●

Quebec: 10,55 CAD

●

Saskatchewan: 10,50 CAD

●

Yukon: 10,86 CAD
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El salari anual mitjà és de 48.235 CAD.
* CAD: salari mínim per hora en dòlars canadencs
Per a més informació sobre el salari mínim a cada província: Human Resources and Skills Development Canada
(Recursos Humans i Desenvolupament de Capacitats Canadà).
La majoria d'empresaris paguen als treballadors cada dues setmanes. L'empresari ha de lliurar un comprovant de
pagament juntament amb cada taló o dipòsit de pagament. Els comprovants de pagament contenen la informació següent:
●

Nombre d'hores treballades durant el període de pagament.

●

Salari per hora (si és que es paga per hores).

●

Salari brut.

●

Descomptes.

●

Salari net.

Descomptes del salari brut:
●

Pla de Pensions del Canadà (CPP) / Pla de Pensions del Quebec (QPP): s'ha d'aportar aproximadament el 4% del
salari brut en cada període de pagament. Aquestes aportacions no són reemborsables.

●

Assegurança de Desocupació (EI): s'ha d'aportar aproximadament el 2,1% del salari brut en cada període de
pagament al fons del Canadà per a aturats. Aquestes aportacions no són reemborsables; i el resident temporal al
Canadà no té dret a accedir a l'assegurança d'ocupació si queda aturat.

●

Impost sobre la renta Informació a Filing An Income Tax Return (presentant la declaració de l'impost sobre la renta).

Edat i salari mínims
Jornada, vacances i
permisos
Jornada de treball

La jornada habitual de treball és de 8 hores diàries i 40 hores setmanals. El temps
màxim de treball setmanal és de 48 hores.
L'horari de treball s'estableix de manera que el treballador tingui almenys un dia
complet a la setmana de descans, si pot ser el diumenge.
Els treballadors tenen dret a mitja hora de descans per dinar després de cada 5
hores de treball continuat. Si han d'estar disponibles durant el temps de descans,
tenen dret que sigui remunerat.

Hores extraordinàries

A la majoria de províncies, si es treballa més d'una certa quantitat d'hores a la
setmana es té dret a rebre 1,5 vegades el salari/hora per cada hora extra. Es
consideren hores extres després de:
●

Colúmbia Britànica i Quebec: 40 hores de treball/setmana.

“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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Empleats federals: 8 hores/dia i 40 hores de treball/setmana.
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Vacances i dies festius

D'acord amb el Codi laboral del Canadà i sens perjudici d'una altra regulació més
específica a les províncies, tot treballador té dret per cada any de servei complet a
dues setmanes de vacances pagades, i a partir del sisè any de servei a tres
setmanes completes de vacances.

Permisos

El Govern canadenc dóna 52 setmanes de permís de maternitat, amb
aproximadament el 55% del sou total, depenent de la província. D'aquestes 52
setmanes, 17 les ha d'agafar la mare, i la resta (35 setmanes) les poden compartir
tots dos progenitors.
Al Quebec la mare té dret a un permís de maternitat (congé de maternité) de 15
setmanes, i el pare a un permís de paternitat (congé de paternité) de 5 setmanes,
seguides o fraccionades. Posteriorment i a repartir entre tots dos progenitors tenen
dret a 25 setmanes. Aquesta opció en la seva totalitat és la que escullen la majoria
de mares, que sumen a les 15 setmanes i acaben gaudint d'un permís de maternitat
de 40 setmanes. Durant les setmanes del congé, el beneficiari rep el 75% del salari
regular setmanal.
Tot el procés es gestiona a través d'Internet, creant un compte al web Emploi et
Solidarité Social Quebec .

Afiliació a la Seguretat
Social i acomiadament
Seguretat Social

Les contribucions pagades per l'empresari són: l'assegurança per desocupació (EI)
uns 400 euros al Quebec i uns 490 euros a la resta de províncies; l'assegurança
sanitària RAMQ de Quebec (2,7%); règim de pensions del Canadà RPC-RPQ
(4,95%); règim del Quebec d'assegurança parental RQAP (0,583 % de l'empresari).
La taxa de l'assegurança sanitària varia segons la província.

Servei públic
d'ocupació/acomiadament

L'acomiadament sense previ avís és possible en cas d'haver estat treballant menys
de 3 mesos o en cas de conducta dolosa. Si s'ha estat treballant més de 3 mesos
però menys d'un any, l'empresari ha de donar al treballador una setmana d'avís
abans de finalitzar el contracte. Si el lloc de treball està subjecte a les lleis federals i
ha estat contractat més de tres mesos, l'empresari ha de donar dues setmanes
d'avís o pagar el salari equivalent.
Les empreses utilitzen els anuncis classificats dels diaris o publicats a les oficines
d'ocupació i també motors de recerca especialitzats en ofertes de treball. D'altra
banda, les candidatures es fan cada vegada més per Internet o fax i sovint abans de
l'entrevista personal hi ha una entrevista prèvia per telèfon.
Enllaços a les oficines d'ocupació del Canadà i Quebec.
El Servei públic d'ocupació espanyol publica informació sobre les possibilitats de
treball al Canadà a la web punt de trobada, buscant per país.:

“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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Pàgines web d'assistència per trobar feina
Aide emploi
Brainhunter
Canadajobs
CareerBuilder
Charity Village
CoolJobsCanada
Craigslist
Employment News
Go2 The Resource For People In Tourism
Hotjobs
Jobboom
Jobpostings
Monster
Service Canada Job Bank
Superjobs
Working.com
Workopolis

Drets sindicals
Els sindicats són molt forts i estan molt ben estructurats al Canadà. La província del
Quebec és la més sindicalitzada de totes.
Qualsevol treballador és lliure d'afiliar-se a un sindicat o a qualsevol altra associació
relacionada amb el treball. La secció segona de la Carta de drets i llibertats (Charter
of Rights and Freedoms) estipula que tots els treballadors tenen dret a les llibertats
fonamentals d'associació i expressió.
Si no és que el treballador ho sigui en una indústria regulada federalment, les lleis
que s'apliquen a la relació entre sindicats, treballadors i patrons són les de la
província on està treballant. Aquestes lleis protegeixen la llibertat d'associació i el
dret a organitzar-se, el dret a la negociació col·lectiva i el dret a la vaga.

Informació sobre

Sistema d'autoritzacions
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tràmits
Convenis bilaterals

No existeix cap conveni de doble nacionalitat entre el Canadà i Espanya.
Existeix un acord entre el Canadà i Espanya relatiu a programes de mobilitat de
joves fet a Ottawa el 10 de març de 2009, publicat al BOE 28/2010 , i la instrucció
SGIE 1/2013 sobre la seva aplicació, en el qual, ambdues parts acorden facilitar els
procediments administratius aplicables a l'entrada i a l'estada en l'altre país per a
joves entre 18 i 35 anys que vulguin adquirir una experiència professional
relacionada amb el seu àmbit de competència, afegir un complement a la formació
post-secundària en forma de pràctiques, o perfeccionar els coneixements de les
llengües, la cultura i la societat d'aquest país.

Visat d'entrada per
turisme
Els ciutadans espanyols no necessiten visat per entrar al Canadà per motius de
turisme o negocis (resident temporal) i hi poden romandre fins a sis (6) mesos. Tot i
així, és imprescindible complir uns requisits bàsics exigits per entrar al país:
●

Disposar de passaport.

●

Tenir bona salut.

●

Convèncer els serveis d'immigració que la intenció és tornar a sortir de
Canadà i retornar al país de residència.

●

Disposar dels mitjans econòmics suficients per mantenir-se durant l'estada.

En alguns casos, també es podria exigir:
●

Sotmetre's a una revisió mèdica.

●

Carta d'invitació d'una persona resident al Canadà.

Accediràs a més informació sobre l'entrada al país com a visitant turista o de
negocis, clicant en aquest enllaç.
Tots els estrangers que viatgin al Canadà estan obligats a informar i respondre
honestament les qüestions que pugui plantejar l'oficial dels serveis fronterers i
omplir una declaració que inclogui la provisió de mitjans econòmics que es porti a
sobre (si es viatja en avió es facilita a bord). També es pot demanar un dipòsit
econòmic. Accediràs a més informació visitant la pàgina de l' Agència dels serveis
fronterers del Canadà.
És important portar la documentació exigida juntament amb un bolígraf a l'abast per
agilitzar el temps d'espera en el control fronterer.
No obstant això, si vols ampliar l'estada com a visitant, pots sol·licitar la pròrroga 30
dies abans del termini autoritzat als Serveis de Ciutadania i Immigració del Canadà
(CIC).

Autorització 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
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estudiar
Per a estudis d'una durada inferior Per entrar al Canadà amb la intenció de cursar estudis d'una durada inferior a sis (6)
a sis (6) mesos
mesos, els ciutadans espanyols no necessiten sol·licitar cap permís d'estudis. Els
estudis han de finalitzar dins d'aquest període autoritzat.
Documents necessaris:
●

Passaport vigent que et permeti la tornada al país d'origen.

●

Carta d'acceptació o matrícula de l'escola (primària o secundària), col·legi,
universitat o algun altre centre educatiu al Canadà.

●

Acreditar mitjans econòmics suficients per mantenir-te durant l'estada i per al
retorn al país d'origen.

●

Ser un ciutadà respectuós i no tenir antecedents penals, en algun cas es pot
demanar un certificat de la policia.

●

Tenir bona salut i estar disposat, si és necessari a passar per una revisió
mèdica.

●

Convèncer l'oficial d'immigració que sortiràs del país passat el període
autoritzat (6 mesos).

No obstant això, és recomanable, encara que no sigui necessari, demanar el permís
d'estudiant per si es vol continuar els estudis o estudiar un altre programa, ja que si
no s'hauria de demanar a través d'una oficina de visats fora del Canadà, això vol dir
que s'hauria de sortir del país per sol·licitar-lo.
El permís d'estudis també és necessari si es vol treballar al campus o bé dins un
programa de pràctiques.
Accediràs a més informació visitant el lloc web de Canada International del seu
Govern.
Per a estudis d'una durada
superior a sis (6) mesos

Per entrar al Canadà amb la intenció de cursar estudis d'una durada superior a sis
(6) mesos, els ciutadans espanyols necessiten obtenir prèviament permís d'estudis,
per la qual cosa abans ha d'haver estat acceptat o matriculat en un centre educatiu
canadenc.
Els requisits exigits són els següents:
●

Passaport vigent que permeti la tornada al país d'origen.

●

Haver estar acceptat en una escola (primària o secundària), col·legi,
universitat o algun altre centre educatiu autoritzat per acceptar estudiants
estrangers al Canadà.

●

Acreditar mitjans econòmics suficients mantenir-se, la matrícula i per tornar al
país d'origen.

●

No tenir antecedents i no ser un risc per a la seguretat.

●

Disposar de bona salut.

●

Intenció de sortir del país un cop finalitzats els estudis.

●

Pagament d'unes taxes de tramitació.
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És important portar la documentació exigida juntament amb un bolígraf a l'abast per
agilitzar el temps d'espera en el control fronterer.
Característiques orientatives:

●

La sol·licitud de permís d'estudis s'ha de presentar a l' oficina de visats, en
línia o en paper. Un cop l'oficina rep la sol·licitud. si és el cas podria demanar
un certificat mèdic o certificat policial. Es recomana presentar la sol·licitud amb
suficient antelació, el temps de tramitació té una mitjana de quatre (4) a sis (6)
setmanes.

●

Qualsevol canvi d'adreça o telèfon s'ha de comunicar a l'oficina de visats.

●

Si els estudis són inferiors a sis (6) mesos i encara així se sol·licita el permís
d'estudis, s'ha d'incloure un escrit explicant els motius (la possibilitat de seguir
estudiant, el permís per treballar durant els estudis...).

●

Si la sol·licitud és aprovada, rebràs una carta de presentació confirmant
l'aprovació, és important conservar-la , l'hauràs de presentar a l'oficial
d'immigració arribada quan arribis al Canadà. Aquest document NO és el
permís d'estudiant.

●

El Govern del Canadà no cobreix les despeses mèdiques dels estudiants
estrangers. Consulta l'oficina internacional del teu centre educatiu per obtenir
més informació sobre la cobertura mèdica.

●

Un cop arribat al Canadà, en el control fronterer seràs rebut per un agent de
l'Agència dels Serveis Fronterers del Canadà que et demanarà tota la
documentació exigida per sol·licitar el permís juntament amb la carta de
presentació. Si tot és correcte i et permeten l'entrada t' emetran el permís
d'estudis, has de comprovar que totes les dades siguin correctes i la data de
caducitat.

●

El permís d'estudis es pot prorrogar, la sol·licitud ha de ser com a mínim 30
dies abans que caduqui. Més informació clicant en aquest enllaç.

●

Els estudiants estrangers poden treballar al Canadà durant la seva estada al
país, sota un dels programes de treball de Ciutadania i Immigració de Canadà
(CIC) per als estudiants. El titular del permís d'estudiant pot treballar a temps
parcial vint (20) hores a la setmana en període lectiu i a temps complert durant
el període de vacances dins i fora del campus sense necessitat de sol·licitar
cap autorització.

Accediràs a més informació, requisits i sol·licitud sobre el permís de treball per a
estudiants clicant en aquest enllaç.
Accediràs a més informació sobre programes educatius, beques, requisits i passos
a seguir per estudiar i investigar al Canadà visitant la pàgina del Govern canadenc.

Autorització per
treballar per compte
propi
Autorització de residència
permanent per a inversors

Amb caràcter general, l'establiment al Canadà de les persones que volen invertir i
iniciar una activitat per compte propi s'articula mitjançant l'obtenció d'una
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autorització de residència permanent.
Hi ha diversos programes establerts pel Govern canadenc que permeten l'accés a
l'autorització de residència permanent. La majoria dels programes estan basats en
el desenvolupament d'activitats laborals per compte d'altri. Hi ha, no obstant això,
un programa específic d'accés a la residència permanent destinat als inversors. És
l'anomenat Bussines Immigration Program.
Aquest programa té l'objectiu d'atraure inversors amb experiència que contribueixin
a l'enfortiment de l'economia canadenca.
Hi ha quatre subtipus diferents dins del programa Bussines Immigration Program:
●

Start-up visa

●

Self-employed persons

●

Immigrant investor

●

Federal entrepreneur

No obstant això, cal destacar que aquests dos darrers subtipus (Immigrant investor i
Federal entrepreneur), d'acord amb el que preveu el pla d'acció econòmica del
Canadà per al 2014, seran eliminats i substituïts per altres programes que siguin
més eficaços per assolir l'objectiu d'atraure el tipus d'inversió que necessita el
Canadà.
En conseqüència, es desenvolupen en aquest document els programes anomenats
Start-up visa i Self-employed persons.
En qualsevol cas, les persones estrangeres que decideixin acollir-se a alguna
d'aquestes dues possibilitats han de complir les condicions d'admissibilitat general
per accedir a la condició d'immigrant al Canadà (Cal indicar que el concepte
d'immigrant al Canadà implica l'obtenció d'una autorització de residència de caràcter
permanent).
CONDICIONS D'ADMISSIBILITAT
Amb independència del motiu de l'establiment al Canadà, cal determinar, en primer
lloc, si les persones que volen accedir a la residència permanent són “elegibles” per
a la residència:
Per accedir a la condició d'immigrant cal, en primer lloc, complir les condicions
d'admissibilitat al Canadà. Hi ha diversos supòsits que poden donar lloc a la
declaració d'inadmissibilitat:
●

Ser considerat un risc per a la seguretat nacional.

●

Raons de salut.

●

Tenir antecedents penals.

●

Raons financeres.

●

Tenir un membre de la família a qui no s'hagi admès l'entrada al país.

●

Falsedat en les afirmacions contingudes en la sol·licitud del permís o en
l'entrevista mantinguda davant les autoritats canadenques. En aquest enllaç
trobaràs informació útil per determinar si es compleixen les condicions
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d'admissibilitat
CERTIFICAT MÈDIC
Per accedir a la condició de resident permanent al Canadà és necessari acreditar
que no es pateixen malalties que poden posar en perill la salut pública del Canadà.
Per obtenir el certificat esmentat cal dirigir-se a un dels facultatius establerts a
Espanya i habilitats pel Govern del Canadà.
En aquest enllaç pots obtenir la informació relativa a la forma d’o btenció del
certificat esmentat així com al llistat de facultatius habilitats a aquest efecte.
CERTIFICAT D'ANTECEDENTS PENALS
Per obtenir una autorització de residència permanent, cal aportar certificats
d’antecedents penals de tots els països on el sol·licitant hagi residit sis mesos o
més des de l’edat de 18 anys.
En aquest enllaç trobaràs la informació necessària per obtenir el certificat
d'antecedents penals a Espanya
Reagrupament familiar (Family Sponsorship)
Les persones estrangeres que obtinguin la residència permanent poden reagrupar
els seus familiars (cònjuges, parelles de fet, fills)
Els reagrupants són responsables (durant un període entre tres i deu anys)
d'atendre les necessitats econòmiques de les persones reagrupades.
Hi ha un contingent anual màxim de permisos que es concedeixen per aquesta via
(68.000 el 2014).
Existeix una via alternativa perquè altres familiars es puguin acollir a la residència
permanent. També és possible (per a pares o avis del reagrupant) obtenir un visat
de residència temporal vàlid fins a dos anys.
En aquest enllaç trobaràs la informació relativa sobre els requisits i la forma de
sol·licitar i obtenir una autorització de residència permanent per la via del
reagrupament familiar
Un cop determinat que el treballador compleix les condicions d'admissibilitat per
obtenir una autorització de residència permanent, cal fixar per quina via pot accedir
a aquesta autorització:
Autorització de residència permanent per a inversors
Start-ups visa program

El programa Start-up visa permet als empresaris immigrants que tinguin un projecte
de negoci establir-se al Canadà i fixar vincles amb organitzacions del sector privat
amb experiència en l'àmbit de la creació d'empreses que financin el projecte (mínim
200.000$ canadencs).
Aquest programa no és aplicable a les persones que tinguin el propòsit d'instal·lar-
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se a la província del Quebec.
CONDICIONS D'ELEGIBILITAT
Les condicions bàsiques “d'eligibilitat” ( eligibility ) per acollir-se al Start-ups visa
program són:
●

ACREDITAR QUE EL PROJECTE TÉ EL SUPORT D'UNA DE LES
ORGANITZACIONS DESIGNADES A AQUEST EFECTE PEL GOVERN DEL
CANADÀ Abans de sol·licitar una autorització de residència permanent per
aquesta via cal obtenir una “carta de suport” d'una de les organitzacions
habilitades pel govern canadenc que doni suport la teva idea de negoci.Cal
adjuntar aquesta carta amb la sol·licitud de residència permanent .En aquest
enllaç trobaràs el llistat de les organitzacions habilitades per finançar els
projectes de negoci

●

COMPLIR AMB ELS REQUISITS D'IDIOMA Cal acreditar el coneixement
suficient d'idiomes per comunicar-se i treballar en anglès, francès o tots dos.El
coneixement dels idiomes es refereix a aquestes quatre àrees:expressió oral
/lectura /comprensió/escriptura.Cal complir amb el nivell mínim de referència
idioma canadenc (CLB) 5, ja sigui en anglès o francès per a les quatre
habilitats del llenguatge. Si no es compleix amb els mínims coneixements
d'idiomes, la sol·licitud és rebutjada.Amb caràcter previ, cal fer un examen
d'idioma d'una agència aprovada pel CIC i incloure els resultats amb la
sol·licitud d'autorització de residència permanent.El sol·licitant, a partir dels
resultats de la prova pot determinar el seu nivell CLB .En aquest enllaç
trobaràs la informació necessària per realitzar el test de llenguatge i per
determinar, a partir dels teus resultats el nivell CBL assolit.

REQUISITS EDUCATIUS
Cal acreditar amb la sol·licitud que s'ha completat, almenys un any d'educació postsecundària.
DISPOSAR DE MITJANS ECONÒMICS PER ESTABLIR-SE AL CANADÀ
En aquest enllaç trobaràs els requisits de mitjans econòmics exigits per als
sol·licitants d'autorització de residència permanent i dels familiars que l'acompanyin.
COM FORMULAR LA SOL·LICITUD
Un cop s'ha obtingut el suport d'una de les organitzacions habilitades i es
compleixen els criteris d'elegibilitat, es pot formular la sol·licitud
●

En aquest enllaç trobaràs informació general en la que es descriu el procés
per presentar la sol·licitud .

●

Cal descarregar els impresos de sol·licitud (inclouen una llista de control
(check list) i una guia del procediment. Des d'aquest enllaç pots fer la
descàrrega.

●

Cal fer el pagament de les taxes del procediment. Des d'aquest enllaç
accediràs a la guia per presentar la sol·licitud on s'explica la forma de fer el
pagament

Un cop completat el procés, cal enviar la sol·licitud, per via postal o per servei de
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missatgeria, a:
Citizenship & Immigration Canada
Centralized Intake Office - Start Up Business Class
●

P.O. BOX 8700, Sydney, NS B1P 0G, Canada

En aquest enllaç trobaràs la guia detallada explicativa de la forma de remetre la
sol·licitud
En cas que Citizenship & Immigration Canada (CIC) admeti a tràmit la sol·licitud,
aquest òrgan remetrà una carta al sol·licitant en la qual:
●

Notifica l’admissió a tràmit i proporciona el número identificador de l'oficina de
visats.

●

Indica els procediments bàsics per posar-se en contacte amb el CIC.

●

Facilita una breu indicació dels passos de procediment següents.

L'ESTATUS DE RESIDENT PERMANENT
Si la sol·licitud és finalment aprovada, el sol·licitant i els membres de la seva família
inclosos a la sol·licitud reben visats de residència permanent. Els titulars dels visats
es convertiran en residents permanents del Canadà quan es traslladin al Canadà
dins la validesa del seu visat.
OBTENCIÓ DE LA TARGETA DE RESIDENT PERMANENT (PR CARD)
No és necessari disposar de la targeta de resident permanent per entrar al Canadà.
Un cop s'efectuï l'entrada, el CIC remetrà, per correu postal, la targeta acreditativa
de la titularitat del dret a residir de forma permanent al Canadà. No cal fer una
sol·licitud específica per obtenir la targeta.
La targeta té una durada de 5 anys i ha de ser renovada quan expiri .
En aquest enllaç trobaràs més informació sobre la PR card
SELF-EMPLOYED PERSONS
PROGRAM

Aquest programa va dirigit a persones que es volen establir de forma permanent al
Canadà (excepte la província del Quebec, que té procediments específics
d'admissió. Des d'aquest enllaç accediràs a la web del departament d'immigració
del Quebec), per desenvolupar una activitat per compte propi i tinguin experiència
acreditada en una de les àrees que s'indiquen a continuació:
●

Activitats culturals.

●

Esportistes d'elit.

●

Compra i direcció de granges (agrícoles o ramaderes).

En aquest enllaç trobaràs la descripció de les activitats concretes enquadrades en
els dos primers supòsits
Per accedir a una autorització de residència permanent vinculada a aquest
programa hi ha els factors de selecció següents, que són valorats pel CIC amb una
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puntuació específica per a cada apartat:
●

Educació

●

Experiència

●

Edat

●

Coneixement d'anglès i/o francès

●

Adaptabilitat

En aquest enllaç trobaràs la descripció de cadascun dels criteris i els criteris de
valoració.
La puntuació màxima és de 100 punts i el límit de refús és el de 35 punts. La
puntuació es basa en la documentació aportada per l'interessat. El CIC pot decidir
que cal que el sol·licitant sigui entrevistat per personal consular per completar la
valoració de la sol·licitud.
En tot cas, amb caràcter general, cal acreditar dos anys d'experiència prèvia en les
activitats per a les quals se sol·licita l'autorització de residència permanent.
COM FORMULAR LA SOL·LICITUD
Un cop s'ha obtingut el suport d'una de les organitzacions habilitades i es
compleixen els criteris d'elegibilitat, es pot formular la sol·licitud
●

En aquest enllaç trobaràs informació general en la qual es descriu el procés
per presentar la sol·licitud .

Cal descarregar els impresos de sol·licitud (inclouen una llista de control (
check list) i una guia del procediment. També trobaràs la informació
necessària per fer el pagament de la taxa corresponent al procediment.
Un cop completat el procés, cal remetre la sol·licitud, per via postal o per servei de
missatgeria, a:
●

Citizenship & Immigration Canada
Centralized Intake Office - Start Up Business Class
●

P.O. BOX 8700, Sydney, NS B1P 0G, Canada

En aquest enllaç trobaràs la guia detallada explicativa de la forma de remetre la
sol·licitud
En cas que Citizenship & Immigration Canada (CIC) admeti a tràmit la sol·licitud,
aquest òrgan remetrà una carta al sol·licitant en la qual:
●

Notifica l'admissió a tràmit i proporciona el número identificador de l'oficina de
visats.

●

Indica els procediments bàsics per posar-se en contacte amb el CIC.

Facilita una breu indicació dels futurs de procediment següents.
L'ESTATUS DE RESIDENT PERMANENT
●

Si la sol·licitud és finalment aprovada, el sol·licitant i els membres de la seva família
inclosos a la sol·licitud rebran visats de residència permanent. Els titulars dels visats
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es convertiran en residents permanents del Canadà quan es traslladin al Canadà
dins la validesa del seu visat.
OBTENCIÓ DE LA TARGETA DE RESIDENT PERMANENT (PR CARD)
No és necessari disposar de la targeta de resident permanent per entrar al Canadà.
Un cop s'efectuï l'entrada, el CIC remet, per correu postal, la targeta acreditativa de
la titularitat del dret a residir de forma permanent al Canadà. No cal fer una
sol·licitud específica per obtenir la targeta.
La targeta té una durada de 5 anys i ha de ser renovada quan expiri .
En aquest enllaç trobaràs més informació sobre la PR card.

Autorització per
treballar per compte
d'altri
L'òrgan competent al Canada en matèria d'immigració és el Citizenship and
Immigration Canada (CIC).
El sistema d'autoritzacions per poder desenvolupar una activitat laboral al Canadà
està estructurat de la forma següent:

Autorització de treball temporal

●

Autorització de treball temporal (sense autorització de residència).

●

Programa especial de mobilitat de joves.

●

Autorització de residència permanent.

Els treballadors estrangers poden acollir-se al programa federal de treballadors
temporals per ser autoritzats a romandre al Canadà de forma temporal (màxim 4
anys) per cobrir llocs de treball que els ocupadors canadencs no han pogut ocupar
amb ciutadans canadencs o immigrants residents al Canadà. Aquest programa
admet desenes de milers de persones cada any.
Un cop s'han completat quatre anys de treball en la condició de treballador
estranger temporal al Canadà, el treballador no torna a ser “elegible” per treballar al
Canadà de nou fins que transcorri un altre període de quatre anys consecutius.
La majoria d'aquests llocs de treball exigeix l'obtenció d'una autorització de treball.
No obstant això, hi ha determinades ocupacions per a les quals no cal obtenir
aquesta autorització.
En aquest enllaç trobaràs informació sobre les ocupacions per a les quals NO cal
permís de treball.
El permís de treball temporal no permet realitzar qualsevol tipus d'activitat laboral al
Canadà. El permís pot incorporar limitacions relatives al:
●

Tipus d'activitat laboral que es pot desenvolupar.

●

Ocupador amb el qual s'està autoritzat a treballar.
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●

Límit temporal de l'autorització de treball.

●

Demarcació territorial en què es pot desenvolupar l'activitat laboral.

El procediment per obtenir un permís de treball temporal presenta les etapes
següents:

PROGRAMA ESPECIAL DE
MOBILITAT DE JOVES

●

L'ocupador, en la majoria dels casos, ha de sol·licitar i obtenir del Ministeri
Federal de Recursos Humans una labour market opinion (LMO) que confirmi
que el lloc de treball pot ser ocupat per treballadors estrangers no establerts al
Canadà. En aquest enllaç trobaràs informació sobre les situacions en què no
cal que l'ocupador obtingui prèviament una LMO.

●

Un cop obtinguda l'LMO, l'ocupador ha de remetre aquest document al
treballador estranger.

●

El treballador ha de sol·licitar el seu permís de treball temporal davant
l'Ambaixada del Canadà a França o dirigint-se al centre de recepció de
sol·licitud de visats (de gestió privada: implica un pagament addicional per part
dels usuaris). La sol·licitud de permís de treball pot ser presentada:davant
l'Ambaixada del Canadà únicament per via Internet (en cas que es remeti per
correu postal la sol·licitud és refusada. En cas que el treballador comparegui
directament a l'Ambaixada, aquest òrgan el redirigirà al VAC (Visa Application
Centre) d'Espanya -també conegut com CRSVC (Centre de Recepción de
Solicitud de Visas Canadiense). Des d'aquest enllaç podràs formular la teva
sol·licitud en línia.o en el VAC d'Espanya. Adreça: C/ Fernando el Católico 10,
1B, 28015, Madrid. En aquest enllaç trobaràs tota la informació necessària
per sol·licitar el permís de treball temporal.En aquest seguit d'enllaços
trobaràs, pas a pas, totes les especificacions necessàries per tramitar el
permís temporal de treball. Et pot interessar:Enllaç d'accés als formularis de
sol·licitud.Enllaç d'accés a la llista de comprovació dels documents que cal
presentar.Enllaç d'accés a formulari relatiu als familiars que acompanyen el
treballador.Enllaç d'accés al formulari de consentiment de tramitació
mitjançant el CRSVC (Centro de Recepción de Solicitud de Visas
Canadienses).Enllaç d'accés a la guia completa del procediment (inclou
informació específica sobre el pagament de les taxes del procediment).

En aplicació de l'Acord entre Espanya i el Canadà relatiu als programes de mobilitat
de joves fet a Ottawa el 10 de març de 2009 (BOE de 2 de febrer de 2010), els
ciutadans espanyols amb edats compreses entre els 18 i 35 anys que compleixin
els requisits específics de l'acord poden obtenir una autorització de treball per
desenvolupar activitats laborals sense necessitat que l'ocupador obtingui, amb
caràcter previ, una LMO (labour market opinion).
L'experiència laboral que s'adquireixi per aquesta via pot facilitar una posterior
immigració al Canadà.
Hi ha determinades organitzacions que col·laboren tant per organitzar els viatges
com per trobar feina a aquells joves que s'hagin acollit a l'Acord.
En aquest enllaç trobaràs el llistat de les organitzacions reconegudes pel Govern
del Canadà.
Per a l'any 2014 està previst que uns 1.000 joves espanyols es puguin acollir a
aquest programa.
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El procés de sol·licitud es desenvolupa en dues etapes:
●

La primera per comprovar el compliment dels requisits propis del programa.

●

La segona, per als qui superin l'etapa anterior, i que consisteix en la sol·licitud
del permís de treball.

El Govern canadenc ha establert tres vies diferents per a les persones que es
vulguin acollir a l'Acord:
1. WORKING HOLIDAYS: permet als qui compleixin amb els requisits establerts
treballar (o exercir de voluntari) al Canadà per finançar-se l'estada al país fins
a un màxim de dotze (12) mesos. Hi ha una variant, l'anomenat STUDENT
SUMMER JOB que es concedeix amb el límit màxim de tres (3) mesos. En
aquest enllaç trobaràs la informació detallada per acollir-te a aquesta via,
així com els formularis de sol·licitud i la forma de presentació.
2. YOUNG PROFESSIONALS: cal disposar d'una oferta de treball vinculada al
sector professional del sol·licitant (per titulació o experiència professional) En
aquest enllaç trobaràs la informació detallada per acollir-te a aquesta via,
així com els formularis de sol·licitud i la forma de presentació.
3. CO-OP: cal, entre altres requisits, disposar d'una oferta per realitzar
pràctiques connectades amb el currículum acadèmic del sol·licitant a
Espanya. En aquest enllaç trobaràs la informació detallada per acollir-te a
aquesta via, així com els formularis de sol·licitud i la forma de presentació.
Autorització de residència
permanent

L'accés a l'autorització de residència permanent permet als seus titulars establir-se
al Canadà per temps indefinit i desenvolupar-hi activitats lucratives tant per compte
propi com per compte d'altri.
Els sol·licitants de residència permanent poden incloure en la seva sol·licitud el seu
cònjuge o parella de fet, així com els seus fills o bé reagrupar-los més tard, un cop
el treballador ha iniciat el període de residència legal al Canadà amb un permís de
residència permanent.
El Canadà reconeix als residents permanent l'estatus d'immigrant (a diferència dels
titulars de permisos temporals que no són considerats immigrants).
CONDICIONS D'ADMISSIBILITAT
Per accedir a la condició d'immigrant cal, en primer lloc, complir les condicions
d'admissibilitat al Canadà. Hi ha diversos supòsits que poden donar lloc a la
declaració d'inadmissibilitat:
●

Ser considerat un risc per a la seguretat nacional.

●

Raons de salut.

●

Tenir antecedents penals.

●

Raons financeres.

●

Tenir un membre de la família a qui no s'hagi admès l'entrada al país.

●

Falsedat en les afirmacions contingudes en la sol·licitud del permís o en
l'entrevista mantinguda davant les autoritats canadenques.

En aquest enllaç trobaràs informació útil per determinar si es compleixen les
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condicions d'admissibilitat.
CERTIFICAT MÈDIC
Per accedir a la condició de resident permanent al Canadà és necessari acreditar
que no es pateixen malalties que poden posar en perill la salut pública del Canada.
Per obtenir aquest certificat cal dirigir-se a un dels facultatius establerts a Espanya i
habilitats pel Govern del Canadà.
En aquest enllaç pots obtenir la informació relativa a la forma d’obtenció del
certificat així com al llistat de facultatius habilitats a aquest efecte.
CERTIFICAT D'ANTECEDENTS PENALS
Per obtenir una autorització de residència permanent, cal acreditar.
En aquest enllaç trobaràs la informació necessària per obtenir el certificat
d'antecedents penals a Espanya.
AUTORITZACIÓ PERMANENT PER Les persones estrangeres que obtinguin la residència permanent poden reagrupar
ALS FAMILIARS DELS
als seus familiars (cònjuges, parelles de fet, fills).
SOL·LICITANT (FAMILIAR
SPONSORSHIP)
Els reagrupants són responsables (durant un període entre tres i deu anys)
d'atendre les necessitats econòmiques de les persones reagrupades.
Hi ha un contingent anual màxim de permisos que es concedeixen per aquesta via
(68.000 el 2014).
Existeix una via alternativa perquè altres familiars es puguin acollir a la residència
permanent. També és possible (per a pares o avis del reagrupant) obtenir un visat
de residència temporal vàlid fins a dos anys.
En aquest enllaç trobaràs la informació relativa sobre els requisits i la forma de
sol·licitar i obtenir una autorització de residència permanent per la via del
reagrupament familiar.
Un cop determinat que el treballador és elegible per obtenir una autorització de
residència permanent, cal fixar per quina via pot accedir a aquesta autorització:
VIES D'ACCÉS A LA RESIDÈNCIA Les persones que es proposin accedir a la residència permanent han d'acollir-se a
PERMANENT PER A ACTIVITATS alguns dels “programes” que preveu la normativa canadenca d'estrangeria per
PER COMPTE D'ALTRI
obtenir aquest tipus d'autorització:
Programes:
●

Federal Skilled Workers

●

Federal Skilled Trades

●

Quebec-selected skilled workers

●

Canadian experience class

●

Provincial nominees
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En qualsevol cas, amb caràcter general, cal obtenir un certificat que determini la
correspondència entre les credencials de qualificació acadèmiques ( Educational
Credential Assessment -ECA- del sol·licitant i les establertes oficialment al Canadà)
En aquest enllaç trobaràs la informació necessària per obtenir el certificat ECA.
En aquest enllaç trobaràs la taula de correspondència de credencials educatives al
Canadà.
PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS.
Actualment, les sol·licituds d'autorització de residència permanent no es poden
presentar en línia. Cal remetre la sol·licitud en paper, amb la documentació que
correspon a cada cas, dirigida a l'adreça específica que figura en el pack de
sol·licitud relatiu a cada programa.
En aquest enllaç trobaràs l'eina per determinar, pel tipus de sol·licitud, si s'admet la
presentació en línia.
FEDERAL SKILLED WORKERS
●

Un nombre limitat de professionals, amb almenys un any continuat
d'experiència laboral retribuïda a temps complet, es poden acollir al programa
federal d'immigrants qualificats (categoria 1).

●

Una segona opció per acollir-se a aquest programa consisteix a disposar
d'una oferta de treball per a una professió qualificada, formulada per un
ocupador canadenc d'1 any (mínim) a temps complet (categoria 2).

●

També es poden acollir determinats estudiants internacionals de doctorat al
Canadà (categoria 3).

●

Els sol·licitants han de complir, a més, la resta de requisits exigits en matèria
d'educació i coneixement d'alguna llengua oficial del Canadà, i les sol·licituds
han d'estar acompanyades d'acreditació del coneixement suficient d'almenys
un dels dos idiomes oficials del Canadà (francès i anglès).

●

Cal tenir les credencials educatives obtingudes fora del Canadà valorades.

Les sol·licituds que compleixin els requisits previs passaran a ser puntuades
valorant 6 de diferents factors: els coneixements d'anglès / francès, l'educació,
l'experiència laboral, l'edat, si es té o no una oferta d'ocupació al Canadà, i la
presumible capacitat d'adaptació al Canadà. Dels 100 punts possibles, se n'han
d'obtenir almenys 67 per passar. També s'ha de provar que es tenen mitjans
econòmics suficients per instal·lar-se al Canadà (a més de no ésser considerat
inadmissible).
Aquest programa no es pot aplicar per als treballadors que s'hagin d'establir al
Quebec (l'accés al permís de residència permanent al Quebec té normes
específiques).
En aquest enllaç trobaràs informació detallada sobre els criteris d'accés al
programa.
FEDERAL SKILLED TRADES
Les persones estrangeres també poden accedir a la residència permanent acollint-
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se al programa Federal Skill Trades si acrediten ser professionals qualificats en una
del 43 professions previstes al programa (gran part relacionades amb el sector de la
construcció).
Els requisits bàsics per acollir-se a aquest programa:
●

Disposar d'una oferta de treball a temps complet de, com a mínim d'un any, al
Canadà o bé d'un certificat de qualificació en la professió emès per una
província o territori canadenc.

●

Demostrar coneixement suficient d'anglès o francès (lectura, escriptura,
expressió i comprensió).

●

Tenir un mínim de dos anys d'experiència a temps complet en l'exercici de la
professió.

●

Acreditar disposar de la capacitació per a la professió d'acord amb el que
preveu la classificació nacional d'ocupacions del Canadà.

Aquest programa tampoc s'aplica als treballadors que s'estableixin al Quebec.
En aquest enllaç trobaràs la informació necessària, el formulari de sol·licitud i la
documentació que cal adjuntar per sol·licitar la residència permanent mitjançant
aquest programa.
QUEBEC-SELECTED SKILLED WORKERS
Per seleccionar, per part de les autoritats del Quebec, un nombre concret de
treballadors qualificats, d'acord amb les normes específiques del territori.
En aquest enllaç trobaràs la informació necessària, el formulari de sol·licitud i la
documentació que cal adjuntar per sol·licitar la residència permanent mitjançant
aquest programa.
CANADIAN EXPERIENCE CLASS
Aquest programa permet que un nombre determinat d'estudiants i treballadors
temporals que ja es troben en situació legal al Canadà puguin cada any accedir a
la residència permanent. Les condicions bàsiques són:
●

No residir al territori del Quebec.

●

Acreditar coneixement suficient d'anglès o francès.

●

Acreditar una experiència professional obtinguda en els tres anys anteriors de
permanència legal al Canadà, en una professió qualificada d'almenys un any a
temps complet (o equivalent a temps parcial).

PROVINCIAL NOMINEE PROGRAM
Poden accedir a la residència permanent per aquesta via un nombre determinat
d'estrangers cada any que hagin obtingut la “ nominació” per part d'una determinada
província o territori canadenc, quan aquestes autoritats han considerat, per raó de
l'experiència professional, qualificacions acadèmiques, etc., que poden contribuir
positivament al desenvolupament local. Les normes sobre la “nominació” varien
segons territori concret que les dicta.
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En aquest enllaç trobaràs la informació necessària, el formulari de sol·licitud i la
documentació que cal adjuntar per sol·licitar la residència permanent mitjançant
aquest programa.
ALTRES VIES D'ACCÉS A LA
RESIDÈNCIA PERMANENT

DESTINATION CANADA
El Govern del Canadà, mitjançant l'Ambaixada del Canadà a França, organitza fires
de captació de treballadors que parlin francès. Tenen lloc a la tardor i es
desenvolupen en diverses ciutats de França i Bèlgica. En Destination Canada
col·laboren els serveis públics d'ocupació de França i Bèlgica. Els empresaris
canadencs de diversos sectors poden formular ofertes de personal especialitzat
mitjançant aquest programa. Els treballadors que vulguin participar han d'inscriures'hi prèviament.
En aquest enllaç trobaràs informació addicional sobre el programa Destination
Canada.
NOU SISTEMA D'ACCÉS A LA RESIDÈNCIA PERMANENT A PARTIR DEL 2015
A partir del 2015, el Govern federal establirà un nou sistema d'accés a la residència
permanent. Les previsions sobre aquest nou mecanisme són les següents:
1. Les persones estrangeres que vulguin obtenir l'autorització de residència
permanent poden expressar (per via electrònica) aquesta voluntat facilitant
informació sobre la seva qualificació, coneixement dels idiomes oficials del
Canadà i l'experiència professional.
2. Un cop valorada la informació aportada, analitzat si el perfil professional
concret contribueix a satisfer les necessitats del mercat de treball canadenc i
el compliment d'altres requisits que es determinin, cada “expressió d'interès”
serà valorada amb una puntuació i s'incorporarà (per ordre de puntuació) a
una base de dades a la qual tindran accés els governs provincials i els
ocupadors.
3. Únicament els millors candidats seran invitats a sol·licitar el visat de resident
permanent.
REAGRUPAMENT FAMILIAR ( FAMILY SPONSORSHIP )
Les persones estrangeres que obtinguin la residència permanent podran reagrupar
els seus familiars (cònjuges, parelles de fet, fills).
Els reagrupants són responsables (durant un període entre tres i deu anys)
d'atendre les necessitats econòmiques de les persones reagrupades.
Hi ha un contingent anual màxim de permisos que es concedeixen per aquesta via
(68.000 el 2014).
Hi ha una via alternativa perquè altres familiars es puguin acollir a la residència
permanent. També és possible (per a pares o avis del reagrupant) obtenir un visat
de residència temporal vàlid fins a dos anys.
En aquest enllaç trobaràs la informació relativa sobre els requisits i la forma de
sol·licitar i obtenir una autorització de residència permanent per la via del
reagrupament familiar.
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OBTENCIÓ DE LA TARGETA DE RESIDENT PERMANENT ( PR CARD )
No és necessari disposar de la targeta de resident permanent per entrar al Canadà.
Un cop s'efectuï l'entrada, el CIC remetrà, per correu postal la targeta acreditativa
de la titularitat del dret a residir de forma permanent al Canadà. No cal fer una
sol·licitud específica per obtenir la targeta.
La targeta té una durada de 5 anys i ha de ser renovada quan expiri.
En aquest enllaç trobaràs més informació sobre la PR card.

Autorització per residir
sense treballar
La normativa d'immigració al Canadà preveu determinades situacions en què es pot
romandre al país de forma temporal o permanent sense desenvolupar cap activitat
laboral o per compte propi.
Així, les estades inferiors a 6 mesos, sempre que es compleixin les condicions
d'admissibilitat al país, no estan subjectes a visat o autorització de residència.
També es possible accedir a autoritzacions de residència permanent per la via del
Familiar Sponsor (reagrupament familiar), en la qual l'autorització es vincula al fet
que el treballador reagrupant obtingui l'autorització de residència permanent per
raons econòmiques.
En aquest enllaç trobaràs la informació necessària sobre l'accés a l'autorització de
residència permanent per la via Familiar Sponsorship.
En qualsevol cas, les esmentades sol·licituds estan sempre vinculades a les
presentades pels treballadors per compte d'altri o compte propi que sol·licitin
l'autorització de residència permanent.

Identificació com a
estranger
Els estrangers titulars d'una autorització temporal, ja sigui de treball o d'estudis,
s'identifiquen amb el permís que emet l'oficial de l'Agencia dels Serveis Fronterers a
l'entrada al país, un cop comprovat que la documentació és correcta i que és
persona “elegible” per entrar al Canadà, juntament amb el seu passaport.
Una persona que es troba a Canadà, amb caràcter temporal, com a estudiant
internacional o treballador estranger temporal no és un resident permanent.
No cal sol·licitar la targeta, el procediment habitual és rebre-la al domicili en un
termini de quatre (4) a sis (6) setmanes posteriors a l'entrada al país.
Si no es va proporcionar cap domicili, es té l'obligació de comunicar-ho dins els 180
dies següents a la data d'entrada al país, utilitzant el servei en línia del CIC, que la
rebrà en el mateix termini.
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Les persones que no l'hagin rebut al domicili comunicat, la poden sol·licitar als
Serveis de Ciutadania i Immigració (CIC).
Requisits:
●

Ser resident permanent.

●

Estar físicament al país.

●

No tenir cap ordre del Govern per sortir del país.

“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.”

