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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. Podeu accedir-hi a través d’aquest enllaç.

Principals ciutats

Roma (capital de la República Italiana), Milà, Nàpols, Torí, Palerm,
Gènova, Cagliari.

Idiomes i moneda

Idiomes:
L’italià és la llengua oficial a tota la República. També és oficial l’alemany a la regió
del Trentino-Alto Adige i el francès a la regió de la Vall d’Aosta, d’acord amb els
estatuts d’a utonomia respectius.
Moneda: Euro
Itàlia forma part de la zona euro des del 1999. L’euro està regulat pel Banc Central
Europeu (BCE).

Estructura política

Dades facilitades per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea
Itàlia és una República parlamentària regida per la Constitució aprovada l'any
1947(Costituzione della Repubblica Italiana).
El poder executiu està format pel president de la República i pel primer ministre. El
president de la República és el cap de l'Estat i com a tal el seu paper és representar
la nació així com garantir que la política italiana compleixi la Constitució. El
president és escollit pel Parlament en una sessió conjunta de la Cambra de Diputats
i del Senat més 58 representants regionals. D'entre les funcions del president
destaquen: nomenar el primer ministre, promulgar decrets llei (que caduquen als 60
dies sino són ratificats pel Parlament), convocar referèndums, presidir el Consell
Superior de la Magistratura, nomenar els càrrecs més importants de l'Estat així com
una part dels jutges del Tribunal Constitucional i fins a cinc senadors vitalicis. El
president també pot dissoldre les cambres parlamentàries i convocar eleccions. Així,
tot i no tractar-se d'un sistema presidencialista, el cap de l'Estat italià té una
influència notable en la vida política del país.
Per contra, el primer ministre (oficialment president del Consell de Ministres de la
República Italiana), que exerceix com a cap del Govern, té menys poders que altres
homòlegs seus. El primer ministre no pot dissoldre el Parlament ni revocar ministres.
Per dur a terme la majoria d'activitats polítiques necessita el vot d'aprovació del
Consell. El primer ministre és designat pel president després d'eleccions generals;
podrà ser el líder de la coalició guanyadora de les eleccions o la persona que el
president consideri indicada per formar un govern de concentració. El candidat
escollit pel president necessita la confiança d'ambdues cambres.
El poder legislatiu resideix en el Parlament. El Parlament està constituït per dues
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cambres, la Cambra de Diputats i el Senat, i es tracta d'un sistema bicameral
perfecte ja que ambdues cambres tenen els mateixos poders i drets. Qualsevol de
les cambres pot iniciar el procés legislatiu i cal l'aprovació d'ambdues perquè una llei
sigui aprovada. Si una cambra introdueix esmenes al projecte de llei iniciat per
l'altra, la llei esmenada haurà de tornar a ser aprovada per la cambra que va iniciar
el procés. La Cambra de Diputats està formada per 630 membres escollits per
sufragi universal (majors de 18 anys) cada 5 anys amb base nacional. Per garantir
una majoria que pugui governar, a la coalició guanyadora se li assignen com a
mínim el 54 % dels escons.
El Senat està format per 315 membres més un reduït nombre de senadors vitalicis
escollits pel president (mai més de 5) per mèrits excepcionals. Els senadors són
escollits per sufragi universal (majors de 25 anys) cada 5 anys amb base regional. A
la coalició guanyadora de cada regió se li assignen com a mínim el 55 % dels
escons d'aquella regió.
Organització territorial

Dades facilitades per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea
El país està dividit en 20 regions que al seu torn estan subdividides en 94
províncies. Cada regió compta amb el seu propi òrgan de govern elegit per sufragi i
totes gaudeixen d'una autonomia considerable. Cinc de les vint regions italianes
disposen d'autonomia i estatut especials per motius històrics, geogràfics o culturals:
Vall d'Aosta, Friül-Venècia Júlia, Sicília, Sardenya i Trentino-Tirol del Sud.
Al capdavant de la província hi ha el prefecte, nomenat pel govern central, davant el
qual respon de la seva funció de govern, però que en la pràctica compta amb poc
poder. El verdader govern de la província està en mans d'un consell electe i d’un
comitè executiu provincial.

Indicadors
socioeconòmics
Població total

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

Any

2012

2013

2014

2015

Nombre

59.539.717

60.233.948

60.789.140

60.802.085

Migració neta

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

Any

2002

2007

2012

En xifres absolutes*

1.624.300

1.006.308

528.269

Percentatge sobre la població*

2,85 %

1,72 %

0,89 %
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*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

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

Any

2012

2013

2014

2015

Import

34.814 $

35.370 $

35.365 $

29.958 $

Taxa d'atur

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

Any

2010

2011

2012

2013

2014

Percentatge

8,40 %

8,40 %

10,70 %

12,20 %

12,50 %

Producte Interior Brut

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

Any

2012

En xifres absolutes*

2.072.823.111.961 $

Creixement percentual*

%

-2,82

Impacte dels sectors
productius en el PIB**

2013

Ind.(2)

Serv.(3)

2%

24%

74%

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

2%

24%

74 %

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

2%

23%

74 %

2015

2.130.491.269.67 2.149.814.265.57 1.821.496.964.40
3$
8$
1$
-1,73

Agr.(1)

2014

%

-0,09%

-0,73 %
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Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

2%

24%

74 %

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

Temps mitjà per a iniciar un
negoci

●

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

●

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

●

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

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

Any

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Dies

7

7

8

8

7

6,5

6,5

Informació general

Entitats de representació i acolliment

Ambaixades

Ambaixada d’Espanya a Roma
●

Pàgina web

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

Pàgina web
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Consolats
Consolats Generals d'Espanya a
Itàlia

A Gènova: Demarcació consular
●

Ubicación i contacte

●

Pàgina web

A Milan:Demarcació consular
●

Ubicació i contacte

●

Pàgina web

A Nàpols:Demarcació consular
●

Ubicació i contacte

●

Pàgina web

A Roma:Demarcació consular

Consolat d'Itàlia a Catalunya

●

Ubicación i contacte

●

Pàgina web

Consolat General d’Itàlia a Barcelona
●

Ubicació i contacte

●

Pàgina web

Serveis del Consolat: la representació consular Italiana a Barcelona informa, a
través de la pàgina web, de tràmits sobre visats, d’adreces de contacte, etc. També
ofereix informació de caràcter general, tant des de la pàgina web com des de les
diferents xarxes socials.

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

ACCIÓ Agència per la
competitivitat de l’e mpresa

●

Ubicació i contacte

●

Pàgina web

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

Institut Ramon Llull

Ubicació i contacte

Les oficines de l'Institut Ramon Llull tenen per objectiu projectar la llengua i la
cultura catalanes a l'exterior.
Espai Llull a l'Alguer

Agència Catalana de Turisme a
Itàlia i Israel

●

Palazzo Cívico

●

Via Columbano, 6 Alguer (Sardenya)

●

(+39) 079 9978 526

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

Institut Català de les Empreses
Culturals (ICEC)

Ubicació i contacte

Les oficines de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) cerquen la
promoció de la internacionalització de les empreses culturals catalanes donant
suport a la difusió, distribució, promoció i a l'establiment de lligams entre empreses
catalanes i estrangeres.
Oficina de l’ICEC a Milà
●

Via Montebello, 27 20121 Milà

●

(+39) 022 9004 641

●

icic.milano@gencat.it

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’e ntitat, i
d’acord amb la Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb les comunitats
catalanes de l’exterior.
Les comunitats catalanes de l'exterior compleixen un paper fonamental a l'hora de
projectar Catalunya al món: donen a conèixer el país i la cultura i llengua catalana
arreu. A més, les CCE contribueixen a crear un teixit associatiu a la zona on estan
establertes i, amb les activitats que organitzen i les relacions que estableixen,
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exerceixen de difusors civils de Catalunya.
Alguna d'aquestes entitats, lligant amb l'esperit que en va originar la creació, han
reaccionat a les demandes dels catalans i catalanes que estan interessats a emigrar
als seus països d'ubicació. En aquest sentit, en alguns casos es pot trobar
informació d'interès i caràcter local, a les seves pàgines web.
Associació Catalans a Roma
●

Via Cavalloti, 8, 00152, Roma

●

catalansaroma@gmail.com

Casal català d'Itàlia

Catalans al món

●

Sestiere Dorsoduro 3199, 30124, Venècia

●

casal.catala.italia@gmail.com

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 Itàlia:

Informació sobre

●

Bolonya

●

Florència

●

Gènova

●

Milà

●

Nàpols

●

Pàdua

●

Palerm

●

Roma

●

Rovereto

●

Sardenya

●

Torí

●

Treviso

●

Venècia

Validesa de documents i títols
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tràmits
Canvi del permís de
conduir

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

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

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

Procediments de reconeixement acadèmic dels diferents títols estrangers.

●

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

●

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

●

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

Des d’aquest enllaç pots accedir a la llista dels països adherits a la xarxa ENICNARIC, i clicant aquí pots consultar l'apartat concret d'Itàlia, que ha habilitat el
següent dentre nacional d'informació:
CIMEA - NARIC Italia (Associazione CIMEA) Italian ENIC/NARIC centre
●

Viale XXI Aprile, 36, I - 00162 Rome, Italy

●

cimea@fondazionerui.it

●

pàgina web

2. Reconeixement de qualificacions a efectes laborals o professionals
En aquest cas, és aplicable la Directiva 2005/36 , de 7 de setembre, que vincula la
possibilitat del reconeixement de les qualificacions a les professions regulades.
D’aquesta norma en trobaràs informació més detallada a l’apartat Professions
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regulades .
Informació que facilita Itàlia sobre El Centro informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche ( CIMEA), abans
els processos d’homologació
esmentat, té com a missió donar informació pel que fa a:
●

Les oportunitats i els procediments pel reconeixement de les qualificacions
d’estudis realitzats a l’estranger.

●

Assessorar les institucions sobre la correspondència de qualificacions
estrangeres.

●

Promoure la lliure circulació de ciutadans de la Unió Europea. Amb especial
referència a la mobilitat internacional dels estudiants.

Pots accedir a la informació que proporciona, a través del següent enllaç.
Més informació sobre els
processos d'homologació a Italia

Espanya ha signat un Conveni sobre reconeixement a efectes acadèmics amb
Alemanya, Itàlia, França i la Xina.
Les regles aplicables estan recollides en un Bescanvi de Notes entre el Regne
d'Espanya i la República d'Itàlia sobre reconeixement recíproc de títols dels estudis
d'ensenyament mitjà, superior i universitari, fet a Roma el 14 de juliol de 1999
(BOEde 18 de novembre de 2000).

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

●

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

●

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

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

●

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

●

Hi ha alguns convenis internacionals que determinen l’e xempció de
legalització per alguns documents (per exemple, les actes de naixement,
matrimoni o defunció, de les quals es pot demanar una certificació
internacional al registre civil). La llista de convenis es pot consultar
clicant aquí. En el cas concret de Itàlia, convé tenir en compte que tant
aquest país com Espanya han subscrit convenis en virtut dels quals no és
necessària la legalització de determinants documents. En particular,
destaquen els convenis següents: Conveni número 16 de la Comissió
Internacional de l'Estat Civil (CIEC). En virtut d'aquest conveni, es pot
demanar una certificació internacional o plurilingüe de les actes de naixement,
matrimoni o defunció. Aquestes certificacions les expedeixen els registres
civils (localització de les seves oficines a tot l'Estat). Conveni número 17 de
la Comissió Internacional de l'Estat Civil (CIEC), sobre dispensa de
legalització de documents referents a l'estat civil; la capacitat o la situació
familiar de les persones físiques, i la nacionalitat, domicili o residència; i també
de qualsevol altre document expedit per a la celebració del matrimoni o per a
la formalizació d'un acte d'estat civil. Conveni Europeu número 63 relatiu a la
supressió del requeriment de legalització de documents emesos per agents
diplomàtics o consulars, així com de les declaracions oficials, com per
exemple certificacions sobre la certesa d'una data o autenticacions de
signatura en qualsevol altre document.

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

Tipus de document

●

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

●

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

●

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

●

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

Òrgan o entitat que
efectua el
reconeixement previ de
signatura

Més informació, òrgan competent i contacte
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Ministeri d'Educació,
Cultura i Esport i Alta
Inspecció d'Educació a
les comunitats
autònomes.

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

Títols i Certificacions
acadèmiques oficials no
universitaris.

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

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

Ministeri d’Hisenda i
Administracions
Públiques.

Cal adreçar-se a la corresponent delegació provincial de
l’AEAT ( enllaç al directori d’adreces de l’organisme a
Catalunya).

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

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

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

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

93 486 61 83 ó 93 486 61 84

●

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

●

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

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

93 317 48 00

●

info@catalunya.notariado.org

Pàg. web
3. Documents administratius
●

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

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

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

Com i qui pot fer les traduccions

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

Informació sobre
tràmits

Escolarització i sanitat

Escolarització
obligatòria

A Itàlia, l’educació no només és obligatòria, sinó que a més es garanteix per a tots
els estudiants durant almenys 12 anys o fins que obtinguin un certificat de formació
abans dels 18 anys. Aquest dret (i deure alhora) es completa ja sigui a través del
sistema educatiu o mitjançant un sistema de formació professional.
Es pot consultar tot allò que fa referència al sistema educatiu italià al web del
Ministero dell’Istruzione, dell’U niversità e della Ricerca, tot i que la seva informació
només està disponible en idioma italià. Així, per exemple, es pot conèixer
l’ordenament de l’etapa d’escolarització obligatòria aquí.
El sistema educatiu italià comença amb l’scuola dell’a infancia, la nostra escola
bressol, que no és obligatòria, però sí que és gratuïta i està destinada a tots els
nens amb edats compreses entre els 3 i els 6 anys d’edat. L’horari escolar és de 40
hores setmanals, però hi ha la possibilitat d’a llargar-lo fins a les 50 hores o, fins i
tot, de reduir-lo a 25 hores, ocupant només les hores del matí.
A partir d’aquí, comença l’etapa d’educació obligatòria i gratuïta, que dura dels 6 fins
als 16 anys, l’estructura de la qual és la següent:

1. Primer cicle (primo ciclo):

●

Scuola primaria o elementare: es cursa entre els 6 i els 11 anys d’edat. Hi ha
un examen organitzat per l’Estat al finalitzar l’ últim any que atorga un certificat
anomenat licenza elementare. Si no s’aprova, l’alumne no pot passar al
següent cicle educatiu i ha de repetir el curs i tornar a presentar-se a l’e
xamen. Durant aquesta etapa, es pot escolaritzar el nen a casa (scuola
familiare), ja sigui impartint les lliçons mitjançant un professional o pels propis
pares. En aquest cas, l’E stat supervisarà el nivell aconseguit per l’alumne
anualment.L’horari escolar en aquesta etapa pot variar d’acord amb les
preferències dels pares i anar d’entre 24 a 27 hores amb un màxim de 30
hores o arribar fins a les 40 hores, depenent de la disponibilitat de places al
centre escolar.

●

Scuola media o secondaria di primo grado: es cursa entre els 11 i els 14
anys d’ edat.Hi ha un examen organitzat per l’Estat al finalitzar l’últim any que
atorga un certificat anomenat licenza media. Si no s’aprova, l’alumne no pot
passar al següent cicle educatiu i se’l deriva a una altra via (la formació
professional) que li permeti arribar al mercat laboral. L’horari escolar en
aquesta etapa pot variar d’acord amb les preferències dels pares i anar d’entre
30 a 36 hores o arribar fins a les 40 hores, depenent de la disponibilitat de
places al centre escolar.
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Comprèn l’scuola superiore o secondaria di secondo grado, preparatòria dels
estudis universitaris. Aquest cicle es cursa a un liceo entre els 14 i els 19 anys
d’edat, però només són obligatoris els dos primers anys (els quals constitueixen un
primer període, i els tres anys restants un altre). Permet a l’alumne escollir entre sis
itineraris diferents: clàssic, humanístic, científic, artístic, lingüístic o musical.
Si no es vol continuar els estudis a un liceo, hi ha l’opció d’a nar a un istituto tecnici
entre els 14 i els 19 anys d’edat. Els ensenyaments són tècnics, s’adapten al món
laboral i s’organitzen en dues branques: l’econòmica i la tecnològica, cadascuna de
les quals es divideix en diverses opcions.
Si tampoc no es vol continuar els estudis a un instituto tecnici, l’última opció és la
d’anar a un istituto professionale entre els 14 i els 19 anys d’edat. Els
ensenyaments són encara més pràctics que les dels istituti tecnici, s’adapten també
al món laboral i s’o rganitzen en dues branques: la de serveis i la d’indústria i
artesania, cadascuna d’elles dividida en diverses opcions.
En acabar aquest segon cicle, els alumnes han de passar un últim examen, l’esame
di maturità, consistent en dues proves escrites i una oral, d’acord amb l’itinerari que
hagin escollit. Un cop superat, l’alumne pot optar per continuar amb l’ensenyament
superior a la universitat o entrar directament al mercat laboral.
El calendari escolar a Itàlia va des de la segona meitat de setembre fins a la primera
meitat de juny. Hi ha dos períodes de vacances: dues setmanes per Nadal i una
setmana per Pasqua. En qualsevol cas, és important demanar a la secretaria de
l’escola el POF (Piano dell'Offerta Formativa), que és el document oficial de l’escola
que detalla totes les indicacions sobre les assignatures i els horaris.
Cal destacar que tots els menors estrangers presents al territori nacional,
independentment de la seva situació legal i la dels seus pares (sempre que el seu
vincle de parentiu hagi estat demostrat), tenen dret a l’educació i a l’accés al
sistema educatiu italià ambles mateixes condicions que els ciutadans italians.

Ensenyament superior i
universitari

Es pot consultar tot allò que fa referència al sistema educatiu italià al web del
Ministero dell’Istruzione, dell’U niversità e della Ricerca, tot i que la seva informació
només està disponible en idioma italià. Així, per exemple, es pot consultar tot allò
que fa referència a l’o ferta formativa universitària aquí.
L'ensenyament superior s'imparteix normalment en les universitats, les quals poden
ser més aviat humanístiques o politècniques. L'ensenyament superior no universitari
s'imparteix en altres tipus d'institucions d'educació superior, sobretot en el sector de
les arts, com ara acadèmies, instituts superiors d'art i conservatoris.
Per accedir als cursos que atorguen un diploma universitari, els estudiants han
d'estar en possessió del certificat de maduresa (diploma di maturità). Els estudiants
estrangers, tant comunitaris com extracomunitaris, han d'estar en possessió d'un
diploma expedit al final d'una educació de 12 anys com a mínim.
La matriculació a la universitat és lliure, excepte els cursos d'accés limitat previstos
en la normativa vigent, per als quals és necessari superar un examen d'admissió.
L'ensenyament superior universitari es subdivideix en tres cicles:
3.1 Primo ciclo:
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Atorga un títol anomenat laurea que permet l’accés al secondo ciclo. Té una durada
de 3 anys amb un total de 180 crèdits i per a accedir-hi, és necessari tenir un títol
d’educació secundària superior (o un diploma estranger convalidat) i a més, en
molts casos, aprovar una prova d’accés. La conclusió dels
3.2 Secondo ciclo:
Atorga un títol anomenat laurea specialistica que permet l’accés als cursos de
mestratge o als estudis de doctorat. Té una durada de 2 anys amb un total de 120
crèdits. La conclusió dels estudis s’assoleix amb una prova final.
3.3 Terzo ciclo:
Un cop obtingut el títol de laurea specialistica, es pot escollir entre dues possibilitats:
●

Obtenir un diploma di specializzazione, estudiant un corso di specializzazione
di 1º livello (CS1). Aquests estudis tenen com a objectiu proporcionar els
coneixements teoricopràctics necessaris per a l'exercici d'activitats
relacionades amb les especialitats mèdiques, la formació de professors
d’ensenyament secundari i les professions jurídiques. La seva durada és de 2
anys, depenent de l'especialització, i pot ampliar-se un any més si es cursa
elcorso di specializzazione di 2º livello (CS2). La conclusió dels estudis s’a
ssoleix amb una prova final.

●

Obtenir el dottorato di ricerca. Té una durada d’entre dos i tres anys
d'investigació i abasta un total de 120 o 180 crèdits. La conclusió dels estudis
s’assoleix amb una prova final i l’e laboració i defensa pública d’una tesi.

Una altra possibilitat és la d’estudiar un màsterde 1º o 2º livello, depenent de si s’hi
accedeix amb el laurea (1º livello) o amb el laurea specialistica (2º livello). Tant en
un cas com en l’altre, la durada és d’1 any

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

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

●

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

●

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

Important! La targeta sanitària europea:
●

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

●

No cobreix les despeses si es viatja amb la finalitat expressa de rebre
tractament mèdic.
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No garanteix la gratuïtat del servei. Atès que els sistemes d'assistència
sanitària de cada país són diferents, els serveis que són gratuïts a un país
poden no ser-ho en altres.

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

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

Com utilitzar la targeta sanitària
europea a Itàlia:

Amb la targeta sanitària europea (TSE) es pot acudir directament a la consulta del
metge sempre que aquest professional estigui afiliat a la sanitat pública, el Servizio
Sanitario Nazionale. És possible que calgui pagar una quantitat per alguns serveis.
Aquestes despeses no són reemborsables a Itàlia, però un cop a Espanya es pot
intentar que te’n facin la devolució. Els odontòlegs són en la seva major part privats
i no estan afiliats a la sanitat pública, per la qual cosa no accepten la TSE.
Es pot accedir a més informació sobre el tractament mèdic a Itàlia a la pàgina
web d’Ocupació, Afers Socials i Inclusió de la Comissió Europea ( enllaç a
particularitats, atenció d’urgència i atenció programada).
Des del portal de la UE Your Europe es pot accedir a una informació detallada pel
que fa a:
●

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

●

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

●

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

●

Als Punts de Contacte Nacionals del teu país d’origen, sempre que sigui
membre de la UE, trobaràs Informació acurada sobre els teus drets pel que fa
a la cobertura sanitària i les prestacions que ofereix el Sistema de la Seguretat
Social a Itàlia

Informació sobre
tràmits

Compte bancari i empresa

Obertura d'un compte
bancari

Qualsevol persona pot obrir un compte bancari a Itàlia, ja sigui resident o no,
sempre que tingui almenys 18 anys d’edat. Tanmateix, en el cas dels no residents,
aquestes persones només poden obrir un tipus de compte, el conto estero, al qual
només es poden fer ingressos en divises o euros importats al país.
En el cas dels residents, obrir un compte bancari requereix només la presència a
l’oficina bancària de la seva elecció i la presentació de la documentació següent:
1. Passaport.

“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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2. Autorització de residència (carta di soggiorno) a Itàlia o el contracte de treball.
3. Codice fiscale (el número d’identificació fiscal).
El codice fiscale és un número que resulta d’una fórmula aplicada al nom, data i lloc
de naixement de l’interessat. És obligatori per a un cert nombre d’activitats a Itàlia,
la principal de les quals és la d’obrir un compte bancari al país. Demanar-lo no
implica cap obligació fiscal per si mateixa. Aquestes obligacions només resulten
obligatòries quan: (a) es posseeix uns determinats tipus de béns a Itàlia o (b) ets un
resident a Itàlia o (c) perceps uns ingressos a Itàlia fiscalment declarables.
El codice fiscale s’ha de demanar expressament quan es tracta d’un estranger. Això
es fa a qualsevol oficina de l’Agenzia delle Entrate (accés al seu web aquí),
l’agència tributària italiana, o mitjançant qualsevol consolat o ambaixada d’Itàlia a
l’estranger (per exemple, quan es tracta d’un no resident). També es pot demanar
per representació. El tràmit és ràpid i es lliura a l’interessat el mateix dia que se
sol·licita.
Per demanar-lo, només es necessita el passaport.
4. Prova d’adreça, com ara una factura domèstica (llum, aigua, gas, etc.).
No s’exigeix fer un ingrés immediatament quan s’obre el compte bancari, tot i que
sempre és recomanable fer-ho. És recomanable demanar al banc la corresponent
Bancomat, que és una targeta de dèbit que pot ser utilitzada pràcticament en totes
les botigues del país i per retirar diners en efectiu.
En general, a Itàlia, les oficines bancàries obren entre les 08.00 i 08.30 h fins a les
13.00 o 13.30 h i des de les 14.30 o 15.00 h fins a les 16.00 o 16.30 h, depenent de
l’entitat bancària de què es tracti, les vigílies de festiu no obren a la tarda. Algunes
oficines també obren els dissabtes al matí.
Les oficines del servei postal (Poste Italiane; accés al seu web aquí), també
ofereixen serveis bancaris i per obrir un compte bancari se segueix el mateix
procediment que en una entitat bancària. L’a vantatge és que les oficines de correus
obren més temps i les seves comissions són inferiors.
Finalment, cal dir que el tipus de comptes bancaris que es poden obrir a Itàlia són
pràcticament idèntics als que trobem al nostre país.

Registre d'una
empresa
El procediment per registrar una societat mercantil a Itàlia consta dels passos
següents:
1. Atorgar una escriptura pública de constitució (costitutivo atto) i els estatuts
(statuto) de la societat mercantil davant d’un notari públic per part dels titulars del
capital social de la societat o els seus representants.
Per poder procedir a aquest atorgament, s’ha de certificar que almenys el 25 % del
capital social de la societat ha estat ingressat ja a una entitat bancària.
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2. Comprar els llibres corporatius i llibres de comptabilitat. Tots els llibres estan
disponibles en format estàndard a les botigues de papereria o per mitjà d'un notari
públic.
D'acord amb l'article 2478 bis del Codi civil italià, una societat de responsabilitat
limitada (Società a Responsabilità Limitata, SRL) ha de portar els següents llibres
corporatius (que han de ser autenticats):
●

Llibre d'actes de les reunions del consell d’administració

●

Llibre d'actes de la junta d'auditors

D'acord amb l'article 2214 del Codi civil italià, qualsevol empresa ha de mantenir els
següents llibres de comptabilitat (que no cal que siguin autenticats):
●

Llibre diari

●

Llibre d'inventari

Des de 2009, els empresaris tenen l'opció de mantenir tots els llibres corporatius i
llibres comptables en format electrònic. En aquest cas, un segell de temps digital i
signatura electrònica s'han de posar en els llibres cada tres mesos.
3. Pagar el corresponents impostos de constitució al compte corrent de
l’Agenzia delle Entrate en una oficina de correus. Actualment, l’import és de
309,87 euros si el capital social de la societat està per sota dels 516.456,90 euros o
de 516,46 euros si el capital social de la societat supera els 516.456,90 euros.
4. Registrar la societat a través de la Comunicazione Unica del Registre delle
Imprese (accés al seu web aquí).
Aquest tràmit inclou l'emissió del número d'identificació fiscal, el número d'IVA i el
registre amb l’Istituto Nazionale della Previdenza Social (INPS) (accés al seu web
aquí) i l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le
Malattie Professionali (INAIL) (accés al seu web aquí).
Tota societat mercantil està obligada a proporcionar una adreça de correu electrònic
certificat al Registre delle Imprese.
Després de registrar la societat, aquesta rep totes les notificacions, les
comunicacions i els rebuts de presentació dins dels 7 dies següents a la seva
presentació, els quals s'envien a la seva adreça de correu electrònic certificat. En
concret, la societat rep:
Immediatament:
●

El número de referència per al procediment de registre, així com la recepció
de la presentació de l'anunci individual amb el Registre delle Imprese

●

El número d'identificació fiscal i el número d'IVA.

Dins dels 5 dies hàbils:
●

La inscripció en el Registre delle Imprese

Dins dels 7 dies hàbils:
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5. Notificar a la Direzione Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione
(DLPMO) corresponent (se’n pot consultar l’adreça al web del Ministerio del Lavoro
aquí) la contractació dels seus treballadors a menys un dia abans que aquests
comencin a desenvolupar la seva feina.
Finalment, cal dir que el tipus de societats mercantils que es poden obrir a Itàlia són
pràcticament idèntics als que trobem al nostre país. Assenyalem les més comunes,
que són:
●

Società a Responsabilità Limitata (SRL), que equival a la nostra societat
limitada i que té un capital social mínim de 10.000 euros.

●

Società per Azioni (SPA), que equival a la nostra societat anònima i que té un
capital social mínim de 120.000 euros an";mso-fareast-theme-font:minorfareast; mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:CA;mso-bidilanguage:AR-SA; mso-bidi-font-weight:bold'> (SPA), que equivale a nuestra
sociedad anónima y que tiene un capital social mínimo de 120.000 euros

Informació sobre
tràmits

Recursos de suport a l'ocupació

Sistema públic
d'intermediació

Els ciutadans de la Unió Europea poden accedir lliurement al mercat laboral italià.
Per a això, cal acudir al centre d’ocupació local, anomenat Centro per l’Impiego (fer
clic aquí per accedir al web del servei públic d’intermediació italià que et
correspongui per lloc de residència.
A Itàlia, els serveis públics d’ocupació són gestionats per les províncies, seguint les
pautes donades per les regions, que són les que programen i coordinen la seva
activitat d’acord amb les instruccions generals del Ministeri de Treball.
A través dels centri per l’impiego es pot accedir a ofertes de treball, serveis
d’orientació professional i cursos de formació.
Cal recordar, però, que la legislació italiana estableix que si després de tres mesos
des de l‘entrada al país no has trobat feina i no disposes de mitjans per mantenir-te
ni d'una assegurança mèdica, no pots romandre a Itàlia.
La principal eina, de caràcter oficial, per aconseguir feina a Itàlia i a qualsevol país
de la Unió Europea és la xarxa EURES (serveis europeus d'ocupació). És una
xarxa de cooperació formada pels serveis públics d'ocupació dels països europeus.
També hi participen com a socis els sindicats i les organitzacions patronals. El seu
objectiu és facilitar la mobilitat dels treballadors dintre de l'Espai Econòmic Europeu.
En formen part els 28 estats membres de la UE més Noruega, Liechtenstein,
Islàndia i Suïssa.
Important! Els ciutadans comunitaris tenen dret a utilitzar el sistema públic
d'intermediació laboral a Itàlia

“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.”

Itàlia

20/41
08 de gener de 2023

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

Prestacions de malaltia, maternitat i paternitat assimilades.

●

Pensions de vellesa i prestacions de prejubilació i invalidesa.

●

Prestacions de supervivència i subsidis per defunció.

●

Prestacions d'atur.

●

Prestacions familiars.

●

Prestacions d'accidents de treball i malaltia professional.

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

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

●

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

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

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

Targeta professional europea

●

Largo Chigi 19, 00187 Roma

●

(+39) 066 7795 210

●

(+39) 066 7795 322

●

centroassistenzaqualifiche@politicheeuropee.it

●

http://www.politicheeuropee.it/attivita/58/punti-nazionali-di-contatto

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

Infermers de cures generals.

●

Farmacèutics.

●

Fisioterapeutes.

●

Guies de muntanya.

●

Agents immobiliaris.

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

Informació sobre
tràmits
El contracte de treball

Informació laboral bàsica
A Itàlia la llei obliga que els contractes es realitzin per escrit, i que continguin les
dades del treballador, la informació fiscal, la qualificació del treballador i el lloc de
treball a ocupar.
Es distingeix entre els contractes fixos i a jornada completa i els contractes
temporals. Hi ha, a més, un tipus de contracte que s’ utilitza molt sobretot amb els
joves llicenciats, que és de col·laboració per projecte, amb el qual es crea una
relació de feina semiautònoma: encara que hi hagi una sèrie d’obligacions
equivalents a les del treballador per compte aliena, el treballador es considera un
professional autònom que com a tal s’ha d’inscriure en l’Impost d’Activitats
Econòmiques (partita IVA) i en el règim d’autònoms de l’INPS (Gestione separata).

Informació general

Pots accedir a informació laboral facilitada pel Govern clicant aquest enllaç.
EURES, portal europeu de la mobilitat professional ( enllaç a l'apartat sobre Itàlia).

Edat i salari mínims
Edat mínima per treballar

L’edat mínima per treballar a Itàlia són els 15 anys.
La Llei núm. 345/99, que posa en pràctica la Directiva de la CE núm. 33/1994, i la
Llei 262/2000 estableixen que l’edat mínima per ocupar una persona és quan hagi
finalitzat l’escolarització obligatòria, però mai abans dels 15 anys d’edat (Conveni
sobre l’e dat mínima de l’OIT, 1973 núm. 138).
La capacitat per signar un contracte de treball està en relació amb l’edat de
capacitat prevista per la llei civil (fixada en els 18 anys per la Llei 39/1975). Però en
els casos en què l’edat laboral mínima sigui inferior, el menor també podrà exercir
els drets i les accions derivades d’una relació laboral (secció 2 del Codi civil).

Salaris i remuneracions

Tot i que la llei italiana no fixa cap salari mínim, la majoria de treballadors estan
coberts per un acord sobre el salari bàsic, establert mitjançant negociació
col·lectiva. És possible sol·licitar al jutge que fixi un salari mínim, que seria vinculant
únicament per les parts implicades en un contracte de treball individual.
Si en el contracte es parla de retribució anual bruta, s’han de descomptar diversos
imports (entre els quals, la quota obrera a la Seguretat social –que normalment és
d’un 9,19 %– i la retenció per l’IRPEF –Imposta sul reddito delle persone fisiche–) i
tenir en compte determinades circumstàncies personals (per exemple, fills a càrrec
menors de tres anys –i majors d’aquesta edat si tenen alguna discapacitat–). El
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resultat final es divideix pel nombre de mensualitats (normalment 13, però alguns
convenis o acords en preveuen 14). Existeixen diferents llocs web on poder calcular
el salari net mensual a partir del brut anual. Com a exemple, es pot consultar aquest
enllaç.
Informació general

Pots accedir a informació laboral facilitada pel Govern clicant en aquest enllaç.
EURES, portal europeu de la mobilitat professional ( enllaç a l'apartat sobre Itàlia).

Jornada, vacances i
permisos
Jornada de treball

La jornada laboral és de 40 hores setmanals (Llei núm. 196/1997, secció 13) amb 4
setmanes de vacances a l’any com a mínim. Hi ha 12 festes nacionals cada any.
Els convenis col·lectius determinen l’horari laboral normal que es fa en una setmana
(mai superior a les 40 hores).

Hores extraordinàries

Si es fan més de 40 hores setmanals es considera treball extraordinari. Els convenis
col·lectius poden fixar diferents límits en relació ambles hores extraordinàries. En
principi el treball extraordinari hauria de ser ocasional o per causes excepcionals no
previstes al contractar nous treballadors.
La Llei 196/1997 exigeix una autorització específica per part del Departament de
Treball per les jornades superiors a 48 hores setmanals (més de 8 hores
extraordinàries).
La secció 10 de la Llei 300/1970 recull disposicions especials a favor de qui
compagina treball i estudis (Estatut dels Drets dels Treballadors). Els treballadors
que assisteixin a cursos impartits en centres estatals o homologats per l’Estat o en
centres que emetin certificats d’estudis reconeguts oficialment, tenen dret a realitzar
un horari de treball que els permeti assistir als cursos i preparar els exàmens. Els
estudiants que treballen no estan obligats a treballar hores extraordinàries ni
diumenges i tenen dret a percebre un salari que inclogui els dies que no puguin
assistir a la feina perquè tenen exàmens.

Vacances i dies festius

Tots els treballadors tenen dret a descansar un dia a la setmana (article 36 de la
Constitució), normalment el diumenge (secció 2109 del Codi civil).
El període de descans setmanal de 24 hores es pot modificar solament en el cas
d’activitats especials (article 5, Llei 370/1934). En aquest cas els treballadors tenen
dret a un descans compensatori.

Permisos

Les treballadores gaudeixen d’una protecció especial en cas d’e mbaràs i de
maternitat (secció 2110 del Codi civil, Llei 1204 del 30 de desembre de 1971).
Des de l’inici de l’embaràs fins un any després del naixement del nen, el treballador
no pot ser acomiadat excepte per causa justa, i durant l’esmentat període una dona
que renunciï al seu lloc té el dret a percebre la mateixa indemnització que en el cas
d’ acomiadament (sempre que ho notifiqui degudament).
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La llicència de maternitat és obligatòria per a les treballadores, des dels dos mesos
abans del naixement del nen fins dos mesos després. La llicència anterior al part
pot començar dos mesos abans si la feina realitzada és perillosa per a la salut de la
mare o del nadó. D’altra banda, és possible posposar el permís prenatal per així
poder gaudir d’un període més llarg després del part.
Durant la llicència de maternitat obligatòria, la mare té dret a percebre el 80 % del
seu salari habitual de la Seguretat Social, i el període es comptabilitza com temps
de treball real. Els convenis col·lectius solen obligar l’empresari a compensar la
diferència respecte del salari habitual.
Actualment, el permís per maternitat té les mateixes conseqüències econòmiques
per ambdós progenitors: 30 % de la remuneració normal (procedent de la SS)
durant 6 mesos. Per períodes addicionals, s’estableixen diferents indemnitzacions
segons els ingressos familiars.
Tant el pare com la mare tenen el mateix dret a obtenir permís en cas que el nen
caigui malalt. El permís és il·limitat durant els 3 primers anys de vida, i de 5 dies
anuals a partir dels 8 anys d’e dat.
L’article 9 de la Llei 53/2000 preveu més flexibilitat en l’h orari laboral d’ambdós
progenitors.
Durant el primer any de vida del nen la mare treballadora té el dret addicional de
dues hores de descans diari, que en principi es preveu que s’utilitzarà per donar de
mamar al nen. En cas de part múltiple es preveu un temps suplementari.
Informació general

Pots accedir a informació laboral facilitada pel Govern clicant en aquest enllaç.
EURES, portal europeu de la mobilitat professional ( enllaç a l'apartat sobre Itàlia).

Afiliació a la Seguretat
Social i acomiadament
Seguretat Social

A Itàlia hi ha el dret a la prestació d’atur en el cas de perdre la feina per voluntat
aliena al treballador (per acomiadament o finalització del contracte temporal),
sempre que s’hagi cotitzat almenys 52 setmanes el darrer bienni, o es tingui una
antiguitat contributiva d’almenys dos anys, és a dir, almenys una setmana cotitzada
abans del darrer bienni. S’ha de presentar la sol·licitud davant l’Institut de Previsió
Social (INPS), en un termini de 68 dies des de la data en què s’ha perdut feina.
La Cassa Integrazione Guadagni és un fons estatal que forma part de l’Institut
Nacional de Previsió Social (INPS). Es va establir mitjançant la Llei 788 de 1954 i
estava orientat a protegir els salaris dels treballadors en cas que l’empresa tingués
dificultats. Si bé en un principi cobria només les empreses de tipus industrial, va
ampliar progressivament el seu abast, de manera que en l’actualitat també cobreix
empreses industrials i també constructores (des de 1963), empreses agrícoles
(1972), el sector de mercadotècnia d’empreses industrials amb dificultats
econòmiques (1978), empreses de serveis de restauració contractades per
empreses industrials amb problemes econòmics (1978), periodistes en activitats de
premsa i televisives quan hi hagi dificultats econòmiques (1993), treballadors
d’empreses comercials amb més de 200 treballadors (1991), algunes categories de
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treballadors que actuïn per compte propi (treballadors de cooperatives de
treballadors), i en general altres categories específiques en relació amb determinats
esdeveniments tals com desastres naturals o crisis econòmiques regionals o
sectorials.
La Cassa Integrazione Guadagni opera sobretot en casos de cessament o reducció
temporal de l’activitat degut a causes alienes a la voluntat de l’empresa i dels
treballadors, o bé a fluctuacions del mercat, i inclou el cessament de l’activitat en la
indústria de la construcció a causa del mal temps. Els treballadors que tinguin
interromput el contracte per les causes esmentades poden percebre el 80%
(algunes vegades fins al 100 %) dels seus ingressos anteriors fins un límit prescrit.
Aquestes quantitats es poden pagar durant 13 setmanes amb una renovació
permesa de fins a 12 mesos (en algunes zones territorials és possible allargar el
pagament fins a 24 mesos).
Servei públic
d'ocupació/Acomiadament

Les oficines del Servei Públic d’Ocupació s’anomenen Centri per l’Impiego i
gestionen el mercat de treball en l’àmbit local. Per tal de trobar el que et correspon
en l’àmbit provincial, pots fer la consulta a la web del portal públic per l’ocupació (
Cliclavoro ) clicant aquí .

Agències privades de col·locació

A Itàlia les ETT s’anomenen Agenzie di Lavoro Interinale o Agenzie per l’impiego i,
tot i que són privades, necessiten autorització del Ministeri de Treball italià. La web
del portal públic d’ocupació en facilita la recerca.
En trobaràs més informació clicant aquí .
Més webs de referència:

Informació general

●

Infojobs .

●

Careerjet .

●

Obiettivo lavoro .

●

Adecco .

●

Temporary .

●

Jobonline .

●

Italia Lavoro

Pots accedir a informació laboral facilitada pel Govern clicant en aquest enllaç .
EURES, portal europeu de la mobilitat professional ( enllaç a l'apartat sobre Itàlia).

Drets sindicals
La Constitució italiana reconeix el dret dels ciutadans a associar-se de manera lliure
(secció 19) i el dret dels empresaris i treballadors a afiliar-se a associacions o
sindicats.
La secció 39 de la Constitució regula els sindicats i especifica que només aquells
que estiguin registrats són legals i poden pactar convenis col·lectius vàlids erga
omnes (per a tots els empresaris i treballadors). Tanmateix aquesta disposició no
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s’ha posat en pràctica perquè mai s’ha adoptat cap projecte de llei que reguli el
registre de sindicats.
En conseqüència, a Itàlia els sindicats no necessiten reconeixement i es poden
organitzar sense cap model legal preestablert. En virtut d’això poden acordar
convenis col·lectius, d’acord amb les lleis civils que són aplicables legalment, és a
dir, assumint que les parts que els acorden ho hagin fet en el seu propi nom.
Generalment, els empresaris s’avenen a aplicar els convenis col·lectius acordats
pels principals sindicats i associacions empresarials i retribueixen els seus empleats
en conseqüència.
L’Estatut dels Treballadors (secció 14) reconeix la llibertat d’a ssociació i la llibertat
d’activitat sindical en el lloc de treball. Els esmentats drets es garanteixen als
funcionaris (excepte en el cas de personal militar, que compta amb representants
que no pertanyen als sindicats). Si bé la llei 121 d’1 d’abril de 1981 també garanteix
la llibertat d’afiliació i activitat sindical a la policia italiana, no li garanteix el dret a la
vaga i les activitats sindicals que poden comprometre la seguretat pública (secció
84).
En el cas dels empresaris existeix un model d’organització similar amb associacions
de tipus provincial, regional i nacional, que també s’uneixen per formar federacions.
Hi ha tres federacions d’empresaris: la d’industrials, la de comerciants i la d’a
rtesans.
Recentment s’han format sindicats que no s’uneixen a les federacions tradicionals
sinó que compten amb els seus propis òrgans de coordinació.
Els sindicats es financen mitjançant les quotes dels treballadors. La secció 26 de
l’Estatut dels Treballadors autoritza els sindicats a deduir les quotes sindicals del
sou dels treballadors.
Informació general

Pots accedir a informació laboral facilitada pel Govern clicant aquest enllaç.
EURES, portal europeu de la mobilitat professional ( enllaç a l'apartat sobre Itàlia).

Informació sobre
tràmits
Convenis bilaterals

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

Visat d'entrada per
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turisme
Els ciutadans d’estats membres de la UE, de l’ EEE o a Suïssa (enlaces a webs
de la UE) que vulguin entrar a Itàlia no necessiten visat; n'hi ha prou amb el
document d'identitat en vigor o, si no es té, el passaport. (vàlid com a mínim tres
mesos més a partir de la data prevista de sortida d’E spanya i amb una antiguitat no
superior a deu anys).
Per tal de deixar constància de la data d’entrada a Itàlia, els ciutadans de la UE
poden presentar la declaració d’entrada (o de presència) a Itàlia en una oficina de
policia (Questura), on emplenaran un formulari preparat a l’efecte, dins del termini
de vuit dies des de l’entrada al país. Se’ls entregarà una còpia del document,
degudament segellada, que hauran de presentar sempre que les autoritats els la
demanin. En cas que no la presentin, s’entendrà que aquests ciutadans comunitaris
han romàs a Itàlia durant més de tres mesos, si no és que aporten alguna prova en
contra. Si s’està allotjat en un hotel, el resguard de l’establiment, servirà com a
acreditació.
Els membres estrangers de la família d'un ciutadà de la Unió podran entrar a Itàlia i
romandre-hi sense cap formalitat excepte la referida a la citada declaració de
presència, sempre que estiguin en possessió d'un passaport vàlid i, en cas
necessari, d’un visat d'entrada, llevat que disposin d'un permís de residència per a
familiars d'Unió vàlid.
Es pot trobar més informació en aquest enllaç.

Autorització per
estudiar
Estades per estudis de menys de
tres mesos

Els ciutadans d’estats membres de la UE, de l’ EEE i de Suïssa (enlaces a webs
de la UE) així com els seus familiars gaudeixen del dret a circular lliurement i a
residir a Itàlia. En conseqüència, no necessiten permís o autorització prèvia per
estudiar en aquest país. N’hi ha prou de portar el document d’i dentitat o passaport
(vàlid com a mínim tres mesos més a partir de la data prevista de sortida d’Espanya
i amb una antiguitat no superior a deu anys).
Per tal de deixar constància de la data d’entrada a Itàlia, els ciutadans de la UE
poden presentar la declaració d’entrada a Itàlia en una oficina de policia, on se’ls
entregarà una còpia del document, degudament segellada, que hauran de
presentar sempre que les autoritats els la demanin. En cas que no la presentin,
s’entendrà que aquests ciutadans comunitaris han romàs a Itàlia durant més de tres
mesos, si no és que aporten alguna prova en contra.
Els membres estrangers de la família d'un ciutadà de la Unió que tinguin la targeta
de familiar comunitari, podran entrar a Itàlia i romandre-hi sense cap formalitat
excepte la referida a la declaració d’entrada, sempre que estiguin en possessió d'un
passaport vàlid i, si cal, d’un visat d'entrada, llevat que disposin d'un document de
residència vàlid per a familiars de ciutadans de la Unió.

Estada per estudis de més de tres Els ciutadans espanyols que vulguin cursar estudis de durada superior a tres
mesos
mesos, tenen dret a residir a Itàlia si compleixen les condicions següents :
●

Disposar d’un document d’identitat o passaport (vàlid com a mínim tres mesos
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més a partir de la data prevista de sortida d’E spanya i amb una antiguitat no
superior a deu anys).
●

Disposar d’un certificat de matrícula.

●

Disposar d’una cobertura sanitària adequada.

●

Disposar de mitjans suficients per no esdevenir una càrrega per l’assistència
social de l’estat d’acollida (almenys 5.577 euros a l’ any 2014):

Quantitat mínima exigida

Components del nucli familiar

5.577,00 €

Ciutadà UE resident

8.365,00 €

Ciutadà UE resident + un familiar

11.154,00 €

Ciutadà UE resident + dos familiars

13.942,50 €

Ciutadà UE resident + tres familiars

16.731,00 €

Ciutadà UE resident + quatre familiars

10.849,80 €

Ciutadà UE resident + dos o més menors de 14 anys

13.562,25 €

Ciutadà UE resident + dos o més menors de 14 anys i
un familiar

Si es compleixen aquests requisits, l’estudiant s’ha d’inscriure al Registre Civil
(Anágrafe) del municipi on tindrà el seu domicili a Itàlia. Es pot accedir a més
informació en aquest enllaç.
Cal dir que, en tant que es tracta d’un tràmit municipal, cada municipi (Comune)
disposa dels seus propis formularis i fulls informatius, per la qual cosa es recomana
dirigir-se al portal web del municipi concret de residència per tal d’obtenir els
formularis adients.
Hi ha dues opcions, segons el temps que es preveu romandre a Itàlia:
●

Si es preveu estudiar a Itàlia durant un any més o menys, es pot inscriure en
una llista denominada schedario della popolazione temporanea mantenint la
residència a Espanya. Per a la inscripció en aquest cas, haurà de presentar
una declaració de disposar de mitjans econòmics i de la Targeta Sanitària
Europea.

●

Si la intenció és romandre a Itàlia per més d’un any, es pot inscriure fixant la
residència a Itàlia.

En qualsevol cas, la documentació necessària és:
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●

Passaport vigent (vàlid com a mínim tres mesos més a partir de la data
prevista de sortida d’Espanya i amb una antiguitat no superior a deu anys).

●

Certificat de matrícula.

●

Còpia de la documentació que acrediti que es disposa d’una cobertura
sanitària. Es pot demostrar amb la còpia d’una pòlissa d’a ssegurança mèdica
privada de cobertura total vàlida per un any a Itàlia, o bé, amb el document
europeu S1 si estàs donat d’alta a la Seguretat Social espanyola. En cas que
la inscripció es realitzi com a ”no resident” a la llista esmentada (schedario
della popolazione temporanea), és suficient presentar la Targeta Sanitària
Europea.

●

Documentació que acrediti que es disposa de mitjans suficients per no
esdevenir una càrrega per l’assistència social de l’estat d’a collida (almenys
5.577 euros l’any 2014).

Es pot trobar més informació en aquest portal que ha creat el Ministerio Italiano de
Universidad e Investigación (MIUR) com a instrument per a aquells estudiants
interessats en programes d’Educació Superior a Itàlia.

Autorització per
treballar per compte
propi
Els ciutadans d’estats membres de la UE, de l’ EEE o a Suïssa (enlaces a webs
de la UE) així com els seus familiars gaudeixen del dret de circular lliurement i de
residir a Itàlia, amb modalitats diferents segons si el període de l'estada és inferior o
superior a tres mesos.
El dret d'entrada i residència només pot limitar-se per raons d'ordre públic, de
seguretat de l'Estat o per motius imperiosos de seguretat pública.
En els casos anteriors s'adopta una mesura d'expulsió, que també pot ser dictada
per l'acabament de les condicions que hagin determinat el dret de residència
Familiars dels ciutadans d'Estats
membres de la UE

Disposicions similars a les indicades s'apliquen també als familiars que acompanyin
o es reuneixin amb el ciutadà de la Unió a Itàlia. Aquests preceptes s’apliquen a:
●

El cònjuge

●

La parella del ciutadà de la UE amb qui hagi constituït una unió registrada
legalment en un Estat membre de la UE i que Itàlia equipari al matrimoni;

●

Els descendents directes menors de 21 anys o a càrrec i els del seu cònjuge o
parella;

●

Ascendents dependents directes i els del seu cònjuge o parella.

A més, sens perjudici del dret de lliure circulació i residència de la persona de què
es tracti, de conformitat amb la normativa italiana, es facilitarà l'entrada i residència
de les següents persones:
●

Altres membres de la família, sigui quina sigui la nacionalitat, si és dependent
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o conviu, al país d'origen, amb el ciutadà de la Unió que té dret de residència
com a principal o si els problemes de salut greus obliguen el ciutadà de la UE
a rebre la seva assistència personal.
●

La parella amb la qual el ciutadà de la Unió té una relació duradora,
degudament certificada per la documentació oficial.

En aquest enllaç al portal de la Polizia di Stato trobareu informació sobre els tràmits
que cal fer per exercir el dret de residència a Itàlia.
Les estades de més de tres mesos El ciutadà de la UE té dret a dret a romandre a Itàlia per un període superior a tres
mesos, quan:
●

Sigui treballador per compte d'altri o compte propi a Itàlia.

●

Disposa, per a si mateix i per a la seva família, de recursos suficients per no
convertir-se en una càrrega per a l’ assistència social de l’Estat durant el
període de residència i té contractada una assegurança de salut, o equivalent,
que cobreixi tots els riscos en el territori nacional;

●

Els familiars que acompanyen o es reuneixen amb l’esmentat ciutadà de la
Unió tenen també dret a romandre al país per un període superior a tres
mesos.

Si l’estada és superior a tres mesos, l'únic requisit és el d’inscriure’s al registre civil
del municipi de residència (iscriversi all’anagrafe).
Hi ha dues possibilitats:

La inscripció al Registre Civil
(Ufficio Anagrafe) del municipi
(Comune)

●

Inscripció al municipi on fixis la teva residència a Itàlia, si tens intenció de
romandre a Itàlia per més d’un any

●

O bé, si preveus una estada inferior a un any, inscriure’t en una llista
anomenada schedario della popolazione temporanea. (Si tries aquesta opció
mantindràs la teva residència a Espanya).

Els ciutadans de la UE que tinguin la intenció de romandre a Itàlia per un període
superior als tres mesos hauran de sol·licitar la seva inscripció al municipi de
residència.
Cal dir que, en tant que es tracta d’un tràmit municipal, cada Comune disposa dels
seus propis formularis i fulls informatius, per la qual cosa es recomana dirigir-se al
portal web del municipi concret de residència per tal d’obtenir els formularis adients.
Per a aquesta inscripció caldrà aportar, a més de la documentació prevista per la llei
per als ciutadans italians, la que demostri que es troba en una de les situacions
indicades anteriorment.
En el cas de treballadors autònoms:
1. Documentació acreditativa de la seva condició de treballador per compte propi.
En el cas d’activitats per compte propi cal acreditar la inscripció a la Cambra de
Comerç corresponent, aportar el certificat d’atribució de la partita IVA expedit per l’A
gència Tributària Italiana i, per a professions lliberals, la inscripció en el Col·legi

“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.”

Itàlia

32/41
08 de gener de 2023

Professional corresponent.
(En qualsevol cas si es té intenció de desenvolupar una activitat lucrativa, per
compte propi o aliè, cal sol·licitar abans l’anomenat codice fiscale, un document
equivalent al NIF espanyol i que tot ciutadà (italià o estranger) que resideixi a Itàlia
ha de posseir.
Per obtenir-ho cal dirigir-se a una oficina territorial de l'Agència Tributària (Agenzia
delle Entrate) amb passaport o DNI vàlid i comptar amb un domicili a Itàlia.
El codice fiscale és un document necessari per realitzar la majoria del tràmits
habituals en el país (obrir un compte bancari, signar un contracte de treball,
inscriure’ s al Servei Sanitari, etc.).
Des d’aquest enllaç accedireu al portal de l’Agenzia delle Entrate on podreu ampliar
la informació sobre l’obtenció del codice fiscale.
2. Còpia de les certificacions originals, traduïdes i legalitzades, acreditatives de
l’estat civil i de la composició de la família (en el cas d’establir-se amb familiars a
Itàlia).
3. A partir de l’entrada en vigor del DL 47/2014 és obligatori presentar també la
declaració del propietari de l’immoble on s’estableixi el ciutadà UE (com a
propietari, arrendatari o hoste).
L'Ajuntament del municipi de residència expedirà a la persona sol·licitant de la
inscripció una còpia segellada de la sol·licitud de registre.
Familiars de resident comunitari

Els familiars que acompanyin el ciutadà de la Unió que no tenen dret independent
de residència hauran de presentar:
●

Identificació o passaport i un visat d'entrada vàlid, si cal.

●

Còpia dels documents que acreditin la relació de parentiu (per exemple, el
certificat de matrimoni per al cònjuge, certificat de naixement amb indicació de
la identitat del pare i de la mare per als ascendents i/o els descendents)
degudament traduïts i legalitzats i, si cal, acreditació de la condició de familiar
a càrrec.

●

El certificat de sol·licitud de registre del membre de la família de la Unió.

La inscripció en el Registre Civil del municipi dels familiars pressuposa que el
ciutadà de la UE és un treballador o disposa, per a si mateix i per als seus familiars
de recursos econòmics suficients per a la residència al país.
Obtenció de la targeta de
residència per als familiars no
comunitaris del UE (carta de
soggiorno per familiare de
cittadino UE)

Per a estades superiors a tres mesos, els familiars no comunitaris del ciutadà UE
hauran de sol·licitar la targeta de residència (carta de soggiorno).
Poden presentar la sol·licitud:
●

A la Questura (prefectura de policia) que correspongui al municipi de
residència.

●

O remetent-la per correu (sobre amb franja de color groc que forma part del kit
que lliuren a la mateixa oficina de correus per a aquest tràmit)
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A l’imprès de sol·licitud cal adjuntar:
●

Fotocòpia del document d’identitat o passaport (amb visat d’entrada si escau).

●

Fotocòpia del document acreditatiu del vincle de parentiu amb el ciutadà UE al
qual acompanyen i, si escau, de la seva posició de dependència respecte del
ciutadà UE.

●

Fotocòpia de la sol·licitud segellada d’inscripció en el Registre Civil municipal
(ufficcio anagrafe) del familiar del ciutadà UE.

●

Quatre fotografies mida carnet.

La targeta de residència (carta de soggiorno) obtinguda tindrà una validesa de cinc
anys.
Certificat de residència permanent El ciutadà que hagi residit legalment i ininterrompudament durant cinc anys a Itàlia
per als ciutadans de la UE
té dret a la residència permanent subjecte a les condicions previstes pels articles 11
a 13 del Decret legislatiu 30/2007.
La residència legal i continuada es demostra amb la presentació de la
documentació relativa al manteniment dels requisits durant els cinc anys de
residència - els requisits són els mateixos que per la obtenció del certificat
d’inscripció al Registre Civil del municipi (attestato d’iscrizione anagrafica).
A petició de l’interessat, el Registre Civil del municipi de residència expedirà un
certificat que demostra la condició del titular del dret de residència permanent.
Els familiars de tercers països del ciutadà de la UE adquireixen el dret de residència
permanent si han residit legalment i ininterrompudament durant cinc anys al país
juntament amb el ciutadà de la Unió; en aquest cas, podran sol·licitar la targeta de
residència permanent.
Continuïtat i interrupció del dret a La continuïtat del dret a la residència permanent no es veurà afectada per
la residència permanent
absències:
●

Que no excedeixin de sis mesos a un any

●

O de durada superior per al servei militar obligatori

●

I fins a 12 mesos consecutius per motius importants com l'embaràs i el part,
malaltia greu, estudis o una formació professional o de desplaçament de
treball en un altre Estat membre o tercer país.

No obstant això, la continuïtat de la residència es veurà interrompuda en cas que el
resident sigui objecte d'una ordre d'expulsió.
El dret de residència permanent es perd de totes maneres per absència del territori
nacional per un període superior a dos anys consecutius, encara que es preveuen
excepcions per a casos especials (vellesa, incapacitat laboral permanent i altres),
tant per al ciutadà UE com per a les seves famílies.
Finalment, cal dir que, d’acord amb el que preveu l’a rticle 15 del Decret legislatiu
30/2007, hi ha la possibilitat d’a dquirir el dret de residència permanent abans del
transcurs dels cinc anys establerts (per exemple, en cas de treballadors, per
jubilació o reconeixement de la incapacitat permanent per treballar).

“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.”

Itàlia

34/41
08 de gener de 2023

Autorització per
treballar per compte
d'altri
Els ciutadans d’estats membres de la UE, de l’ EEE o a Suïssa (enlaces a webs
de la UE) així com els seus familiars gaudeixen del dret de circular lliurement i de
residir a Itàlia, amb modalitats diferents si el període de l'estada és inferior o
superior a tres mesos.
El dret d'entrada i residència només pot limitar-se per raons d'ordre públic, de
seguretat de l'Estat o per motius imperiosos de seguretat pública.
En els casos anteriors s'adopta una mesura d'expulsió, que també pot ser dictada
per l'acabament de les condicions que hagin determinat el dret de residència
Familiars dels ciutadans d'Estats
membres de la UE

Disposicions similars a les indicades s'apliquen també als familiars que acompanyin
o que es reuneixin amb el ciutadà de la Unió a Itàlia. Aquests preceptes s’apliquen
a:
●

El cònjuge

●

La parella del ciutadà de la UE amb qui hagi constituït una unió registrada
legalment en un Estat membre de la UE i que Itàlia equipari al matrimoni;

●

Els descendents directes menors de 21 anys o a càrrec i els del seu cònjuge o
parella;

●

Els ascendents dependents directes i els del seu cònjuge o parella.

A més, sens perjudici del dret de lliure circulació i residència de la persona de què
es tracti, de conformitat amb la normativa italiana, es facilitarà l'entrada i residència
de les persones següents:
●

Altres membres de la família, sigui quina sigui la nacionalitat, si és dependent
o conviu, al país d'origen, amb el ciutadà de la Unió que té dret de residència
com a principal o si els problemes de salut greus obliguen el ciutadà de la UE
a rebre la seva assistència personal.

●

La parella amb la qual el ciutadà de la Unió té una relació duradora,
degudament certificada per la documentació oficial.

En aquest enllaç al portal de la Polizia di Stato trobareu informació sobre els tràmits
que cal fer per exercir el dret de residència a Itàlia.
Les estades de més de tres mesos El ciutadà de la UE té dret a dret a romandre a Itàlia per un període superior a tres
mesos, quan:
●

Sigui treballador per compte d'altri o compte propi a Itàlia.

●

Disposa, per a si mateix i per a la seva família, de recursos suficients per no
convertir-se en una càrrega per a l’ assistència social de l’Estat durant el
període de residència i té contractada una assegurança de salut, o equivalent,
que cobreixi tots els riscos en el territori nacional;

●

Els familiars que acompanyen o es reuneixen amb l’esmentat ciutadà de la
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Unió tenen també dret a romandre al país per un període superior a tres
mesos.
Si l’estada és superior a tres mesos, l'únic requisit és el d’inscriure’s al Registre Civil
del municipi de residència (iscriversi all’anagrafe).
Hi ha dues possibilitats:

La inscripció al Registre Civil
(Ufficio Anagrafe) del municipe
(Comune)

●

Inscripció al municipi on fixis la teva residència a Itàlia, si tens intenció de
romandre a Itàlia per més d’un any.

●

O bé, si preveus una estada inferior a un l’any, inscriure’t en una llista
anomenada schedario della popolazione temporanea. Si tries aquesta opció
mantindràs la teva residència a Espanya.

Els ciutadans de la UE que tinguin la intenció de romandre a Itàlia per un període
superior als tres mesos hauran de sol·licitar la seva inscripció al municipi de
residència.
Cal dir que, en tant que es tracta d’un tràmit municipal, cada Comune disposa dels
seus propis formularis i fulls informatius, per la qual cosa es recomana dirigir-se al
portal web del municipi concret de residència per tal d’obtenir els formularis adients.
Per a aquesta inscripció caldrà aportar, a més de la documentació prevista per la llei
per als ciutadans italians, la que demostri que es troba en una de les situacions
indicades anteriorment:
En el cas de treballadors per compte d’a ltri:
1. Documentació acreditativa de la seva condició de treballador per compte d’altri.
En el cas d’activitats per compte d’altri, a més del contracte de treball cal acreditar
la inscripció en el INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) i en l'INAIL
(Istituto Nazionale per l’Assicurazzione contro gli Infortunio sul Lavoro)
(En qualsevol cas si es té intenció de desenvolupar una activitat lucrativa, per
compte propi o aliè, cal sol·licitar abans l’anomenat codice fiscale, un document
equivalent al NIF espanyol i que tot ciutadà (italià o estranger) que resideixi a Itàlia
ha de posseir.
Per obtenir-ho cal dirigir-se a una oficina territorial de l'Agència Tributària (Agenzia
delle Entrate) amb passaport o DNI vàlid i comptar amb un domicili a Itàlia.
El codice fiscale és un document necessari per a realitzar la majoria del tràmits
habituals en el país (obrir un compte bancari, signar un contracte de treball,
inscriure’s al Servei Sanitari, etc.).
Des d’aquest enllaç accedireu al portal de l’Agenzia delle Entrate on podreu ampliar
la informació sobre l’obtenció del codice fiscale.
2. Còpia de les certificacions originals, traduïdes i legalitzades, acreditatives de
l’estat civil i de la composició de la família (en el cas d’establiment amb familiars a
Itàlia).
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3. A partir de l’entrada en vigor del DL 47/2014 és obligatori presentar també la
declaració del propietari de l’immoble on s’e stableixi el ciutadà UE (com a
propietari, arrendatari o hoste).
L'Ajuntament del municipi de residència expedirà a la persona sol·licitant de la
inscripció una còpia segellada de la sol·licitud de registre.
Familiars de resident comunitari

Els familiars que acompanyin el ciutadà de la Unió que no tenen dret independent
de residència hauran de presentar:
●

Identificació o passaport i un visat d'entrada vàlid, si cal.

●

Còpia dels documents que acreditin la relació de parentiu (per exemple, el
certificat de matrimoni per al cònjuge, certificat de naixement amb indicació de
la identitat del pare i de la mare per als ascendents i/o els descendents)
degudament traduïts i legalitzats i, si cal, acreditació de la condició de familiar
a càrrec.

●

El certificat de sol·licitud de registre del membre de la família de la Unió.

La inscripció en el Registre Civil del municipi dels familiars pressuposa que el
ciutadà de la UE és un treballador o disposa, per a si mateix i per als seus familiars
de recursos econòmics suficients per a la residència al país.
Obtenció de la targeta de
Per a estades superiors a tres mesos, els familiars no comunitaris del ciutadà UE
residència per als familiars no
hauran de sol·licitar la targeta de residència (carta de soggiorno).
comunitaris del ciutadà UE, (carta
de soggiorno per familiare de
Poden presentar la sol·licitud:
cittadino UE)
● A la Questura (prefectura de policia) que correspongui al municipi de
residència.
●

O remetent-la per correu (sobre amb franja de color groc que forma part del kit
que lliuren a la mateixa oficina de correus per a aquest tràmit)

A l’imprès de sol·licitud cal adjuntar:
●

Fotocòpia del document d’identitat o passaport (amb visat d’entrada si escau).

●

Fotocòpia del document acreditatiu del vincle de parentiu amb el ciutadà UE al
qual acompanyen i, si escau, de la seva posició de dependència respecte del
ciutadà UE.

●

Fotocòpia de la sol·licitud segellada d’inscripció en el Registre Civil municipal
(ufficcio anagrafe) del familiar del ciutadà UE.

●

Quatre fotografies mida carnet.

La targeta de residència (carta de soggiorno) obtinguda tindrà una validesa de cinc
anys.
Certificat de residència permanent El ciutadà que hagi residit legalment i ininterrompudament durant cinc anys a Itàlia
per als ciutadans de la UE
té dret a la residència permanent subjecte a les condicions previstes pels articles 11
a 13 del Decret legislatiu 30/2007.
La residència legal i continuada es demostra amb la presentació de la
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documentació relativa al manteniment dels requisits durant els cinc anys de
residència - els requisits són els mateixos que per la obtenció del certificat
d’inscripció al Registre Civil del municipi (attestato d’iscrizione anagrafica).
A petició de l’interessat, el Registre Civil del municipi de residència expedirà un
certificat que demostra la condició del titular del dret de residència permanent.
Els familiars de tercers països del ciutadà de la UE adquireixen el dret de residència
permanent si han residit legalment i ininterrompudament durant cinc anys al país
juntament amb el ciutadà de la Unió; en aquest cas, podran sol·licitar la targeta de
residència permanent
Continuïtat i interrupció del dret a La continuïtat del dret a la residència permanent no es veurà afectada per
la residència permanent
absències:
●

Que no excedeixin de sis mesos a un any

●

O de durada superior per al servei militar obligatori

●

I fins a 12 mesos consecutius per motius importants com l'embaràs i el part,
malaltia greu, estudis o una formació professional o de desplaçament de
treball en un altre Estat membre o tercer país.

No obstant això, la continuïtat de la residència es veurà interrompuda en cas que el
resident sigui objecte d'una ordre d'expulsió.
El dret de residència permanent es perd de totes maneres per absència del territori
nacional per un període superior a dos anys consecutius, encara que es preveuen
excepcions per a casos especials (vellesa, incapacitat laboral permanent i altres),
tant per al ciutadà UE com per a les seves famílies.
Finalment, cal dir que, d’acord amb el que preveu l’a rticle 15 del Decret legislatiu
30/2007, hi ha la possibilitat d’a dquirir el dret de residència permanent abans del
transcurs dels cinc anys establerts (per exemple, en cas de treballadors, per
jubilació o reconeixement de la incapacitat permanent per treballar).

Autorització per residir
sense treballar
Els ciutadans d’estats membres de la UE, de l’ EEE i de Suïssa (enlaces a webs
de la UE) així com els seus familiars gaudeixen del dret de circular lliurement i de
residir a Itàlia. En conseqüència, no necessiten permís o autorització per establir la
seva residència en aquest país.
El dret d'entrada i residència només pot limitar-se per raons d'ordre públic, de
seguretat de l'Estat o per motius imperiosos de seguretat pública.
En els casos anteriors s'adopta una mesura d'expulsió, que també pot ser dictada
per l'acabament de les condicions que hagin determinat el dret de residència
Familiars dels ciutadans d'Estats
membres de la UE

Disposicions similars a les indicades s'apliquen també als familiars que acompanyin
o es reuneixin amb el ciutadà de la Unió a Itàlia. Aquests preceptes s’apliquen a:
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●

El cònjuge

●

La parella del ciutadà de la UE amb qui hagi constituït una unió registrada
legalment en un Estat membre de la UE i que Itàlia equipari al matrimoni;

●

Els descendents directes menors de 21 anys o a càrrec i els del seu cònjuge o
parella;

●

Els ascendents dependents directes i els del seu cònjuge o parella.

A més, sens perjudici del dret de lliure circulació i residència de la persona de què
es tracti, de conformitat amb la normativa italiana, es facilitarà l'entrada i residència
de les següents persones:
●

Altres membres de la família, sigui quina sigui la nacionalitat, si és dependent
o conviu, al país d'origen, amb el ciutadà de la Unió que té dret de residència
com a principal o si els problemes de salut greus obliguen el ciutadà de la UE
a rebre la seva assistència personal.

●

La parella amb la qual el ciutadà de la Unió té una relació duradora,
degudament certificada per la documentació oficial.

En aquest enllaç al portal de la Polizia di Stato trobareu informació sobre els tràmits
que cal fer per exercir el dret de residència a Itàlia.
Les estades de més de tres mesos El ciutadà de la UE té dret a romandre a Itàlia per un període superior a tres mesos,
quan:
●

Sigui treballador per compte d'altri o compte propi a Itàlia.

●

Disposa, per a si mateix i per a la seva família, de recursos suficients per no
convertir-se en una càrrega per a l’ assistència social de l’Estat durant el
període de residència i té contractada una assegurança de salut, o equivalent,
que cobreixi tots els riscos en el territori nacional.

●

Els familiars que acompanyen o es reuneixen amb l’esmentat ciutadà de la
Unió tenen també dret a romandre al país per un període superior a tres
mesos.

Si es proposa romandre per un període superior a tres mesos, l'únic requisit és el
d’inscriure’s al registre civil del municipi de residència (iscriversi all’a nagrafe).
Hi ha dues possibilitats:

La inscripció al Registre Civil
(Ufficio Anagrafe) del municipi
(Comune)

●

Inscripció en què fixis la teva residència a Itàlia, si tens intenció de romandre a
Itàlia per més d’un any

●

O bé, si preveus una estada inferior a un l’any, Inscriure’t en una llista
anomenada schedario della popolazione temporanea. Si tries aquesta opció
mantindràs la teva residència a Espanya.

Els ciutadans de la UE que tinguin la intenció de romandre a Itàlia per un període
superior als tres mesos hauran de sol·licitar la seva inscripció al municipi de
residència.
Cal dir que, en tant que es tracta d’un tràmit municipal, cada Comune disposa dels
seus propis formularis i fulls informatius, per la qual cosa es recomana dirigir-se al
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portal web del municipi concret de residència per tal d’obtenir els formularis adients.
Per a aquesta inscripció caldrà aportar, a més de la documentació prevista per la llei
per als ciutadans italians, la que demostri que es troba en una de les situacions
indicades anteriorment:
En el cas de ciutadans UE que disposen de recursos suficients per a la residència
(no provinents de rendes del treball)
1. Còpia de document d’identitat vàlid per viatjar a l’estranger emès per l’Estat del
qual posseeix la ciutadania
2. Autodeclaració de la disposició de recursos econòmics suficients per no suposar
una càrrega per a l’assistència social de l’Estat.
Les quantitats considerades suficients per a l’any 2014 són les següents:
Quantitat mínima
exigida

Components del núcli familiar

5.577,00 €

Ciudadano UE residente

8.365,00 €

Ciutadà UE resident + un familiar

11.154,00 €

Ciutadà UE resident + dos familiars

13.942,50 €

Ciutadà UE resident + tres familiars

16.731,00 €

Ciutadà UE resident + cuatro familiars

10.849,80 €

Ciutadà UE resident + dos o més menors de 14 anys

13.562,25 €

Ciutadà UE resident + dos o més menors de 14 anys i un
familiar

3. Còpia d’assegurança sanitària que cobreixi l’ assistència sanitària a Itàlia, vàlida
per, almenys, un any, o còpia del document europeu S1 (que ha substituït els
anteriors formularis: E106, E120, E121 -o E33- i E109 -o E37-).
Enllaç a taula explicativa dels diferents formularis
Cal dir que l’anomenada Targeta Sanitària Europea (a Itàlia, TEAM [Tessera
Europea di Assicurazione Malattia]) és utilitzable per aquelles persones que no
tenen el propòsit d’e stablir la seva residència habitual a Itàlia. És el cas d’aquelles
persones que realitzen una estada inferior a 3 mesos o una estada superior quan
s’han inscrit en el registre civil del municipi (anagrafe) com a ”no resident” en la llista
anomenada schedario della popolazione temporanea.
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4. Còpia de les certificacions originals, traduïdes i legalitzades, acreditatives de
l’estat civil i de la composició de la família (en el cas d’establiment amb familiars a
Itàlia).
5. A partir de l’entrada en vigor del DL 47/2014 és obligatori presentar també la
declaració del propietari de l’immoble on s’estableixi el ciutadà UE (com a propietari,
arrendatari o hoste).

El codice fiscale

En qualsevol cas, encara que no es tingui intenció de desenvolupar una activitat
lucrativa, és recomanable sol·licitar com més aviat millor, l’anomenat codice fiscale,
un document equivalent al NIF espanyol i que tot ciutadà (italià o estranger) que
resideixi a Itàlia ha de posseir.
Per obtenir-ho cal dirigir-se a una oficina territorial de l'Agència Tributària (Agenzia
delle Entrate) amb passaport o DNI vàlid i comptar amb un domicili a Itàlia. El
codice fiscale és un document necessari per realitzar la majoria del tràmits
habituals en el país (obrir un compte bancari, signar un contracte de treball,
inscriure’s al Servei Sanitari, etc.).
Des d’aquest enllaç accedireu al portal de l’Agenzia delle Entrate, on podreu ampliar
la informació sobre l’obtenció del codice fiscale.

Familiars de resident comunitari

Els familiars que acompanyin el ciutadà de la Unió que no té dret independent de
residència hauran de presentar:
●

Iidentificació o passaport i un visat d'entrada vàlid, si cal.

●

Còpia dels documents que acreditin la relació de parentiu (per exemple,
certificat de matrimoni per al cònjuge, certificat de naixement amb indicació de
la identitat del pare i de la mare per als ascendents i/o els descendents)
degudament traduïts i legalitzats i, si cal, acreditació de la condició de familiar
a càrrec.

●

El certificat de sol·licitud de registre del membre de la família de la Unió.

La inscripció en el Registre Civil del municipi dels familiars pressuposa que el
ciutadà de la UE és un treballador o disposa, per a sí mateix i per als seus familiars
de recursos econòmics suficients per a la residència al país.
Obtenció de la targeta de
residència per als familiars no
comunitaris del ciutadà UE (carta
de soggiorno per familiare de
cittadino UE)

Per a estades superiors a tres mesos, els familiars no comunitaris del ciutadà UE
hauran de sol·licitar la targeta de residència (carta de soggiorno).
Poden presentar la sol·licitud:
●

A la Questura (prefectura de policia) que correspongui al municipi de
residència.

●

O remetent-la per correu (sobre amb franja de color groc que forma part del kit
que lliuren a la mateixa oficina de correus per a aquest tràmit)

A l’imprès de sol·licitud cal adjuntar:
●

Fotocòpia del document d’identitat o passaport (amb visat d’entrada si escau).
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●

Fotocòpia del document acreditatiu del vincle de parentiu amb el ciutadà UE al
qual acompanyen i, si escau, de la seva posició de dependència respecte del
ciutadà UE.

●

Fotocòpia de la sol·licitud segellada d’inscripció en el Registre Civil municipal
(ufficcio anagrafe) del familiar del ciutadà UE.

●

Quatre fotografies mida carnet.

La targeta de residència (carta de soggiorno) obtinguda tindrà una validesa de cinc
anys.
Certificat de residència permanent El ciutadà que hagi residit legalment i ininterrompudament durant cinc anys a Itàlia
per als ciutadans de la UE
té dret a la residència permanent subjecte a les condicions previstes pels articles 11
a 13 del Decret legislatiu 30/2007.
La residència legal i continuada es demostra amb la presentació de la
documentació relativa al manteniment dels requisits durant els cinc anys de
residència - els requisits són els mateixos que per la obtenció del certificat
d’inscripció al Registre Civil del municipi (attestato d’iscrizione anagrafica).
A petició de l’interessat, el Registre Civil del municipi de residència expedirà un
certificat que demostra la condició del titular del dret de residència permanent.
Els familiars de tercers països del ciutadà de la UE adquireixen el dret de residència
permanent si han residit legalment i ininterrompudament durant cinc anys al país
juntament amb el ciutadà de la Unió; en aquest cas, podran sol·licitar la targeta de
residència permanent.
Continuïtat i interrupció del dret a La continuïtat del dret a la residència permanent no es veurà afectada per
la residència permanent
absències:
●

Que no excedeixin de sis mesos a un any

●

O de durada superior per al servei militar obligatori

●

I fins a 12 mesos consecutius per motius importants com l'embaràs i el part,
malaltia greu, estudis o una formació professional o de desplaçament de
treball en un altre Estat membre o tercer país.

No obstant això, la continuïtat de la residència es veurà interrompuda en cas que el
resident sigui objecte d'una ordre d'expulsió.
El dret de residència permanent es perd de totes maneres per absència del territori
nacional per un període superior a dos anys consecutius, encara que es preveuen
excepcions per a casos especials (vellesa, incapacitat laboral permanent i altres),
tant per al ciutadà UE com per a les seves famílies.
Finalment, cal dir que, d’acord amb el que preveu l’a rticle 15 del Decret legislatiu
30/2007, hi ha la possibilitat d’a dquirir el dret de residència permanent abans del
transcurs dels cinc anys establerts (per exemple, en cas de treballadors, per
jubilació o reconeixement de la incapacitat permanent per treballar).

Identificació com a
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estranger
Com a ciutadà de la UE, durant els tres primers mesos d'estada en un altre país no
tens obligació de sol·licitar un document de residència que confirmi el teu dret a
viure allà, encara que en alguns països és possible que hagis de notificar la teva
presència a la teva arribada (més informació al portal Your Europe).
En el cas d’Itàlia, els ciutadans estrangers que vulguin obtenir la cèdula d'identitat
s’hauran de presentar davant el Registre Civil del municipi escollit per residir a Itàlia
amb els següents documents:

Validesa

●

Passaport vigent (vàlid com a mínim tres mesos més a partir de la data
prevista de sortida d’Espanya i amb una antiguitat no superior a deu anys).

●

Tres fotografies recents i iguals.

●

Targeta de residència vàlid o resguard que acrediti la presentació de la
sol·licitud de renovació del permís vençut.

●

Té una Vigència de tres anys per a menor de tres anys.

●

Es renova cada cinc anys per nens de tres a 18 anys.

●

Es renova cada 10 anys per ciutadans de més de 18 anys.

Es pot ampliar aquesta informació en aquest enllaç.
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