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Informació general

Informació sobre el país

Dades Bàsiques
Govern

La web oficial del Govern ofereix informació actualitzada sobre la seva estructura i
funcions. Pots accedir-hi a través d'aquest enllaç.

Principals ciutats

Ciutat de Mèxic (capital de la República), Acapulco, Chihuahua, Ciudad Juárez,
Cuernavaca, Guadalajara, León, Monterrey, Puebla, Tijuana, Toluca, Torreón.

Idiomes i moneda

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

Estructura política

Dades facilitades per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea
Mèxic és una república representativa i democràtica formada per estats lliures units
per un pacte federal. El sistema polític mexicà es caracteritza històricament per la
preeminència del poder executiu sobre els altres dos.
El poder executiu federal rau en el president dels Estats Units Mexicans. El càrrec
s'exerceix per sis anys sense reelecció possible. El president té facultats àmplies,
entre elles la capacitat de nomenar els membres del seu gabinet i promulgar les lleis
aprovades pel poder legislatiu.
El poder legislatiu rau en el Congrés de la Unió, que es compon de dues cambres:
d'una banda, el Senat, amb un total de 128 escons, 3 senadors per cada entitat
federativa i 32 que són assignats per representació proporcional en una única
circumscripció electoral nacional. El Senat es renova cada sis anys. D'altra banda, hi
ha la Cambra de Diputats, amb 500 escons, integrada per 300 representants dels
districtes electorals i 200 membres electes per representació proporcional. Cada
estat és representat a la Cambra de Diputats per un mínim de dos legisladors. Les
eleccions per a la Cambra de Diputats se celebren cada tres anys. Els senadors i
diputats federals no poden ser reelegits per segon període consecutiu a la mateixa
cambra.
El poder judicial recau en la Suprema Cort de Justícia de la Nació i en un conjunt de
tribunals inferiors i especialitzats. La Suprema Cort està formada per 11 ministres
designats pel president, amb el consentiment del Senat, per un mandat de 15 anys.

Organització territorial

Dades facilitades per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea.
Mèxic es divideix en 31 estats i un districte federal, Ciutat de Mèxic, capital dels
Estats Units Mexicans, que és la seu dels poders federals. El Govern de cada estat,

“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.”

2/36

Mèxic

08 de gener de 2023

el presideix un governador electe cada sis anys sense possibilitat de reelecció.
Cada estat té la seva constitució i codis civil i penal. El Districte Federal no té
constitució pròpia, sinó un estatut de govern. Està dividit en 16 delegacions, les
quals no són completament autònomes, encara que sovint es comparen als
municipis dels estats.
Els estats federats són els següents: Aguascalientes, Baja California, Baja California
Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato,
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mèxic, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León,
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roso, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora,
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán i Zacatecas.

Indicadors
socioeconòmics
Població total

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

Any

2012

2013

2014

2015

Nombre

122.070.963

123.740.109

125.385.833

127.017.224

Migració neta

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

Any

2002

2007

2012

En xifres absolutes

-2.841.190

-409.596

-523.585

Percentatge sobre la població*

-2,69 %

-0,36 %

-0,43 %

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

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

Any

2011

2012

2013

2014

2015

Import

9.730 $

9.721 $

10.198 $

10.353 $

9.005 $

Taxa d'atur

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

2010

2011

2012

2013

2014

Percentatge

5,2 %

5,3 %

4,9 %

4,9 %

4,9 %

Producte Interior Brut

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

Any

2012

En xifres
absolutes*

1.186.598.324.462 $

Creixement
percentual*

4,02%

2013

2014

2015

1.261.981.7 1.298.175.6 1.143.793.1
28.469 $
99.756 $
84.190 $
1,36%

2,25%

2,46%

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

Ind.(2)

Serv.(3)

4%

36 %

60 %

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

4%

34 %

62 %

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

4%

34 %

62 %

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

4%

33 %

64 %

* Enllaços a dades comparatives del Banc Mundial. ** “ND” significa “no disponible”.
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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 el
comerç a l'engròs i al detall, l’activitat hotelera, la restauració, el transport, i els
serveis de l'Administració pública, financers, professionals i personals (com
l’educació o l’a tenció mèdica).

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

Any

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Dies

8,5

8,5

8,5

8,4

8,4

8,4

8,4

Informació general

Entitats de representació i acolliment

Ambaixades

Ambaixada d'Espanya a Mèxic
●

Pàgina web

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

Pàgina web

Consolats
Consolats Generals d'Espanya

A Mèxic:Demarcació consular
●

Ubicació i contacte

●

Pàgina web

A Guadalajara:Demarcació consular
●

Ubicació i contacte

●

Pàgina web

A Monterrey:Demarcació consular
●

Ubicació i contacte

“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.”

Mèxic
●

Consolat de Mèxic a Catalunya

5/36
08 de gener de 2023

Pàgina web

Consolat General de Mèxic a Barcelona
●

Ubicació i contacte

●

Pàgina web

Serveis del Consolat: la representació consular de la República de Mèxic a
Barcelona informa, a través de la seva pàgina web, dels tràmits habituals d'interès
general. Conté igualment informació detallada sobre l'expedició de visats i posa a
disposició dels usuaris un servei de cita presencial a fi de plantejar consultes o
dubtes específics enllaç a sol·licitar torn.

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

Ubicació i contacte

●

Página web

Oficina a Nova York
● Ubicació i contacte
●

Página web

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

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

Ubicació i contacte

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

“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.”

Mèxic
Comunitats catalanes

6/36
08 de gener de 2023

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

Marsella, 45 despatxo 1 / colònia Juárez. 06600 Mèxic D.F.

●

info@clubcatalandenegocios.com.mx

●

Pàgina web

Orfeó Català de Mèxic, A.C.
●

Marsella, 45 colònia Juárez. 06600 Mèxic DF

●

orfeó@prodigy.net.mx

●

Pàgina web

Casal Català de la Península de Yucatán, A.C
●

Calle 14 - 187 x 23 y 25. Colònia García Ginerés, 97070 Mèrida, Yucatán

●

contacte@casaldeyucatan.cat

●

Pàgina web

Casal Català de Puebla
●

Av. Reforma, 9056 dept. 301 Colona Centro - 72000 -Puebla

●

casalpuebla@yohoo.com.mx

Casal Virolai de Queretaro

Catalans al món

●

76030 Queretaro QRO

●

casalvirolai@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.
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Webs de Catalans al món de Mèxic:
●

Cancún

●

Chiapas

●

Cuernavaca

●

Guadalajara

●

León

●

Mérida

●

México

●

Monterrey

●

Puebla

●

Querétaro

●

San Luís Potosí

●

Tijuana

●

Veracruz

●

Villahermosa

Informació sobre
tràmits

Validesa de documents i títols

Canvi del permís de
conduir

El permís de conduir espanyol no és pot bescanviar a Mèxic, però els turistes
espanyols poden fer servir el seu permís de conduir espanyol durant el temps de la
seva estada al país, sempre que aquesta no superi els 180 dies. Els residents, en
canvi, han d'obtenir un permís de conduir mexicà. Per fer-ho, cal que es posin en
contacte amb l'oficina del departament de trànsit del seu estat de residència a
Mèxic. Per exemple, en el cas del Distrito Federal, es pot consultar el procediment
d'obtenció d'un permís de conduir aquí (accés al web de la Secretaria de Movilidad
del Gobierno de Ciudad de México).
Important! A molts estats de Mèxic, com per exemple el Distrito Federal, no cal fer
cap tipus d'examen, ni teòric ni pràctic, per obtenir el permís de conduir. N'hi ha prou
amb presentar la documentació requerida.
D'altra banda, tant Espanya com Mèxic han subscrit el Conveni Internacional de
Ginebra de 19 de setembre de 1949 (accediràs al document clicant aquí) i, en
conseqüència, Mèxic admet el permís internacional de conducció ( enllaç a les
principals característiques) expedit a Espanya. Cal tenir en compte, tanmateix, que
el permís internacional és una traducció del permís de conducció nacional i no el
substitueix, per la qual cosa es recomana portar-los tots dos en cas de viatjar a
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Mèxic i no conduir només amb el permís internacional, ja que les autoritats
nacionals mexicanes poden exigir la presentació del permís de conduir original a
més del permís internacional.
Tramitació del permís
internacional

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

L’imprès de sol·licitud (pots accedir al formulari a través d’a quest enllaç).

●

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

●

Una fotografia actualitzada de 32x28 mm en color.

●

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

El permís internacional de conducció té una validesa màxima d’un any, però
les autoritats mexicanes no li donen cap validesa més enllà dels sis mesos des de
l'entrada al país.

Homologació de títols
Secretaría de Educación Pública (SEP) atorga validesa oficial als estudis cursats
a l'estranger mitjançant el tràmit anomenat revalidació d'estudis.
Ja que no existeix cap conveni bilateral entre Espanya i Mèxic en matèria
d'homologació de títols, cal fer aquest tràmit tal com s'indica a continuació:
L'organisme que tramita l'homologació dels títols d'estudis de tipus mitjà superior,
de nivells professionals associats o tècnic superior universitari i llicenciatures o
equivalents és la Direcció General d'Acreditació, Incorporació i Revalidació, que
depèn de la SEP, els passos que s'han de seguir són:
●

Consultar aquesta pàgina web, per tal de localitzar el lloc on s'ha de sol·licitar
el tràmit.

●

Documents que s ‘han de presentar: Sol·licitud.Certificat, diploma o títol que
es vol revalidar.Còpia del pla i programa d'estudis.Antecedent acadèmic (és el
document que empara els estudis immediats anteriors al que es vol
revalidar).Certificat de naixement.Document migratori (document que
expedeixen les autoritats del país als ciutadans estrangers).Justificant del
pagament de les taxes.

Important! S'ha de presentar l'original i la còpia de tots els documents. Pel que fa
als documents expedits a l'estranger, han d'anar degudament postil·lats o
legalitzats.
Per realitzar els tràmits és necessari sol·licitar cita prèvia, d'acord amb la informació
del següent enllaç.
Pots trobar també informació sobre homologacions a la pàgina web del Ministeri
d'Educació, Cultura i Esport .
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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 Mèxic són països signants d’aquest Conveni.
Què cal saber abans d’iniciar el
procés de legalització

●

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

●

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

●

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

●

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

●

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

●

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

Tipus de document

Títols i Certificats d'Estudis
Universitaris Oficials, així com
certificats d'escoles d'idiomes,
instituts o centres d'estudis
estrangers a Espanya.

Òrgan o entitat que
efectua el
reconeixement previ de
signatura

Més informació, òrgan competent i contacte

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

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

Títols i Certificacions
acadèmiques oficials no
universitaris.

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

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

Ministeri d’Hisenda i
Administracions
Públiques

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

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

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

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

A Catalunya:
Secretaria de Govern del TSJ
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●

Pg. de Lluís Companys, 14-16 (Palau de Justícia), 08018 Barcelona

●

93 486 61 83 ó 93 486 61 84

●

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

●

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

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

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

El idioma oficial de Mèxic és l'espanyol. En conseqüència, és aconsellable que els
documents públics no redactats originàriament en aquest idioma estiguin vàlidament
traduïts per tal de facilitar-ne l'admissibilitat.

Com i qui pot fer les traduccions
jurades?

Amb excepció dels estudis en educació primària i secundària, els següents
documents requereixen traducció a l'espanyol efectuada per un pèrit autoritzat, per
ambaixades, consolats o per una institució educativa que formi part del sistema
educatiu mexicà:
1. Acta de naixement
2. Certificats de butlletins de qualificacions, diplomes o títols.
El Tribunal Superior de Justícia de Mèxic és qui nomena els pèrits autoritzats. Vés a
l'últim apartat:“DOCUMENTOS QUE REQUIEREN TRADUCCIÓN” de la
informació sobre el reconeixement a Mèxic d'estudis fets a l'estranger facilitada per
la Secretaria d'Educació Pública.
No obstant això, també la pot fer un traductor jurat a Espanya, si bé en aquest
segon cas cal que la seva firma estigui convenientment postil·lada pel Ministeri
d'Afers Exteriors i Cooperació (MAEC). Convé recordar que el MAEC nomena
periòdicament traductors i intèrprets jurats, que són els únics autoritzats per fer
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 traductors i
intèrprets jurats.

Informació sobre
tràmits

Escolarització i sanitat

Escolarització
obligatòria

A Mèxic, la Secretaría de Educación Pública (SEP) és l'organisme d'àmbit federal
responsable de gestionar el sistema educatiu i li correspon de forma exclusiva fixar
les línies mestres pel que fa a la normativa i a les àrees tècniques i pedagògiques.
D’altra banda, les autoritats educatives locals s’encarreguen de la prestació efectiva
dels serveis d’educació.
El dret a l’educació i les condicions sota les quals es fa efectiu aquest dret
s’estableixen als articles 3 i 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos i es reglamenta a la Ley General de Educación. L’educació que
imparteixi l’Estat haurà de ser laica, gratuïta, democràtica i haurà de contribuir al
desenvolupament integral de l’individu, afavorir el desenvolupament de les seves
facultats i enfortir la consciència de la nacionalitat i de la sobirania.
La Ley General de Educación estableix tres tipus d’ educació: bàsica, mitjana
superior i superior:
●

Educació bàsica ( accés al portal de la Subsecretaría de Educación Básica
de la Secretaria de Educación Pública del govern mexicà). És obligatòria i
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comprèn tres nivells, tot i que existeix un nivell previ, el de l’educació inicial,
destinat als nens d’entre 45 dies i 3 anys, fills de mares treballadores, el qual
no és obligatori. Aquesta educació inicial s’ofereix als Centros de Desarrollo
Infantil (CENDI), que són establiments públics, o als centres privats d’atenció
infantil o maternal. Pel que fa als nivells obligatoris, aquests són els següents:
Preescolar, que consta de 3 graus: Primer grau, per a nens de 3 anys.Segon
grau, per a nens de 4 anys.Tercer grau, per a nens de 5 anys.Primària.
S'inicia a l'edat de 6 anys, té una durada de 6 cursos i la seva finalització, que
s’acredita mitjançant un certificat oficial, és imprescindible per poder accedir al
nivell d’educació secundària.Secundària. Té una durada de 3 cursos i la seva
finalització, que s’acredita mitjançant un certificat oficial, és imprescindible per
poder accedir al nivell d’educació mitjana superior.
●

Educació mitjana superior ( accés al portal de la Subsecretaría de
Educación Media Superior de la Secretaria de Educación Pública del govern
mexicà). És obligatòria. Comprèn tant el batxillerat com la formació
professional. Té una durada de 3 anys, tot i que existeixen casos aïllats que
compten amb programes d’estudi de dos i quatre anys. La seva conclusió, que
s’acredita mitjançant un certificat oficial, és imprescindible per poder accedir al
nivell d’educació superior. S'imparteix al centres públics autoritzats pel Comité
Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato (es pot consultar una llista dels
centres aquí) i, en general, exigeix aprovar un examen previ d’admissió. Hi ha
tres modalitats: Batxillerat general. Prepara per accedir a estudis
superiors.Batxillerat tecnològic. Combina els coneixements propis del
batxillerat general i el domini de la branca tecnològica escollida. Prepara tant
per accedir a estudis superiors com per la incorporació a l'activitat
productiva.Educació professional tècnica. Ofereix formació tècnica de
diverses especialitats. S’imparteix en tres anys, tot i que existeixen programes
que s’acompleixen en dos i fins i tot en cinc anys. La titulació obtinguda depèn
del programa d'estudis cursat i no permet l'accés a l'educació superior, però sí
la incorporació a l'activitat productiva.

●

Educació superior ( accés al portal de la Subsecretaría de Educación
Superior de la Secretaria de Educación Pública del govern mexicà). No és
obligatòria. Comprèn tres nivells: Tècnic superior (o professional associat).
Forma professionals tècnicament capacitats per al treball en una disciplina
específica. Té una durada de dos anys i constitueix un nivell inferior a la
llicenciatura. Aquest nivell pot acreditar-se posteriorment com a part del pla
d’estudis d’una llicenciatura.Llicenciatura. Forma professionals en les
diverses àrees del coneixement. Té una durada de quatre anys o
més.Postgrau. Forma persones que exerceixen la seva professió amb un
grau rellevant de capacitat i especialització. Requereix haver obtingut
prèviament la llicenciatura i es pot obtenir en tres modalitats:
Especialitat.Mestria.Doctorat.

Els horaris de les escoles a Mèxic són molt variables, així que el millor es consultar
directament amb el centre educatiu o, per tenir una relació completa de totes les
possibilitats existents, i només per a l’educació bàsica, consultar el web de la
Secretaría de Educación Pública (informació sobre els horaris als nivells
preescolar, primari i secundari). En el cas de l’educació mitjana superior, es
imprescindible posar-se en contacte amb el centre educatiu corresponent.

Cobertura sanitària
L'assistència sanitària a Mèxic comprèn una part pública i una altra privada:
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1. La part pública (o Seguretat Social pròpiament dita) la proporciona l'Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS). Aquest organisme públic presta servei als
treballadors assalariats, tant en actiu com jubilats, i a les seves famílies. Així i tot,
diferents grups de treballadors estan assegurats per un altre organisme públic,
quegaudeix de la mateixa consideració que l'IMSS, però que ofereix els seus
serveis amb recursos propis. Aquests col·lectius són:
●

Els funcionaris de l'Estat, que estan assegurats per l'Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

●

Els militars, que estan assegurats per la Secretaría de la Defensa (SEDENA).

●

Els marins, que estan assegurats per la Secretaría de Marina (SEMAR).

●

Els treballadors del sector petrolier, que estan assegurats per l'empresa
pública Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Per la seva banda, els treballadors per compte propi, els desocupats i totes aquelles
persones que es troben fora del mercat de treball, i les seves respectives famílies,
es troben coberts per un altre sistema, també públic, que proporciona diferents
nivells de cobertura i els serveis del qual són proporcionats pels organismes
següents:
●

La Secretaría de Salud (SSa).

●

Els Servicios Estatales de Salud (SESA).

●

El Seguro Popular de Salud (SPS).

●

El Programa IMSS-Oportunidades (IMSS-O).

2. La part privada, per la seva banda, està constituïda per les companyies
asseguradores privades establertes al país.
L'assegurança proporcionada per l'IMSS i el seus organismes afins es finança amb
les aportacions del Govern federal, l'ocupador (que en els casos de l'ISSSTE,
SEDENA, SEMAR i PEMEX és el mateix Govern federal) i el mateix treballador. La
proporcionada per la SSa i els SESA es finança amb recursos del Govern federal,
dels diferents governs estatals i una petita contribució, un copagament anomenat
cuota de recuperación, que paguen els usuaris en rebre l'atenció requerida. L'SPS
es finança amb recursos del Govern federal, dels diferents governs estatals i quotes
familiars, i contracta part dels seus serveis amb la SSa i els SESA (i de vegades, als
proveïdors privats).
L'IMSS comprèn dues modalitats d'atenció:
a) Règim obligatori, en el qual s’integren obligatòriament tots els treballadors, els
membres de societats cooperatives de producció i altres persones determinades pel
Govern federal mitjançant el corresponent decret (com, per exemple, els
estudiants). Inclou els següents cinc tipus d'assegurances:
●

Malalties i maternitat.

●

Riscos laborals.

●

Invalidesa i vida.

●

Jubilació i vellesa.

●

Guarderies i prestacions socials.
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L'afiliació d'un nou treballador és responsabilitat del seu ocupador i és aquest qui ha
de realitzar tots els tràmits necessaris a l'oficina corresponent de l'IMSS.
b) Règim voluntari, en el qual poden integrar-se, de forma voluntària i mitjançant
conveni amb l'IMSS, els treballadors en indústries familiars i els treballadors
independents com ara petits comerciants, artesans, treballadors domèstics, etc.
També els empresaris (sempre que es tracti de persones físiques) amb treballadors
al seu servei que estiguin exclosos o no s'incloguin dintre dels decrets que obliguen
a l'afiliació al règim obligatori.
Es pot consultar el procediment d'afiliació a l'IMSS clicant aquí.
Fora d'això, tothom té la possibilitat de fer ús dels serveis sanitaris privats si compta
amb la capacitat econòmica necessària, sigui pagant puntualment per l'atenció
rebuda o bé contractant algun dels plans de salut oferts per les diferents
companyies asseguradores existents al país.
Pel que fa als turistes espanyols de visita a Mèxic, s'ha de tenir en compte que
Espanya no ha subscrit cap conveni de Seguretat Social amb Mèxic en matèria
d'atenció sanitària, per la qual cosa es recomana viatjar amb una assegurança
mèdica pròpia i que aquesta sigui el més amplia possible, incloent-hi la cobertura de
tot tipus de despeses mèdiques durant l'estada i la repatriació a Espanya en cas de
necessitat.
L'atenció mèdica de qualitat a Mèxic és molt cara i fins i tot en el cas de comptar
amb una assegurança mèdica és habitual que s'exigeixi el pagament del tractament
per avançat i que sigui l'interessat qui hagi de demanar posteriorment el
reemborsament a la seva companyia asseguradora.

Informació sobre
tràmits

Compte bancari i empresa

Obertura d'un compte
bancari

Qualsevol estranger pot obrir un compte bancari a Mèxic, tant si és resident com si
és un simple turista. Per fer-ho, només cal anar a una oficina de l’entitat bancària
escollida i demanar-lo. Al web de l'Asociación de Bancos de México hi trobaràs,
entre altra informació, una llista de les entitats bancàries presents al país.
Els documents que cal aportar per obrir un compte bancari a Mèxic són els
següents:
●

Passaport vigent.

●

Autorització de residència a Mèxic, ja sigui temporal o permanent.

●

Clave Única de Registro de Población (CURP), un número obligatori per a tots
els residents a Mèxic, ja siguin nadius o estrangers, que identifica
individualment cada persona. L’assigna el Registro Nacional de Población
(RENAPO) i per obtenir-lo només cal presentar l’original i còpia de
l’autorització de residència a Mèxic a un dels molts llocs habilitats per
demanar-lo. Es pot consultar una llista d’aquests llocs aquí (accés a la pàgina
web “Clave Única de Registro de Población (CURP)” de la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF) del govern mexicà).

●

Acreditació de tenir un domicili a Mèxic. Per exemple, una factura domèstica
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(aigua, llum, gas, etc.).
●

En cas que es tracti d’un compte bancari vinculat a l’activitat comercial d’una
societat mercantil, cal afegir a aquesta documentació l’escriptura de
constitució de la societat.

En general, tots els bancs mexicans demanen fer un ingrés mínim a l’hora d’obrir un
compte bancari. L’import d’aquest ingrés pot variar molt entre una entitat i una altre,
per la qual cosa convé informar-se abans.
Els bancs a Mèxic obren generalment de dilluns a divendres entre les 08.30 h i les
16.00 h. Unes poques entitats obren també els dissabtes.

Registre d'una
empresa
Per registrar una societat mercantil a Mèxic, cal procedir de la següent manera:
1. Assegurar la reserva del nom de l'empresa. Això es pot fer telemàticament des
del web tuempresa (requereix donar-se d’alta prèviament) del govern federal.
Aquest web és en realitat un portal destinat a facilitar tota la informació pertinent i
les eines necessàries per dur a terme el procés de creació telemàtica d’una
empresa, com ara l’elecció de la forma jurídica adient, la selecció del notari registrat
en el web, els tràmits per certificar la disponibilitat de nom per al negoci, els
requisits per a la constitució i el procediment d’inscripció en el Registro Público de
Comercio.
Un cop que s’ha obtingut la reserva del nom de l’empresa, l'empresari pot triar el
notari que atorgarà l'escriptura de constitució i després presentar telemàticament
l’esborrany d'escriptura de constitució. El notari informarà a l'empresari per correu
electrònic del dia i hora per signar l'escriptura de constitució.
2. Firmar l'escriptura de constitució davant del notari escollit amb anterioritat,
obtenir el Número de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) i presentar
telemàticament l'escriptura de constitució degudament autoritzada en el Registro
Público de Comercio. Aquests dos últims tràmits els pot realitzar el notari a través
del web tuempresa.
3. Registrar l’empresa a l'Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) si es que
comptarà amb treballadors. La manera més ràpida de fer-ho es presentant una
sol·licitud prèvia a la pàgina web de “Pre-alta patronal” del web de l'IMSS, obtenint
d’aquesta manera una cita per procedir amb posterioritat al registre a les pròpies
oficines de l’IMSS.
4. Registrar l’empresa a l’administració tributària local, el Servicio de
Administración Tributaria (SAT). Si es tracta de Ciutat de Mèxic, es pot consultar
quina és l'oficina corresponent aquí (accés al web de la Secretaría de Finanzas de
Ciutat de Mèxic).
5. Informar al govern local de l'obertura d'un establiment mercantil si es el
cas. Si es tracta de Ciutat de Mèxic, aquest anunci es pot realitzar telemàticament
aquí (accés al web de la Secretaría de Desarrollo Económico de Ciutat de Mèxic).
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Si l’activitat de què es tracta té poca transcendència ambiental, el registre de la
notificació es rep automàticament en un correu electrònic.
6. Registrar l’empresa al Sistema de Información Empresarial (SIEM), la qual
cosa implicarà donar-la d’alta també a la Cambra Empresarial corresponent a la
seva finalitat o activitat.

Informació sobre
tràmits

Recursos de suport a l'ocupació

Sistema públic
d'intermediació

A Mèxic, el procés d'intermediació laboral, l'efectuen els Centres d'Intermediació
Laboral (CIL), coordinats pel Servicio Nacional de Empleo (SNE), organisme què
depèn de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.
El Servicio Nacional de Empleo té per objectiu proporcionar suport tant als
demandants d'ocupació com a les empreses que necessiten cobrir llocs de treball
vacants. La principal eina per això és el Portal del Empleo, el qual ofereix, de
forma gratuïta, els serveis següents:
●

Als treballadors demandants d'ocupació: Accés a les ofertes de treball
registrades, classificades per activitat laboral i zona geogràfica.Programes i
alternatives de suport per a la recerca d'ocupació, així com consells per al
desenvolupament laboral i de les capacitats de les persones
desocupades.Cursos gratuïts de capacitació.Orientació enfocada a saber
escollir estudis i sortides professionals adequades a les tendències d'ocupació
futures.Assessoria laboral. Orientació i assistència relacionada amb l'entorn
laboral i informació pel que fa a la conciliació i representació jurídica dels
treballadors.

●

A les empreses: Publicació de les ofertes de llocs de treball
vacants.Assistència gratuïta a les Ferias de Empleo.Informació pel que fa a les
tècniques idònies per portar a terme el procés de selecció.Coneixements
sobre la forma d'augmentar la competitivitat.

Els CIL estan ubicats a les oficines de l'SNE i ofereixen els serveis següents:
●

Accés al Portal del Empleo.

●

Consulta de borses de treball locals.

●

Accés a serveis de comunicació (telèfon, fax, etc.).

●

Serveis d'impressió i fotocòpies.

●

Assessoria tècnica.

Convenis sobre
prestacions socials
Des de l'1 de gener de 1995 està en vigor el Conveni de Seguretat Social entre
el Regne d'Espanya i els Estats Units Mexicans, que coordina les legislacions de
la Seguretat Social en matèria de pensions entre tots dos països.
Les seves disposicions s'apliquen a tots els espanyols i mexicans que treballin en
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un o ambdós països i els seus familiars.
El conveni inclou les següents prestacions de la Seguretat Social:
●

Prestacions d'invalidesa.

●

Prestacions de vellesa.

●

Prestacions de mort i supervivència.

●

Prestacions derivades d'accident de treball i de malalties professionals.

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

Professions regulades
Es considera regulada aquella professió en què una norma delimita les atribucions
i/o les competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del
títol o certificat exigit, que supera la prova d’aptitud o que acredita, segons el
procediment establert, els requisits que permeten la concessió o l’a utorització
administrativa que dóna accés a l’exercici de la professió.
En cas que es tracti d’una acreditació documental i el títol o certificat no hagi estat
expedit en el país de destinació, cal presentar-lo legalitzat (consulta l’apartat
Legalització de documents públics), traduït (consulta l’a partat Traducció
jurada de documents) i, si escau, homologat (consulta l’apartat Homologació de
títols).
L'article 5 de la Constitució política dels Estats Units Mexicans determina que
cada estat és competent pel que fa a les professions que necessiten títol per
exercir-les.
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Necessàriament, per poder exercir les professions regulades pels estats, s'han de
efectuar dos tràmits:
1. Registrar el títol.
2. Obtenir la cèdula professional.
La Secretaria d'Educació Pública, organisme d'àmbit federal responsable de
gestionar el sistema educatiu, informa en la seva pàgina web de quins són els
requisits i la documentació necessaris per efectuar aquests dos tràmits, precisant si
es tracta de persones estrangeres que han obtingut el títol fora de Mèxic.

Informació sobre
tràmits
El contracte de treball

Informació laboral bàsica
L'LFT, estableix en el seu article 25 que els empresaris estan obligats a establir les
condicions de treball dels seus empleats a través de contractes per escrit, i en cas
d'incomplir aquesta obligació legal, seran els destinataris de sancions de caràcter
administratiu.
Els contractes laborals poden ser per temps determinat, per obra determinada o per
temps indefinit.
El contracte per temps indeterminat es troba regulat en l'article 35 de la Llei i
s'utilitza quan la naturalesa de les funcions que desenvolupen els treballadors són
de caràcter permanent.
El contracte per temps determinat està regulat en l'article 37 de la Llei i es justifica
sempre que ho exigeixi la naturalesa del treball que es s'ha de portar a terme i quan
tingui per objecte substituir un treballador.
El contracte per obra determinada únicament està permès quan ho exigeix la
naturalesa de les tasques que s'han de realitzar i, específicament com el seu nom
indica, per una obra en un període de temps, per exemple, en la indústria de la
construcció.

Informació general

Pots accedir a informació laboral d'interès general a través del portal sobre ocupació
del govern mexicà .

Edat i salari mínims
Edat mínima per treballar

14 anys. Entre els 14 i 16 anys la jornada màxima diària és de 6 hores.

Salaris i remuneracions

La regulació del salari mínim es dóna a través de dos mecanismes: d'una banda
existeix un nivell fixat anualment per la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en
la qual estan representats sindicats, empresaris i Govern, i, d'altra banda, el Govern
procura que els increments salarials de cada any es fixin segons la inflació
esperada l'any següent.
A partir de l'1 d'abril de 2015, el salari mínim per dia és el següent: Zona A (Mèxic,
DF, i Baixa Califòrnia), 70.10 $ pesos, i Zona B (altres), 68.28 $ pesos.

“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.”

Mèxic
Informació general

20/36
08 de gener de 2023

Pots accedir a informació laboral d'interès general a través del portal sobre ocupació
del Govern mexicà .

Jornada, vacances i
permisos
Jornada de treball

8 hores (7 hores la durada màxima de la jornada nocturna).
La jornada diürna té una durada de 8 hores, compreses entre les 6.00 i les 20.00
hores. La jornada nocturna és de 7 hores, compreses entre les 20.00 hores i les
6.00 hores. I la jornada mixta és de 7 hores, i comprèn períodes de temps de les
jornades diürna i nocturna, sempre que en el període nocturn sigui menor de tres
hores i mitja, ja que si en comprèn tres i mitja o més s'estableix com a jornada
nocturna.
La durada màxima de la jornada setmanal és de 48 hores, la diürna, de 42 hores, la
nocturna, i de 45 hores, la mixta.

Hores extraordinàries

Per a les primeres nou hores de temps extra setmanal, el pagament al treballador
ha de ser doble; qualsevol hora que excedeixi aquest període s'ha de pagar el triple.
Si en qualsevol moment, el dia de descans del treballador recau en un dia que no
sigui diumenge, el treballador té dret a rebre un abonament del 25% sobre el seu
salari regular, pel diumenge treballat esmentat . En cas que l'empleat treballi algun
dia festiu, aquest té dret a rebre dues vegades el seu salari diari, sobre el salari diari
esmentat.

Vacances i dies festius

Els dies festius obligatoris són l'1 de gener, el primer dilluns de febrer en
commemoració del 5 de febrer, el tercer dilluns de març en commemoració del 21
de març, l'1 de maig, el 16 de setembre, el tercer dilluns de novembre en
commemoració del 20 de novembre, el 25 de desembre, i l'1 de desembre de cada
6 anys per canvi de poder federal i el dia de les eleccions.
El temps mínim de vacances per als treballadors és de 6 dies després d'haver
complert el primer any de serveis, 8 dies després del segon any, 10 dies després
del tercer any i 12 dies a partir del quart any. Posteriorment, el període mínim de
vacances s'ha d'incrementar 2 dies per cada 5 anys de servei.
Els treballadors tenen dret a vacances pagades, a més d'una prima per vacances
equivalent al 25% de sou normal, corresponent a l'esmentat període de vacances.
El temps de vacances és acumulable sobre una base anual. L'empresari ha de
concedir les vacances dins dels sis mesos de cada any meritat.
Cada any durant el mes de desembre, l'empresa ha de pagar als treballadors una
paga de Nadal (aguinaldo) equivalent almenys a 15 dies de salari.

Permisos

Les dones, durant l'embaràs, no han de fer treballs que exigeixin un esforç
considerable i signifiquin un perill per a la seva salut en relació amb la gestació. Han
de gaudir forçosament d'un descans de sis setmanes anteriors a la data fixada
aproximadament pel part, i sis setmanes posteriors al part, percebent el seu salari
íntegre i conservar la seva feina i els drets que hagin adquirit per la relació de
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treball. En el període de lactància han de tenir dos descansos extraordinaris per dia,
de mitja hora cadascun, per alimentar els seus fills.
Informació general

Pots accedir a la informació laboral d'interès general a través del portal sobre
ocupació del govern mexicà.

Afiliació a la Seguretat
Social i acomiadament
Seguretat Social

En iniciar una relació laboral, la persona empresària està obligada a inscriure el
treballador davant l'Institut Mexicà de l'Assegurança Social i pagar una quota
bimestral, tal com s'estipula en la Llei d'assegurança social. Tant el Govern com els
treballadors/es participen en aquest règim d'assegurança social que cobreix
malalties en general, embaràs, discapacitat, jubilació, mort i guarderies infantils.
Les quotes de l'assegurança social depenen del salari diari de les persones
treballadores i es paguen bimestralment, encara que mensualment es fan
pagaments parcials. La quota de l'empleat a l'assegurança social és
aproximadament del 17% del salari diari, limitada a deu vegades el salari mínim pel
Districte Federal.
Aquesta inscripció allibera l'empresari/ària de qualsevol responsabilitat en aquesta
relació i deixa l'Institut Mexicà d'Assegurança Social com a responsable del
pagament de les pensions, subsidis, atenció mèdica, hospitalització, aparells
ortopèdics i pròtesis.

Servei Públic d'Ocupació /
Acomiadament

El Servicio Nacional de Empleo, conegut amb les sigles SNE, és el Servei Públic
d'Ocupació de Mèxic i es va fundar el 1978. Compta amb una xarxa de més de 139
oficines a les principals ciutats del país.
Les relacions laborals poden finalitzar per mutu acord de les parts, per la finalització
del contracte de treball o per conclusió de l'obra.
Les relaciones laborals també poden finalitzar per causa justificada, atribuïble a
l'empresari o al treballador. La llei especifica, entre d'altres, les següents causes de
finalització, relacionades amb el comportament del treballador: deshonestedat,
desobediència, negligència, errors a la feina, baralles, consum d'alcohol, ús de
drogues i més de tres absències injustificades dins d'un període de 30 dies.

Agències privades de col·locació

Pàgines web d'assistència o intermediació per trobar feina:
●

Acciontrabajo

●

Bumeran

●

occmundial

●

Lucas5

●

OPCIONEMPLEO

●

conéctica
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Pots accedir a informació laboral d'interès general a través del portal sobre ocupació
del Govern mexicà.

Drets sindicals
Tant els empresaris/àries com els treballadors i treballadores tenen dret
d'associació sindical.
Els sindicats estan regulats per l'LFT i n'hi ha de dos tipus, els sindicats de
treballadors/ores i els sindicats d'empresaris/àries (o “patrons” com diuen a Mèxic).
Els sindicats d'empresaris/àries poden estar formats per empresaris d'un o diversos
tipus d'activitats, o bé poden estar formats per empresaris d'un o diversos tipus
d'activitats de diferents estats de la República.
Els sindicats de treballadors/ores poden ser: gremials (formats per persones amb la
mateixa professió), d'empresa (formats per persones que treballen a la mateixa
empresa), industrials (formats per persones que treballen en empreses de la
mateixa branca d'activitat), nacionals d'indústria (formats per persones que treballen
en empreses de la mateixa branca d'activitat, però estan en diversos estats de la
República) i d'oficis diversos (formats per persones de diferents professions).
Informació general

Pots accedir a la informació laboral d'interès general a través del portal sobre
ocupació del Govern mexicà .

Informació sobre
tràmits

Sistema d'autoritzacions

Convenis bilaterals

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

Visat d'entrada per
turisme
Els ciutadans de països de la Unió Europea no necessiten visat per entrar al país i
hi poden romandre fins a 180 dies com a turistes o visitants sense permís per
realitzar activitats remunerades. En tot cas, han de presentar al "filtro de revisión
migratoria" (control d'entrada al país):
●

El passaport o document d'identitat i viatge vigent que sigui vàlid conforme al
dret internacional.

●

Tots els estrangers que entrin al país estan obligats a emplenar l'FMM (forma
migratòria múltiple), segons el cas. És un document amb el qual la persona
estrangera acredita el seu estatus migratori en el país. Es pot obtenir en els
controls fronterers i ports d'entrada a Mèxic o mitjançant les agències de
viatge i línies aèries. L'FMM té una durada de 180 dies. Cal que aquest
document sigui degudament segellat i autoritzat per l'oficial de migració a
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l'arribada. S'ha de conservar fins al moment d'abandonar el país.
L'estada com a turista es pot prorrogar; en tot cas, s'ha de sol·licitar 30 dies abans
que venci davant l'Institut Nacional de Migració. Accediràs a més informació clicant
en aquest enllaç.
L'autoritat migratòria pot sol·licitar a la persona estrangera que acrediti el motiu del
seu viatge amb algun dels documents següents o facilitant la informació que
s'indica:
●

Passaport i, i si escau, visat.

●

Informació i dades personals que li siguin requerides.

●

Motiu del viatge.

●

Lloc de residència habitual o procedència.

●

Domicili i temps d’estada a Mèxic.

●

Si escau, domicili de la persona que l’invita.

●

Activitats en el país de procedència i a Mèxic.

●

Mitjans de subsistència a Mèxic.

●

Transport amb què efectuarà la sortida del país.

Accediràs a més informació sobre l'entrada i els requisits visitant el lloc web del
Consolat de Mèxic a Barcelona.

Autorització per
estudiar
Els ciutadans espanyols que vulguin cursar estudis a Mèxic, han de reunir les
següents condicions:
1. Requisits

Les autoritats del control fronterer, per tal de comprovar el motiu del viatge, poden
requerir la documentació següent:
●

El passaport vigent original i fotocòpia de les pàgines en les quals apareixen
les dades personals, la vigència i la fotografia de la persona estrangera.

●

Una fotografia de rostre totalment descobert, sense ulleres, a color, de mida
de passaport, amb fons blanc i de front.

●

El document de l'FMM (forma migratòria múltiple) degudament emplenat. És
un document amb el qual la persona estrangera acredita el seu estatus
migratori en el país. Es pot obtenir en els controls fronterers i ports d'entrada a
Mèxic o mitjançant les agències de viatge i línies aèries. Cal que aquest
document sigui degudament segellat i autoritzat per l'oficial de migració a
l'arribada. A modus d’exemple, en aquest enllaç es poden consultar
documents FMM emplenats de diferent forma, en funció de la durada de la
estada per estudis a Mèxic.

●

L'original i la còpia de la carta d'acceptació d'alguna institució pertanyent al
Sistema Educatiu Nacional per realitzar-hi cursos, estudis o projectes
d'investigació o de formació acadèmica o professional per un termini inferior a
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180 dies ( accedeix al model) amb les dades que s'especifiquen a
continuació: Nom complet de l'interessat.Nom del curs en el qual ha estat
acceptat.Nivell, grau i àrea d'estudi que el sol·licitant pretengui realitzar.Data
d'inici i acabament del curs.Cost de la matrícula per al curs.Dades
d'identificació de la institució educativa: nom oficial, adreça, telèfon, persona
de contacte, dades de contacte.Signatura i segell.
●

Acreditació de solvència econòmica. Es pot acreditar pel propi interessat
aportant els següents documents: L'extracte bancari dels últims 3 mesos i
carta del banc on s'indiqui el saldo mitjà mensual dels últims 6
mesos.L'original i la còpia de les 6 últimes nòmines, pagament de pensió,
beques o comprovants d'ingrés.

Si la solvència és acreditada pels pares de l’estudiant (quan no sigui major de 25
anys) o per qui exerceixi la pàtria potestat o tutela, a part de presentar un dels
documents anteriors han de presentar una carta de responsabilitat econòmica
(clicant aquí accediràs al model o formulari).
En cas de tractar-se d’una persona becada, s’ha de presentar una carta de la
institució educativa que acrediti que ha estat beneficiari d'una beca.
Es poden consultar els documents vàlids en aquest enllaç.
2. Per a estudis d’una durada
inferior a 180 dies

Per entrar a Mèxic amb la intenció de cursar estudis de durada inferior a 180 dies,
els ciutadans espanyols no necessiten visat.
No obstant això, cal tenir en compte que, es cas de sol·licitar una extensió dels
estudis a Mèxic per un període total superior a 180 dies, es considera que s’ha
d’abandonar el país per obtenir un visat d’estudiant al Consolat o l’Ambaixada de
Mèxic a qualsevol país estranger.

3. Per a estudis d’una durada
superior a 180 dies

Per entrar a Mèxic amb la intenció de cursar estudis de durada superior a 180 dies,
els ciutadans espanyols necessiten obtenir prèviament el visat de Residente
Temporal Estudiante.
Per sol·licitar el visat és indispensable demanar cita prèvia al Consolat General de
Mèxic a Barcelona. S’ha d’enviar un correu electrònic en el qual hi consti la
informació següent: dates del viatge d'anada i tornada i el lloc a on s'estudiarà,
juntament amb la carta d'acceptació i el pagament de la inscripció a l'entitat
educativa escanejats. El consolat disposa de 10 dies hàbils per emetre una
resolució.
En un termini de 30 dies naturals des de l’entrada a Mèxic, el sol·licitant ha de
tramitar la targeta de residencia temporal d’e studiant que acrediti la seva estada
legal i li permeti romandre al territori nacional. S’ha de sol·licitar un canje de FMM
per targeta de residencia temporal d’estudiant davant la Delegación Regional del
Instituto Nacional de Migración (INM) més propera al seu domicili. Així mateix, s’h
an de reunir els requisitsprevistos pel tràmit “expedición o reposición de formas
migratorias”. Com a part del procés, s’ha d’anar a l’INM per la presa de la empremta
digital i la signatura. Es pot consultar més informació sobre aquest tràmit en aquest
enllaç.
Cal tenir en compte que la presentació del visat no garanteix l’e ntrada a Mèxic.
Aquesta estarà condicionada a l’aprovació de les autoritats sanitàries i migratòries
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al punt d’entrada del país, que podran verificar en qualsevol moment els requisits
establerts en les disposicions jurídiques aplicables al filtre de revisió migratòria.
3.1. Característiques orientatives de l'autorització per a estudis superiors a
180 dies:

4. Familiars

●

La targeta que acredita la condició de resident temporal pot tenir una vigència
d’un a quatre anys com a màxim, i s’ha der renovar anualment.

●

Un cop obtinguda la targeta de residència, l'estudiant té dret a obtenir de la
Secretaria de Governación la clau única de registre de població, CURP, que
és un instrument de registre individual i personal que s'assigna a totes les
persones que viuen en territori mexicà i que facilita l'accés als serveis públics.
El registre nacional de població és responsable d'assignar i expedir aquest
document. L’estudiant s’h aurà d’adreçar a qualsevol Delegación Federal del
Instituto Nacional de Migración més proper al seu domicili, presentant copia
del seu passaport i la targeta de resident. Es pot consultar més informació en
aquest enllaç.

●

Un cop l’estudiant té la condició de resident temporal, tindrà la obligació de
comunicar qualsevol canvi (d’estat civil, de nacionalitat, de domicili o lloc de
treball) al IMM (Instituto Nacional de Migración), en els 90 dies posteriors al
fet.

●

Els titulars de la condició de resident temporal estudiant podran obtenir permís
de treball quan els estudis que es realitzin siguin de nivell superior, postgrau o
investigació, i l’activitat que es pretengui fer tingui relació amb els estudis. Així
mateix, s’ ha de reunir els requisits, incloent una carta de conformitat de la
institució educativa corresponent. S’ha de presentar la sol·licitud davant
l’Instituto Nacional de Migración. En aquest enllaç es pot consultar més
informació sobre aquest tràmit.

●

L'estranger resident temporal estudiant podrà canviar la seva condició a
resident permanent quan hagin estat titulars durant 4 anys.

El resident temporal estudiant podrà sol·licitar la reagrupació dels següents
familiars:
●

Pare o mare.

●

Cònjuge.

●

Concubinario, concubina, o figura equivalent.

●

Fills menors d’edat del resident, sempre que no hagin contret matrimoni, o es
trobin sota la seva tutela o custodia.

●

Fills menors d’edat del cònjuge, concubinario, concubina o figura equivalent,
sempre que no hagin contret matrimoni, o es trobin sota la seva tutela o
custodia.

4.1. Sol·licitud conjunta dels visats mitjançant el Consolat
En cas que l’estudiant tingui la intenció d’entrar a Mèxic amb els seus familiars, ha
de sol·licitar els visats conjuntament amb el seu, davant el Consolat General de
Mèxic. Es pot demanar cita prèvia i consultar els requisits que s’han de reunir per
fer aquest tràmit en aquest enllaç.
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Característiques:
●

En cas d’expedir-se el visat, aquest podrà ser utilitzat exclusivament durant el
seu període de vigència, que comença en la data de la seva expedició i que
permet una sola entrada al país.

●

La temporalitat de l’estada permesa al territori mexicà serà determinada per
l’autoritat migratòria al punt d’internació i no podrà ser major de 180 dies.

●

Dins del termini de 30 dies naturals a partir de l’entrada al país, el familiar ha
de tramitar, davant l'Instituto Nacional de Migración (INM), la targeta de
residència temporal que acrediti la seva estada legal i li permeti romandre al
territori nacional.

Cal tenir en compte que la presentació del visat no garanteix l’e ntrada a Mèxic.
Aquesta estarà condicionada a l’aprovació de les autoritats sanitàries i migratòries
al punt d’entrada del país, que podran verificar en qualsevol moment els requisits
establerts en les disposicions jurídiques aplicables al filtre de revisió migratòria.
Deberá ingresar a la página del INM y llenar la solicitud del trámite.
4.2. Sol·licitud de visat per vincle familiar (reagrupament)
Els estudiants que ja estan a Mèxic i tenen la condició de residents temporals,
poden portar els seus familiars sol·licitant un visat per vincle familiar de forma que
entrin al país com a turistes o com a dependents econòmics del resident.
Característiques:
●

El tràmit és presencial i s’ha d’iniciar a Mèxic davant de l'Instituto Nacional
de Migración (INM).

●

Un cop s’hagi presentat la sol·licitud i la documentació requerida, el resident
rebrà una notificació per acudir al Consolat i ser entrevistat, dins del termini
màxim de dotze dies hàbils des de la sol·licitud de cita.

●

El termini màxim per emetre la resolució és de 20 dies.

●

En cas d’expedir-se el visat, aquest podrà ser utilitzat exclusivament durant el
seu període de vigència, que comença en la data de la seva expedició i que
permet una sola entrada al país.

●

Un cop atorgat el visat, l’autorització que emetrà l’INM tindrà una vigència de
30 dies hàbils a partir de la seva concessió. Dins d’aquest termini, el familiar
ha de tramitar la targeta de residència que acrediti la seva estada legal i li
permeti romandre al territori nacional.

●

S’ha d’acreditar la solvència econòmica suficient per a la manutenció de
cadascú d’ells durant la seva estada al territori nacional, així com reunir la
resta dels requisits necessaris per realitzar aquest tràmit.

●

Els familiars hauran d’inscriure’s al Registro Nacional de Extranjeros i
comunicar a l’INM qualsevol canvi (d’estat civil, de nacionalitat, de domicili o
lloc de treball) en els 90 dies posteriors al fet.

Es pot consultar més informació sobre els visats de familiar d’e studiants en aquest
enllaç.
Cal tenir en compte que la presentació del visat no garanteix l’e ntrada a Mèxic.
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Aquesta estarà condicionada a l’aprovació de les autoritats sanitàries i migratòries
al punt d’entrada del país, que podran verificar en qualsevol moment els requisits
establerts en les disposicions jurídiques aplicables al filtre de revisió migratòria.

Autorització per
treballar per compte
propi
Per entrar a Mèxic amb la intenció de residir per un període superior a 180 dies i
exercir activitats empresarials per compte propi o com a inversor s'ha d'obtenir
prèviament el visat de residència temporal com a inversionista. Aquesta visa no
permet l’exercici d’altres activitats remunerades.
Des d’aquest enllaç accediràs a informació general sobre els diferents tipus de
vises que tramita el Consolat General de Mèxic a Barcelona.
Consulta els requisits i el formulari de sol·licitud clicant en aquest enllaç.
En cas de dubte, el Consolat General de Mèxic a Barcelona disposa d’un servei de
consultes al qual hi pots accedir des d’a quest enllaç.
1. Procediment d’obtenció de visat 1.1. Sol·licitud de cita prèvia
de residència temporal com a
inversionista
Per sol·licitar el visat és indispensable demanar cita prèvia al Consolat General de
Mèxic a Barcelona utilitzant el sistema Mexitel. Des d’aquest enllaç accediràs a la
pàgina d’entrada del sistema. Si es la primera vegada que hi entres hauràs de crear
un compte per tal que Mexitel t’assigni un nom d’usuari i una contrasenya.
Des d’aquest enllaç accediràs a una guia de funcionament del sistema Mexitel.
En cas de dubte, el Consolat General de Mèxic a Barcelona disposa d’un servei de
consultes al qual hi pots accedir des d’a quest enllaç.
En aquest altre enllaç trobaràs resposta a les consultes més freqüents relatives a
l’b expedició de visats.
1.2. Documentació
Un cop fixada la data de la cita cal aportar la documentació següent:
●

Passaport vigent original i fotocòpia del full de les pàgines en què apareixen
les dades personals i la fotografia de la persona estrangera.

●

Imprès de sol·licitud de visat emplenat. Des d’aquest enllaç accediràs a
l’imprès.

●

Una fotografia de rostre totalment descobert, sense ulleres, a color, mida
passaport, amb fons blanc i de front. Mides mínimes: 32mm x 26mm; Mides
màximes: 39mm x 31mm.

●

Pagament de drets per concepte d'expedició de visat quan correspongui, de
conformitat amb el que estableix la Ley Federal de Derechos. Els drets es
paguen en efectiu en la Secció Consular conforme al tipus de canvi aplicable
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durant el mes en curs.
●

Acreditar la inversió realitzada a Mèxic mitjançant la següent documentació
(originals i fotocòpies). Pots presentar un dels següents documents: Original i
còpia de l’escriptura o pòlissa de la persona moral (equivalent a la nostra
“persona jurídica”) mexicana atorgada davant fedatari públic o document
degudament certificat per l’òrgan administratiu competent, en què consti que
la persona estrangera participa en el capital social de la persona moral
mexicana, i que la suma de la inversió efectivament aportat per a la
participació de la persona estrangera és superior a vint mil dies de salari
mínim general vigent en el Districte Federal (1.402.000 pesos –equivalent a
86.332 euros, aproximadament). Aquesta inversió es podrà acreditar, entre d’a
ltres documents, mitjançant un contracte de compravenda d’accions o
participacions socials, contractes de transmissió de bens o drets en favor de la
persona moral mexicana o document expedit per aquesta que acrediti la
quantitat aportada per l’inversionista en concepte de participació
social.Original i còpia del document que acrediti la titularitat de bens mobles o
actius fixes a favor de la persona moral estrangera, utilitzats per a fins
econòmics o empresarials, amb un valor superior a (1.402.000 pesos
–equivalent a 86.332 euros, aproximadament).Original i còpia de la
documentació que acrediti el desenvolupament de les activitats econòmiques
o empresarials en territori nacional, la qual cosa pot acreditar-se, entre d’a
ltres documents, mitjançant contractes, ordres de servei, factures, rebuts,
plans de negoci, llicències o permisos, i constància expedida per l'Instituto
Mejicano de la Seguridad Social que acrediti que la persona estrangera és
ocupadora d'almenys tres treballadors.

El període de tramitació del visat a comptar des de la recepció de la documentació
completa és d’entre dos a deu dies feiners.
1.3. Actuacions posteriors a l’obtenció de visat de residència temporal
El titular del visat rebrà, a l’avió que el traslladi en vol directe a Mèxic o en el punt
migratori d’entrada al país, el formulari anomenat Forma Migratoria Múltiple (FMM)
que haurà d’emplenar degudament i lliurar a l’autoritat migratòria en el moment de
l’arribada a Mèxic.
El visat, per sí sol, no garanteix l'entrada en el territori nacional. L'entrada a Mèxic
està condicionada a l'aprovació de l'autoritat migratòria en el lloc destinat al trànsit
internacional de persones del punt d'entrada al país.
El visat podrà ser utilitzat exclusivament durant el seu període de vigència, que
comença en la data de la seva expedició i que permet una sola entrada al país.
El titular d’un visat de residència (temporal o permanent) haurà de tramitar davant
una oficina de l’Instituto Nacional de Migración (INM) la corresponent targeta de
residència dintre dels trenta dies naturals següents a l’i ngrés del treballador al
territori nacional.
La targeta de resident temporal tindrà una vigència d’entre un i quatre anys, en
funció de la durada de la vigència de l’a utorització concedida.
2. Reagrupament familiar

Les persones que obtinguin la condició de resident temporal poden reagrupar els
seus familiars o ingressar al país amb ells. Les categories de familiar que es poden
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beneficiar d'aquesta possibilitat són les següents
●

Pare o mare.

●

Cònjuge.

●

Concubinario, concubina o figura equivalent.

●

Fills menors d’edat del resident, sempre que no hagin contret matrimoni, o es
trobin sota la seva tutela o custodia.

●

Fills menors d’edat del cònjuge, concubinario, concubina o figura equivalent,
sempre que no hagin contret matrimoni, o es trobin sota la seva tutela o
custodia.

2.1. Sol·licitud conjunta dels visats al Consolat General de Mèxic a Barcelona
En cas que l’inversor tingui la intenció d’ingressar a Mèxic amb els seus familiars,
ha de sol·licitar els visats corresponents conjuntament amb el seu, davant el
Consolat General de Mèxic.
Cal demanar cita prèvia mitjançant el sistema Mexitel. Des d’aquest enllaç
accediràs a la pàgina d’entrada del sistema. Si es la primera vegada que hi entres
hauràs de crear un compte per tal que Mexitel t’assigni un nom d’usuari i una
contrasenya.
Des d’aquest enllaç accediràs a una guia de funcionament del sistema Mexitel.
Pots consultar els requisits i els documents que s’han de reunir per fer aquest tràmit
en aquest enllaç.
Des d’aquest enllaç accediràs al formulari de sol·licitud de visat.
En cas de dubte, el Consolat General de Mèxic a Barcelona disposa d’un servei de
consultes al qual hi pots accedir des d’a quest enllaç.
En cas d’expedir-se el visat, aquest podrà ser utilitzat exclusivament durant el seu
període de vigència, que comença en la data de la seva expedició i que permet una
sola entrada al país.
Cal tenir en compte que la presentació del visat no garanteix l’e ntrada a Mèxic.
Aquesta estarà condicionada a l’aprovació de les autoritats sanitàries i migratòries
al punt d’entrada del país, que podran verificar en qualsevol moment els requisits
establerts en les disposicions jurídiques aplicables al filtre de revisió migratòria.
Dins del termini de 30 dies naturals a partir de l’entrada al país, el familiar ha de
tramitar, l'Instituto Nacional de Migración (INM), la targeta de residència temporal
que acrediti la seva estada legal i li permeti romandre al territori nacional.
2.2. Sol·licitud de visat de residència temporal per als familiars presentada a
l’INM pel reagrupant
Els residents temporals a Mèxic i tenen la condició de residents temporals, poden
reagrupar els seus familiars mitjançant una sol·licitud de visat de residència
temporal per a familiars.
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Característiques:
●

El tràmit és presencial i l’ha d’iniciar el reagrupant resident temporal a Mèxic
davant de l'INM.

●

S’ha d’acreditar la solvència econòmica suficient per a la manutenció de
cadascú d’ells durant la seva estada al territori nacional, així com reunir la
resta dels requisits necessaris per realitzar aquest tràmit.

●

Un cop s’hagi presentat la sol·licitud i la documentació requerida, l’INM
resoldrà sobre el procediment en el termini màxim de 20 dies. En cas de
concessió, el resident temporal rebrà una notificació de l’INM per tal que els
familiars sol·licitin una cita davant el Consolat per ser entrevistats per les
autoritats consulars mexicanes.

●

L’INM notificarà al Consolat la concessió de l’autorització corresponent i
facilitarà les dades necessàries per que es pugui dur a efecte l’esmentada
entrevista.

●

L’entrevista s’haurà de realitzar dins del termini màxim de dotze dies hàbils
des de la sol·licitud de cita.

●

En cas de dubte, el Consolat General de Mèxic a Barcelona disposa d’un
servei de consultes al qual hi pots accedir des d’a quest enllaç.

●

Des d’aquest enllaç accediràs a la informació relativa a la tramitació del visat
per unitat familiar en cas d’autorització prèvia per part de l’I NM.

●

En cas d’expedir-se el visat, aquest podrà ser utilitzat exclusivament durant el
seu període de vigència, que comença en la data de la seva expedició i que
permet una sola entrada al país.

Des d’aquest enllaç accediràs a la pàgina de l’INM on es descriu el tràmit.
Cal tenir en compte que la presentació del visat no garanteix l’e ntrada a Mèxic.
Aquesta estarà condicionada a l’aprovació de les autoritats sanitàries i migratòries
al punt d’entrada del país, que podran verificar en qualsevol moment els requisits
establerts en les disposicions jurídiques aplicables al filtre de revisió migratòria.
Dins del termini de 30 dies naturals a partir de l’entrada al país, el familiar ha de
tramitar a l’INM la targeta de residència temporal que acrediti la seva estada legal i li
permeti romandre al territori nacional.

Autorització per
treballar per compte
d'altri
Per entrar a Mèxic amb la intenció d'exercir una activitat laboral per compte d'altri
s'ha d'obtenir prèviament el visat.
Tipus de visats
●

Visat d'estada com a visitant amb permís per realitzar activitats remunerades
per a una permanència màxima en el país de 180 dies.

●

Visat de resident temporal amb permís per treballar si la permanència prevista
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s'ha de perllongar més de 180 dies.
Els visats es tramiten exclusivament en els consolats o ambaixades de Mèxic on es
pugui acreditar l'estada legal. Els permisos de treball requereixen l'autorització
prèvia de l'Instituto Nacional de Migración (INM).
1. Procediment per obtenir
l'autorització i el posterior visat

1.1. Ocupador
Per obtenir un visat amb permís de treball és necessari, en primer lloc, que
l'ocupador a Mèxic iniciï el tràmit per a l'obtenció de la resolució d'autorització del
visat davant l’INM a Mèxic.
Per tramitar l'autorització, l'ocupador ha de comptar amb l'anomenada constancia
de inscripción del empleador. Per a més informació, pots clicar aquí.
Posteriorment, l'ocupador ha d'iniciar el tràmit de sol·licitud d’autorització de “visa
per oferta d’ocupació”. Per aquest tràmit l’ocupador haurà d’aportar a davant l’I NM:
●

Constància d’inscripció com a ocupador emesa per l’INM.

●

Oferta d'ocupació a favor de la persona estrangera, en la que indicarà el nom i
nacionalitat d'aquesta, l'ocupació que desenvoluparà, la suma de les
percepcions, temporalitat requerida i lloc de treball, així com la manifestació
de la seva responsabilitat de finançament del viatge de la persona estrangera.

L’autoritat migratòria podrà realitzar visites de verificació de l’oferta, de l’existència
de l’empresa que promou la sol·licitud o de la resta d’informació proporcionada per
l’i nteressat.
En cas de complir els requisits establerts, l’INM autoritzarà l’e xpedició de la visa
(que podrà ser bé de visitant amb permís per realitzar activitats remunerades (fins a
180 dies) o bé de resident temporal (més de 180 dies) en funció de la durada de
l’oferta d’ocupació presentada (article 115 del Reglamento de la Ley de Migración
[DOF 28/09/2012]).
El termini de resolució és de 20 dies hàbils. Si la resolució és favorable, es lliura a
l'ocupador un ofici d'autorització del visat expedit per l'Institut Nacional de Migració
amb el NUT (número únic de tràmit).
1.2. Treballador
Una vegada que el treballador disposi d'aquest document, ha de sol·licitar cita per
obtenir el visat al Consolat General de Mèxic a Barcelona.
Accediràs a informació sobre reglamentació, requisits i documentació que cal
presentar clicant en aquest enllaç.
1.2.1. Procediment per sol·licitar cita. Per a persones amb NUT:
Per sol·licitar l’expedició del visat és indispensable demanar cita prèvia al Consolat
General de Mèxic a Barcelona utilitzant el sistema Mexitel. Des d’aquest enllaç
accediràs a la pàgina d’entrada del sistema. Si es la primera vegada que hi entres
hauràs de crear un compte per tal que Mexitel t’assigni un nom d’usuari i una
contrasenya.
Des d’aquest enllaç accediràs a una guia de funcionament del sistema Mexitel.
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En aquest enllaç trobaràs resposta a les consultes més freqüents relatives a l’b
expedició de visats.
En cas de dubte, el Consolat General de Mèxic a Barcelona disposa d’un servei de
consultes al qual hi pots accedir des d’a quest enllaç.
El dia de la cita caldrà aportar:
●

Còpia de l’ofici de l’INM en què s’atorga l’autorització prèvia.

●

Còpia de l’oferta de treball.

●

Una fotografia a color (de carnet).

L’expedició de visat està subjecta a la realització d’una entrevista prèvia amb el
personal del Consolat.
En cas d’expedir-se el visat, aquest podrà ser utilitzat exclusivament durant el seu
període de vigència, que comença en la data de la seva expedició i que permet una
sola entrada al país.
Cal tenir en compte que la presentació del visat no garanteix l’e ntrada a Mèxic.
Aquesta estarà condicionada a l’aprovació de les autoritats sanitàries i migratòries
al punt d’entrada del país, que podran verificar en qualsevol moment els requisits
establerts en les disposicions jurídiques aplicables al filtre de revisió migratòria.
Dins del termini de 30 dies naturals a partir de l’entrada al país, el familiar ha de
tramitar, davant l'Instituto Nacional de Migración (INM), la targeta de residència
temporal que acrediti la seva estada legal i li permeti romandre al territori nacional.
La targeta de resident temporal tindrà una vigència d’entre un i quatre anys, en
funció de la durada de la vigència de l’a utorització concedida.
2. Reagrupament familiar

Les persones que obtinguin la condició de resident temporal poden reagrupar els
seus familiars o ingressar al país amb ells. Les categories de familiar que es poden
beneficiar d'aquesta possibilitat són les següents:
●

Pare o mare.

●

Cònjuge.

●

Concubinario, concubina, o figura equivalent.

●

Fills menors d’edat del resident, sempre que no hagin contret matrimoni, o es
trobin sota la seva tutela o custodia.

●

Fills menors d’edat del cònjuge, concubinario, concubina o figura equivalent,
sempre que no hagin contret matrimoni, o es trobin sota la seva tutela o
custodia.

2.1. Sol·licitud conjunta dels visats al Consolat General de Mèxic a Barcelona
En cas que l’inversor tingui la intenció d’ingressar a Mèxic amb els seus familiars,
ha de sol·licitar els visats corresponents conjuntament amb el seu, davant el
Consolat General de Mèxic.
Cal demanar cita prèvia mitjançant el sistema Mexitel. Des d’aquest enllaç
accediràs a la pàgina d’entrada del sistema. Si es la primera vegada que hi entres

“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.”

Mèxic

33/36
08 de gener de 2023

hauràs de crear un compte per tal que Mexitel t’assigni un nom d’usuari i una
contrasenya.
Des d’aquest enllaç accediràs a una guia de funcionament del sistema Mexitel.
Pots consultar els requisits i els documents que s’han de reunir per fer aquest tràmit
en aquest enllaç.
Des d’aquest enllaç accediràs al formulari de sol·licitud de visat.
En cas de dubte, el Consolat General de Mèxic a Barcelona disposa d’un servei de
consultes al qual hi pots accedir des d’a quest enllaç.
En cas d’expedir-se el visat, aquest podrà ser utilitzat exclusivament durant el seu
període de vigència, que comença en la data de la seva expedició i que permet una
sola entrada al país.
Cal tenir en compte que la presentació del visat no garanteix l’e ntrada a Mèxic.
Aquesta estarà condicionada a l’aprovació de les autoritats sanitàries i migratòries
al punt d’entrada del país, que podran verificar en qualsevol moment els requisits
establerts en les disposicions jurídiques aplicables al filtre de revisió migratòria.
Dins del termini de 30 dies naturals a partir de l’entrada al país, el familiar ha de
tramitar, davant de l’INM, la targeta de residència temporal que acrediti la seva
estada legal i li permeti romandre al territori nacional.
2.2. Sol·licitud de visat de residència temporal per als familiars presentada a
l’INM pel reagrupant
Els residents temporals a Mèxic i tenen la condició de residents temporals, poden
reagrupar els seus familiars mitjançant una sol·licitud de visat de residència
temporal per a familiars.
Característiques:
●

El tràmit és presencial i l’ha d’iniciar el reagrupant resident temporal a Mèxic
davant de l’INM.

●

S’ha d’acreditar la solvència econòmica suficient per a la manutenció dels
familiars sol·licitants durant la seva estada al territori mexicà, així com reunir la
resta dels requisits necessaris per realitzar aquest tràmit.

●

Un cop s’hagi presentat la sol·licitud i la documentació requerida, l’INM
resoldrà sobre el procediment en el termini màxim de 20 dies. En cas de
concessió, el resident temporal rebrà una notificació de l’INM per tal que els
familiars sol·licitin una cita davant el Consolat per ser entrevistats per les
autoritats consulars mexicanes.

●

L’INMnotificarà al Consolat la concessió de l’autorització corresponent i
facilitarà les dades necessàries per que es pugui dur a efecte l’esmentada
entrevista.

●

L’entrevista s’haurà de realitzar dins del termini màxim de dotze dies hàbils
des de la sol·licitud de cita.

●

Des d’aquest enllaç accediràs a la informació relativa a la tramitació del visat
per unitat familiar en cas d’autorització prèvia per part de l’I NM.
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●

En cas de dubte, el Consolat General de Mèxic a Barcelona disposa d’un
servei de consultes al qual hi pots accedir des d’a quest enllaç.

●

En cas d’expedir-se el visat, aquest podrà ser utilitzat exclusivament durant el
seu període de vigència, que comença en la data de la seva expedició i que
permet una sola entrada al país.

Des d’aquest enllaç accediràs a la pàgina de l’INM on es descriu el tràmit.
Cal tenir en compte que la presentació del visat no garanteix l’e ntrada a Mèxic.
Aquesta estarà condicionada a l’aprovació de les autoritats sanitàries i migratòries
al punt d’entrada del país, que podran verificar en qualsevol moment els requisits
establerts en les disposicions jurídiques aplicables al filtre de revisió migratòria.
Dins del termini de 30 dies naturals a partir de l’entrada al país, el familiar ha de
tramitar l’INM, la targeta de residència temporal que acrediti la seva estada legal i li
permeti romandre al territori nacional.

Autorització per residir
sense treballar
1. Visat de residència temporal per Les persones que desitgin residir sense permís per realitzar activitats remunerades
solvència econòmica
(per un període superior a 180 dies) han de sol·licitar el visat corresponent davant el
Consolat General de Mèxic a Barcelona.
Des d’aquest enllaç accediràs a la informació relativa al requisits que cal complir
per obtenir el visat.
Des d’aquest enllaç accediràs al formulari de sol·licitud.
Cal demanar cita prèvia mitjançant el sistema Mexitel. Des d’aquest enllaç
accediràs a la pàgina d’entrada del sistema. Si es la primera vegada que hi entres
hauràs de crear un compte per tal que Mexitel t’assigni un nom d’usuari i una
contrasenya.
Des d’aquest enllaç accediràs a una guia de funcionament del sistema Mexitel.
En cas de dubte, el Consolat General de Mèxic a Barcelona disposa d’un servei de
consultes al qual hi pots accedir des d’a quest enllaç.
En cas d’expedir-se el visat, aquest podrà ser utilitzat exclusivament durant el seu
període de vigència, que comença en la data de la seva expedició i que permet una
sola entrada al país.
Cal tenir en compte que la presentació del visat no garanteix l’e ntrada a Mèxic.
Aquesta estarà condicionada a l’aprovació de les autoritats sanitàries i migratòries
al punt d’entrada del país, que podran verificar en qualsevol moment els requisits
establerts en les disposicions jurídiques aplicables al filtre de revisió migratòria.
Dins del termini de 30 dies naturals a partir de l’entrada al país, el familiar ha de
tramitar, davant l'Instituto Nacional de Migración (INM), la targeta de residència
temporal que acrediti la seva estada legal i li permeti romandre al territori nacional.
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La targeta de resident temporal tindrà una vigència d’entre un i quatre anys, en
funció de la durada de la vigència de l’a utorització concedida.
2. Reagrupament familiar

Les persones que obtinguin la condició de resident temporal poden reagrupar els
seus familiars o ingressar al país amb ells. Les categories de familiar que es poden
beneficiar d'aquesta possibilitat són les següents
●

Pare o mare.

●

Cònjuge.

●

Concubinario, concubina o figura equivalent.

●

Fills menors d’edat del resident, sempre que no hagin contret matrimoni, o es
trobin sota la seva tutela o custodia.

●

Fills menors d’edat del cònjuge, concubinario, concubina o figura equivalent,
sempre que no hagin contret matrimoni, o es trobin sota la seva tutela o
custodia.

2.1. Sol·licitud conjunta dels visats al Consolat General de Mèxic a Barcelona
En cas que l’inversor tingui la intenció d’ingressar a Mèxic amb els seus familiars,
ha de sol·licitar els visats corresponents conjuntament amb el seu, davant el
Consolat General de Mèxic.
Cal demanar cita prèvia mitjançant el sistema Mexitel. Des d’aquest enllaç
accediràs a la pàgina d’entrada del sistema. Si es la primera vegada que hi entres
hauràs de crear un compte per tal que Mexitel t’assigni un nom d’usuari i una
contrasenya.
Des d’aquest enllaç accediràs a una guia de funcionament del sistema Mexitel.
Pots consultar els requisits i els documents que s’han de reunir per fer aquest tràmit
en aquest enllaç.
Des d’aquest enllaç accediràs al formulari de sol·licitud de visat.
En cas de dubte, el Consolat General de Mèxic a Barcelona disposa d’un servei de
consultes al qual hi pots accedir des d’a quest enllaç.
En cas d’expedir-se el visat, aquest podrà ser utilitzat exclusivament durant el seu
període de vigència, que comença en la data de la seva expedició i que permet una
sola entrada al país.
Cal tenir en compte que la presentació del visat no garanteix l’e ntrada a Mèxic.
Aquesta estarà condicionada a l’aprovació de les autoritats sanitàries i migratòries
al punt d’entrada del país, que podran verificar en qualsevol moment els requisits
establerts en les disposicions jurídiques aplicables al filtre de revisió migratòria.
Dins del termini de 30 dies naturals a partir de l’entrada al país, el familiar ha de
tramitar, davant de l'Instituto Nacional de Migración (INM), la targeta de residència
temporal que acrediti la seva estada legal i li permeti romandre al territori nacional.
2.2. Sol·licitud de visat de residència temporal per als familiars presentada a
l’INM pel reagrupant

“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.”

Mèxic

36/36
08 de gener de 2023

Els residents temporals a Mèxic i tenen la condició de residents temporals, poden
reagrupar els seus familiars mitjançant una sol·licitud de visat de residència
temporal per a familiars.
Característiques:
●

El tràmit és presencial i l’ha d’iniciar el reagrupant resident temporal a Mèxic
davant de l’INM.

●

S’ha d’acreditar la solvència econòmica suficient per a la manutenció de
cadascú d’ells durant la seva estada al territori nacional, així com reunir la
resta dels requisits necessaris per realitzar aquest tràmit.

●

Un cop s’hagi presentat la sol·licitud i la documentació requerida, l’INM
resoldrà sobre el procediment en el termini màxim de 20 dies. En cas de
concessió, el resident temporal rebrà una notificació de l’INM per tal que els
familiars sol·licitin una cita davant el Consolat per ser entrevistats per les
autoritats consulars mexicanes.

●

L’INM notificarà al Consolat la concessió de l’autorització corresponent i
facilitarà les dades necessàries per que es pugui dur a efecte l’esmentada
entrevista.

●

L’entrevista s’haurà de realitzar dins del termini màxim de dotze dies hàbils
des de la sol·licitud de cita.

●

Des d’aquest enllaç accediràs a la informació relativa a la tramitació del visat
per unitat familiar en cas d’autorització prèvia per part de l’I NM.

●

En cas de dubte, el Consolat General de Mèxic a Barcelona disposa d’un
servei de consultes al qual hi pots accedir des d’a quest enllaç.

●

En cas d’expedir-se el visat, aquest podrà ser utilitzat exclusivament durant el
seu període de vigència, que comença en la data de la seva expedició i que
permet una sola entrada al país.

Des d’aquest enllaç accediràs a la pàgina de l’INM on es descriu el tràmit.
Cal tenir en compte que la presentació del visat no garanteix l’e ntrada a Mèxic.
Aquesta estarà condicionada a l’aprovació de les autoritats sanitàries i migratòries
al punt d’entrada del país, que podran verificar en qualsevol moment els requisits
establerts en les disposicions jurídiques aplicables al filtre de revisió migratòria.
Dins del termini de 30 dies naturals a partir de l’entrada al país, el familiar ha de
tramitar, davant de l’INM, la targeta de residència temporal que acrediti la seva
estada legal i li permeti romandre al territori nacional.

Identificació com a
estranger
1. Document migratori

L'autoritat migratòria, en el filtre del control fronterer, expedeix un document
migratori (FMM, forma migratòria múltiple) a les persones estrangeres que
compleixin els requisits d'entrada al país, d'acord amb el tipus de visat que se'ls
hagi autoritzat o que correspongui en casos de supressió de visat.
El FMM permet als estrangers titulars acreditar la seva situació migratòria regular i
poder romandre a Mèxic durant 30 dies fins obtenir la targeta corresponent.
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El document migratori (FMM) es pot obtenir en els controls fronterers i ports
d'entrada a Mèxic o mitjançant les agències de viatge i línies aèries. Cal que aquest
document sigui degudament segellat i autoritzat per l'oficial de migració a l'arribada.
Té una durada de 180 dies.
2. Targeta de visitant o resident

En un termini de 30 dies naturals des de l’entrada a Mèxic, la persona estrangera ha
d’anar a l'oficina de la Delegació Federal de l’Instituto Nacional de Migración (INM;
enllaç a oficines i horaris) que correspongui al seu domicili, i sol·licitar el bescanvi
del document migratori lliurat en el filtre de revisió per la targeta que acrediti la seva
condició d'estada legal, i li permeti romandre al territori nacional.
Es pot sol·licitar telemàticament a la pàgina web de l’INM ( enllaç al manual de
tràmits migratoris) per la qual cosa és requisit indispensable tenir compte de correu
electrònic. Prèviament s'ha d'omplir un formulari de sol·licitud i fer el pagament de
taxes.

“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.”

