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08 de gener de 2023

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

Doha (capital), Al Khor, Wakrah, Al Rayyan, Dukhan, Messaied, Ras Laffan

Idiomes i moneda

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

Estructura política

Dades facilitades per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea
Qatar és un emirat independent i sobirà. El mes d'abril de 2003, per referèndum
popular, es va aprovar l'actual Constitució, que va entrar en vigor el 2005. Entre
altres aspectes fonamentals, la Constitució estableix que la religió és l'islam i que
l'idioma és l'àrab.
Un terç dels 45 membres del Consell que assumeix la funció d'autoritat legislativa
(Consell de la Xura) són nomenats per designació reial, mentre que els altres 30 són
escollits per votació popular. Aquest Consell té les facultats d'adoptar lleis (la Xaria
islàmica és la principal font de legislació), aprovar el pressupost, debatre sobre la
política del Govern i consultar als ministres.
Aspectes destacats del sistema polític de Qatar són que no hi ha partits polítics, que
l'emir té l'última paraula pel que fa als afers legals del país i que el Consell de la
Família Governant actua com a òrgan assessor de l'emir.
Qatar és membre d'organitzacions internacionals com les Nacions Unides, l'FMI, el
Banc Mundial, la FAO, la UNESCO, l'OIT, l'OMS, la Organització Mundial del
Comerç i la INTERPOL, entre d'altres.

Organització territorial

Dades facilitades per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea
El territori de Qatar és una península que es troba al Golf Pèrsic i només limita amb
un sol país, l'Aràbia Saudita, a través del seu istme.
El país esta dividit territorialment en set àrees municipals, que són: Doha, Al
Rayyan, Um Slal, Akhnor i Dhekra, Al Wakrah, Al Daayen i Al Shamal.
Pel que fa a la població, gairebé el 50% es concentra a Doha, la capital. La gran
majoria de les ciutats estan situades al llarg de la costa, ja que la part central de la
península és una plana de terreny desèrtic.
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Indicadors
socioeconòmics
Població total

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

Any

2012

2013

2014

2015

Nombre

2.015.624

2.101.288

2.172.065

2.235.355

Migració neta

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

Any

2002

2007

2012

En xifres absolutes

185.343

854.839

363.500

Percentatge sobre la població*

29,22%

72,51%

18,03%

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

L'evolució de la renda per càpita, en dòlars nord-americans, segons dades del
Banc Mundial és la següent:

Any

2012

2013

2014

2015

Import

92.693 $

94.574 $

94.944 $

73.653 $

Taxa d'atur

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

Any

2010

2011

2012

2013

2014

Percentatge

0,40 %

0,60 %

0,50 %

0,30 %

0,30 %

Producte Interior Brut
Año

2012

2013

2014

2015
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En cifras
absolutas*

186.833.516.484 $

Crecimiento
porcentual*

4,69%

198.727.74 206.224.72 164.641.4
7.253 $
5.275 $
83.516 $
4,41%

3,98%

3,55%

Impacto de los
sectores productivos
en el PIB**
Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

0%

73 %

26 %

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

0%

72 %

28 %

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

0%

70 %

30 %

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

0%

59 %

41 %

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

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

●

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

●

Serv.(3). Pel que fa als serveis Banc Mundial, s'engloben en aquest
àmbit entre d’altres, el comerç a l'engròs i al detall, l’a ctivitat hotelera, la
restauració, el transport, i els serveis de l'Administració pública, financers,
professionals i personals (com l’educació o l’atenció mèdica).
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L’evolució del temps mitjà per a iniciar un negoci, segons dades del Banc
Mundial ha estat la següent:

Any

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Dies

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

Informació general

Entitats de representació i acolliment

Ambaixades

Ambaixada d'Espanya a Doha
●

Pàgina web

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

Pàgina web

Consolats
Consolat General d’Espanya a Doha
●

Ubicació i contacte

●

Pàgina web

Consolat Honorari de Qatar a Catalunya
No hi ha consolat de Qatar a Catalunya. Per aquest motiu, els serveis consulars
corresponents es presten a la mateixa Ambaixada de Qatar a Madrid.
●

Pàgina web

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

Les plataformes empresarials d'ACCIÓ faciliten el procés d'implantació d'empreses
en els mercats internacionals, amb el menor temps i despeses possibles. Trobaràs
tota la informació pel que fa als serveis que ofereixen en aquest enllaç.
Oficina d’ACCIÓ a Dubai (àmbit d’actuació: Emirats Àrabs Units, Aràbia Saudita,
Qatar, Líban, Kuwait, Oman i Bahrain)

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

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

Catalans al món és un projecte, que no depèn de l’Administració, que aplega una
xarxa mundial de pàgines web per posar en contacte els catalans i les catalanes
que viuen per tot el món, de manera ràpida, eficient i gratuïta.
Webs de Catalans al món a Qatar:
●

Informació sobre
tràmits
Canvi del permís de
conduir

Qatar

Validesa de documents i títols

El permís de conducció espanyol es pot bescanviar (“canjear”) a Qatar, tot i que les
autoritats qatarianes reconeixen tots els permisos de conducció estrangers i
permeten la conducció d’un vehicle per part del seu titular durant els 7 primers dies
de la seva estada al país.
En cas que es vulgui perllongar l’estada, caldrà anar a l’o ficina del Departament
de Trànsit del Ministeri de l’n Interior qatarià en el termini de 15 dies des de la data
d’arribada al país i sol·licitar un permís de conducció temporal, vàlid per 3 mesos i
prorrogable per 3 mesos més. Per fer-ho, s’ha de presentar la documentació
següent:
●

Permís de conduir espanyol.

●

Passaport (original i còpia).

●

3 fotos de mida passaport.

●

Rebut d’haver pagat la taxa corresponent, l’import de la qual es comunicarà a
l’oficina de trànsit.

A la pràctica, els titulars d’aquest tipus de permís de conducció temporal estan
limitats a conduir vehicles de lloguer, ja que les companyies asseguradores del país
no admeten l’assegurança d’un vehicle propi per part d’un titular d’un permís de
conducció temporal.
Tanmateix, l’obtenció d’aquest permís de conducció temporal pot ser obviada si es
disposa del permís internacional de conducció (accés a la web de la Direcció
General de Trànsit espanyola), que permet la conducció al país durant 6
mesos, sempre que se’n convalidi la validesa a l’oficina del Departament de
Trànsit del Ministeri de l’I nterior qatarià en el termini de 15 dies des de la seva
arribada al país.
Tramitació del permís

A Espanya, poden obtenir aquest permís internacional les persones titulars d’un

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
MónCat revisa periòdicament l’actualitat de la informació publicada al portal, però atès que aquesta depèn en cada cas de l’administració i/o país
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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 a
Qatar perd aquesta validesa a partir dels 6 mesos des de la data d’entrada al país,
per la qual cosa, un cop transcorregut aquest termini, i tant si comptes amb un
permís de conducció temporal com amb el permís internacional degudament
convalidat, el bescanvi del permís de conducció original és obligatori.
En el cas dels espanyols, el permís de conducció qatarià s’obté sense haver de
fer cap tipus d’examen. Només cal anar a l’ oficina del Departament de
Trànsit del Ministeri de l’Interior qatarià i presentar la següent documentació:
●

Imprès oficial de sol·licitud (només es pot obtenir en àrab). Ha de ser
emplenat en aràb i signat per la persona (el patrocinador o sponsor, un
nacional qatarià que, generalment, serà l’ocupador) que avali el sol·licitant. És
obligatori que sigui emplenat en persona pel sol·licitant a la mateixa oficina
del Departament de Trànsit del Ministeri de l’Interior qatarià.

●

Original de la tarjeta d'identificació ID card de Qatar, (QID).

●

Original i còpia del passaport i el visat d’entrada al país.

●

Carta d’aval del patrocinador, escrita en aràb i acompanyada de la llicència de
la companyia comercial de què es tracti i del document d’identitat qatarià de
l’avalador.

●

Original del permís de conducció espanyol.

●

3 fotografies de mida passaport.

●

Resultat favorable d’una prova òptica que es pot fer a la mateixa oficina
del Departament de Trànsit del Ministeri de l’I nterior qatarià.

●

Rebut de pagament de la taxa corresponent, que inclourà el cost de la prova
òptica.

Un cop presentada tota aquesta documentació, es podrà recollir el nou permís de
conducció l’endemà (si és un dia laborable). El nou permís replicarà les
autoritzacions del permís original (tret del cas de camions pesants o autobusos, en
què serà necessari obtenir un permís a part).

Homologació de títols
Important! L’homologació de títols s’ha d’e fectuar sempre al país de destinació.
A Qatar no hi ha cap organisme públic que homologui o convalidi, amb caràcter

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
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general, títols acadèmics estrangers.
Tampoc no hi ha cap regulació genèrica d'aquesta pràctica. La normativa actual
està vinculada al que anomenaríem professions regulades, que requereixen algun
tipus de formació superior o d'experiència determinada com a requeriment previ per
exercir-les.
Per als casos en què l'homologació sigui procedent i necessària, aquesta és una
funció que porten a terme:
●

L’empresa contractant, en el cas dels treballadors.

●

Els centres educatius i universitats, en el cas dels estudiants.

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

Característiques del procés

●

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

●

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

●

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

●

La 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
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perquè depèn del tipus de document i de l’òrgan al qual s’adreci la petició.
●

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

●

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

Documents que poden ser
legalitzats

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

On i com tramitar la legalització
segons el tipus de document

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

Documents administratius i
jurídics

●

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

●

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

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

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

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

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

●

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

●

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

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

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

●

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

●

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

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

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

●

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

●

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

●

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

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
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que n’és competent, sempre s’ofereixen els enllaços a les webs oficials que s’han utilitzat com a font, recomanant el seu ús per contrastar i confirmar que la informació segueix sent actual i vigent.”
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3. Finalment, cal adreçar-se a l’t ambaixada o al consolat a Espanya del país on
hagi de produir efectes el document, que validarà la firma i el segell de la Secció
de Legalitzacions del MAEC.

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

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

●

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

●

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

●

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

3. Finalment, cal adreçar-se a l'ambaixada o al consolat a Espanya del país on
hagi de produir efectes el document, que validarà la firma i el segell de la Secció
de Legalitzacions del MAEC.
Important! Els documents emesos per les entitats locals també es poden legalitzar
per les vies judicial o notarial.
Documents judicials
Per exemple, actes de naixement, matrimoni o defunció; certificats de capacitat
matrimonial, fe de vida o d’estat; resolucions judicials, etc.
1. En primer lloc, cal adreçar-se a la Secretaria de Govern del Tribunal Superior
de Justícia (TSJ) per tal que validi la firma de l’autoritat que signa el
document. En el cas de Catalunya, el TSJ (enllaç al web de l’òrgan) es troba al Pg.
de Lluís Companys, 14-16 (Palau de Justícia), 08018 Barcelona. Tel. 93 486 61 83 i
93 486 61 84.

“La informació que es proporciona a través d’aquest web és de caràcter merament informatiu, per aquest motiu MónCat declina qualsevol responsabilitat derivada de possibles errors, manca d’actualització, així com de l’ús que es faci de la informació publicada en aquest portal.
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2. En segon lloc, cal anar a la Secció de Legalitzacions del Ministeri de Justícia,
ubicada al C/ de la Bolsa, 8, 28012 Madrid (tel. 902 007 214). Pots contactar-hi
telemàticament des d’aquest enllaç. Important! També t’hi pots adreçar a través de
qualsevol de les gerències territorials del Ministeri de Justícia (enllaç a la carta de
serveis d’aquestes gerències). En el cas de Catalunya, pots acudir a la Gerència
Territorial del Ministeri de Justícia, que es troba al C/ de Garcilaso, 123, de
Barcelona (enllaç a localització de l’oficina). Per altres tràmits (administració i
registre general), existeix una segona Gerència del Ministeri de Justícia a Barcelona
que es troba al C/ de Pau Claris, 158.
3. A continuació, cal adreçar-se a la Secció de Legalitzacions del Ministeri d’Afers
Exteriors i Cooperació (MAEC) mitjançant qualsevol de les alternatives següents:
●

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

●

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

●

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

●

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

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

“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.”

Qatar

12/42
08 de gener de 2023

Exteriors i Cooperació (MAEC) mitjançant qualsevol de les següents alternatives:
●

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

●

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

●

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

●

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

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

Acadèmics
Cal distingir entre:
●

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

●

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

●

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

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

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

●

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

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

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

●

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

●

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

●

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

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

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

●

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

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

●

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

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

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

●

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

●

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

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

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

●

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

●

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

●

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

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

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

●

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

●

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

●

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

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

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

●

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

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

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

●

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

●

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

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

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

●

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

●

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

●

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

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

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

●

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

●

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

●

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

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

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

●

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

●

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

●

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

4. Finalment, cal adreçar-se a l’t ambaixada o al consolat a Espanya del país on
hagi de produir efectes el document, que validarà la firma i el segell de la Secció
de Legalitzacions del MAEC. S’aconsella preguntar a la mateixa representació
diplomàtica si hi ha condicions o requisits addicionals sobre l’exportació de
mascotes al país de destinació.

Traducció jurada de
documents
Una traducció jurada és aquella que realitza un traductor o intèrpret jurat nomenat
per un organisme o autoritat competent.
A Qatar no existeixen els traductors jurats com a tals. Quan cal traduir un document
per presentar-lo davant d'un organisme públic, aquesta traducció la pot fer un
traductor jurat autoritzat pel MAEC. En aquest enllaç trobaràs la llista oficial.
La traducció jurada de documents és el pas previ per legalitzar-los.
Important!: L’idioma oficial de Qatar és l’ àrab, no obstant això, a criteri del
destinatari del document (empresa, centres docents...), et poden demanar que la
traducció dels documents sigui a l’anglès.

Informació sobre
tràmits
Escolarització

Escolarització i sanitat
El sistema educatiu públic a Qatar és gratuït per a tots els residents al país i
l’escolarització és obligatòria en tots els nivells fins a l’escola secundària. En
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general, les escoles separen els seus alumnes pel sexe, tret de les escoles privades
o internacionals, on l’educació és mixta o només els separen als últims cursos.
Hi ha quatre nivells d’escolarització:
●

Preescolar (entre els 3 i els 5 anys). Principalment l’ofereix el sector privat.

●

Primària (entre els 6 i els 12 anys, amb un total de 6 cursos).

●

Mitjà (entre els 13 i els 15 anys, amb un total de 3 cursos). En aquest nivell,
l’educació religiosa (exclusivament islàmica) es proporciona només als nois.

●

Secundària (entre els 16 i els 18 anys, amb un total de 3 cursos). En aquest
nivell s’ofereixen diversos itineraris (general, comercial o tècnic), a elecció del
mateix estudiant.

El curs escolar comença a primers de setembre i s’allarga fins a la tercera setmana
de juny, i està dividit en dos períodes lectius. En total, acostuma a tenir 28 setmanes
lectives (sense comptar dues setmanes més reservades per als exàmens) al nivell
primari; 30 setmanes lectives (sense comptar tres setmanes més reservades per als
exàmens) al nivell mitjà; i 27 setmanes lectives al nivell secundari.
Cal destacar que el sistema educatiu públic a Qatar posa molt d’è mfasi en quatre
àrees concretes de coneixement: l’idioma àrab, l’i dioma anglès, les matemàtiques i
la ciència.
Tot i així, també hi ha la possibilitat de recórrer a l’educació privada, que és
obertament recolzada pel Govern qatarià, el qual proporciona gratuïtament a
aquestes escoles llibres de text, assistència sanitària, electricitat i aigua potable.
Malauradament, l’admissió en aquestes escoles està limitada als nacionals
qatarians. Els fills dels estrangers que vulguin una educació privada per als seus fills
han de recórrer a escoles internacionals com, per exemple, aquestes (n’hi ha
moltes més):

Escola

Sistema educatiu

Al-Hekma International School

Estats Units d’Amèrica

American School of Doha

Estats Units d’Amèrica

Doha College

Regne Unit

Doha English Speaking School

Regne Unit

Doha Modern Indian School

Índia

German School of Doha

Alemanya

International School of London

Regne Unit
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Lycée Franco-Qatarien Voltaire

França

MES Indian School

Índia

Newton International School

Regne Unit

Park House English School

Regne Unit

Qatar Academy

Batxillerat internacional (*)

Qatar Canadian School

Canadà

Qatar International School

Regne Unit

Entre aquestes escoles internacionals, n’hi ha una d’espanyola, però l’ensenyament
que proporciona als seus alumnes correspon al batxillerat internacional i no pas al
currículum educatiu espanyol:

SEK International School Qatar

Batxillerat internacional (*)

(*) Batxillerat internacional és el nom popularment donat a un dels tres programes
educatius oferts per l'International Baccalaureate Organization (IBO). Aquesta
organització dirigeix tres programes educacionals adreçats a estudiants dels 3 fins
als 19 anys, impartits a escoles i instituts de tot el món i que són habitualment
acceptats com a condició suficient per a l’accés a la universitat. Els tres programes
existents actualment són el “de l’escola primària”, el “ dels anys intermedis” i el “del
diploma del batxillerat internacional”. L’OBI rep una quota de les escoles que
ofereixen algun dels programes, que poden ser tant públiques com privades.
Un cop acabada l’educació obligatòria, els alumnes que vulguin continuar els seus
estudis poden optar, bé per la formació professional, bé per l’educació superior a la
Universitat de Qatar (que compta amb campus separats per a nois i noies).

Cobertura sanitària
El Govern de Qatar proporciona assistència mèdica universal i, en molts casos,
gratuïta (o fortament subvencionada) als seus nacionals i residents a través de la
National Health Insurance Company (NHIC), una companyia privada propietat
del Govern qatarià que gestiona i opera el sistema de Seguretat Social del país,
integrada al Supreme Council of Health (SCH), l’organisme públic responsable de
la supervisió de tot el sistema.
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Actualment, les autoritats qatarianes estan desenvolupant una reforma del sistema
sanitari del país, l’anomenat National Health Insurance Scheme. Aquesta reforma
es troba en la seva primera fase, iniciada el 17 de juliol de 2013, i proporciona
serveis de maternitat i ginecologia, entre d’altres, a totes les dones qatarianes més
grans de 12 anys. Les fases següents s’aniran desenvolupant mica en mica fins
arribar al 2015, quan es pretén que tothom a Qatar tingui accés a un conjunt bàsic
de serveis mèdics.
Per poder accedir al sistema sanitari públic de Qatar, tant si es tracta d’un nacional
qatarià com d’un resident, cal estar en possessió de la Health Card (enllaç a la
informació proporcionada pel mateix Govern qatarià aquí). No és obligatori obtenir
aquesta targeta, però sense ella no es pot accedir a la sanitat pública. La Health
Card proporciona atenció mèdica gratuïta en cas d’emergències i atenció mèdica
fortament subvencionada en cas de consultes no urgents, a més de permetre
l’adquisició de medicines a les farmàcies a preus subvencionats també.
Per obtenir-la, cal anar a l’hospital Rumailah o a qualsevol altre hospital pertanyent
al Hamad Medical Corporation (HMC), que és la principal subministradora
d’assistència sanitària pública del país i que gestiona els seus principals hospitals
públics, emplenar la sol·licitud que us entregaran allà mateix i presentar la
documentació següent:
●

Passaport (original i còpia) i permís de residència (original i còpia).

●

Document d’identitat qatarià (original i còpia) (vegeu l’a partat corresponent
per obtenir-lo).

●

2 fotografies de mida passaport.

●

El rebut d’haver pagat la taxa corresponent, l’import de la qual us el diran al
mateix hospital.

La targeta triga entre dues i tres setmanes a ser entregada i té la mateixa validesa
que el permís de residència del sol·licitant.
En general, són els ocupadors qatarians els qui s’encarreguen de demanar la
susdita targeta en nom del seu treballador.
Pel que fa als turistes espanyols de visita al país, s’ha de tenir en compte que no hi
ha cap conveni de la Seguretat Social amb Qatar en matèria d’atenció sanitària, per
la qual cosa es recomana viatjar amb una assegurança mèdica pròpia i que aquesta
sigui al més amplia possible, incloent-hi la cobertura de tot tipus de despeses
mèdiques durant l’estada i la repatriació a Espanya en cas de necessitat.

Informació sobre
tràmits
Obertura d'un compte
bancari

Compte bancari i empresa

Obrir un compte bancari a Qatar és tan senzill com anar personalment a una oficina
de l’entitat bancària escollida i presentar la documentació següent:
●

Una carta d’aval de l’ocupador (anomenada letter of no objection o noobjection certificate), en la qual especifiqui l’import del teu salari i doni el seu
permís perquè obris un compte bancari. Aquest tràmit se simplifica molt si l’e
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ntitat bancària escollida és la mateixa que fa servir habitualment el teu
ocupador.
●

Passaport (original i còpia).

●

Permís de residència (original i còpia).

●

Segons l’entitat bancària de què es tracti, potser que et demanin també dues
fotografies de mida passaport i, fins i tot, una prova de residència, com ara una
factura de la llum o de l’aigua, per exemple.

Un cop revisada tota aquesta documentació i aprovada definitivament la teva
sol·licitud d’obertura d’un compte bancari per part de l’entitat bancària de què es
tracti, aquesta et donarà una carta que hauràs d’entregar al teu ocupador en la qual
es confirma la disponibilitat de l’entitat bancària per rebre la transferència de l’import
del teu salari cada mes. Convé pensar curosament en quina entitat bancària s’obrirà
el compte, ja que canviar d’entitat desprès d’això pot resultar un procés complicat
pel fet que cal comptar amb l’autorització de la vostra entitat bancària actual per ferho.
De qualsevol manera, si no es vol obrir un compte bancari a Qatar, una altra
possibilitat perfectament vàlida és obrir, amb anterioritat a la teva arribada al país,
un compte bancari internacional en una entitat bancària espanyola i, un cop a Qatar,
operar per mitjà d’aquest compte.
Els principals tipus de comptes bancaris a Qatar són els següents:
●

Compte corrent: és el tipus de compte més adient per a totes les
transaccions quotidianes. Permet un nombre il·limitat de transaccions, ofereix
molts tipus de serveis diferents i, en general, els bancs qatarians no cobren
una comissió sempre que es mantingui un saldo mínim que pot variar
depenent de l’ entitat bancària. També acostumen a pagar un interès, però
sempre és molt baix.

●

Compte d’estalvi: ofereix un millor tipus d’i nterès al seu titular, però a canvi
aquest té limitat el seu accés als fons dipositats. A més, el saldo exigit per
poder-lo obrir acostuma a ser més alt que en el cas d’un compte corrent.

●

Dipòsit bancari: ofereix un tipus d’interès encara millor al seu titular que un
compte d’estalvi, però a canvi l’entitat bancària pot exigir que no es toquin els
fons dipositats durant un cert període de temps. A més, el saldo exigit per
poder-lo obrir acostuma a ser molt més alt que en el cas d’un compte d’estalvi.

Les entitats bancàries a Qatar acostumen a obrir les seves oficines de dilluns a
dijous entre les 7.30 h i les 13.00 h, tot i que moltes obren també a la tarda i els
dissabtes al matí. La majoria tanquen els divendres.

Registre d'una
empresa
Totes les disposicions legals sobre l’estructura i la manera de funcionar d’una
societat mercantil a Qatar estan enumerades a la Law No. 5 of 2002, promulgating
the Law of Commercial Companies (Llei de societats mercantils), esmenada per la
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Law No. 16 of 2006, Amending Certain Provisions of the Law of Commercial
Companies Promulgated By Law No. 5 of 2002, (Llei d’esmenes a la Llei de
societats mercantils), tot i que aquestes esmenes són mínimes i, a la pràctica,
només fan que derogar els articles que estableixen l’o bligatorietat que determinats
tipus de societats mercantils només puguin ser propietat d’un nacional qatarià i
afegir dos nous tipus de societats mercantils.
D’altra banda, cal tenir en compte que els inversors estrangers només poden invertir
a Qatar d’acord amb el que estableix la Law No. 13 of 2000, Regulation of the
Investment of Non-Qatari Capital in the Economic Activity (Llei d’inversions
estrangeres). Aquesta llei estableix, bàsicament, que els inversors estrangers poden
invertir en tots els sectors econòmics nacionals, tret d’alguns casos concrets,
sempre que comptin amb un soci qatarià que normalment posseirà el 51% del
capital social de la societat de què es tracti. Més en concret:
●

En principi, els inversors estrangers no poden invertir en agències comercials
(commercial agencies) o béns immobiliaris (real estate), tot i que la llei inclou
excepcions per aquests supòsits.

●

En cas d’inversions en el sector bancari o d’assegurances, cal comptar amb el
permís previ del Consell de Ministres qatarià.

●

El ministre d’Economia i Comerç pot permetre que un inversor estranger
posseeixi més del 49% del capital social d’una societat mercantil (i arribar fins
al 100%) quan aquesta societat mercantil actuï en un dels denominats
“sectors prioritaris” (priority sectors) de l’economia nacional, que són:
Consultoria empresarial (business consulting)Serveis tècnics (technical
services)Tecnologies de la informació (information technology)Serveis
culturals, esportius i d'oci (cultural, sports and leisure services)Serveis de
distribució (distribution services)Agricultura (agriculture)Fabricació
(manufacturing)Salut (health)Turisme (tourism)Desenvolupament i explotació
dels recursos naturals (development and exploitation of natural
resources)Energia i mineria (energy and mining)

Per la seva banda, el sector de l’enginyeria compta amb la seva pròpia regulació
establerta per la Urban Planning and Development Authority (UPDA) (Autoritat de
Planificació Urbana i Desenvolupament), òrgan del Ministeri d’Afers Municipals i
Planificació Urbana. Les firmes estrangeres especialitzades que compleixin els
requisits establerts per la UPDA poden registrar una sucursal a Qatar per endegar
projectes d’e nginyeria, sense necessitat d’un soci qatarià.
També hi ha una regulació específica per a les societats mercantils que vulguin
establir-se dintre del Qatar Financial Centre (QFC), el Centre Financer de Qatar,
que és responsabilitat de la Qatar Financial Centre Regulatory Authority
(QFCRA), l’Autoritat Reguladora del Centre Financer de Qatar (clicant a l’enllaç
s’accedeix al seu web). Fonamentalment, en aquests casos es permet que l’inversor
estranger posseeixi el 100% del capital social de la societat.
Societats mercantils

Hi ha vuit tipus de societats mercantils reconegudes a Qatar:
●

Single person company

●

Limited liability company (LLC)

●

Public shareholding company

●

Simple partnership company
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Joint venture company

●

Joint partnership company

●

Limited shares partnership company

●

Holding company
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Les més habituals són les tres primeres, que tenen les característiques següents:
●

Single person company (que es pot assimilar a la nostra societat limitada
unipersonal, SLU):

El capital social mínim és de 200.000 QAR, uns 55.000 USD al canvi, el qual ha de
ser desemborsat íntegrament al moment de la constitució. Només hi ha un
propietari que posseeix el 100% del seu capital social. La societat es troba sotmesa
a les mateixes provisions que les limited liability companies, tret del que sigui
específic en el cas de societats mercantils unipersonals.
●

Limited liability company (que es pot assimilar a la nostra societat limitada,
SL):

El capital social mínim és de 200.000 QAR, uns 55.000 USD al canvi, el qual ha de
ser desemborsat íntegrament al moment de la constitució. Les participacions no
poden ser inferiors als 10 QAR. Un nacional qatarià ha de posseir al menys el 51%
del seu capital social, tret que s’hagi obtingut un certificat d’excepció. Curiosament
no és obligatori que el repartiment dels beneficis entre els socis es correspongui
amb la distribució del seu capital social, però el 10% dels beneficis anuals han
d’anar sempre a reserves fins que aquestes igualin almenys el 50% del capital
social de la societat.
●

Shareholding company(que es pot assimilar a la nostra societat anònima,
SA):

Poden ser de dos tipus: privades o públiques. La diferència és que les públiques
poden cotitzar a la Borsa de Qatar. El capital social mínim d’una de tipus privat és
de 2 milions QAR, uns 550.000 USD al canvi. En el cas d’una de tipus públic,
aquest ha de ser de 10 milions QAR, uns 2.800.000 USD al canvi, si no cotitza a
Borsa, i de 40 milions QAR, uns 11.000.000 USD al canvi, si hi cotitza.
El nombre d’accionistes no pot ser inferior a 5 (o a 30 si la societat cotitza en
Borsa). Les seves escriptures públiques de constitució han de redactar-se d’acord
amb un model determinat i qualsevol variació ha de comptar amb l’aprovació prèvia
del Commercial Companies Department (Departament de Societats Mercantils) del
Ministeri d'Economia i Comerç.
Un cop decidit el tipus de societat mercantil de què es tractarà, s’ha de procedir a
registrar-la i legalitzar-la al Ministeri d’Economia i Comerç, seguint aquest
procediment:
1. Emplenar el formulari de New Company Registration (registre d’una nova
societat mercantil) que es pot trobar aquí.
2. Escollir i fer aprovar el nom comercial pel Department of Registration and
Commercial Licenses del Ministeri d’Economia i Comerç.
3. Fer aprovar l’activitat comercial per l’autoritat competent, si és el cas. En
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general, aquesta autoritat és el Ministeri d’Economia i Comerç, però en certs
casos és un altre organisme, com ara:
●

Si és una activitat industrial, el Ministeri d’Energia i Indústria.

●

Si és una activitat jurídica, el Ministeri de Justícia.

●

Si és una activitat educativa, el Ministeri d’Educació.

●

Si és una activitat sanitària, el Ministeri de Sanitat.

●

Si és una activitat turística Autoritat Turística de Qatar.

4. Enviar una carta al banc elegit com a dipositari del capital social expressant
aquesta intenció per part dels socis constituents i quin serà el capital social.
Un cop l’entitat bancària hagi admès aquesta carta, es podrà obrir un compte
bancari a nom de la societat mercantil.
5. Fer autenticar les escriptures públiques de constitució de la societat mercantil
pel Ministeri de Justícia.
6. Inscriure la societat mercantil a la Cambra de Comerç i Indústria de Qatar.
7. Obtenir el registre comercial al Ministeri d’Economia i Comerç.
8. Obtenir la llicència municipal al Ministeri d’Afers Municipals i Planificació
Urbana.
Un cop s’hagi procedit a efectuar tots els tràmits, el capital social serà lliurat al
director general de la societat mercantil perquè aquest pugui posar en marxa la
societat i iniciar el seu tràfic comercial.
Cal destacar que el procediment de creació i registre d’una societat mercantil a
Qatar és complex i ple de tràmits burocràtics, així que el més recomanable és
comptar amb els serveis legals d’a lguna firma de serveis legals establerta al país
que conegui a fons la seva legislació i que pugui garantir a l’interessat l’èxit de la
seva aposta comercial.

Informació sobre
tràmits

Recursos de suport a l'ocupació

Sistema públic
d'intermediació

A Qatar no hi ha un servei públic d’intermediació laboral que ajudi els seus
ciutadans a trobar feina. De fet, el mateix Ministeri de Treball recomana fer servir
alguna d’aquestes eines per trobar-ne un:
●

Anuncis als principals diaris locals com ara el Gulf Times o el Qatar Tribune.

●

Cercadors de feina en línia com ara Monster Gulf o Gulf Talent.

●

Webs oficials de les diferents empreses que operen ja a Qatar.

●

Xarxes socials relacionades amb aquest àmbit com ara LinkedIn.

●

Fòrums a Internet relacionats amb Qatar.

Tanmateix, cal tenir en compte que qualsevol ocupador que vulgui contractar un no
qatarià resident a l’estranger haurà d’obtenir en primer lloc el corresponent permís
per part de les autoritats qatarianes. Aquest tràmit, que és simultani a la sol·licitud
de la corresponent autorització de residència i treball, el duu a terme el mateix
ocupador que es constitueix d’aquesta manera en sponsor (una figura legal
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reconeguda a la legislació qatariana amb els seus drets i deures) del treballador
estranger.

Convenis sobre
prestacions socials
Entre Espanya i Qatar no hi ha actualment, cap conveni de seguretat social.
En conseqüència, no es pot “exportar” la prestació d’atur a Qatar.

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 oficials), traduït (consulta l' apartat Traducción
jurada de documentos) i, si escau, homologat (consulta l’apartat Homologació
de títols).
A Qatar, les principals professions regulades són les que tenen a veure amb una
professió o activitat de tipus mercantil o financer que es trobi dintre de l’àmbit
d’actuació de la Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA), que és
l’Autoritat Reguladora del Centre financer de Qatar. Aquesta té la seva pròpia
regulació que distingeix entre activitats no regulades (accés a la llista completa),
que exigeixen el compliment d’uns certs requisits, però que no requereixen d’una
supervisió exhaustiva per part de la QFCRA, i activitats regulades (accés a la llista
completa), que exigeixen també el compliment d’uns certs requisits i, a més, estan
sotmeses a un escrutini complet i continuat per part de la QFCRA.
A banda d’això, l’única altra professió regulada és la d’e nginyer, que es troba
sotmesa a les disposicions de la Law No. 19 of 2005 Regulating the Practice of
Engineering Professions (Llei d’e nginyeria).

Informació sobre
tràmits
El contracte de treball

Informació laboral bàsica
Els contractes poden ser de durada determinada o per temps indefinit. Es
formalitzaran per escrit i en àrab, i si bé es pot acompanyar de traduccions en altres
llengües, en cas de discrepància prevaldrà el text escrit en àrab (art. 9 LLQ).
Recull específicament el contracte de formació professional, el qual també s’ha de
formalitzar per escrit especificant el tipus d’o fici (art. 11-17 LLQ) i el contracte de
serveis (art. 38-57 LLQ) que pot ser temporal o indefinit, i en cap cas el període de
prova podrà ser superior a 6 mesos.
Sempre es donarà prioritat en l’ocupació als treballadors de Qatar (art. 18 LLQ).
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S’ha de tenir en compte que una persona natural o jurídica qatariana no podrà
contractar treballadors estrangers llevat que hagi obtingut una llicència per fer-ho,
que tindrà una validesa de 2 anys renovable (art. 29 LLQ).
Informació general

Ambaixada de Qatar (enllaç a l’apartat sobre treball de la pàgina web de
l’organisme).
Enllaç a l’apartat sobre Qatar de la pàgina web de l’Organització Internacional del
Treball.
Enllaç a una pàgina web sobre informació laboral a Doha.

Edat i salari mínims
Edat mínima per treballar

L’edat mínima per treballar és de 16 anys, i el treballador amb l’edat compresa entre
els 16 i els 18 anys té el tractament de menor. No es pot donar feina a un menor
sense el consentiment dels seus pares o tutors i l’emissió d’un permís especial del
Departament, a més es requereix un control mèdic un cop a l’any i no se’l pot
contractar entre la posta i la sortida de sol. La seva jornada no pot ser superior a 6
hores diàries i a 4 hores durant el Ramadà (art. 86-92 LLQ).

Salaris i remuneracions

No tenen un salari mínim interprofessional. El salari mitjà mensual està al voltant
dels 7.800 QR (1€=4,30685 QR), però varia àmpliament depenent de la indústria i la
posició. En general, el salari dels expatriats és de 144.418 QR.
El salari es paga mensualment o cada dues setmanes (art. 62-72 LLQ).
Normalment els salaris s'estructuren en tres parts:
●

Retribució bàsica.

●

Complements (allowances): és comú rebre addicionalment al salari bàsic
quantitats importants per cobrir les despeses de la casa, vols anuals al país
d'origen i en alguns casos els desplaçaments.

●

Beneficis: en alguns casos les ofertes inclouen assegurances de salut per a
tots els membres de la família, dret a utilitzar un allotjament de la companyia,
assegurances de vida, protecció contra el tipus de canvi o una compensació al
final del contracte (gratuity), que suposa una gratificació d'un nombre fix de
setmanes de sou per any treballat.

Es pot trobar més informació clicant en aquest enllaç.
Informació general

Ambaixada de Qatar (enllaç a l’apartat sobre treball de la pàgina web de
l’organisme).
Enllaç a l’apartat sobre Qatar de la pàgina web de l’Organització Internacional del
Treball.
Enllaç a una pàgina web sobre informació laboral a Doha.

Jornada, vacances i
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permisos
Jornada de treball

El màxim d'hores ordinàries de treball és de 48 hores per setmana (8h/dia),
generalment de les 7:30h a les 15:30h de diumenge a dijous, amb l'excepció del
mes de Ramadà, en què el màxim d'hores de treball és de 36 hores a la setmana
(6h/dia).
Les hores de treball inclouen un interval o més per a la pregària, el descans i els
àpats, que no poden ser inferiors a una hora ni superiors a tres hores.
El treballador no pot treballar més de 5 hores consecutives (art. 73 LLQ).
Als treballadors que treballin de 9 de la nit a les 6 de la matinada se’ls abonarà el
salari bàsic més el 50% d’aquest, amb l'excepció dels treballadors per torns (art. 74
LLQ).

Hores extraordinàries

Es pot obligar els treballadors a fer hores extraordinàries sempre que no se superin
les 10 hores diàries (llevat que sigui necessari en casos d’accidents, reparacions,
etc. En aquests casos, no hi ha límit d’hores). S’abonarà el salari bàsic més un
mínim del 25% d’aquest (art. 74 LLQ).

Vacances i dies festius

El treballador que hagi complert un any continu en el servei podrà gaudir de 3
setmanes de vacances pagades; a partir del cinquè any, el treballador tindrà 4
setmanes pagades (art. 79 LLQ). El treballador no pot renunciar al seu dret de
vacances anual (art. 81 LLQ).
La setmana per als empleats a Qatar és diferent a l'occidental, ja que el descans de
cap de setmana es concedeix els divendres i els dissabtes. A més, en determinats
sectors, com ara la construcció i, en alguns casos, les indústries energètiques, la
setmana laboral dura sis dies (l'únic dia de descans és el divendres).
El nombre de dies festius oficials sol estar entre 8 i 20, depenent del sector en el
qual es treballi (els empleats públics i d'empreses estatals solen gaudir d’un major
nombre de jornades lliures). Els períodes principals de descans són (art. 78 LLQ):
●

Eid-El-Fitr, al final del mes de Ramadà (tres dies festius).

●

Eid-Al-Adha, aproximadament dos mesos després del Ramadà, que solen
agrupar almenys tres dies festius.

●

El Dia de la Independència.

●

Tres dies hàbils a decidir per l’empresari.

Es pot trobar més informació clicant en aquest enllaç.
Permisos

●

Llicència per malaltia: Els treballadors tenen dret a una llicència per malaltia
amb sou durant un màxim de 2 setmanes, si han estat treballant com a mínim
3 mesos. Si la malaltia es prolonga, la llicència per malaltia es pot estendre i a
l'empleat se li paga la meitat del sou des de la segona setmana fins a la
quarta. En el cas que la malaltia s’allargui, la llicència serà sense sou (art. 82
LLQ).

●

Llicència per maternitat: Les treballadores que hagin treballat durant
almenys un any complet tenen dret a llicència de maternitat amb sou complet
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durant un període de 50 dies. Tenen dret a una hora diària pagada per alletar
als seus fills.
●

Informació general

Llicència sense sou: El treballador musulmà té dret a una llicència sense sou
no superior a 20 dies per complir amb la seva obligació de peregrinar una
vegada durant el període del seu servei.

Ambaixada de Qatar (enllaç a l’apartat sobre treball de la pàgina web de
l’organisme).
Enllaç a l’apartat sobre Qatar de la pàgina web de l’Organització Internacional del
Treball.
Enllaç a una pàgina web sobre informació laboral a Doha.

Afiliació a la Seguretat
Social i acomiadament
Seguretat Social

Únicament els qatarians són beneficiaris de les prestacions del sistema de
seguretat social. La Llei de seguretat social estableix el pagament de prestacions
mensuals a les persones vídues, divorciades, aturades, òrfenes i amb necessitats
especials. També hi ha serveis d'habitatge, centres de treball, cura de menors, etc.
El Ministeri d’Assumptes Socials supervisa el sistema.
Pots trobar més informació clicant aquí.

Servei públic
d'ocupació/acomiadament

Es preveuen prestacions d’atur únicament per als ciutadans de Qatar.
A banda de les quantitats a les quals el treballador té dret a l’ acabament del servei,
l’ocupador haurà d’abonar al treballador que ha estat a l’empresa com a mínim per
un període d’un any la gratuity, que és una quantitat acordada per les parts i que en
cap cas pot ser inferior a un salari de tres setmanes per any treballat (art. 54 LLQ).
Si el contracte és de durada indefinida, ambdues parts, en qualsevol moment, el
poden donar per finalitzat. La part que tingui intenció de rescindir el contracte haurà
de notificar-ho a l'altra part per escrit. El termini del preavís variarà depenent del
temps que hagi durat la relació laboral (un màxim de 2 mesos i un mínim d’ una
setmana). Si el contracte es resol sense observar aquests períodes, la part que
rescindeixi el contracte estarà obligada a indemnitzar l'altra part per una quantitat
equivalent al salari pel període de notificació o la part restant del mateix (art. 49
LLQ).

Agències privades de col·locació

La majoria de les agències s’especialitzen en un camp: informàtica, enginyeria,
infermeria, comptabilitat, construcció. També hi ha agències de head hunting que
són contractades per les grans empreses per seleccionar executius, gerents o
professionals.
A continuació, s’enumeren algunes de les principals agències privades de
col·locació:
●

REED.
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BAC Middle East Executive Recruitment.

●

Ally International.

●

NES Global Talent.

●

Brunell.

●

Informació general
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Global Women Qatar.

Ambaixada de Qatar, accediràs clicant aquí.
Organització Intenacional del Treball, enllaç a l’apartat sobre Qatar.
Enllaç a una pàgina web sobre informació laboral a Doha.

Drets sindicals
En empreses de més de 100 treballadors es pot formar un comitè d’> empresa. Els
comitès de diverses empreses dedicats a una mateixa activitat poden formar un
comitè general dels treballadors, per exemple, de comerç o indústria. Els comitès
generals dels treballadors dels diferents oficis i indústries poden formar un sindicat
general anomenat Unió General dels Treballadors de Qatar (art. 116 LLQ). Les
organitzacions de treballadors esmentades han de tenir personalitat jurídica, i
vetllaran pels interessos i la protecció dels seus membres. Els treballadors poden
anar a la vaga si no s’aconsegueix arribar a un acord entre ells i l’ocupador (art. 120
LLQ).
Informació general

Ambaixada de Qatar, accediràs clicant aquí.
Organització Intenacional del Treball, enllaç a l’apartat sobre Qatar.
Enllaç a una pàgina web sobre informació laboral a Doha.

Informació sobre
tràmits
Convenis bilaterals

Sistema d'autoritzacions
No hi ha cap conveni de doble nacionalitat entre Qatar i Espanya.
Tampoc no hi ha cap conveni que afecti el sistema d’a utoritzacions de residència i
treball.

Visat d'entrada per
turisme
Els ciutadans espanyols necessiten un visat de turista per entrar a Qatar.
Té validesa d’un mes i no es pot prorrogar.
El govern de Qatar ofereix mitjançant el portal Hukoomi assessorament en línia
sobre tots els assumptes relacionats amb el sistema de visats. El Ministeri de
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l’Interior (MOI) és responsable dels procediments relatius a visats d’entrada.
El visat d’entrada per turisme es pot obtenir per diferents vies:
●

La forma més habitual és obtenir-lo de manera instantània, al moment
d’arribar a l’aeroport o frontera d’entrada al país, després d’efectuar el
pagament de les taxes corresponents, únicament mitjançant targeta de crèdit
(així garanteixen que tens capacitat de manutenció durant la teva estada).

●

En línia, mitjançant el portal del Govern de Qatar: Qatar Airways ofereix un
sistema en línia que permet obtenir el visat de turisme als passatgers que
tinguin un bitllet confirmat a Doha amb aquesta companyia.

●

O bé, mitjançant una carta d’invitació d’un patrocinador o sponsor local que,
en aquest cas, pot ser per exemple, el mateix hotel on t'allotjaràs o un resident
a Qatar. En aquest enllaç pots trobar més informació.

Joint Tourist Visa (visat conjunt d’e ntrada per turisme)
Si a més de Qatar, tens la intenció de visitar Oman, potser t’i nteressa més sol·licitar
aquest tipus de visat, ja que et permet viatjar lliurement entre aquests dos països.
El visat s’expedeix quan arribes a l'aeroport o frontera d’e ntrada al país, i després
de pagar les corresponents taxes.
També pot ser emès en línia, amb validesa d’un mes i és prorrogable per un mes
més.
Pots accedir a més informació sobre la sol·licitud del visat, els requisits i la
documentació clicant en aquest enllaç.

Autorització per
estudiar
Els ciutadans estrangers que vulguin viure i estudiar a Qatar, han d’estar patrocinats
per un centre educatiu qatarià (sponsor). El procediment és molt similar a l’obtenció
del permís de treball.
Amb caràcter general, cal distingir tres etapes cronològiques en el procés d’obtenció
de l’autorització de residència i estudis:
●

Etapa 1. Abans de l’arribada a Qatar: student visa

●

Etapa 2. Després de l’arribada al país: residence permit

●

Etapa 3. Després de l’expedició del permís de residència: Qatar ID card

Des del punt de vista de l’estudiant que vol cursar estudis universitaris, hi ha tres
institucions de referència:
●

La Universitat de Qatar

●

La Universitat Carnegie Mellon de Qatar

●

La Universitat del Nord-oest
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Es tramita de manera simultània al procés d’admissió a la universitat i de l’obtenció
de la student visa. L’e studiant ha de proporcionar la documentació requerida a la
universitat, que s’encarregarà de tramitar els dos processos paral·lelament.
Les universitats actuen com a sponsors o patrocinadores de l’estudiant i, per
tramitar la student visa disposen de canals interns per presentar (en nom de
l’estudiant) la sol·licitud i la documentació necessària al departament corresponent
del Govern de Qatar (Labor and Immigration Department).
En el cas de la Universitat de Qatar, hi ha un departament (Qatar University’s
Government Liaison Unit) que s’e ncarrega d’aquesta tramitació.
Per contra, en el cas de la Universitat Carnegie Mellon de Qatar, aquest tràmit es du
a terme mitjançant la Fundació Qatar per a l’Educació, la Ciència i el
Desenvolupament de la comunitat (Qatar Foundation). La universitat actua com a
patrocinador, i remet la sol·licitud de la student visa i la documentació requerida a la
Qatar Foundation, que s’e ncarrega de presentar-la al Labor and Immigration
Department.
Es pot trobar informació molt detallada als enllaços següents:
Universitat de Qatar (QU)
Fundació Qatar per a l’E ducació, la Ciència i el Desenvolupament de la
comunitat (QF)
Universitat Carnegie Mellon de Qatar
L’explicació següent està basada en el supòsit que l’estudiant esculli la Universitat
de Qatar com a centre educatiu.
Etapa 1. Abans de l’arribada a
Qatar: "student visa"

L’estudiant ha de sol·licitar en línia l’admissió i la student visa a la Universitat de
Qatar. Es tracta de tràmits que s’han d’efectuar simultàniament. És a dir, d’una
banda, s’ha de sol·licitar l’admissió a la universitat i, d’altra banda, s’ha de sol·licitar
la student visa aportant la documentació requerida.
L’admissió de l’estudiant a la Universitat de Qatar vindrà condicionada per la
concessió de la student visa per part del Govern.
La Universitat de Qatar es fa responsable de la tramitació de la student visa. Hi ha
un departament (Qatar University’s Government Liaison Unit) que s’encarrega de
presentar la sol·licitud i documentació necessària al departament corresponent del
Govern de Qatar (Labor and Immigration Department).
Entre els documents que l’estudiant ha de fer arribar prèviament al seu sponsor
perquè aquest pugui formular la sol·licitud, figuren:
●

Fotocòpia del passaport de l’estudiant (amb una vigència igual o superior a 6
mesos).

●

Certificació d’inexistència d’antecedents penals a Espanya amb traducció
jurada i degudament legalitzada.

●

Titulació acadèmica (o certificació del grau acadèmic) amb traducció jurada i
degudament legalitzada.
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En cas que l’estudiant s’hagi d’establir a Qatar acompanyat de la seva família, que
aporti, a més:
●

Certificat de matrimoni o certificat de naixement dels fills, degudament traduïts
i legalitzats (en un apartat posterior s’e xplica més extensament el
procediment per obtenir l'autorització de residència dels familiars de
l’estudiant).

Un cop se li hagi concedit la student visa, la universitat enviarà a l’estudiant un
correu electrònic amb el document, que s’ha d’imprimir per presentar-lo a les
autoritats a l’ arribada a l’aeroport.
El termini del procés per a la concessió del visat dura aproximadament 6 setmanes.
Entrada de l’estudiant a Qatar
Els estudiants i els seus familiars poden entrar al país obtenint un visat de visitant
que, en el cas de ciutadans espanyols, es pot sol·licitar directament a l’arribada a
Qatar.
No obstant això, s’ha de tenir en compte que la Universitat de Qatar no admet
estudiants sense la student visa. És a dir, els estudiants que només tinguin la tourist
visa no són acceptats per la UQ.
La figura del sponsor
És important ressenyar que el patrocinador o sponsor local es fa responsable de
l’estudiant i n’assumeix els deutes que pugui contraure en cas que aquest marxi del
país.
Per tant, gran part de les activitats que dugui a terme l’e studiant estranger establert
a Qatar necessitaran la conformitat prèvia de sponsor.
Per exemple, per abandonar Qatar, l’estudiant ha d’obtenir l’a nomenat exit permit
(permís de sortida), document que certifica que el patrocinador l’autoritza a sortir del
país. Els estudiants que arriben a Qatar no poden sortir del país sense haver
obtingut abans el permís de residència segellat i la targeta d’i dentificació. S’ha de
tenir en compte que la tramitació del permís de sortida dura almenys una setmana.
En cas de canvi de centre educatiu (i per tant, de sponsor), cal també realitzar un
procediment administratiu de transferència de sponsorització que haurà de comptar,
també, amb la conformitat del patrocinador original.
Etapa 2. Després de l’arribada al
país: “ residence permit”

Un cop efectuada l’entrada a Qatar, l’estudiant disposa d’un mes per obtenir el
corresponent residence permit (permís de residència) que consisteix en un segell
oficial estampat en el seu passaport amb el qual s’acredita que ha estat reconegut
com a resident al país per un període d’un 1 any, encara que també hi ha la
possibilitat d’expedició de permisos per períodes de 2 o de 3 anys.
El permís de residència deixarà de tenir validesa si l’estudiant ha estat fora de Qatar
durant més de sis mesos.
Inscripció al servei Metrash for Individuals
A l’efecte de dur a terme els tràmits posteriors, és recomanable inscriure’s en línia
en el servei Metrash for Individuals que proporciona el Ministeri de l’Interior. Un cop
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inscrit, l’e studiant rebrà en el seu telèfon mòbil els avisos i les notificacions
corresponents a les tramitacions que ha de portar a terme, circumstància que
contribueix a retallar notablement els terminis dels procediments administratius que
resten per completar.
Des d’aquest enllaç accediràs al web d’inscripció al servei.
Tràmits previs al “residence permit”
El patrocinador o sponsor és el responsable de formular la sol·licitud. No obstant
això, abans de presentar-la, l’estudiant haurà de fer tres gestions prèvies:
●

Obtenir un certificat de grup sanguini (en qualsevol hospital qatarià).

●

Obtenir el certificat d’avaluació mèdica.

A tal efecte cal adreçar-se a la Medical Comission Office, (ubicada a Al Muntazah
Street off E-Ring Road). També es possible adreçar-se a un dels tres hospitals
privats que estan autoritzats a realitzar l’avaluació esmentada:
●

Al Ahli Hospital

●

Doha Clinic Hospital

●

Al Emadi Hospital

En aquest enllaç trobaràs informació més detallada sobre el procés per obtenir el
certificat mèdic.
●

Realitzar el procés de presa d’empremtes digitals a través del CEID (Criminal
Evidences and Information Department).

En aquest enllaç trobaràs altres centres del Ministeri de l’Interior en els quals es pot
dur a terme aquest tràmit. També és possible efectuar la presa d’empremtes
digitalment en aquells centres on figuri l’expressió fingerprint service.
Presentació de la sol·licitud
Un cop realitzats aquests tràmits previs, el patrocinador haurà de sol·licitar el
residence permit en nom de l’estudiant, incorporant la documentació següent:
●

Imprès de sol·licitud emplenat.

●

Passaport de l’estudiant (amb una vigència mínima de 6 mesos).

●

Una fotografia de carnet de l’estudiant.

●

Certificat del grup sanguini de l’estudiant.

●

Resultats de l’avaluació mèdica i de la presa d’empremtes digitals (els
resultats seran remesos d’ofici pels organismes competents al Departament
d’Immigració).

●

Acreditar el pagament de les taxes corresponents.

En qualsevol cas, el patrocinador pot formular també la sol·licitud del permís de
residència de l’estudiant presencialment davant del Passport and Expatriates Affairs
Department del Ministeri de l’Interior (MOI).
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Trobaràs la informació per a la presentació física d’aquest tipus de sol·licitud davant
del Passport and Expatriates Affairs Department clicant en aquest enllaç.
Amb caràcter general, el termini de la tramitació serà de cinc setmanes a partir de la
data de l’examen mèdic.
Etapa 3. Després de l’expedició del El permís de residència permetrà als estudiants obtenir la targeta d’identitat
“residence permit”
d’estranger (Qatar ID card). Amb aquesta targeta l’estudiant podrà sol·licitar altres
documents útils per a la seva vida al país, com per exemple:
●

El permís de sortida del país (exit permit)

●

El permís de conducció permanent (permanent driver’s license)

●

El permís de licors (liquor permit)

●

La targeta mèdica (medical health card)

●

Registre de vehicle (car registration)

En aquest enllaç trobaràs les adreces dels centres del Ministeri de l’Interior on es
pot tramitar la Qatar ID card.

Autorització per
treballar per compte
propi
En matèria d’autoritzacions de residència i treball, l’òrgan competent a Qatar és el
Ministeri de l’Interior.
El procediment per accedir a una autorització de residència i treball per compte
propi és complex. En primer lloc, cal dir que els ciutadans estrangers que vulguin
residir i treballar per compte propi a Qatar hauran d’associar-se amb un empresari
qatarià (que tindrà la consideració de patrocinador o sponsor) que ha de tenir, amb
caràcter general, una participació en el negoci de, almenys, un 51%. No obstant
això, cal afegir que el capital estranger pot arribar al 100% de la participació en
determinades circumstàncies (s’ha de tenir present, entre d’altres paràmetres, el
sector d’activitat, la compatibilitat amb els plans de desenvolupament econòmic del
país, l’ús i la implantació de noves tecnologies, etc.).
El patrocinador (sponsor) haurà d’estar prèviament registrat al portal Hukoomi i serà
el responsable de formular la sol·licitud de visat de treball (work visa)
telemàticament i proporcionar tota la informació i documents que siguin requerits
(inclosos els d’identitat de l’empresa, passaport del treballador i pagament de les
taxes un cop aprovada la sol·licitud).
Per abandonar Qatar, el treballador haurà d’obtenir l’anomenat exit permit (permís
de sortida), document que certifica que el patrocinador l’autoritza a sortir del país.
Amb caràcter general, cal distingir tres etapes cronològiques en el procés d’obtenció
de l’autorització de residència i treball:
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●

Etapa 1. Abans de l’arribada a Qatar: work visa

●

Etapa 2. Després de l’arribada al país: residence permit

●

Etapa 3. Després de l’expedició del permís de residència: Qatar ID card

El responsable de la tramitació de la work visa és l’e mpresa qatariana que es vol
associar amb el treballador, empresa que actuarà com a patrocinadora o sponsor.
Des de Hukoomi, el portal web del Govern qatarià al qual s’accedeix clicant aquí, es
poden efectuar els tràmits més habituals per via electrònica.
En primer lloc, cal dir que el patrocinador, que haurà d’estar prèviament registrat al
portal Hukoomi, haurà de formular la sol·licitud de visat de treball (work visa)
telemàticament i proporcionar tota la informació i documents que siguin requerits
(inclosos els d’identitat de l’empresa, contracte mercantil de l’empresa amb el
treballador i pagament de les taxes un cop aprovada la sol·licitud).
Entre els documents que el treballador ha de fer arribar prèviament al seu sponsor
per tal que aquest pugui formular la sol·licitud, figuren:
●

Fotocòpia del passaport del treballador (amb una vigència igual o superior a 6
mesos).

●

Certificació d’inexistència d’antecedents penals a Espanya amb traducció
jurada i degudament legalitzada.

●

Si és el cas, titulació acadèmica (o certificació del grau acadèmic) amb
traducció jurada i degudament legalitzada.

En cas que el treballador s’hagi d’establir a Qatar acompanyat de la seva família,
caldrà presentar, a més:
●

El certificat de matrimoni o certificat de naixement dels fills, degudament
traduïts i legalitzats, (en un apartat posterior s’explica més extensament el
procediment per a l’obtenció de l'autorització de residència dels familiars del
treballador)

Un cop el patrocinador ha presentat la sol·licitud amb la documentació
corresponent, cal esperar la concessió de la work visa per part del Passports &
Immigration Department.
El termini del procés per a la concessió del visat dura aproximadament 6 setmanes.
Enllaç a la informació del portal Hukoomi sobre la work visa per a treballadors
patrocinats i accés a la sol·licitud telemàtica.
Entrada del treballador a Qatar
El treballador i els seus familiars poden entrar al país obtenint un visat de visitant
que, en el cas dels ciutadans espanyols, es pot sol·licitar directament a l’arribada a
Qatar.
La figura del patrocinador o “sponsor”
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És important ressenyar que el patrocinador local es fa responsable del treballador i
n’assumeix els deutes que pugui contraure en cas que aquest marxi del país.
Per tant, gran part de les activitats que dugui a terme el treballador estranger
establert a Qatar necessitaran la conformitat prèvia del patrocinador.
Per exemple, per abandonar Qatar, el treballador haurà d’obtenir l’anomenat exit
permit (permís de sortida), document que certifica que el patrocinador l’autoritza a
sortir del país.
Sense disposar d’una carta d’alliberament del patrocini, els treballadors hauran de
romandre un mínim de dos anys fora de Qatar abans de poder retornar al país per
treballar.
Etapa 2. Després de l’arribada al
país: “ residence permit”

Un cop efectuada l’entrada a Qatar, el treballador haurà d’o btenir el corresponent
residence permit (permís de residència), que consisteix en un segell oficial estampat
en el seu passaport amb el qual s’acredita que ha estat reconegut com a resident al
país per a un període d’un 1 any, encara que també hi ha la possibilitat d’expedició
de permisos per períodes de 2 o de 3 anys.
Inscripció al servei Metrash for Individuals
Als efectes d’efectuar els tràmits posteriors, és recomanable inscriure’s
telemàticament en el servei Metrash for Individuals, que proporciona el Ministeri de
l’Interior. Un cop inscrit, el treballador rebrà en el seu telèfon mòbil els avisos i les
notificacions corresponents a les tramitacions que ha de portar a terme,
circumstància que contribueix a retallar notablement els terminis dels procediments
administratius que resten per completar.
Des d’aquest enllaç accediràs a la web d’inscripció al servei.
Tràmits previs al “residence permit”
El patrocinador és el responsable de formular la sol·licitud. No obstant això, abans
de presentar-la, el treballador haurà de fer tres gestions prèvies:
●

Obtenir un certificat de grup sanguini (en qualsevol hospital qatarià).

●

Obtenir el certificat d’avaluació mèdica.

A tal efecte cal adreçar-se a la Medical Comission Office, (ubicada a Al Muntazah
Street off E-Ring Road). També es possible adreçar-se a un dels tres hospitals
privats que estan autoritzats a realitzar l’avaluació esmentada:
●

Al Ahli Hospital.

●

Doha Clinic Hospital.

●

Al Emadi Hospital.

En aquest enllaç trobaràs informació més detallada sobre el procés per obtenir el
certificat mèdic.
●

Realitzar el procés de presa d’empremtes digitals per mitjà del Criminal
Evidences and Information Department (CEID).
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Caldrà adreçar-se al Departament d’Empremtes del Ministeri de l’I nterior (CEID),
ubicat a Salwa Road off the Industrial Area flyover.
En aquest enllaç trobaràs altres centres del Ministeri de l’Interior en els quals es pot
realitzar. També és possible el procés de presa d’empremtes digitalment en aquells
centres on figuri l’expressió fingerprint service.
Presentació de la sol·licitud
Un cop realitzats aquests tràmits previs, el patrocinador haurà de sol·licitar el
residence permit en nom del treballador, incorporant-hi la documentació següent:
●

Imprès de sol·licitud emplenat.

●

Passaport del treballador (amb una vigència mínima de 6 mesos).

●

Una fotografia de carnet del treballador.

●

Certificat del grup sanguini del treballador.

●

Resultats de l’avaluació mèdica i de la presa d’empremtes digitals (els
resultats seran remesos d’ofici pels organismes competents al Departament
d’Immigració).

●

Acreditar el pagament de les taxes corresponents.

En aquest enllaç trobaràs informació addicional sobre el procediment i l’accés a la
sol·licitud en línia.
En qualsevol cas, el patrocinador pot formular també la sol·licitud del permís de
residència del treballador presencialment davant del Passport and Expatriates
Affairs Department del Ministeri de l’Interior (MOI).
Trobaràs la informació del Passport and Expatriates Affairs Department per a la
presentació física d’aquest tipus de sol·licitud clicant en aquest enllaç.
Durada del tràmit i vigència de l’a utorització
Amb caràcter general, el termini de la tramitació serà de sis setmanes. L’autorització
tindrà una validesa d’entre un i tres anys i s’acredita mitjançant l’estampació d’un
segell oficial en el passaport del treballador amb el qual s’acredita que ha estat
reconegut com a resident al Qatar.
Etapa 3. Després de l’expedició del El permís de residència permetrà als treballadors obtenir la targeta d’identitat
“residence permit”
d’estranger (Qatar ID card). Amb aquesta targeta el treballador podrà sol·licitar
altres documents útils per a la seva vida al país, com per exemple:
●

El permís de sortida del país (exit permit).

●

El permís de conducció permanent (permanent driver’s licence).

●

El permís de licors (liquor permit).

●

La targeta mèdica (medical health card).

●

Registre de vehicle (car registration).

En aquest enllaç trobaràs les adreces dels centres del Ministeri de l’Interior on es
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pot tramitar la Qatar ID card

Autorització per
treballar per compte
d'altri
En matèria d’autoritzacions de residència i treball, l’òrgan competent a Qatar és el
Ministeri de l’Interior.
El procediment per accedir a una autorització de residència i treball per compte
d’altri és complex. En primer lloc cal dir, que els ciutadans estrangers que vulguin
residir i treballar a Qatar han d’estar patrocinats per un empresari del país (sponsor)
amb qui hagin de signar el contracte laboral.
Amb caràcter general, cal distingir tres etapes cronològiques en el procés d’obtenció
de l’autorització de residència i treball:

Etapa 1. Abans de l’arribada a
Qatar: “work visa”

●

Etapa 1. Abans de l’arribada a Qatar: work visa

●

Etapa 2. Després de l’arribada al país: residence permit

●

Etapa 3. Després de l’expedició del permís de residència: Qatar ID card

El responsable de la tramitació de la work visa és l’e mpresa qatariana que vol
contractar el treballador, empresa que actuarà com a patrocinadora o sponsor.
Des de Hukoomi, el portal web del Govern qatarià, al qual s’accedeix clicant aquí,
es poden efectuar els tràmits més habituals per via electrònica.
En primer lloc, cal dir que el patrocinador, que haurà d’estar prèviament registrat al
portal Hukoomi, haurà de formular la sol·licitud de visat de treball (work visa)
telemàticament i proporcionar tota la informació i documents que siguin requerits
(inclosos els d’identitat de l’empresa, contracte mercantil de l’empresa amb el
treballador i pagament de les taxes un cop aprovada la sol·licitud).
Entre els documents que el treballador ha de fer arribar prèviament al seu sponsor
per tal que aquest pugui formular la sol·licitud, figuren:
●

Fotocòpia del passaport del treballador (amb una vigència igual o superior a 6
mesos).

●

Certificació d’inexistència d’antecedents penals a Espanya amb traducció
jurada i degudament legalitzada.

●

Titulació acadèmica (o certificació del grau acadèmic) amb traducció jurada i
degudament legalitzada.

En cas que el treballador s’hagi d’establir a Qatar acompanyat de la seva família,
caldrà presentar, a més:
●

El certificat de matrimoni o certificat de naixement dels fills, degudament
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traduïts i legalitzats, (en un apartat posterior s’explica més extensament el
procediment per a l’obtenció de l'autorització de residència dels familiars del
treballador)
Un cop el patrocinador ha presentat la sol·licitud amb la documentació
corresponent caldrà esperar la validació del Labour Department i la concessió de la
work visa per part del Passports & Immigration Department.
El termini del procés per a la concessió del visat dura aproximadament 6 setmanes.
Enllaç a la informació del portal Hukoomi sobre la work visa per a treballadors
patrocinats i accés a la sol·licitud telemàtica.
Entrada del treballador a Qatar
El treballador i els seus familiars poden entrar al país obtenint un visat de visitant
que, en el cas dels ciutadans espanyols, es pot sol·licitar directament a l’arribada a
Qatar.
La figura del patrocinador o “sponsor”
És important ressenyar que el patrocinador local es fa responsable del treballador i
n’assumeix els deutes que pugui contraure en cas que aquest marxi del país.
Per tant, gran part de les activitats que dugui a terme el treballador estranger
establert a Qatar necessitaran la conformitat prèvia del patrocinador.
Per exemple, per abandonar Qatar, el treballador haurà d’obtenir l’anomenat exit
permit (permís de sortida), document que certifica que el patrocinador l’autoritza a
sortir del país.
En cas de canvi d’empresa (i per tant, de patrocinador) caldrà també realitzar un
procediment administratiu de transferència del patrocini, que haurà de comptar,
també, amb la conformitat de l’o cupador original.
Sense disposar d’una carta d’alliberament del patrocini, els treballadors hauran de
romandre un mínim de dos anys fora de Qatar abans de poder retornar al país per
treballar.
Etapa 2. Després de l’arribada al
país: “ residence permit”

Un cop efectuada l’entrada a Qatar, el treballador haurà d’o btenir el corresponent
residence permit (permís de residència), que consisteix en un segell oficial estampat
en el seu passaport amb el qual s’acredita que ha estat reconegut com a resident al
país per a un període d’un 1 any, encara que també hi ha la possibilitat d’expedició
de permisos per períodes de 2 o de 3 anys.
Inscripció al servei Metrash for Individuals
Als efectes d’efectuar els tràmits posteriors, és recomanable inscriure’s
telemàticament en el servei Metrash for Individuals, que proporciona el Ministeri de
l’Interior. Un cop inscrit, el treballador rebrà en el seu telèfon mòbil els avisos i les
notificacions corresponents a les tramitacions que ha de portar a terme,
circumstància que contribueix a retallar notablement els terminis dels procediments
administratius que resten per completar.
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Des d’aquest enllaç accediràs a la web d’inscripció al servei.
Tràmits previs al “residence permit”
El patrocinador és el responsable de formular la sol·licitud. No obstant això, abans
de presentar-la, el treballador haurà de fer tres gestions prèvies:
●

Obtenir un certificat de grup sanguini (en qualsevol hospital qatarià).

●

Obtenir el certificat d’avaluació mèdica.

A tal efecte cal adreçar-se a la Medical Comission Office, (ubicada a Al Muntazah
Street off E-Ring Road). També es possible adreçar-se a un dels tres hospitals
privats que estan autoritzats a realitzar l’avaluació esmentada:
●

Doha Clinic Hospital.

●

Al Ahli Hospital.

● Al Emadi Hospital.
En aquest enllaç trobaràs informació més detallada sobre el procés per obtenir el
certificat mèdic.

●

Realitzar el procés de presa d’empremtes digitals per mitjà del Criminal
Evidences and Information Department (CEID).

Caldrà adreçar-se al Departament d’Empremtes del Ministeri de l’I nterior (CEID),
ubicat a Salwa Road off the Industrial Area flyover.
En aquest enllaç trobaràs altres centres del Ministeri de l’Interior en els quals es pot
realitzar. També és possible el procés de presa d’empremtes digitalment en aquells
centres on figuri l’expressió fingerprint service.
Presentació de la sol·licitud
Un cop realitzats aquests tràmits previs, el patrocinador haurà de sol·licitar el
residence permit en nom del treballador, incorporant-hi la documentació següent:
●

Imprès de sol·licitud emplenat.

●

Passaport del treballador (amb una vigència mínima de 6 mesos).

●

Una fotografia de carnet del treballador.

●

Certificat del grup sanguini del treballador.

●

Resultats de l’avaluació mèdica i de la presa d’empremtes digitals (els
resultats seran remesos d’ofici pels organismes competents al Departament
d’Immigració).

●

Acreditar el pagament de les taxes corresponents.

En aquest enllaç trobaràs informació addicional sobre el procediment i l’accés a la
sol·licitud en línia.
En qualsevol cas, el patrocinador pot formular també la sol·licitud del permís de
residència del treballador presencialment davant del Passport and Expatriates
Affairs Department del Ministeri de l’Interior (MOI).
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Trobaràs la informació del Passport and Expatriates Affairs Department per a la
presentació física d’aquest tipus de sol·licitud clicant en aquest enllaç.
Durada del tràmit i vigència de l’a utorització
Amb caràcter general, el termini de la tramitació serà de sis setmanes. L’autorització
tindrà una validesa d’entre un i tres anys i s’acredita mitjançant l’estampació d’un
segell oficial en el passaport del treballador amb el qual s’acredita que ha estat
reconegut com a resident a l’Estat de Qatar.
Etapa 3. Després de l’expedició del El permís de residència permetrà als treballadors obtenir la targeta d’identitat
“residence permit”
d’estranger (Qatar ID card). Amb aquesta targeta el treballador podrà sol·licitar
altres documents útils per a la seva vida al país, com per exemple:
●

El permís de sortida del país (exit permit).

●

El permís de conducció permanent (permanent driver’s licence).

●

El permís de licors (liquor permit).

●

La targeta mèdica (medical health card).

●

Registre de vehicle (car registration).

En aquest enllaç trobaràs les adreces dels centres del Ministeri de l’Interior on es
pot tramitar la Qatar ID card.
Visat per activitat de curta durada: "business visa”
Aquest tipus de visat està previst per persones estrangeres que viatgin a Qatar per
negocis o hagin signat un contracte de treball de curta durada amb una empresa o
institució radicada a Qatar. Són aquestes empreses o institucions les responsables
de formular les corresponents sol·licituds per avançat. Les que disposin d’una
autorització específica podran formular la sol·licitud via telemàtica.
És recomanable que, en el moment de l’entrada a Qatar, els treballadors disposin
dels documents acreditatius del motiu del viatge (com per exemple, la carta de
l’empresa qatariana. El visat tindrà una validesa d’un mes, però pot ser prorrogat
dos mesos addicionals (en total, el visat pot tenir una validesa de 3 mesos com a
màxim).
Per obtenir una informació més detallada sobre el procediment (taxes aplicables) i
accedir al formulari de sol·licitud (físic o en línia) pots clicar aquestenllaç.

Autorització per residir
sense treballar
Hi ha diversos tipus de visats per a persones que volen establir-se a Qatar sense
realitzar una activitat laboral o professional.
Visat per a inversors (investor
La sol·licitud es presenta en el General Directorate of Passport and Expatriates
residence visa) o per a propietaris Affairs Department del Ministeri de l’ Interior (MOI)
de béns immobles (real estate
ownervisa)
Cal presentar:
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●

Còpia vàlida de passaport (amb una validesa mínima de 6 mesos).

●

Carta de l’autoritat qatariana que estigui relacionada amb la inversió que s’ha
de portar a terme.

●

Certificació d’inexistència d’antecedents penals de l’inversor a Espanya amb
traducció jurada i degudament legalitzada.

●

Acreditació d’haver passat l’examen mèdic corresponent fora del país d’acord
amb els procediments establerts per les autoritats competents.

●

Fer el pagament de les taxes del procediment.

Per a inversors: obtindràs una informació més detallada clicant en aquest enllaç.
Per a propietaris de béns immobles: obtindràs una informació més detallada clicant
en aquest enllaç.
Autorització de residència per a
familiars

Cada un dels membres de la família del treballador estranger, inclosos els infants,
ha d’obtenir un visat de residència familiar. Els treballadors que tinguin una
retribució igual o superior a 7.000 QR (rial qatarià) al mes podran patrocinar les
sol·licituds de family residence visa, que seran formulades pel mateix treballador en
cas que aquest ja sigui titular d’un residence permit a Qatar.
Cal presentar, entre d’altres documents:
●

certificat de matrimoni o certificat de naixement degudament legalitzats,

●

certificat salarial emès per l’ocupador,

●

carta de “no objecció”, també de l’ocupador.

En cas que els familiars entrin al país amb el treballador (és a dir, sense que aquest
sigui encara titular d’un residence permit, el patrocini inicial correspondrà a
l’empresa que contracta el treballador. Un cop el treballador hagi obtingut el seu
residence permit caldrà sol·licitar la transferència de sponsor (de l’empresa al
treballador) en relació amb els membres de la seva família.
Per accedir a la informació del portal Hukoomi sobre l’a utorització de residència de
familiars de treballadors estrangers amb work visa clica en aquest enllaç.
Cal saber que les dones que disposen d’autorització de residència com a familiar
del treballador poden registrar-se per treballar sense necessitat d’obtenir una
autorització de treball independent.

Identificació com a
estranger
Un cop tens el permís de residència, t’expedeixen una targeta d’i dentificació (ID
card) de Qatar, com a part del procés de sol·licitud. La validesa de la targeta està
condicionada al teu permís de residència.
L’obtenció de la ID card és necessària per obtenir els documents següents:
●

El permís de sortida del país (exit permit)
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●

El permís de conducció permanent (permanent driver’s licence)

●

El permís de licors (liquor permit)

●

La targeta mèdica (medical health card)

●

Registre de vehicle (car registration)

En aquestenllaç trobaràs les adreces dels centres del Ministeri de l’Interior on es
pot tramitar la ID card.
La documentació que s’ha de presentar per obtenir la targeta d’i dentificació és:
●

Passaport.

●

Fotografia en color.

●

Certificat del teu grup sanguini.
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