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Informació general

Informació sobre el país

Dades Bàsiques
Govern

enllaç.

Principals ciutats

Bern (Berna, capital de la Confederació), Basel (Basilea), Genève (Ginebra),
Lausanne (Lausana), Zürich (Zurich).

Idiomes i moneda

Idiomes: Alemany, francès, italià i retoromànic.
Moneda: Franc suís. 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
Suïssa és un república federal parlamentària de dret creada per la progressiva
agregació de cantons o regions. La Constitució de 1848 va establir el pas d'una
confederació a un estat federal en què els cantons gaudeixen d'una gran sobirania.
El 1874 es va redactar una nova constitució, a la qual s'hi van incloure algunes
modificacions l'any 1999 que van entrar en vigor l'any 2000, i que segueix vigent des
d'aleshores. Suïssa té un sistema polític basat en la divisió dels poders: executiu,
legislatiu i judicial.
Consell Federal i Cap d'Estat El Consell Federal (Govern suís) exerceix el poder
executiu. Està format per set consellers federals (ministres) i cadascun assumeix la
responsabilitat de la gestió d'un departament federal (ministeris). El president de la
Confederació i cap d'estat és nomenat per l'Assemblea Federal per un termini d'un
any, segons un principi de rotació entre els consellers federals. Té poques
competències atès que té funcions honorífiques. El Consell Federal és elegit cada
quatre anys per l'Assemblea Federal.
Consell Nacional i Consell dels Estats El Parlament, o Assemblea Federal, està
format per dues Cambres, l'anomenat Consell Nacional i l’anomenat Consell dels
Estats. Els seus membres són elegits per quatre anys. Consell Nacional (Nationalrat
o Conseil National). Està compost per 200 membres elegits per un sistema
proporcional. Els cantons i els semicantons tenen garantit un mínim d'un
representant amb independència de la seva població. Consell dels Estats (Ständerat
o Conseil des Etats). Es compon de 2 diputats per cada un dels 20 cantons i un per
cada un dels 6 semicantons. L'elecció es fa pel sistema majoritari.
Una característica fonamental del model polític suís és el freqüent ús del
referèndum. Se’n diferencien dos tipus:
●

Referèndum obligatori: totes les modificacions constitucionals aprovades pel
Parlament requereixen el beneplàcit popular. A més dels tràmits
constitucionals, tota adhesió de Suïssa a organitzacions internacionals com
l'ONU o la Unió Europea exigeix el consentiment del poble.
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Referèndum facultatiu: l'electorat suís pot sol·licitar una votació pública reunint
50.000 signatures en un termini de 100 dies, i d'aquesta manera pot anul•lar
una llei ratificada pel Parlament Federal.

Existeix la possibilitat de legislar per iniciativa legislativa popular. Tot ciutadà amb
dret a vot pot sol•licitar una modificació constitucional o un article suplementari a la
constitució federal, entre d’altres. Per fer-ho, s’han de reunir 100.000 signatures
vàlides en un termini de 18 mesos.
Organització territorial

Dades facilitades per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea.
Suïssa és una confederació de 26 estats, denominats cantons, dels quals tres estan
dividits en semicantons amb finalitats administratives. Els cantons i semicantons són
els següents: Aargau, Appenzell Ausser-Rhoden (semicantó), Appenzell InnerRhoden (semicantó) , Basilea-Camp (semicantó), Basilea-Ciutat (semicantó), Berna,
Friburg, Ginebra, Glarus, Grisons, Jura, Lucerna (Luzern), Neuchâtel, Nidwalden
(semicantó) , Obwalden (semicantó) , Sankt Gallen, Schaffhausen, Schwyz,
Solothurn (Soleure), Thurgau, Ticino, Uri, Valais, Vaud, Zug i Zuric.
Entre tots els cantons hi ha un total de 2.889 municipis. Cada cantó té la seva pròpia
constitució, poder legislatiu, govern i corts. Els cantons gaudeixen d'una gran
sobirania: tenen competències en tot allò que no exclogui la Constitució federal i
exerceixen tots els drets que no han estat delegats expressament al poder federal.
Les competències exclusives de la Confederació són les relacions exteriors amb els
estats (tractats, declaracions i signatura d'acords de pau, etc.), defensa nacional,
abastament de blat, control de les duanes, correus i emissió de bitllets de banc i
moneda, etc. Les competències compartides són principalment les que han estat
atribuïdes per la restitució de la Confederació als cantons de part dels seus poders
legislatius o bé perquè la Confederació no legisli i deixi als cantons la possibilitat de
completar la legislació, si cal. Finalment, les competències exclusives dels cantons
són l'organització de les institucions cantonals i comunals en la mesura que no
entrin en contradicció amb els principis fonamentals de l'estat central, l'organització
dels serveis públics i l'Administració, el manteniment de l'ordre, l'assistència pública,
etc.

Relacions Internacionals

Dades facilitades per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea.
Suïssa acull seus de moltes organitzacions internacionals com ara les Nacions
Unides, l'Organització Mundial del Comerç (OMC), el Comitè Internacional de la
Creu Roja (CICR), l'Organització Mundial de la Salut (OMS), l'Organització
Internacional del Treball (OIT), l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als
Refugiats (ACNUR) i el Centre Europeu de Recerca Nuclear (CERN).

Indicadors
socioeconòmics
Població total

Any

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

2012

2013

2014

2015
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8.089.346

8.188.649

8.286.976

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

Any

2002

2007

2012

En xifres absolutes

186.125

344.872

382.267

Percentatge sobre la població*

2,55 %

4,57 %

4,78 %

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

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

Any

2012

2013

2014

2015

Import

83.164 $

84.658 $

85.815 $

80.945 $

Taxa d'atur

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

Any

2010

2011

2012

2013

2014

Percentatge

4,5 %

4,0 %

4,2 %

4,4 %

4,5 %

Producte Interior Brut

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

Any

2012

En xifres
absolutes*

655.054.050.621 $

Creixement
percentual*

1,05 %

2013

2014

2015

684.835.03 702.705.54 670.789.9
4.384 $
4.909 $
28.810 $
1,78%

2,00%

0,84%
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Impacte dels sectors
productius en el
PIB**
Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

1%

26 %

73 %

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

1%

26 %

73 %

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

1%

26 %

74 %

Agr.(1)

Ind.(2)

Serv.(3)

1%

26 %

74 %

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

Temps mitjà per a iniciar un
negoci
Any

2011

●

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

●

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

●

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

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

2012

2013

2014

2015

2016
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18

10

10

Informació general

Entitats de representació i acolliment

Ambaixades

Ambaixada d'Espanya a Berna
●

●

10

Ubicació i contacte
Pàgina web

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

Pàgina web

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

Ubicació i contacte

●

Pàgina web

A Ginebra:Demarcació Consular
●

Ubicació i contacte

●

Pàgina web

A Zuric:Demarcació Consular
●

Ubicació i contacte

●

Pàgina web

Consolat de Suïssa a Barcelona
●

Formulari de contacte

●

Pàgina web

Serveis del Consolat: La representació consular de la Confederació Suïssa a
Barcelona informa a través de la seva pàgina web, dels tràmits habituals d’interès
general. Conté igualment informació detallada sobre l’expedició de visats .

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

●

Ubicació i contacte

●

Pàgina web

La Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a França i Suïssa té
assignades com a principals funcions coordinar l'acció del Govern a Suïssa, la
projecció internacional de Catalunya en el seu àmbit territorial i la coordinació de les
oficines sectorials.
ACCIÓ Agència per la
competitivitat de l'empresa

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 Stuttgart (Àmbit d'actuació: Alemanya, Àustria i Suïssa)
●

Ubicació i contacte

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

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

Postfach 207, 4132 Birsfelden

●

cnbasilea@gmail.com
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Amics Catalans de Berna
●

Postfach 5118, 3001 Bern

●

presidencia@catalansdeberna.ch

Casa nostra de Baden-Wettingen, Grup Montseny
●

Postfach 42, 5430 Wettingen

●

grupmontseny@hotmail.com

Centre Català de Lausana
●

Rue de Genève 89, 91, 1004 Lausanne

●

cclg@catalansasuissa.org

●

Pàgina web

●

Enllaç directe a informació d'interès per a nouvinguts

Casal Català de Zuric

Catalans al món

●

Postfach 1174, 8038 Züric-Wollishofen

●

cczuric@gmail.com

●

Pàgina web

●

Enllaç directe a informació d'interès per a nouvinguts

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

Basel

●

Bern

●

Fribourg

●

Geneve

●

Lausanne

●

Lugano

●

Neuchatel

●

Zurich

Informació sobre
tràmits

Validesa de documents i títols

Canvi del permís de
conduir

El permís de conduir espanyol es pot bescanviar a Suïssa. Per fer-lo, has d’anar a
l’oficina de Trànsit (Strassenverkehrsamt) corresponent al teu cantó de residència.
Pots consultar quin et correspon aquí.
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Pel bescanvi, l’interessat ha de presentar tot un seguit de documentació que pot
variar segons el cantó del que es tracti (pots consultar una llista de cantons i l’enllaç
a la corresponent oficina de Trànsit aquí).
Pel bescanvi, l’interessat disposa de 12 mesos de temps des del moment en què
arribi al país, tret que es tracti d’un conductor professional en què haurà de
demanar-ho immediatament. Cal tenir en compte que si no es fa el bescanvi dintre
del termini establert, el permís de conduir espanyol deixa de ser vàlid i l’interessat
haurà de passar pel mateix procés que un suís i aprovar els corresponents exàmens
teòric i pràctic.
Permís internacional de conducció Mentre no sigui efectiu el bescanvi del permís de conduir, es pot utilitzar el permís
internacional de conduir. En aquest sentit, tant Espanya com Suïssa han subscrit el
Conveni Internacional de Ginebra de 19 de setembre de 1949 i, en
conseqüència, Suïssa admet el permís internacional de conducció ( enllaç a les
seves principals característiques) expedit a Espanya. Cal tenir en compte,
tanmateix, que el permís internacional és una traducció del permís de conduir
nacional i no el substitueix, per la qual cosa es recomana portar-los tots dos.
A l'Estat espanyol, poden obtenir aquest permís internacional les persones titulars
d’un permís de conducció vigent, sol·licitant-ho a les Direccions Provincials de la
Direcció General de Trànsit (DGT).
El permís internacional de conducció té una validesa màxima d’un any.
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