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Informació general

Informació sobre el país

Dades Bàsiques
Govern

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

Principals ciutats

Washington, DC (capital federal), Nova York , Los Angeles , Chicago , Houston ,
Philadelphia , Phoenix , San Antonio , San Diego , Dallas .

Idiomes i moneda

Idiomes: Anglès.
Moneda:
Dòlar nord-americà. Et recomanem que verifiquis el tipus de canvi amb l'euro (a títol
orientatiu, pots trobar informació clicant aquí ).

Estructura política

Dades facilitades per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea
La llei suprema del país és la Constitució dels Estats Units. Redactada el 1787, va
ser ratificada el 1788 per dos terços dels estats i va entrar en vigor el 1789. L'elecció
del president i el vicepresident és indirecta. El mandat és de quatre anys i l'esmena
22 (1951) limita el càrrec presidencial a dos mandats. La branca executiva del
Govern comprèn 14 departaments: estat, tresor, defensa, justícia, interior,
agricultura, comerç, treball, salut i serveis socials, educació, habitatge i
desenvolupament urbà, transport, energia i assumptes d'excombatents.
Tots els poders legislatius atorgats per la Constitució a l'article primer els exerceix el
Congrés dels Estats Units, que es compon de dues cambres, el Senat i la Cambra
de Representants. El Senat té 100 membres, dos per cada estat federat. Els
diferents estats, sobre la base de la seva població segons el cens més recent,
elegeixen els 435 membres de la Cambra de Representants, nomenats per a un
període de dos anys, mentre que els senadors ho són per a sis anys; cada dos anys
s'elegeixen els 435 membres de la Cambra i un terç dels senadors.

Organització territorial

Dades facilitades per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea
La Constitució dels Estats Units estipula un sistema federal, en el qual els estats
federats mantenen certs poders que no exerceix el Govern nacional i no
assumeixen competències relatives a relacions internacionals o activitats fiscals;
tampoc no poden encunyar moneda, recaptar impostos sobre el comerç interestatal
o restringir el moviment de persones pels seus límits territorials.
Els 50 estats que formen la federació són Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas,
California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois,
Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts,
Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New
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Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota,
Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South
Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia,
Wisconsin, Wyoming. 1 districte: districte de Columbia.
Gairebé tots els estats es divideixen en unitats territorials anomenades comtats
(3.043). En àrees molt poblades, les "comunitats" s'organitzen en municipis, que
inclouen ciutats, pobles i districtes.

Indicadors
socioeconòmics
Població total

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

Any

2012

2013

2014

2015

Nombre

314.102.623

316.427.395

318.907.401

321.418.820

Migració neta

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

Any

2002

2007

2012

En xifres absolutes

5.149.157

5.070.253

5.007.887

Percentatge sobre la població*

1,79 %

1,68 %

1,59 %

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

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

Any

2011

2012

2013

2014

2015

Import

49.782 $

51.433 $

52.749 $

54.540 $

56.116 $

Taxa d'atur

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

Any

2010

2011

2012

2013

2014
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9,7 %

Producte Interior Brut

9,0 %

8,2 %

7,4 %

6,2 %

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

Any
En xifres absolutes*

08 de gener de 2023

2012

2013

2014

2015

16.155.255.000.000 $ 16.691.517.000.000 $ 17.393.103.000.000 $ 18.036.648.000.000 $

Creixement percentual*

2,22%

1,68%

2,37%

2,60%

* Enllaços a dades comparatives del Banc Mundial. ** “ND” significa “no disponible”.
Temps mitjà per a iniciar un
negoci

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

Any

2012

2013

2014

2015

2016

Dies

5

6,2

5,6

5,6

5,6

Informació general

Entitats de representació i acolliment

Ambaixades

Ambaixada d'Espanya a Washington
●

Pàgina web

Ambaixada dels Estats Units a Espanya
L'ambaixada, com a representació oficial d'Estats Units, abasta amb les seves
activitats tots els temes relacionats amb la diplomàcia entre ambdós governs.
●

Pàgina web

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

Ubicació i contacte

●

Pàgina web

A Chicago:Demarcació consular
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A Houston:Demarcació consular
●

Ubicació i contacte

●

Pàgina web

A Los Angeles:Demarcació consular
●

Ubicació i contacte

●

Pàgina web

A Miami:Demarcació consular
●

Ubicació i contacte

●

Pàgina web

A Nova York:Demarcació consular
●

Ubicació i contacte

●

Pàgina web

A San Francisco:Demarcació consular
●

Ubicació i contacte

●

Pàgina web

A Washington DC:Demarcació consular
●

Ubicació i contacte

●

Pàgina web

A San Juan de Puerto Rico:Demarcació consular
●

Ubicació i contacte

●

Pàgina web

Consolat General dels Estats Units a Barcelona
●

Pàgina web

Serveis del Consolat: la representació consular dels Estats Units d'Amèrica a
Barcelona, a través de la seva pàgina web informa de les adreces de correu
electrònic disponibles per efectuar fer consulta. S'ha de tenir en compte que en
aquest Consolat no s'expedeixen visats, sinó que ho fa la Secció de Visats de
l'Ambaixada dels EUA a Madrid. També ofereix informació de caràcter general, tant
des de la seva pàgina web com des de les diferents xarxes socials.
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Oficines públiques
catalanes
Dades facilitades per la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea
Delegació del Govern de la
El Govern de Catalunya disposa d'una xarxa de delegacions a l'exterior per
Generalitat de Catalunya als Estats intensificar la presència de Catalunya al món i per estrènyer els vincles amb països
Units, Mèxic i Canadà
estratègics. A més, tenen la funció d'agrupar en un sol espai les oficines sectorials
del Govern en el país on actuen, per tal de racionalitzar i d'intensificar les relacions
amb l'estat estranger.
Oficina Central a Washington DC
●

Pàgina web

●

Ubicació i contacte

Oficina a Nova York
●

Pàgina web

●

Ubicació i contacte

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

Les plataformes empresarials d'ACCIÓ faciliten el procés d'implantació d'empreses
en els mercats internacionals, amb el menor temps i despeses possibles. Trobaràs
tota la informació pel que fa als serveis que ofereixen en aquest enllaç.
Oficina d’ACCIÓ a Nova York (Àmbit d’actuació: costa est dels EUA)
●

Ubicació i contacte

Oficina d’ACCIÓ a Miami (Àmbit d’actuació: sud dels EUA, Amèrica Central i
Carib)
●

Ubicació i contacte

Oficina d’ACCIÓ a Washington DC
●

Ubicació i contacte

Oficina d’ACCIÓ a Silicon Valley (Àmbit d’actuació: costa oest dels EUA)
●

Ubicació i contacte

Oficina d’ACCIÓ a Boston
●

Ubicació i contacte
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Les oficines de l'Institut Ramon Llull tenen per objectiu projectar la llengua i la
cultura catalanes a l'exterior. Institut Ramon Llull
Oficina de l'Institut Ramon Llull a Nova York
●

Agència Catalana de Turisme a
Nord-Amèrica

Pàgina web

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

Ubicació i contacte

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

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

El Segundo, Los Angeles CA

●

info@casalcatalalosangeles.org

●

Pàgina web

Institut Català d'Amèrica
●

Grand Central Station, P.O. Box 1904, 10163-1904 New York NY

●

catalanInstituteofAmerica@ciofa.org

●

Pàgina web

Casal Català de Minessota
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●

Edina, MN

●

casalcatalamn@gmail.com

●

Pàgina web
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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 dels Estats Units d'Amèrica:
●

Atlanta

●

Baltimore

●

Belfast

●

Boston

●

Buffalo

●

Chicago

●

Cleveland

●

Connecticut

●

Dallas

●

Davis

●

Denver

●

Detroit

●

Hawaii

●

Houston

●

Kentucky

●

Las vegas

●

Los Angeles

●

Miami

●

Minnesota

●

New Orleans

●

Nova York
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Oklahoma

●

Orlando

●

Philadelphia

●

Phoenix

●

Portland

●

Providence

●

San Diego

●

San Francisco

●

Sarasota

●

Seattle

●

Silicon Valley

●

Tampa

●

Utah

●

Washington

●

Wisconsin
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Informació sobre
tràmits

Validesa de documents i títols

Canvi del permís de
conduir

El permís de conducció espanyol NO és pot bescanviar als Estats Units, ja que no hi
ha signat un conveni en aquest sentit. En conseqüència, cal obtenir un permís de
conducció autòcton.
●

La competència en l'expedició dels permisos de conduir als Estats Units
pertany als estats i no pas al Govern federal, per la qual cosa el més
convenient és posar-se en contacte abans amb el Department of Motor
Vehicles (DMS) de l'estat a on va a residir per conèixer quins són els requisits i
cóm és el tràmit per obtenir un permís de conduir propi d'aquell estat. Es pot
trobar una llista d'aquests organismes aquí .

Un cop que s'ha obtingut el permís de conduir d'un estat, aquest permís us habilita
per conduir per tots els Estats Units. Cal tenir en compte, però, que les normes de
circulació varien d'un estat a l'altre, i és responsabilitat del conductor conèixer les
que s'apliquen a l'estat per on condueix.
Per a estades temporals, es pot fer servir el permís internacional de conduir
(especialment per conduir cotxes de lloguer), ja que tant Espanya com els Estats
Units han subscrit el Conveni Internacional de Ginebra de 19 de setembre de 1949 i,
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en conseqüència, els Estats Units admeten el permís internacional de conducció
(enllaç a les principals característiques) expedit a Espanya. Cal tenir en compte,
tanmateix, que el permís internacional és una traducció del permís de conduir
nacional i no el substitueix, per la qual cosa es recomana portar-los tots dos en cas
de viatjar als Estats Units i no conduir només amb el permís internacional, ja que les
autoritats nord-americanes poden exigir la presentació del permís de conduir original
a més del permís internacional.
Tramitació del permís internacional: a l'Estat espanyol, poden obtenir aquest
permís internacional les persones titulars d'un permís de conducció vigent i poden
sol·licitar-lo a les direccions provincials de la Direcció General de Trànsit (DGT).
Aquest tràmit s'inicia presentant:
●

L' imprès de sol·licitud ..

●

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

●

Una fotografia actualitzada de 32 per 28 mil·límetres, 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.

Homologació de títols
Als EUA no existeix cap organisme públic d'àmbit federal ni estatal que homologui o
convalidi, amb caràcter general, títols acadèmics estrangers.
Tampoc no existeix cap regulació genèrica d'aquesta pràctica. La normativa existent
actualment 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.
Cal tenir en compte que, tot i haver-hi aproximadament una cinquantena de camps
professionals regulats, no per a tots està habilitada la possibilitat d'acreditar
competències ni tampoc per a tots hi ha procediments d'homologació o
reconeixement de titulacions expedides fora dels EUA.
Per als casos en què l'homologació sigui procedent i necessària, aquesta és una
funció que duen a terme les agències independents de certificació i acreditació.
Aquestes agències, que solen operar a nivell federal, tradueixen, avaluen i
comparen l'historial acadèmic de la persona estrangera amb l'estàndard acadèmic
nord-americà, i emeten informes d'equivalència (credential report), que són
reconeguts tant per institucions educatives com per empreses, agències d'ocupació
o col·legis professionals.
El Departament d'Educació federal ofereix informació sobre aquest procediment a la
seva pàgina web (enllaç al document informatiu). Així mateix, es remet a dues
associacions d'agències de certificació i acreditació:
●

National Association of Credential Evaluation Services (NACES) .

●

Association of International Credentials Evaluators (AICE).
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Important! La convalidació de coneixements acadèmics assolits a l'estranger a
efectes únicament educatius és un tràmit que es pot realitzar a l'oficina
d'admissions internacionals del centre educatiu on es pretenguin realitzar els
estudis.
Trobaràs informació global a la Xarxa del Estats Units per a la Informació de
l'Educació (US Network for Education Information USNEI ), gestionada pel
Departament d'Educació.

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

●

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

●

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

●

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

●

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

●

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

●

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

●

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

Tipus de document

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

●

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

●

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

Òrgan o entitat que
efectua el
reconeixement previ de
signatura

Més informació, òrgan competent i contacte

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

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

Títols i Certificacions
acadèmiques oficials no
universitaris.

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

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

Ministeri d’Hisenda i
Administracions
Públiques

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

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

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

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

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

93 486 61 83 ó 93 486 61 84

●

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

●

A Catalunya:
Oficina de la Gerència Territorial del Ministeri de Jusiticia
● C/ de Garcilaso, 123, 08018 Barcelona, 08027 Barcelona,
(
enllaç a la
localització de l'oficina).
La sol·licitud es pot formular presencialment o per correu postal (enllaços a
pàgines web del Ministeri de Justícia sobre aquests tràmits). En ambdós casos, cal
presentar el document original que es vulgui postil·lar.
Important! Els documents judicials emesos per l’ Audiència Nacional o pel Tribunal
Suprem no segueixen aquest procediment, sinó que són postil·lats a la mateixa seu
de l’òrgan judicial de què es tracti:
Audiència Nacional
● C/ de Prim, 12; 28004 Madrid
● 91 308 26 39
Tribunal Supremo
● Pl. de la Villa de París, s/n; 28004 Madrid
● 91 397 10 00
2. Documents notarials

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

93 317 48 00

●

info@catalunya.notariado.org

● Pàg. web
3. Documents administratius

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

Traducció jurada de
documents
Cal saber que la traducció jurada ha d'estar feta per un traductor o intèrpret jurat
nomenat per l'organisme que determini la legislació de cada estat, per tal que el
document oficial traduït tingui efectivitat legal a l'organisme de destinació.
Als EUA no existeixen els traductors jurats com a tals, quan es necessita traduir un
document per presentar-lo davant d'un organisme públic, aquesta traducció, la pot
fer qualsevol persona, l'únic requisit, perquè tingui efectivitat, és que l'ha de registrar
un notari públic.
Els notaris públics als EUA estan facultats per administrar juraments i fer
reconeixements, entre d'altres. El Departament del Tresor de cada estat és l'òrgan
que els nomena. Es pot trobar informació orientativa a la pàgina web del
Departament del Tresor de l'estat de Nova Jersey
A Espanya, el cònsol general a Madrid actua com a notari públic. Els documents
dels quals dóna fe, només poden tenir efectes legals als EUA. Es necessita cita
prèvia per fer el tràmit de manera presencial.

Informació sobre
tràmits

Escolarització i sanitat

Escolarització
obligatòria

L' organització de l'educació als EUA té com principal element l'alt nivell de
descentralització, basat en la Constitució federal, que reserva el poder de l'educació
als estats. És per això que cada estat té el seu propi departament d'educació, el
qual té assignades les funcions següents:
●

Finançar l'educació pública a tots els nivells.

●

Supervisar i orientar els consells escolar locals.

●

Configurar els plans d'estudis, els textos, les normes i les avaluacions de les
etapes de primària a secundària.

●

Concedir títols als mestres i personal educatiu.

●

Supervisar l'educació especial adreçada a adults, discapacitats, etc.

●

Elegir i nomenar els membres de les juntes directives de les institucions
d'educació superior pública.

No existeix el que es podria anomenar una llei general o llei marc, però sí una gran
varietat de lleis federals, estatals i locals, sentències judicials i reglaments que
defineixen els aspectes del sistema educatiu descentralitzat. Tanmateix, hi ha
normes i polítiques que són adoptades per associacions educatives, escoles
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individuals i institucions que, sovint tenen personalitat jurídica pròpia en matèria
d'educació.
No es pot perdre de vista el paper de les associacions no governamentals, amb un
alt grau d'implicació en qüestions rellevants i que exerceixen la funció de
representació de grups de ciutadans, organitzacions professionals i tècniques, així
com altres associacions involucrades en l'educació primària i secundària davant les
administracions.
El Govern federal exerceix el lideratge pel que fa a:
●

Promocionar les polítiques educatives.

●

Administrar programes d'assistència federal assignats pel Congrés.

●

Fer complir les lleis educatives.

●

Proporcionar informació i estadístiques sobre l'educació a nivell nacional.

●

Proporcionar coneixements tècnics al Departament d'Estat, de Seguretat
Nacional, agències federals i a l'Oficina Executiva del President relacionats
amb l'educació.

L' estructura del sistema educatiu segueix el següent patró i es compon de 5 etapes:
●

Early chilhood education o educació preescolar: 3 a 4 anys d'edat.

●

Elementary school o escola primària: del 1er al 6è grau, de 5 a 10 anys d'edat.

●

Middle school o escola de grau mitjà: del 7è al 9è grau, d'11 a 14 anys d'edat.

●

High school o escola secundària: del 10è al 12è grau, de 14 a 17 anys d'edat.

●

Postsecondary education o educació superior: a partir dels 18.

Aquesta distribució és orientativa, ja que pot variar segons l'estat, tot i que el conjunt
de les etapes escolars obligatòries (primària, grau mitjà i secundària) ha de ser
necessàriament de 12 graus.
L'escolarització obligatòria és gratuïta si es cursa en escoles públiques.
Trobaràs més informació a la Xarxa del Estats Units per a la Informació de
l'Educació (US Network for Education Information [ USNEI ]), promoguda pel
Departament d'Educació. Aquesta pàgina web informa detalladament pel que fa a:
●

Institucions i programes educatius.

●

Accés dels estudiants internacionals a les escoles de primària, secundària i
educació superior. Aquestes escoles han d'estar degudament acreditades pel
Departament d'Educació dels EUA per acollir estudiants estrangers.

●

Accés a les bases de dades per localitzar les escoles públiques i d'educació
superior acreditades.

Cobertura sanitària
L'assistència sanitària als Estats Units és dual, ja que està repartida entre els
sectors públic i privat. Tanmateix, i a diferència d'un gran nombre de països a on el
sector públic de la sanitat és el majoritari, aquí ho és el privat, ja que més o menys
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el 70% de la població obté la seva assegurança mèdica del mercat privat. Aquesta
assegurança acostuma a ser contractada pel mateix ocupador, tot i que la legislació
no l'obliga a proporcionar-la, però sí que ofereix avantatges tributaris als ocupadors
que així ho facin. Els costos són compartits per l'ocupador i el treballador.
Així doncs, tot i que els Estats Units no tenen un sistema públic nacional de salut tal
com el coneixem a Europa, el Govern federal, a través del Departament de Salud i
Serveis Socials ( Health and Human Services Department , HSS) proveeix
directament serveis sanitaris al personal militar, els excombatents amb discapacitats
causades pel seu servei, la població nativa americana (indis, entre d'altres) i la
població reclusa. També s'encarrega de les persones grans i dels pobres mitjançant
els programes Medicare , Medicaid i SCHIP.
●

Medicare : mitjançant aquest programa (se'n poden consultar les
característiques aquí ), el Govern federal proporciona una assegurança
mèdica a tots els estatunidencs més grans de 65 anys o que pateixin
d'insuficiència renal permanent o certs tipus de discapacitats. Aquest
programa es finança mitjançant una combinació d'impostos als sous,
ingressos generals i primes que paguen els mateixos beneficiaris segons el
nivell de cobertura al qual vulguin adscriure's. Els beneficiaris tenen la
possibilitat (l'anomenat Medicare+Choice ) de demanar que els seus serveis
els siguin proporcionats per una assegurança privada. En general, per optar a
la inclusió en aquest programa, cal haver treballat als Estats Units almenys 10
anys (o 40 trimestres).

●

Medicaid : mitjançant aquest programa (es poden consultar les seves
característiques aquí ), el Govern federal i els diferents governs estatals
proporcionen una assegurança mèdica gratuïta als sectors de la població amb
baixos ingressos o en situació de necessitat. Aquest programa, com que
involucra també els estats, pot variar molt d'un estat a un altre i fins i tot dins
d'un mateix estat segons la situació socioeconòmica del beneficiari.
Tanmateix, el Govern federal assegura uns certs serveis bàsics a tot arreu.

●

SCHIP : Aquest programa ofereix atenció mèdica gratuïta o a baix cost als
nens menors de 18 anys si pertanyen a famílies amb baixos ingressos, però
no tan baixos com per poder accedir a Medicaid.

La reforma sanitària impulsada el 2009 i coneguda popularment com a Obamacare
obligarà al llarg del 2014 als ocupadors amb més de 50 treballadors (amb
excepcions) a proporcionar una assegurança mèdica als seus empleats a través
d'una assegurança privada o a pagar una multa si no ho fa.
A més, i amb l'objectiu d'assegurar a tots els estatunidencs que encara no ho estan,
proposa crear una sèrie d'assegurances mèdiques públiques finançades amb
impostos, competint directament amb el mercat privat.
Pel que fa a l'assistència sanitària als espanyols en cas d'estada temporal, el
conveni de la Seguretat Social entre els Estats Units i Espanya no la preveu, per la
qual cosa es recomana viatjar amb una assegurança mèdica pròpia i que aquesta
sigui el més amplia possible, incloent-hi la cobertura de tot tipus de despeses
mèdiques durant l'estada i la repatriació a Espanya en cas de necessitat. Cal tenir
en compte que els metges o serveis d'urgències fa les oportunes comprovacions
sobre la validesa d'aquesta assegurança abans d'atendre el pacient, per la qual
cosa convé conèixer molt bé les seves característiques.
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Informació sobre
tràmits

Compte bancari i empresa

Obertura d'un compte
bancari

Les persones estrangeres que vulguin obrir un compte bancari als EUA s'han de
dirigir a qualsevol oficina bancària del país amb els següents documents:
●

Prova d'identificació emesa per una entitat del govern (passaport, matrícula
consular, cèdula d'identitat, etc.).

●

Prova de direcció als Estats Units (factura elèctrica, TV o mòbil, etc.).

●

Dipòsit mínim d'entre 1 i 50 dòlars (depèn de l'entitat bancària en la que s'obri
el compte).

●

Nombre d'Assegurança Social o el número de Tax ID (ITIN). No obstant això, i
depenent de l'entitat bancària, és possible obrir el compte sense necessitat de
disposar de número d'assegurança social o Tax ID. Tax ID (o com també se
l'anomena, ITIN per les sigles en anglès) és un número emès pel Servei de
Rendes Internes (IRS) per a aquelles persones que no qualifiquen per tenir un
nombre d'assegurança social. El Tax ID et permet omplir una declaració
d'impostos i obtenir alguns beneficis financers.

Els tipus de comptes més utilitzats als EUA són:
●

Compte corrent (checking account). Generalment, no es paguen interessos
sobre els fons dipositats, però estan associades a la possibilitat d'utilitzar xecs
i targeta de dèbit.

Compte d'estalvis (savings account). Generalment, s'abonen interessos sobre els
fons dipositats, però no s'ofereix un accés fàcil als fons dipositats (ni xecs ni targeta
de dèbit

Registre d'una
empresa
Als Estats Units, existeixen diversos tipus de figures sota les quals es realitzen
operacions mercantils:
●

Propietat única (sole propiertorship). El propietari assumeix tota la
responsabilitat financera i operativa. Els actius de la persona estan
directament lligats als de l'empresa, motiu pel qual el propietari assumeix tots
els riscos sense cap limitació.

●

Corporació (corporation). Són entitats independents dels seus propietaris.
Els propietaris (accionistes) estan protegits de les obligacions i
responsabilitats generades per l'empresa. A nivell fiscal, hi ha dos tipus de
societats: S i C. Els impostos de les de tipus C són responsabilitat de les
empreses i, després del repartiment de beneficis, a nivell d'accionista. Les de
tipus S no tenen obligacions impositives, sinó que aquestes són
responsabilitat exclusiva dels accionistes.

●

Limited Liability Company (societat de responsabilitat limitada). És una
combinació de corporation i societat limitada. Els propietaris controlen accions
i la seva responsabilitat per les operacions de l'empresa es baixa en el seu
nivell d'inversió. Els impostos són responsabilitat individual dels accionistes.
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Partnership (societat limitada). Formada per dues persones o entitats per
posseir i gestionar l'empresa. Els socis comparteixen beneficis, pèrdues i la
gestió de l'empresa. Els impostos són responsabilitat individual dels socis. Hi
ha dos tipus de societats, la Limited, en què uns socis tenen responsabilitat
il·limitada i altres limitada, i la Limited Liability, en la qual els socis estan
protegits en casos de negligència d'altres socis.

El govern dels Estats Units té un organisme dedicat a fomentar la petita empresa
anomenat Small Bussiness Administration (SBA), el qual compta amb una guia per
triar el tipus d'estructura empresarial i una altra sobre les preguntes freqüents sobre
constitució d'empreses.
Les empreses s'han de crear i registrar a nivell estatal, és a dir, el procés no és
competència del govern federal, sinó que recau sobre cadascun dels 50 estats que
componen la nació.
Clicant aquí pots accedir a una llista dels 50 estats del EUA amb enllaços que
permeten consultar les condicions per a registrar l'empresa en cadascun d'ells.
El procés pot variar en funció de les particularitats de la legislació de cada estat
però, en general, per als no ciutadans o residents, cal demanar la inscripció de
l'empresa en el registre estatal, i el nomenament d'un agent registrat. L'agent ha de
comptar necessàriament amb una adreça postal a l'estat d'inscripció de l'empresa
(no s'admeten apartats de correus). L'agent pot ser el propietari del negoci o una
altra persona amb autorització per rebre documents legals en nom del propietari,
normalment un advocat o un secretari.

Informació sobre
tràmits

Recursos de suport a l'ocupació

Sistema públic
d'intermediació

No existeix als EUA cap organisme públic que exerceixi la intermediació laboral
pròpiament dita. Són les agències de col·locació i les de selecció de personal
d'àmbit privat que posen en contacte les empreses que necessiten cobrir un lloc de
treball amb els treballadors que el busquen o bé mitjançant anuncis a la premsa o a
Internet.
En aquesta pàgina web trobaràs informació de com cercar feina al Govern federal i
als diferents governs estatals així com al sector privat.
El govern federal i els dels diferents estats ofereixen llocs de treball a persones que
reuneixen determinats requisits. Per treballar al Govern federal , el candidat ha de
ser ciutadà nord-americà en la majoria del casos. A nivell estatal, cada govern
determina els requisits.
El Departament de Treball (DOL) , a la seva pàgina web, ofereix una informació molt
exhaustiva de les normes que gestiona, referida, entre d'altres, a les següents
qüestions:
●

Salari i altres informacions en matèria de retribucions i conceptes salarials
diversos.

●

Prestacions econòmiques d'atur . Aquest enllaç ofereix informació sobre
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Unemployment Insurance (UI) o assegurança per desocupació. D'aquesta
assegurança, se'n beneficien les persones que han perdut la feina per causes
alienes a la seva voluntat, com, per exemple, a causa d'una catàstrofe natural
declarada de gran magnitud pel president dels EUA o, els treballadors que
s'han vist afectats per importacions estrangeres.
●

Suport a persones desocupades . Des d'aquesta pàgina web s'accedeix als
enllaços de tots els serveis que ofereix el DOL a persones que estiguin en la
situació de demandants d'ocupació, pel que fa a recursos per discapacitat i per
acomiadament, formació ocupacional i jubilació, entre d'altres.

●

Suport a empreses/ocupadors . Des d'aquesta pàgina web s'accedeix als
enllaços de tots els serveis que la DOL ofereix als empresaris i ocupadors.

●

Informació a treballadors . En aquest enllaç es troba tota la informació sobre
els serveis que el DOL ofereix als treballadors pel que fa a horaris i salaris,
seguretat en el treball, jubilació i beneficis per a la salut, emprenedoria i treball
per compte propi formació ocupacional i acomiadament.

Convenis sobre
prestacions socials
Des de l'1 d'abril de 1988 està en vigor el Conveni sobre Seguretat Social entre
Espanya i els Estats Units d'América entre Espanya i els Estats Units, que coordina
les legislacions de Seguretat Social en matèria de pensions entre tots dos països.
Les seves disposicions s'apliquen a tots els treballadors, independentment de la
seva nacionalitat, que treballin en un o tots dos països i els seus familiars i
drethavents.
El conveni inclou les següents prestacions contributives de la Seguretat Social:
●

Prestacions d'invalidesa provisional derivada de malaltia comú o accident no
laboral.

●

Prestacions de vellesa.

●

Prestacions d'incapacitat permanent, mort i supervivència per malaltia comú o
accident no laboral.

En aquests casos, els períodes de cotització necessaris per adquirir el dret a
qualsevol prestació es poden sumar amb independència del país o països al qual
s'hagin computat, sempre que no se superposin, i les prestacions econòmiques que
es meritin es podran percebre amb independència del lloc de residència de
l'interessat.
Cada estat abona les seves pròpies prestacions directament a l'interessat i les
persones que reuneixin els requisits exigits per les legislacions dels diferents estats
signants del conveni per tenir dret a una prestació contributiva, la poden percebre
de cadascun dels estats. Aquest és el cas, per exemple, d'una pensió de jubilació.
Per sol·licitar la prestació de què es tracti o demanar informació sobre el
procediment, l'interessat ha d'anar a l'organisme corresponent del seu país de
residència. En el cas dels Estats Units, aquest organisme és la Social Security
Administration (SSA) i es pot consultar la informació relativa a aquest procediment
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aquí .
Finalment, cal destacar que no es pot “exportar” la prestació d'atur als Estats Units
(la qual cosa només es permet quan el desplaçament del treballador és a un país
de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa).

Professions regulades
Es considera regulada aquella professió en què una norma delimita les atribucions
i/o les competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del
títol o certificat exigit, que supera la prova d'aptitud o que acredita, segons el
procediment establert, els requisits que permeten la concessió o l'autorització
administrativa que dóna accés a l'exercici de la professió.
En cas que es tracti d'una acreditació documental i el títol o certificat no hagi estat
expedit en el país de destinació, caldrà presentar-lo legalitzat (vés a
l'apartat Legalització de documents oficials), traduït (vés a l'apartat Traducció
jurada de documents) i, si escau, homologat (vés a l'apartat Homologació de títols).
Als EUA, cada estat regula l'exercici de les diferents professions.
Per poder exercir determinades professions, cal estar en possessió d'una llicència
especial que atorga l'agència estatal o el departament corresponent de cada estat
en funció de la branca professional. Les unitats de regulació professional
(Professional Regulation) departamentals és l'òrgan que supervisa i tramita les
sol·licituds presentades per obtenir les llicències. Per exemple, el Departament de
Salut atorga les llicència de les professions relacionades amb la medicina, el
Departament d'Educació atorga les llicències relacionades amb l'ensenyament, i la
Junta d'Enginyers atorga les llicències als enginyers.
Per obtenir aquesta llicència, obligatòriament i, amb caràcter previ, s'ha de tenir el
títol homologat (vés a l'apartat “ Homologació de títols” i, en determinats supòsits,
cal superar un examen tècnic i/o un examen de llengua anglesa.
Trobaràs més informació a la Xarxa del Estats Units per a la Informació de
l'Educació (US Network for Education Information [ USNEI -portal informatiu de la
Xarxa-]), gestionada pel Departament d'Educació. En particular, podràs trobar
informació d'utilitat per tramitar l'homologació de les titulacions a efectes laborals
clicant a Recognition of Qualifications Work (enllaç al document).

Informació sobre
tràmits

Informació laboral bàsica

El contracte de treball

El contracte de treball per escrit generalment no és necessari, sinó que és opcional i
en general no s'utilitzen per a llocs de treball administratius, de gestió o de nivell
inferior.
En lloc d'això, és comú l'ús d'at-will -carta d'oferta amb aquests empleats a voluntat
de l'empresari-. Aquest document sol ser d'una o dues pàgines, i és aconsellable
que hi consti expressament que és una relació at-will entre les altres condicions que
ambdues parts vulguin negociar. El sistema at-will implica que l'empresari o el
treballador són lliures de finalitzar en qualsevol moment, sense preavís, sense
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causa i sense indemnització, llevat que hagi estat convinguda, la relació laboral,
sempre que no sigui per una raó il·legal. La doctrina at-will no s'aplica en tots els
estats de manera uniforme, i en alguns estats s'han creat drets addicionals per als
treballadors.
El contracte de treball, pròpiament dit, s'utilitza rarament i només per als executius
d'alt nivell o els empleats clau. El contracte pot ser per a un període determinat, o
pot establir que la relació laboral finalitzarà per "bona causa" o "causa justa".
Informació general
Per accedir a la pàgina web del Departament de Treball dels Estats Units d'Amèrica
(United States of America Departament of Labor), clica en aquest enllaç .
Per consultar informació específica de cada estat aquí hi ha els enllaços a cada
departament de treball, així com els organismes que faciliten la recerca d'ocupació a
nivell estatal, clica en aquest enllaç .
Per consultar una guia del dret laboral en general, clica en aquest enllaç .
Organisme de control de compliment de la normativa federal de les condicions de
treball. Informació en aquest enllaç .

Edat i salari mínims
Edat mínima per treballar

L'edat mínima per poder treballar és de 14 anys, amb caràcter general, segons
l'FLSA. Sobre l'edat mínima per accedir al mercat de treball, trobaràs informació en
aquest enllaç .
●

Els joves de 13 anys o més joves poden tenir cura de nens, repartir diaris o
treballar com a actors i actrius.

●

Els joves de 14 a 15 anys tenen certs treballs permesos en establiments com
ara oficines, botigues de comestibles, restaurants, cines i parcs temàtics.
Poden fer treballs de les 7.00 del matí a les 19.00 de la tarda. Per consultar
els tipus de jornades possibles, clica en aquest enllaç .

●

Els joves de 16 a 17 anys poden fer tot treball que no estigui qualificat com a
perillós. (per exemple, excavació, conducció i el funcionament de molts tipus
d'equips de propulsió mecànica). Per a treballs considerats perillosos, es pot
consultar aquí .

●

A partir dels 18 anys no hi ha restriccions.

De tota manera, cada estat té les seves pròpies lleis relatives a l'ocupació de
menors. En el cas que la llei estatal entri en conflicte amb l'FLSA, s'aplica la llei més
protectora per al menor.
Salaris i remuneracions

El salari mínim federal per als empleats és de 7,25 $ per hora a partir del 24 de juliol
de 2009. Molts estats també tenen lleis de salari mínim. En els casos en què un
empleat està subjecte tant a les lleis de salari mínim estatal i federal, l'empleat té
dret al més elevat dels dos salaris mínims. Sobre salari mínim a cada Estat
(actualitzat al gener de 2014).
El Departament de Salaris del Treball i la Divisió d'Hores administra i fa complir la
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llei federal de salari mínim. Aquesta és la seva pàgina web .
Els treballadors han de ser remunerats per tot el temps treballat. Per exemple, es
pot pagar per cada hora treballada durant la setmana laboral.

Informació general

●

Abonament de propines .

●

Abonament de comissions .

●

Pagament per mèrit .

●

Abonament de les vacances .

●

Pagament addicional per treballs perillosos .

Per accedir a la pàgina web del Departament de Treball dels Estats Units d'Amèrica
(United States of America Departament of Labor), clica aquí .
Per consultar informació específica de cada estat, aquí hi ha els enllaços a cada
departament de treball, així com els organismes que faciliten la recerca d'ocupació a
nivell estatal.
Per consultar una guia del dret laboral en general, clica aquí .
Organisme de control de compliment de la normativa federal de les condicions de
treball, en aquest enllaç .

Jornada, vacances i
permisos
Jornada de treball

Com a norma general la setmana laboral és de 40 hores, amb una jornada diària de
les 9.00 a les 17.00 hores. L'FLSA no defineix el treball a temps complet ni el treball
a temps parcial. Aquesta és una qüestió que generalment es determina per
l'empresari. Tampoc hi ha un màxim de jornada diària ni setmanal, i es deixa a la
lliure negociació.
La flexibilitat és una alternativa a l'horari tradicional de les 9 a les 17 hores, i permet
als treballadors variar les seves arribades i sortides.

Hores extraordinàries

●

Sobre flexibilitat .

●

Sobre horari .

Les hores treballades que superin les 40 hores de la setmana laboral han de ser
retribuïdes amb un recàrrec mínim del 50%. No hi ha establert a nivell federal un
límit màxim d'hores extraordinàries per a treballadors més grans de 16 anys. Més
informació en aquest enllaç .
Tampoc hi ha recàrrec en la retribució pel treball desenvolupat els dissabtes,
diumenges, vacances o la resta de dies festius.
Sobre pagament de les hores treballades fora de la jornada setmanal de les 40
hores, trobaràs informació en aquest enllaç .
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Vacances i dies festius

L'FLSA no estableix el pagament pel temps no treballat, com ara vacances o dies
festius (federals o d'un altre tipus). Aquests beneficis són generalment una qüestió
d'acord entre un empresari i un empleat (o representant de l'empleat). Sobre
l'abonament de vacances i dies festius trobaràs informació en aquest enllaç .

Permisos

La Family and Medical Leave Act s'aplica als empresaris que donen feina a 50 o
més treballadors, agències públiques i escoles primàries i secundàries. Els
treballadors tenen dret a accedir a una absència no pagada, amb protecció del seu
lloc de treball i amb continuació de la seva assegurança col·lectiva mèdica. Aquesta
absència pot ser de fins a 12 setmanes laborables en un període de 12 mesos a
causa de:
●

El naixement i la cura d'un nounat.

●

La L'adopció o la criança d'un nen.

●

Les condicions de salut sèries del treballadors o del cònjuge, fill o pares del
treballador.

●

Les exigències que qualifiquin, o derivin, d'un membre militar en estat actiu del
servei.

I 26 setmanes laborables d'absència durant un període únic de 12 mesos per cura
d'un membre amb una ferida o malaltia severa. Per a més detalls, clica aquí .
D'altra banda, les parts poden acordar els permisos que considerin convenients.
Sobre permisos es pot consultar aquesta pàgia web .
Informació general

Per accedir a la pàgina web del Departament de Treball dels Estats Units d'Amèrica
(United States of America Departament of Labor), clica aquí .
Per consultar informació específica de cada estat, aquí hi ha els enllaços a cada
Departament de Treball, així com els organismes que faciliten la recerca d'ocupació
a nivell estatal.
Per consultar una guia del dret laboral en general, clica aquí .
Organisme de control de compliment de la normativa federal de les condicions de
treball. Informació en aquest enllaç .

Afiliació a la Seguretat
Social i acomiadament
Seguretat Social

Enllaç a la pàgina de la Seguretat Social.
La Seguretat Social pertany al Govern federal i és administrada per la Social
Security Administration (SSA). Els tres programes principals són:
●

Social Security Survivors Benefits (beneficiaris).

●

Social Security Disability Benefits (incapacitats).

●

Social Security Retirement Benefits (jubilats).
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Sobre la indemnització per acomiadament. Informació en aquest enllaç .
Existeix una assegurança per desocupació (Unemployment Insurance - UI) que
proveeix una prestació d'atur als treballadors que perden la feina per causes alienes
i que compleixin certs requisits. Per consultar la informació i els requisits, clica aquí .
Pel que fa a la recerca de feina, cal tenir en compte que les empreses publiquen les
seves ofertes d'ocupació mitjançant anuncis a la premsa i/o a Internet. D'altra
banda, les agències privades de col·locació i les empreses de selecció de personal
disposen de pàgines web amb bases de dades d'ofertes laborals.
D'altra banda, cal tenir en compte també les bosses de treball que s'anuncien a la
web del Govern.
A nivell estatal, cada estat organitza els seus serveis d'ocupació. Més informació
clicant aquí .

Agències privades de col·locació

El Govern federal fa les següents recomanacions respecte de les agències privades
de col·locació.
Aquestes agències d'ocupació que contracten els treballadors per tal de cedir-los a
altres empreses com a treballadors temporals cobren entre el 10% i el 20% del
salari que es percep de l'empresa que finalment contracta. Algunes de les agències
privades de col·locació són Kelly Services i Taylorwinfield .

Informació general

Per accedir a la pàgina web del Departament de Treball dels Estats Units d'Amèrica
(United States of America Departament of Labor), clica aquí .
Per consultar informació específica de cada estat, aquí hi ha els enllaços a cada
departament de treball, així com els organismes que faciliten la recerca d'ocupació a
nivell estatal.
Per consultar una guia del dret laboral en general, clica aquí .
Organisme de control de compliment de la normativa federal de les condicions de
treball. Informació en aquest enllaç .

Drets sindicals
La National Labor Relations Act (NLRA,1935) és la norma federal que regula les
relacions laborals i sindicals en el sector privat. S'atorga el dret a constituir i formar
part d'un sindicat, el dret de vaga i el dret a participar o no participar en activitats
sindicals. Per consultar aquestes qüestions, clica en aquest enllaç .
Informació general

Per accedir a la pàgina web del Departament de Treball dels Estats Units d'Amèrica
(United States of America Departament of Labor), clica aquí .
Per consultar informació específica de cada estat, aquí hi ha els enllaços a cada
Departament de Treball, així com els organismes que faciliten la recerca d'ocupació
a nivell estatal.
Per consultar una guia del dret laboral en general, clica aquí .
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Organisme de control de compliment de la normativa federal de les condicions de
treball. Informació en aquest enllaç .

Informació sobre
tràmits

Sistema d'autoritzacions

Convenis bilaterals

No hi ha cap conveni de doble nacionalitat entre els Estats Units d'Amèrica i
Espanya.
Tampoc existeix cap conveni que afecti el sistema d'autoritzacions de residència i
treball.

Visat d'entrada per
turisme
Existeix un programa d'exempció de visat pel qual els ciutadans dels països
inclosos, Espanya entre d'altres, poden entrar com a turistes als EUA sense visat,
però estan obligats a obtenir una autorització de viatge aprovada abans del viatge.
Aquesta autorització s'anomena ESTA (Electrònic System for Travel Authorization) i
es sol·licita telemàticament a través d'un lloc web proporcionat pel Departament de
Seguretat Nacional i Servei de Duanes i Control de Fronteres dels EUA, a la
mateixa pàgina del Consolat General dels EUA a Barcelona .
Totes les persones que viatgin als EUA sota el programa d'exempció de visat estan
obligades a obtenir prèviament l'ESTA, fins i tot els menors d'edat que no paguin
passatge.
Característiques orientatives:
●

La durada de l'estada ha de ser de 90 dies o menys.

●

Els motius del viatge han de ser de negocis o plaer.

●

No s'ha de tenir vigent cap visat de visitant. L'ESTA no és un visat.

●

La durada de l'ESTA, si no és revocada, és de dos anys.

●

L'obtenció de l'ESTA no garanteix l'entrada al país, és el Servei de Duanes i
Control de Fronteres qui en determina l'admissió.

●

No es pot prorrogar l'estada al país ni modificar la condició de visitant.

●

Es recomana fer la sol·licitud amb una antelació mínima de 72 hores al viatge.

●

Al moment de fer la sol·licitud, cal pagar una taxa administrativa.

Pots accedir a més informació sobre el programa, la sol·licitud, els requisits i la
documentació clicant en aquest enllaç.
No obstant això, també tens l'opció d'obtenir un visat en el passaport. En el cas de
turisme, plaer o visitant és el tipus B-2.
En el cas que la sol·licitud de l'ESTA hagi estat rebutjada, també tens l'opció de fer
la sol·licitud de visat. En el cas de turisme, plaer o visitant és el tipus B-2.
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Característiques orientatives:
●

Concertar una cita per fer una entrevista personal amb l' Ambaixada dels EUA
a Madrid .

●

La durada de l'estada pot ser fins a sis (6) mesos.

●

És important fer la sol·licitud amb prou antelació, es recomana 5 o 6 setmanes
abans de la data prevista per viatjar.

●

En el cas que vulguis prorrogar la teva estada, has de comprovar les
condicions i fer la sol·licitud a US Citizenship and Immigration Services
(USCIS).

Pots accedir a més informació sobre sol·licitud del visat, els requisits i la
documentació clicant en aquest enllaç.

Autorització per
estudiar
Per entrar als Estats Units d'Amèrica amb la intenció de cursar estudis els ciutadans
espanyols necessiten obtenir prèviament el visat, els requisits més importants són
les qualificacions acadèmiques i la solvència econòmica, i han d'obtenir prèviament
el formulari d'acceptació en el centre educatiu.
Els centres educatius han d'estar reconeguts pel Govern nord-americà, han de ser
certificats pel SEVP (Student and Exchange Visitor Program) per acceptar
estudiants estrangers que desenvolupin estudis a temps complert (mínim divuit -18hores a la setmana).
L'acceptació de l'alumne per part del centre en el programa o curs es concreta
quan, a través del conseller per a estudiants estrangers, se li atorga el formulari
d'immigració I-20 o el formulari DS-2019 en el cas d'intercanvi cultural. Aquest
formulari conté tota la informació personal i la referida als estudis, així com la
durada. És molt important comprovar que totes les dades siguin correctes.
El següent pas és pagar la taxa I-901 al SEVIS (Sistema d'Exchange Visitor
Information Estudiantil), que és el sistema que en el Departament de Seguretat
Nacional s'utilitza per mantenir la informació i el seguiment de l'estudiant. Aquest és
el lloc web on pots fer el pagament de la taxa i comprovar que la informació
coincideix amb el formulari I-20.
Amb aquest formulari i la taxa SEVIS ja pagada, es pot començar a tramitar la
sol·licitud de visat al Consolat General dels EUA a Barcelona .
Per norma general totes les persones que desitgin cursar estudis als EUA han
d'obtenir un visat d'estudiant F-1, que correspon a estudis acadèmics, però també
existeixen el visat M-1 per a estudis no acadèmics o vocacionals i el visat J-1, si
l'estudiant està inclòs en un programa d'intercanvi cultural.
El primer pas per obtenir un visat d'estudiant (temporal: no immigrant), és concertar
una entrevista. Pots sol·licitar-la en línia a través d'aquesta pàgina web o per telèfon
([+34] 91-123-8866) i realitzar el pagament de la taxa de sol·licitud del visat al
mateix lloc web en línia, per transferència o per telèfon.
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Formulari de sol·licitud del visat de no immigrant DS-160 comú per a tots tipus de
visat d'estudiant.
Pots accedir a més informació sobre els requisits i la documentació que s'ha de
presentar per sol·licitat els visats tipus F-1 i M-1 clicant en aquest enllaç.
Per a més informació sobre el visat d'intercanvi J-1 has de clicar en aquest enllaç.
Característiques orientatives:
●

Per sol·licitar el visat és necessari obtenir prèviament el formulari d'acceptació
del centre d'estudis, (I-20 o DS-2019).

●

S'ha de pagar la taxa SEVIS (Sistema d'Exchange Visitor Information
Estudiantil) I-901.

●

S'ha de concertar una cita per fer una entrevista personal amb l' Ambaixada
dels EUA a Madrid .

●

El temps de tramitació d'un visat té una mitjana de 120 dies, i per tant s'ha de
tenir en compte considerant la data d'inici dels estudis.

●

La durada del visat es determina per les dates d'inici i final dels estudis, no
obstant això es pot demanar la renovació sempre que es compleixin els
requisits exigits a l'estudiant. És important mantenir el contacte amb l'oficial de
l'escola designat (DSO).

●

Cap estudiant amb visat pot entrar als EUA abans de 30 dies de la data de
començament dels estudis, i si és el cas hauria de tramitar una autorització
per entrar-hi (ESTA) o un altre visat de visitant.

●

En general, els titulars del visat F-1 poden treballar a temps parcial vint (20)
hores a la setmana dins del campus del centre on estudien. Els estudiants no
poden treballar en cap cas fora del campus durant el primer any. Passat el
primer any, per treballar fora del campus els estudiants estrangers,
independentment del visat que tinguin, han de sol·licitar l'autorització del
USCIS (United States Citizenship and Immigration Services).

●

El servei d'immigració manté el control sobre els estudiants estrangers a
través del Student and Exchange Visitor Information (SEVIS) i el visat es pot
perdre per falta d'assistència al curs o per baixes qualificacions.

●

Els estudiants poden entrar i sortir dels EUA sempre que tinguin el visat en
vigor.

Existeix un registre d'entrades i sortides als EUA, actualment digital, que confirma
l'entrada legal al país i les entrades i sortides, així com la durada. Es pot consultar a
la pàgina de la CBP (Customs and Border Protection) , que controla les fronteres i
duanes.

Autorització per
treballar per compte
propi
Per a aquelles persones que desitgin establir-se als EUA per desenvolupar activitats
per compte propi, hi ha les dues figures administratives següents
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●

La de treballador no migrant (s'articula mitjançant una autorització de caràcter
temporal).

●

La de treballador migrant (s'articula mitjançant una autorització de caràcter
permanent -green card-).

Pots accedir al permís corresponent per la via de les categories següents:
●

Comerciants (E1). Són inclosos en aquest bloc perquè no existeix ocupador
als EUA. De fet, els treballadors poden ser empleats d'una companyia no
resident als EUA que té activitat d'intercanvi comercial amb els Estats Units.

●

Inversionistes (E2).

Comerciants (E1)
És per a ciutadans de països amb el quals els Estats Units tenen un tractat
comercial i entren als Estats Units únicament per dur a terme comerç d'índole
substancial principalment entre els Estats Units i el seu país de nacionalitat. El
comerç en qüestió ha d'acreditar-se (amb contractes satisfactòriament negociats i
vinculants per a totes les parts implicades) i consistir en un intercanvi internacional
d'articles de comerç entre els Estats Units i el país amb tractat.
Cal sol·licitar aquesta categoria de visat amb el teu propi nom directament a l'
Ambaixada dels Estats Units a Espanya
O, en el cas de trobar-se als EUA en la condició de treballador no migrant, sol·licitar
un canvi d'estatus presentant el formulari I-129, petició per a un treballador no
immigrant, davant el Servei de Migració (USCIS).
En aquest enllaç trobaràs una descripció detallada dels tràmits que cal fer per
sol·licitar el visat.
En aquest enllaç trobaràs informació sobre la documentació necessària per tramitar
la sol·licitud.
En aquest enllaç trobaràs la informació necessària per sol·licitar cita prèvia a
l'Ambaixada dels Estats Units a Espanya.
Durada de l'autorització: l'autorització es concedeix per un període inicial de dos (2)
anys. Hi ha la possibilitat de pròrroga fins a dos (anys) per a cadascuna.
Inversionistes (E2)
És per a ciutadans de països amb el quals els Estats Units té un tractat comercial i
volen establir-se als Estats Units únicament per dirigir i desenvolupar les operacions
d'una empresa en la qual tenen inversions o participen activament en el procés
d'invertir una quantitat substancial de capital. La inversió relacionada consisteix a
col·locar el capital que pertany i controla l'inversor, adquirit legalment, en risc
comercial amb objectiu d'aconseguir guanys i subjecte a pèrdua si la inversió
fracassa.
L'inversor ha de sol·licitar aquesta categoria de visat a l'Ambaixada dels Estats
Units a Espanya o sol·licitar un canvi d'estatus mentre es troba als Estats Units

“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.”

Estats Units

28/35
08 de gener de 2023

presentant el formulari I-129 de petició per a un treballador no immigrant.
En aquest enllaç trobaràs una descripció detallada dels tràmits que cal fer per
sol·licitar el visat.
En aquest enllaç trobaràs informació sobre la documentació necessària per tramitar
la sol·licitud.
En aquest enllaç trobaràs la informació necessària per sol·licitar cita prèvia a
l'Ambaixada dels Estats Units a Espanya.
Durada de l'autorització: l'autorització es concedeix per un període inicial de dos (2)
anys. Hi ha la possibilitat de pròrroga fins a dos (anys) per a cadascuna.
Familiars de treballadors no migrants en la categoria de comerciants (E1) o
inversionistes (E2)
El cònjuge i els fills solters de menys de 21 anys dels titulars d'una green card tenen
dret a obtenir un permís de la mateixa classificació. El cònjuge té dret a obtenir, a
més, una autorització de treball. Per obtenir-la s'ha de presentar el formulari I-765
(sol·licitud d'autorització d'ocupació). Els fills, en canvi, no tenen dret a obtenir
autorització de treball.
En aquest enllaç accediràs a més informació sobre l'autorització de treball per a
cònjuges de titulars d'autoritzacions de les categories E1 i E2.
Treballadors migrants

Els empresaris (i els seus cònjuges i fills/es solters menors de 21 anys d'edat) que
inverteixin en empreses comercials als Estats Units i intentin crear o conservar
almenys deu (10) llocs de treball permanents de temps complet per a treballadors
qualificats en els Estats Units, són elegibles per sol·licitar una residència permanent
(green card) amb caràcter condicional (al final d'aquest bloc s'explica la
característica de la condicionalitat).
Cada any fiscal es poden autoritzar fins a 10.000 visats per a empresaris que
compleixen els requisits necessaris.
L'accés a la green card per raons d'ocupació està sotmesa a l'anomenat criteri de
“preferència”. Hi ha cinc grups de preferència (de 1a preferència (EB-1) a 5a
preferència (EB-5). En aquest enllaç trobaràs el llistat complet de preferències i els
requisits que cal acreditar en cada cas . En el supòsit de treballadors migrants
inversionistes correspon aplicar l'anomenada 5a preferència.
El requisit econòmic fonamental que ha de complir el sol·licitant és el d'invertir un
milió de dòlars (1,000,000$) o almenys cinc-cents mil dòlars (500.000 $) en una
àrea específica d'ocupació (àrea rural o d'alt atur). El servei de migració (USCIS),
en cas que es compleixin els requisits restants, pot atorgar l'autorització de
residència permanent condicional.
Amb caràcter general, els requisits bàsics per accedir a la green card per a la
condició d'inversor són:
●

Disposar de l'aprovació pel Servei de Migració (USCIS) del formulari de
sol·licitud I-526 (sol·licitud d'immigració d'un empresari estranger).
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Familiars de treballadors que obtenen una green card
El cònjuge i els fills solters de menys de 21 anys dels titulars d'una green card tenen
dret a obtenir un permís de la mateixa classificació.
Des d'aquest enllaç accediràs a la guia per als nous immigrants publicada pel
Departament of Homeland Security on es desenvolupa detalladament la informació
sobre els drets que incorpora la condició de resident permanent.
Procediment
El procediment consular és, en aquest cas, l'adient per a la tramitació de
l'autorització de resident permanent com a inversionista.
En primer lloc, cal presentar el formulari anomenat I-526 amb la documentació
d'acompanyament.
En aquest enllaç trobaràs el formulari de sol·licitud i la informació relativa a com
emplenar-lo
L'USCIS examina i resol la sol·licitud; a continuació notifica al peticionari la decisió
adoptada en relació amb la sol·licitud tramitada amb el formulari I-526. Si la petició
és aprovada, l'USCIS l'envia al Centre Nacional de Visats (NVC) on romandrà fins
que un nombre de visats d'immigrants estigui disponible.
Disponibilitat de visats
Els números de visat d'immigrant per a cada categoria de preferència són limitats.
Aquesta circumstància implica que no sempre estan disponibles. El Departament
d'Estat és l'agència que atorga els números de visat. Com que, per a algunes
categories de visat, la demanda anual és superior a la disponibilitat es crea una
llista d'espera. El Departament d'Estat emet els visats d'acord a la disponibilitat
segons la categoria de preferència i la “data de prioritat” de la persona sol·licitant.
En aquest cas, la data de prioritat correspon a la data en què el formulari I-526 va
ser degudament presentat davant el servei de migració (USCIS).
En aquest enllaç trobaràs més informació sobre la disponibilitat de visats
Notificació del Centre Nacional de Visats
El Centre Nacional de Visats, que s'encarrega de la recaptació de les taxes de
sol·licitud de visat i la documentació de suport, notifica la decisió a la persona
peticionària i beneficiària quan rep des de l'USCIS la petició de visat resolta. El
Centre Nacional de Visats remet al peticionari i beneficiari una nova notificació quan
hi ha disposició de visats d'immigrant. També es notifica al sol·licitant i beneficiari
quan s'ha d'acreditar el pagament de les taxes de tramitació del visat d'immigrant i
la documentació de suport que ha de presentar.
Cita a l'ambaixada dels EUA a Madrid
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Quan el visat és disponible, l'oficina consular programa una entrevista per al
sol·licitant. L'oficina consular completa els tràmits del procediment amb la
documentació aportada pel sol·licitant i decideix si el beneficiari és elegible per a un
visat d'immigrant.
En aquest enllaç trobaràs telèfons, adreces electròniques i adreces web del servei
consular de l'Ambaixada dels EUA a Espanya a les quals pots dirigir-te per resoldre
qualsevol dubte sobre el procediment de tramitació de visat de migrant.
Residència permanent condicional
Les persones que obtenen una green card en la categoria d'inversor accedeixen a
la condició de resident permanent condicional.
Un resident permanent condicional rep una targeta verda (green card) vàlida per a
un termini de 2 anys. Per romandre com a resident permanent, un resident
permanent condicional ha de presentar una petició per cancel·lar les condicions de
residència dins del període de 90 dies abans que caduqui la targeta. El sentit del
procediment rau en la necessitat que l'inversor acrediti la realització efectiva del seu
projecte inversor.
La targeta verda condicional no pot ser renovada. Les condicions han de ser
cancel·lades o el titular perd el seu estatus de resident permanent.
Per cancel·lar la condicionalitat de la residència permanent cal presentar, en el
termini indicat en el paràgraf anterior, el formulari I-829 (sol·licitud d'un empresari
d'eliminació de condicions) davant el servei de migració (USCIS).
En aquest enllaç accediràs a la informació sobre la residència permanent
condicional.
En aquest enllaç accediràs al formulari I-829.
Un cop “cancel·lades les condicions” de la targeta verda, el titular obté una green
card no condicionada de caràcter permanent.

Autorització per
treballar per compte
d'altri
Hi ha dues situacions que permeten romandre als EUA desenvolupant una activitat
laboral:
●

La de treballador no migrant (s'articula mitjançant una autorització de caràcter
temporal).

●

La de treballador migrant (s'articula mitjançant una autorització de caràcter
permanent - green card -). L'esquema del procediment per accedir a aquests
dos tipus d'autoritzacions és similar. Consisteix a:Una sol·licitud d'autorització
inicial en favor del treballador formulada per l'ocupador davant del servei de
ciutadania i immigració dels EUA (USCIS).Un cop aprovada l'autorització
prèvia, sol·licitud del visat corresponent per part del treballador, a la missió
diplomàtica dels EUA a Espanya.
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Un treballador temporal és aquella persona que vol entrar als Estats Units
temporalment amb un propòsit específic. Els no immigrants entren als Estats Units
per un període temporal i, un cop als Estats Units, s'han de limitar a l'activitat o la
raó per a la qual se'ls va atorgar el visat de no immigrant.
L'ocupador ha d'emplenar el formulari I-129 i triar el tipus d'activitat que
correspongui.
Les més comunes són:
●

H-1B No immigrant amb una professió especialitzada

●

H-1B3 Model per a publicitat

●

H-1C Infermer titulat

●

H-2A Treballador agrícola de temporada

●

H-2B Treballador no agrícola de temporada

●

H-3 Aprenent no immigrant

●

I Representant de mitjans de comunicació estrangers

●

L-1A Gerent o executiu transferit dins de la mateixa empresa

●

L-1B Persona transferida dins de la mateixa empresa (amb un coneixement
únic o especialitzat)

●

O-1 No immigrant amb alguna aptitud extraordinària (científica, artística,
esportiva)

●

O-2 Personal de suport d'un O-1

●

P-1A Atleta reconegut internacionalment

●

P-1B Membre d'un grup d'entreteniment reconegut internacionalment

●

P-2 Visitant d'intercanvi recíproc

●

P-3 Artista o presentador que formi part d'una presentació cultural única

●

R-1 Treballador religiós

En aquest enllaç trobaràs l'accés als formularis de sol·licitud i a la informació dels
documents que cal adjuntar-hi.
En aquest enllaç trobaràs els criteris que cal complir per poder accedir al tipus
d’autorització triada, així com la durada de l’a utorització en cada cas i la possibilitat
d’obtenir autorització de residència per els familiars directes del treballador.
Les sol·licituds es presenten a les oficines locals de l'USCIS. Cal obtenir cita prèvia.
És possible també la presentació electrònica de les sol·licituds.
En aquest enllaç trobaràs la informació necessària per obtenir cita prèvia i
presentar sol·licituds.
Visat de no migrant de treball temporal
Procediment per a visats del grup de codis H, L, O, o P
L'entitat que contracta la persona estrangera ha de sol·licitar l'autorització prèvia al
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visat davant el servei de migració (USCIS) utilitzant el formulari I-129.
Hi ha la possibilitat d'accedir a un procediment de tramitació urgent anomenant
premium processing service .
Un cop l'USCIS ha aprovat la sol·licitud (s'acredita mitjançant el formulari I-797), el
treballador ha de formular la sol·licitud de visat del tipus escaient a la secció
consular de l'ambaixada del EUA a Espanya. Aclariment: cal destacar que el
formulari I-797 no és emplenat pel sol·licitant sinó que és el document que utilitza el
servei de migració per notificar l'aprovació de la petició.
En el cas concret de sol·licitants de visats L-1, a més del formulari I-797 A o B, s'ha
de presentar una còpia de la petició original presentada per l'ocupador (formulari I129), així com els documents aportats en el seu moment a l'oficina d'immigració
DHS (Departament of Homeland State).
Amb caràcter general, per sol·licitar el visat, a més dels documents indicats
anteriorment, cal aportar la documentació següent
· Sol·licitud de visat DS-160 signada.En aquest enllaç accediràs al formulari DS-160
-sol·licitud de visat de no migrant.
· Una fotografia recent, de mida 5 cm x 5 cm amb fons blanc, de cada sol·licitant,
independentment de la seva edat.
· Passaport vàlid amb un mínim de dues pàgines en blanc. El requisit dels sis
mesos de validesa mínima no afecta en el cas de ciutadans espanyols.
En aquest enllaç trobaràs informació completa sobre com obtenir cita prèvia i sobre
el tràmit específic del visat.
En aquest enllaç trobaràs informació sobre la documentació que cal aportar.
Les persones interessades a obtenir el visat han de sol·licitar una entrevista amb el
personal de servei de l'Ambaixada dels EUA a Espanya.
Per concertar una entrevista per a un visat de no immigrant:
●

en línia a través de la pàgina web (cal registrarse) 24 hores.

●

trucant als números de telèfon sense cap cost addicional (+34) 91-123-8866 o
si truca des del EUA 703-439-2364.

Els únics mitjans autoritzats per concertar una entrevista són a través de la pàgina
web o el centre de trucades. El centre de trucades atén en els dies i horaris
següents:
●

De dilluns a divendres de les 7.00 a les 21.00 (horari d'estiu).

●

De dilluns a divendres de les 7.00 a les 19.00 (la resta de l'any).

En aquest enllaç trobaràs informació completa sobre com obtenir cita prèvia i sobre
el tràmit específic del visat.
Treballadors migrants

Les persones que obtinguin una autorització de residència permanent ( green card )
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als EUA poden:
●

Viure permanentment als Estats Units, sempre que no cometin cap acció per
la qual puguin ser deportades o remogudes segons estableix la Llei
d'immigració.

●

Treballar als Estats Units en qualsevol treball legal per al qual estiguin
qualificats o triïn (per raons de seguretat, alguns treballs estaran disponibles
només per a ciutadans nord-americans). Excepcionalment, és possible que,
en determinades circumstàncies, el treballador sigui elegible per sol·licitar la
green card per petició individual (trobaràs la informació adient en
aquest enllaç).

No obstant això, entre les diverses vies per accedir a la green card, la més comuna
es basa en la disposició d'una oferta d'ocupació permanent amb unes determinades
característiques. Amb caràcter general, cal que l'ocupador sol·liciti una certificació
de treball a nom del treballador i presenti el formulari I-140 (sol·licitud d'immigració
per a treballador estranger) davant el servei de migració (USCIS).
La Llei d'immigració i nacionalitat (INA, per la sigla en anglès) estableix el nombre
de visats d'immigrants que poden ser emesos anualment a persones que sol·liciten
estatus de residència permanent. Cada any fiscal hi ha aproximadament 140.000
visats d'immigrants per a estrangers (i els seus cònjuges i fills) que tenen la intenció
d'immigrar basant-se en les seves destreses per ocupar llocs de treball.
Els treballadors que acreditin la combinació adequada de destreses, educació i/o
experiència i siguin elegibles tenint en compte altres aspectes poden obtenir una
green card per viure permanentment als Estats Units. Els criteris d'elegibilitat es
basen en un llistat de preferències (de 1a preferència -EB-1- a 5a preferència -EB5-). En aquest enllaç trobaràs el llistat complet de preferències i els requisits que cal
acreditar en cada cas.
Familiars de treballadors que obtenen una green card
El cònjuge i els fills solters de menys de 21 anys dels titulars d'una green card tenen
dret a obtenir un permís de la mateixa classificació.
Tràmits diversos

Certificació laboral
Per a algunes categories de visat (concretament, les de 2a i 3a preferència -EB-2 i
EB-3-), cal que l'ocupador dels EUA, abans de presentar la sol·licitud davant
l'USCIS, obtingui un certificat laboral aprovat pel Departament del Treball dels EUA
(DOL, per la sigla en anglès). La certificació laboral DOL constata el següent:
●

No hi ha prou treballadors dels EUA disponibles, qualificats i disposats per
ocupar la posició que s'ofereix amb el salari actual.

●

Contractar un treballador estranger no incideix de manera negativa en els
salaris i les condicions de treball dels treballadors dels EUA amb ocupacions
similars.

En aquest enllaç accediràs a la secció de la pàgina web del Departament de Treball
del EUA des d'on es sol·licita aquesta certificació
Sol·licitud de la residència permanent green card per part de l'ocupador en el
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Servei de Migració (USCIS)
L'ocupador ha d'emplenar, signar i presentar el formulari I-140.
En aquest enllaç trobaràs el formulari de sol·licitud I-140 i tota la informació
necessària per emplenar-lo i presentar-lo davant el servei de migració (USCIS).
L'ocupador ha de fer la presentació per correu postal. En aquest enllaç trobaràs les
adreces corresponents.
També hi ha la possibilitat de presentació electrònica. En aquest enllaç trobaràs la
informació per a la presentació per aquesta via.
Comunicació al Centre Nacional de Visats
Un cop resolta la sol·licitud presentada amb el formulari I-140, el servei de migració
(USCIS) envia la petició aprovada al Centre Nacional de Visats.
Disponibilitat de visats
El nombre de visats d'immigrant per a cada categoria de preferència són limitats.
Aquesta circumstància implica que no sempre estan disponibles. El Departament
d'Estat és l'agència que atorga els visats. Com que, per a algunes categories de
visat, la demanda anual és superior a la disponibilitat es crea una llista d'espera. El
Departament d'Estat emet els visats d'acord amb la disponibilitat segons la
categoria de preferència i la “data de prioritat” del sol·licitant.
La data de prioritat per a una petició d'immigrant a través de l'ocupació pot ser:
●

La data en què la petició va ser degudament presentada davant l'USCIS.

●

La data en què la sol·licitud de certificació de treball va ser acceptada a tràmit
pel Departament del Treball (DOL) (quan la certificació de treball sigui
necessària).

En aquest enllaç trobaràs més informació sobre la disponibilitat de visats.
Un cop determinada la disponibilitat de visat, el Centre Nacional de Visats contacta
amb el treballador o el seu representant enviant-li la carta amb la cita a l'Ambaixada
dels EUA a Madrid perquè hi tingui una entrevista personal i tramitar el visat
corresponent.
Tramitació del visat davant la missió diplomàtica dels EUA a Espanya
Entrevista per al visat de resident
Cal seguir exactament les instruccions que figuren en el "paquet de cita". No fer-ho
pot retardar el procés del visat.
L'oficial consular no pot garantir per endavant si atorgarà o no el visat fins que el
treballador sigui formalment entrevistat.
En el següent enllaç trobaràs informació detallada sobre aquest procediment.
Familiars de treballadors que obtenen una green card
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El cònjuge i els fills solters de menys de 21 anys dels titulars d'una green card tenen
dret a obtenir un permís de la mateixa classificació.
Un cop el beneficiari ha rebut el seu visat d'immigrant
Ha d'entrar als Estats Units en un termini de 6 mesos des de l'expedició del visat i
obtenir la targeta de resident o green card que permet viure i treballar als Estats
Units.
En arribar als EUA, funcionaris del CBP (Customs and Border Protection) segellen
el passaport de l'immigrant que queda admès com a resident permanent dels Estats
Units. Això constitueix una I-551 (targeta de resident), vàlida per un any a partir de
la data del segell d'admissió, i vàlida per treballar i viatjar. L'immigrant pot sortir (per
períodes inferiors a un any menys un dia) i tornar als Estats Units abans de rebre la
targeta de resident, sempre que el segell del CBP que hi ha en el seu passaport no
hagi caducat. Si un immigrant vol sortir dels Estats Units i el seu segell ha caducat
sense que hagi rebut la targeta de resident, s'ha de posar en contacte amb el CIS
als EUA abans de la seva sortida per assegurar que pot entrar de nou als Estats
Units.
Des d'aquest enllaç accediràs a la guia per als nous immigrants publicada pel
Departament of Homeland Security, on es desenvolupa detalladament la informació
sobre els drets que incorpora la condició de resident permanent.

Autorització per residir
sense treballar
Sobre la possibilitat de residir sense treballar als Estats Units (en qualitat de
rendista, per exemple), pots adreçar-te als serveis consulars dels EUA.

Identificació com a
estranger
La targeta de residència permanent anomenada green card acredita que la persona
titular està autoritzada a residir i treballar als EUA.
El procediment ajust d'estatus permet als residents temporals (no immigrants) que
ja són al EUA canviar a residents permanents (immigrants) si són elegibles i
reuneixen els requisits sense retornar al seu país d'origen per obtenir un visat.
En el cas que no reuneixin els requisits per ser elegible o que estiguin fora del país,
mitjançant el tràmit consular poden obtenir el visat amb autorització de residència
permanent per entrar als EUA.
Hi ha diferents vies per obtenir la green card, cada categoria té un procediment i
uns requisits específics. Les principals vies són:
●

A través del vincle familiar.

●

Per raons laborals, a través d'una oferta permanent o titular d'un tipus de visat
determinat.
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Pots accedir a més informació sobres els diferents procediments, requisits exigits i
formularis clicant en aquest enllaç .
Hi ha altres documents d'identificació als quals poden tenir accés els estrangers
residents als EUA:
●

Targeta de la Seguretat Social Per norma general, només les persones que no
són ciutadans nord-americans i tenen permís de treball poden sol·licitar un
número de la Seguretat Social; de fet, és necessari per poder treballar i
l'ocupador és requerit a través d'aquest número per informar del salari i
determinar els impostos i beneficis socials.No obstant això, també es pot
sol·licitar si l'estranger prové d'un estatus migratori diferent, però ha d'acreditar
els motius de la necessitat a part de la documentació requerida general. El
número de la Seguretat Social no és necessari per obtenir el permís de
conduir i no pot ser mai motiu de la seva petició.Informació, requisits i
formularis a la web o bé a la web .

●

ITIN (identificació fiscal per a estrangers sense número de la Seguretat Social)
És un número d'identificació fiscal que utilitzen els estrangers que volen o
estan obligats a presentar els seus impostos davant l'Agència Tributària (IRS)
o bé estrangers que no resideixen als EUA, però que han de presentar
declaracions d'impostos federals, per exemple, els inversionistes.Pots accedir
a més informació, requisits i formularis sobre l'obtenció de l'TIN a la pàgina de
l'IRS (Internal Revenue Service) .

Altres documents d'identificació per comprovar l'estatus migratori poden ser el
passaport, juntament amb un d'aquests formularis: el formulari I-551 (green card),
formulari I-766 (autorització per treballar), formulari I-94 (registre d'entrades i
sortides), formulari I-20 (estudiants) o DS-2019 (intercanvi).
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