1- Països de la UE
2- Països fora de la UE
1 VISATS I AUTORITZACIONS DE TREBALL
Els visats i les autoritzacions de treball depenen molt del país on ens dirigim, per tant a continuació ho hem
dividit de manera general en països que pertanyen a la Unió Europea i els que no.
1.1 Països de la UE
Als països de la Unió Europea, qualsevol ciutadà/na europeu/a pot treballar amb el seu DNI o Passaport en vigor.
Alguns països et poden demanar que et registris o t’empadronis per poder treballar.
Demana la informació adequada sobre el teu país de destinació a:
- L’ambaixada o consolat del país de destinació a Espanya.
- Consultant informació general sobre la vida i el treball a la pàgina d’Eures, i si tens un dubte molt concret en
aquesta mateixa pàgina podràs contactar amb un/a euroconseller/a, que són persones que treballen a les
oficines de treball del país de destí que vols anar i les qui et poden resoldre dubtes dels seu país via email, en
diverses llengües.
1.2 Països fora de la UE
En funció del tipus d’estada que vulguem realitzar el visat que necessitarem serà un o un altre.
En el cas que marxem per un període inferior a 3 mesos, sense treballar o estudiar, haurem de demanar el Visat
de turista. Com és cada país qui posa les seves normes i regles per entrar al país, el millor és que consultis la
web de l’ambaixada del país a Espanya per saber quins requisits demanen i passos per seguir.
Si marxem més de 3 mesos per a treballar o estudiar, haurem de demanar en el primer cas el Visat de treball i
en el següent Visat d’estudis.
Per visats de treball fora de la Unió Europea, pots ser difícil en alguns països obtenir-lo, especialment en països
com Estats Units, Austràlia, Nova Zelanda i Canadà. En aquests països, el visat de treball requereix
habitualment que tinguis ja una empresa que et vol contractar i que inicia els tràmits per a tu a l’ambaixada. Els
tràmits poden trigar mesos.
Per cada país, consulta la web de l’ambaixada del país a Espanya per saber quins requisits demanen i passos
per seguir.
Algunes ambaixades i consolats tenen oficines per diversos països europeus i et podrien demanar de contactar
amb l'oficina a Espanya (habitualment a Madrid) o en un altre país europeu.
Per visats de treball i viatjar (“work and travel”) o estudis. Aquests visats permeten treballar durant uns mesos
a països anglòfons amb l’objectiu d’aprendre la llengua i costejar-se l’estada amb una feina temporal. Són visats
generalment més fàcil, ràpids i barats i per això són molt apreciats dels joves que vulguin viatjar i treballar
durant mesos en aquests països.
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[3] http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=es

Page 2 of 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

