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PROCEDIMENT PER A LEGALITZAR UN CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT PER 

TAL DE SER RECONEGUT A L’ESTRANGER 
 

Tret que existeixi algun instrument jurídic que eximeixi d'aquesta obligació, tot document 

públic espanyol requereix ser legalitzat per ser vàlid a l'estranger i tot document públic 

estranger ha de ser legalitzat per tenir validesa a Espanya. 

El tràmit per donar validesa legal a un certificat de professionalitat en un altre país serà el 

següent: 

 La persona interessada ha de presentar un escrit al Registre del Departament 

d’Empresa i Ocupació ( C/ Sepúlveda, 148-150. 08011 Barcelona),adreçada a l’Àrea 

Jurídica, sol·licitant el reconeixement de signatura del certificat de professionalitat o 

diploma. 

En aquesta sol·licitud haurà de constar el nom i cognoms de la persona interessada, 

DNI o NIF, adreça (carrer núm. i població), telèfon de contacte o adreça electrònica. 

Juntament amb el document s’ha d’adjuntar el certificat de professionalitat o diploma 

original. 

Un cop l’interessat ha obtingut el reconeixement de signatura (és una anotació que 

és fa a l’original del certificat o diploma), el tràmit a seguir dependrà si el país 

estranger destinatari és firmant del conveni de La Haya o no. 

 
Aquest conveni, al qual s’han adherit nombrosos països, simplifica els tràmits per a 

l'emissor i el receptor ja que entre els països signants no serà necessària la 

legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o 

postil·la. Aquesta és la llista completa de països que han firmat l'acord. 

 
 Per tant l’interessat, un cop tingui la signatura del certificat o diploma validada pel 

Departament d’Empresa i Treball, haurà de fer el següent tràmit : 

 
o Si el país de destinació és signant del Conveni de la Haya, haurà d’anar al 

Tribunal Superior de Justícia perquè li posin la postil·la. L’adreça és Passeig 

Lluis Companys, 14 -16. Edifici Provincial. L’horari és de 9-14h. Telèfon 

900901234. Mapa 

o Si el país de destinació no és signant del Conveni de la Haya, serà necessari 

que s’adreci a la Secció de Legalitzacions del Ministeri d’ Assumptes Exteriors 

i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel: 91 379 16 55 ) o a 

les ambaixades i consolats a Espanya del país en el qual vagi a assortir efecte 

el document. 

https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles_es
http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=Passeig%20de%20Llu%EDs%20Companys%2C%2014-16%20(Palau%20de%20Just%EDcia)&XYADDRESS=431734.015%3A4582643.227
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Suplement Europass als Certificats de Professionalitat 
 

El Suplement Europass és un document informatiu i institucional adjunt a una acreditació 

oficial de Formació Professional. 

El seu objectiu és fomentar la transparència i facilitar la comprensió a tercers, en particular 

a empreses o institucions d'un altre país, del significat de les competències adquirides pel 

seu titular. 

El Suplement Europass no és un substitut del títol oficial sinó un complement informatiu 

en anglès i altres llengües europees. Conté informació sobre: competències i resultats 

d'aprenentatge adquirits, conjunt d'ocupacions i usos accessibles, organismes d'expedició i 

acreditació, formes d'obtenir el Certificat o Titulo, nivell internacional del mateix, requisits 

d'entrada i possibilitats d'accés a altres acreditacions oficials. 

Podeu trobar els suplements europass dels certificats de professionalitat a la web del 

Servei Públic d’Ocupació Estatal . 

 
 

Més informació sobre legalització de documents: 
 

 Departament d’Empresa i Treball. http://empresaiocupacio.gencat.cat 

Legalització i traducció de documents 

 

 
 Ministeri d’ Assumptes Exteriors, Unió Europea i Cooperació 

http://www.exteriores.gob.es/  

            Legalitzacions 

 
 
 
 

Barcelona, 17 de març 2022 

https://sepe.es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad/suplementoseuropass.html
http://empresaiocupacio.gencat.cat/
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/estrangeria/informacio/legalitzacio/
http://www.exteriores.gob.es/
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Legalizacion-y-apostilla.aspx

