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Introducció
Una de les principals manifestacions de la crisi al nostre país és l’enorme taxa d’atur, que provoca que molts 
ciutadans, majoritàriament joves, hagin d’optar per emigrar a altres països en busca de feina.
 
El gran dinamisme de les economies llatinomericanes atrau a milers de ciutadans del nostre país que busquen 
feina, essent ja el continent que rep més emigració catalana; però, a diferència de la Unió Europea, cadascun 
dels estats d’Amèrica Llatina té una legislació pròpia en matèria de permisos de treball, de seguretat social o en 
matèria laboral. A més, hi ha diferències notables en aquests països pel que fa als sectors emergents, a la relació 
entre salaris i preus; presenten, d’altra banda, una gran diversitat en aspectes culturals, econòmics i polítics o 
en una sèrie de qüestions pràctiques i quotidianes. El coneixement previ d’aquestes realitats és fonamental i 
imprescindible a l’hora d’escollir el país de destinació.
 
La Guia per a l’Orientació Sociolaboral a Amèrica Llatina compta amb tota la informació útil dels divuit països 
més dinàmics de la regió. Des de les principals plataformes de recerca de feina o pis fins als tràmits per a 
l’obtenció dels visats i permisos de treball, passant pel context econòmic, polític o social de cada país. Des 
d’un llistat d’ambaixades, consolats i Comunitats Catalanes a l’Exterior que poden ser d’utilitat fins a una relació 
detallada dels salaris per sector. Des d’informacions sobre aspectes com la seguretat, sanitat o permisos de 
conduir fins als preus de la cistella bàsica de productes. Des d’un llistat dels principals dialectalismes fins a una 
radiografia del mercat laboral de cada país, passant per altres informacions pràctiques d’utilitat.

En definitiva, la Guia per a l’Orientació Sociolaboral a Amèrica Llatina pretén esdevenir una eina útil i pràctica per 
a totes aquelles persones en situació d’atur o que volen millorar la seva situació laboral i que no es tanquen les 
portes a l’emergent mercat laboral llatinoamericà.

La Guia per a l’Orientació Sociolaboral a Amèrica Llatina ha estat elaborada per Gerard Bover i Vila i Martí 
Coromina i Quintana. Per més informació ens podeu contactar a guia.americallatina@gmail.com

Amb el suport de:

       

Disseny portada i maquetació:

www.ksx.cat

www.ksx.cat
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Dades macroeconòmiques

Creixement econòmic (2012) 3,9%

PIB (2012) 58,99 M$

PIB per càpita (2012) 5.762 USD

IDH (2013) 0,702

Coeficient de Gini (2012) 0,472

Taxa d'inflació (2013) 3%

Taxa d'atur (2013) 6,2%

1. Dades del país
a) Dades sociodemogràfiques

Nom oficial: República Dominicana
Capital: Santo Domingo
Superfície: 48.422 km2
Població: 9.794.487 habitants
Idioma: Espanyol (oficial) 
Moneda: Peso Dominicà (DOP)
Religió: 90%, catòlics; creixement de les esglésies evangelistes
Divisió administrativa: 31 províncies
Densitat de Població: 196 hab/km2
Renda per càpita: 5.762 USD
Domini internet: .do
Codi telefònic: +809, +829

b) Context historicopolític

La República Dominicana disposa d’un sistema democràtic liberal estable, tot i que no està exempt d’acusacions 
de frau electoral, com per exemple en les eleccions presidencials del 1990. Atrau inversió estrangera, principalment 
dels Estats Units d’Amèrica, sobretot a partir de la signatura del Tractat de Lliure Comerç entre aquests dos 
països. Tot i que és una de les economies més grans de la regió i que s’hi comencen a aplicar polítiques socials, 
continua havent-hi grans bosses de pobresa i d’exclusió social.

Si es vol aprofundir en el tema, recomanem aquests documentals:

Bosch: presidente en la frontera imperial (2009)
60 millas al este (2008)

c) Context econòmic

El manteniment del creixement econòmic de la República Dominicana és espectacular. Entre 1991 i 2012 ha 
tingut una mitjana de creixement del PIB de gairebé el 6%. Tot i aquest fet, la pobresa ha augmentat gradualment 
durant l’última dècada: avui és més alta que el 2000. Les principals fonts d’ingressos del país són l’agricultura, 
el comerç i el serveis, sobretot el turisme. El sector serveis és el que actualment dóna més feina a la població 
activa. L’agricultura és el sector més important en termes de consum, i es troba en segon lloc quant a exportació, 
just per sota de la mineria. 

Avui s’hi impulsa la inversió per a la emprenedoria i per a la creació de llocs de treball. Els sectors amb més 
potencial i creixement són el turisme, les manufactures, les telecomunicacions i els serveis financers. El sector 
serveis va créixer un 5,6% de l’any 2012 al 2013, impulsat per l’activitat del turisme, ja que un 2,5% d’aquest 
creixement prové d’hotels, restaurants, complexos turístics i bars. La taxa d’atur s’ha mantingut durant l’any 
2013 al voltant del 6%.

Font: CEPAL, FMI i Banc Mundial

Repartiment d’activitat econòmica per sector Primari Secundari Terciari

Treball per sector (% del treball total) 17 24,3 58,7
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Salari (en pesos dominicans)

Salari mitjà a temps parcial Entre 7.000 i 10.000 pesos dominicans

Salari mitjà a temps complet Entre 15.000 i 20.000 pesos dominicans

Salari mínim 11.272 pesos dominicans

Salaris per professió

Metge 10.000Bs

Metge/ssa Entre 30.000 i 50.000 pesos dominicans

Infermer/a Entre 15.000 i 31.000 pesos dominicans

Dependent/a d’un comerç Entre 12.000 i 22.000 pesos dominicans

Comercial Entre 14.000 i 35.000 pesos dominicans

Peó Industrial Entre 11.500 i 12.000 pesos dominicans

Professional en Gestió Cultural Entre 35.000 i 40.000 pesos dominicans

Transportista Entre 12.000 i 15.000 pesos dominicans

Activitats de periodisme i comunicació Entre 30.000 i 40.000 pesos dominicans

Professor/a de primària Entre 11.000 i 16.000 pesos dominicans

Professor/a de secundària Entre 15.000 i 21.000 pesos dominicans

Professor/a d’universitat Entre 26.000 i 48.000 pesos dominicans

Auxiliar administratiu/va Entre 14.000 i 25.000 pesos dominicans

Arquitecte/a Entre 44.000 i 60.000 pesos dominicans

Recepcionista d’hotel Entre 25.000 i 45.000 pesos dominicans

Cambrer/a Entre 22.000 i 45.000 pesos dominicans

Advocat/a Entre 39.000 i 55.000 pesos dominicans

Enginyer/a Entre 32.000 i 65.000 pesos dominicans

Educador/treballador social Entre 30.000 i 40.000 pesos dominicans

a) Estructura laboral

Com és el mercat laboral?
El sector amb més creixement és el terciari, liderat amb molta diferència pel turisme, tant per a personal qualificat, 
de l’àmbit de la gestió d’empreses, relacions públiques o màrqueting, com per a cambrers, recepcionistes o 
altres tasques relacionades. Aquesta tipologia de treball se situa bàsicament a les zones turístiques del país com 
Punta Cana, Santo Domingo o Puerto Plata.

La resta d’opcions professionals es concentren a la capital. Les oportunitats més destacades són per a personal 
especialitzat en diferents sectors; hi destaquen els metges, personal d’administració i direcció d’empreses, 
o professors universitaris en general. Hi ha una presència destacable de projectes de cooperació i de treball 
comunitari. Un 8% dels treballadors estrangers sensats a l’últim any són treballadors d’entitats o organitzacions 
sense ànim de lucre o organització oficials extraterritorials. 

El codi de treball dominicà obliga que, com a mínim, el 80% dels treballadors d’una empresa del país siguin 
dominicans i que, del total de salaris, el 80% ha de ser pagat a treballadors del país. En queden exempts, però, 
els càrrecs d’administració general, gerents i altres treballadors que desenvolupin tasques de supervisió, a no 
ser que hi hagi dominicans a l’atur que puguin desenvolupar aquesta funció. En aquests barems s’exclouen les 
persones estrangeres casades amb natius o que tinguin la residència de més de 5 anys seguits al país.

b) Plataformes de recerca de feina

On puc buscar feina?
Públiques
És el portal de recerca de feina de l’estat. És obligatori registrar-se amb la cédula de identidad o el passaport. 
Un cop inscrit, es pot accedir a la borsa de treball en la qual es pot aplicar a les diferent ofertes de feina 
desglossades per sector laboral i àmbit territorial.
http://empleateya.net

Privades
Plataformes gratuïtes de recerca de feina. Les empreses hi publiquen les ofertes laborals. En algunes de les pàgines 
següents cal registrar-se i adjuntar-hi el curriculum vitae. Les ofertes són consultables per àmbit i localització.
www.acciontrabajo.do
www.tecoloco.com.do
www.opcionempleo.com.do Especialitzada per a feines relacionades amb el turisme.
www.computrabajo.com.do

c) Relació de salaris per sector

Aproximadament quan es cobra?
1 euro són 58,81 pesos dominicans (DOP)
Per comprovar possibles variacions en el canvi de divises consulteu el següent enllaç:
www.xe.com/es/currencyconverter

2. Treballar a la
República Dominicana

http://empleateya.net
www.acciontrabajo.do
www.tecoloco.com.do
www.opcionempleo.com.do
www.computrabajo.com.do
www.xe.com/es/currencyconverter


10 11

d) Permisos de treball

Com obtinc els papers per treballar legalment a la República Dominicana?
El Govern de la República Dominicana emet la Visa de Trabajadores Temporeros, que permet treballar 
temporalment en aquest país caribeny. Per a l’obtenció d’aquest visat és imprescindible comptar amb una oferta 
de feina d’una empresa legalment establerta a la República Dominicana. Aquests visats tenen una vigència d’un 
any, tot i que es poden renovar si també es renova el contracte laboral. Un cop aportada tota la informació i la 
documentació exigida, la resolució de la visa no triga més de 15 dies hàbils.

Alguns dels documents exigits per a l’obtenció d’aquest permís de treball són relatius a l’empresa contractant, i 
d’altres documents relatius a la persona contractada, com per exemple el Certificat de No-Antecedents Penals 
emès pel Ministerio de Justícia del Govern espanyol. Per aquest motiu, es recomana començar els procediments 
abans de partir, ja que molta de la documentació exigida s’obté en el país d’origen de la persona que sol•licita 
el permís de treball.

En el següent enllaç de Servicios Consulares de la República Dominicana, hi apareix tota la documentació 
exigida i els formularis que cal omplir per a l’obtenció d’aquest permís de treball.
www.consuladord.com/contenidos.aspx?cid=195&lang=ES

e) Consolat de la República Dominicana a Catalunya

On m’he de dirigir per aconseguir els papers?
Consolat de La República Dominicana a Barcelona
Adreça: C/ París 211, 7a planta
Pàgina web: www.consuladordbarcelona.com
Telèfon: 93 237 92 13
Horari: De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00

f) Ambaixada i consolats espanyols a la República Dominicana

Qui més em pot assessorar?
Ambaixada Espanyola a la República Dominicana
Adreça:  Av. Independència, núm. 1205, apartat de correus 1468, Santo Domingo
Pàgina web: www.exteriores.gob.es/embajadas/santodomingo/es/Paginas/inicio.aspx
Correu electrònic: emb.santodomingo@maec.es
Fax: (+1) 809 535 1595
Telèfon de la centraleta: (+1) 809 535 6500
Telèfon d’emergència: (+1) 809 450 2222, extensió 341 o 345
Telèfon mòbil d’emergències (24h): (+1) 809 697 3035 
L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres, de 8.00 a 15.00 hores

Secció Consular
La mateixa ambaixada compta amb uns Serveis Consulars a on es poden fer tots els tràmits propis d’un Consolat, 
com la tramitació de passaports o la legalització de documents. L’horari d’atenció i els telèfons i correus de 
contacte són els mateixos que els de l’Ambaixada.

2. Treballar a la
República Dominicana

www.consuladord.com/contenidos.aspx?cid=195&lang=ES
www.consuladordbarcelona.com
www.exteriores.gob.es/embajadas/santodomingo/es/Paginas/inicio.aspx
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3. Què he de saber per viure 
a la República Dominicana
a) Cost de la vida

Quin preu tenen els productes bàsics?
1 euro són 58,81 pesos dominicans (DOP)
Per comprovar possibles variacions en el canvi de divises consulteu el següent enllaç:
www.xe.com/es/currencyconverter

•	 El lloguer d’un pis estàndard de dues habitacions costa entre 12.000 i 16.000 pesos dominicans

•	 El lloguer d’una habitació estàndard costa entre 7.000 i 9.000 pesos dominicans

•	 Un bitllet d’autobús urbà o metro costa entre 17 i 20 pesos dominicans

•	 Un bitllet de bus interurbà d’un recorregut d’uns 100 km de distància costa entre 200 i 250 pesos dominicans

•	 Un litre de gasolina costa entre 45 i 55 pesos dominicans

•	 Una hora en un cibercafè costa entre 45 i 55 pesos dominicans

•	 La quota mensual d’internet a casa costa entre 2.000 i 3.000 pesos dominicans

•	 La quota mensual de telefonia mòbil costa entre 400 i 2.500 pesos dominicans

•	 El menú del dia en un restaurant estàndard costa entre 150 i 220 pesos dominicans

•	 Una ampolla d’un litre i mig d’aigua costa entre 25 i 35 pesos dominicans

•	 Un refresc personal al supermercat costa entre 35 i 50 pesos dominicans

•	 Un cafè en un bar estàndard costa entre 45 i 55 pesos dominicans

•	 Un quilo d’arròs al supermercat costa entre 35 i 40 pesos dominicans

•	 Mig quilo de carn picada al supermercat costa entre 90 i 120 pesos dominicans

•	 Mitja dotzena d’ous al supermercat costen entre 25 i 29 pesos dominicans

•	 Un quilo de ceba al supermercat costa entre 40 i 45 pesos dominicans

•	 Un litre de llet al supermercat costa entre 36 i 40 pesos dominicans

•	 Una cervesa en un bar estàndard costa entre 120 i 150 pesos dominicans

•	 Un diari al quiosc costa entre 50 i 55 pesos dominicans

b) Plataformes de recerca de pis

On puc trobar allotjament?
Corotos: pàgina d’anuncis classificats amb una important secció d’anuncis classificats per ciutats i preus
www.corotos.com.do/republica_dominicana/apartamentos

Quebarato: una altra de les principals pàgines de classificats amb anuncis per compartir pis i lloguer d’habitatges
www.quebarato.com.do

OLX: plataforma de cerca d’habitatge amb informació sobre tot tipus d’allotjament.
www.olx.com.do/q/renta/c-363

Encuentra24: pàgina de classificats amb informació sobre lloguer d’habitacions, cases, i pisos.
www.encuentra24.com/dominicana-es/bienes-raices-alquiler-apartamentos

c) Diners

Quines monedes i bitllets hi ha? 
El peso dominicà és la moneda oficial de la República Dominicana i el seu símbol es $ o RD$. Tot i això, en 
algunes zones turístiques també s’accepten dòlars americans. El peso té bitllets de 20, 50, 100, 200, 500, 1.000 
i 2.000. Les monedes són d’1, 5, 10 i 25 pesos.  

Com puc treure o canviar diners? 
A totes les ciutats mitjanes i grans abunden els caixers automàtics. Les principals marques de targetes de crèdit 
i dèbit internacionals són operatives a la República Dominicana. Pot ser complicat trobar caixers en les zones 
més rurals i allunyades dels centre turístics. En hotels, restaurants i comerços de preu mitjà-alt també accepten el 
pagament amb targetes, però de vegades hi poden aplicar un recàrrec.

La majoria de poblacions grans i mitjanes disposen de bancs i cases de canvi. Els bancs acostumen a oferir més 
bons tipus de canvi i ofereixen millor seguretat que algunes cases de canvi. Hi ha agències de viatges, hotels i 
altres establiments que també poden acceptar canvis de diner en efectiu.

En moltes sucursals bancàries i en altres establiments es poden rebre transferències internacionals de diners a 
través d’empreses com Money Gram o Western Union. Cal consultar el tipus de canvi del dia, ja que pot variar 
considerablement.

Altres coses importants
L’IVA a la República Dominicana és del 18%, i sempre s’ha d’incloure en el preu.

La major part del sou de cambrers de bars i restaurants prové de les propines dels clients, i se sol deixar entre 
un 5% i un 10%. En ocasions, pot estar inclòs en la factura. A la República Dominicana, el regateig es dóna als 
mercats, en artesanies i souvenirs.

d) Idiosincràsia

Com són els dominicans i les dominicanes?
La societat dominicana és el resultat de l’encontre cultural. S’hi continuen utilitzant recursos de la cuina i la medicina 
taïna, l’ètnia que poblava l’illa abans de la colonització. També s’han anat incorporat paraules d’origen taí a l’espanyol. 
La influència espanyola és ben evidentment en l’idioma actual, la cultura i la religió catòlica. Es calcula que un 70% 
de la població assisteix assíduament a actes de fe religiosa. També les arrels africanes han marcat culturalment el 
país, sobretot en la música i l’art. L’esport nacional és el beisbol, herència cultural dels Estats Units d’Amèrica. 

Les tres grans aficions de tot dominicà són el dòmino, el rom i el ball. El dominicà no s’estressa mai, la seva 
forma de vida es caracteritza per l’hospitalitat i l’alegria, tot i les condicions precàries en què viu una gran part 
de la població. Les relacions socials són molt importants, i la família és el grup social de referència. 

http://www.xe.com/es/currencyconverter/
www.corotos.com.do/republica_dominicana/apartamentos
www.quebarato.com.do
www.olx.com.do/q/renta/c-363
www.encuentra24.com/dominicana-es/bienes-raices-alquiler-apartamentos
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e) Dialectalismes

Quines paraules he de conèixer?
Paraules comunes del llenguatge a Amèrica Llatina

Ahorita – Expressa pròximament
Boleto – Bitllet, entrada
Camarón - Gamba
Celular – Telèfon mòbil
Chancho – Porc
Chismoso  – Xafarder
Closet – Armari
Coger – Acte sexual
Computadora  – Ordinador
Gringo – Relatiu a EUA
Laptop – Ordinador portàtil
Maní  – Cacauets
Papa – Patata
Pendejo – Estúpid. Idiota (despectiu)
Piso – Terra, sòl
Puto – Homosexual (despectiu)
Rata  – Lladre
Res – Carn de vaca
Soroche – Mal d’altura
Tenis – Sabates esportives 
Verga – Òrgan sexual masculí

Paraules específiques de la República Dominicana
Afrentoso/a – Atrevit/da, inoportú/na
Baro – Diners
Bufeo – Relax
Can – Festa, Entusiasme
Canchanchán – Company
Chele – Cèntims, fracció monetària
Chueco – De mala qualitat
Cocaleca – Crispetes
Guagua – Autobús
Mai – Mare
Mangú – Plat típic fet a base de plàtan i ceba
Pana – Amic
Peje – Peix
Pijotero/a – Avariciós/osa
Pelota – Beisbol
Sancocho – Brou típic del país
Taíno – Indígenes que habitaven l’Illa de l’Espanyola

Tráfico – Un policia de trànsit
Vacano – Persona o cosa de moda

f) Seguretat

La República Dominicana és segura?
Aplicant el sentit comú, s’hi poden evitar la majoria 
dels problemes. Cal vigilar si es camina de nit anant 
sol per Santo Domingo, no portar visibles coses de 
valor, vigilar les butxaques en transports públics i 
carrers molt transitats i no entrar en certs barris. No 
es recomana tampoc fer servir caixers situats fora 
de les entitats bancàries. Les zones més turístiques, 
com Punta Cana, són molt més segures que la resta 
del país.

g) Sanitat

De què m’he de prevenir?
El principal malestar que afecta els nous visitants a 
República Dominicana són els problemes derivats del 
menjar, els problemes estomacals. Es demana tenir 
cura amb el menjar i la beguda. Sobretot s’ha d’evitar 
ingerir begudes que no estiguin embotellades. També 
són comuns els mals derivats de les picades de 
mosquits, sobretot a les zones més humides del país, 
ja que poden ser portadors del dengue. Es recomana 
portar un bon repel•lent de mosquits.

I si em poso malalt?
Lamentablement, els hospitals públics no disposen 
de tan equipament clínic com els privats, fet que 
els impedeix de donar un servei més extens. A 
Santo Domingo i als hotels de Punta Cana es poden 
trobar els millors hospitals. Molts metges i hospitals 
exigeixen el pagament en efectiu encara que es 
disposi d’assegurança mèdica. 

Trobaré tots els medicaments?
La majoria de farmàcies estan ben equipades, però hi 
ha casos en què hi falten medicaments poc comuns.

h) Clima

Quin temps hi fa?
La República Dominicana té un clima tropical, amb una temperatura mitjana entre 25 i 35 graus, tot i que a les 
zones més altes hi pot arribar a fer fred. D’abril a novembre hi ha l’època de pluges, que poden ser torrencials i 
poden provocar greus inundacions. Entre l’agost i l’octubre és la temporada dels huracans; dos o tres de mitjana 
a l’any colpegen l’illa.

i) Permís de conduir

Puc conduir amb el permís europeu?
A causa de canvis constants en la legislació sobre el trànsit, es recomana aconseguir el Permís Internacional de 
Conduir, que és expedit per la DGT. En aquests pàgina web, hi trobareu els requisits per obtenir-lo.
sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/permiso-de-conduccion/permiso-internacional/

j) Endolls

Com són els endolls?
El tipus d’endoll més utilitzat són l’A i el B. La tensió acostuma a ser de 110 volts, tot i que també se’n pot trobar 
de 220 per al funcionament d’electrodomèstics.

3. Què he de saber per viure 
a la República Dominicana

https://sede.dgt.gob.es/es/tramites-y-multas/permiso-de-conduccion/permiso-internacional/
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Què són els casals catalans?

Les Comunitats Catalanes a l’Exterior (CCE) són entitats privades constituïdes per catalans o catalanòfils arreu 
del món (casals, associacions, centres catalans, agrupacions acadèmiques o empresarials…) reconegudes per 
la Generalitat de Catalunya.

Les Comunitats Catalanes a l’Exterior compleixen un paper fonamental a l’hora de projectar Catalunya al món: 
donen a conèixer el país i la cultura i la llengua catalanes 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.

Per tant, les Comunitats Catalanes a l’Exterior esdevenen un punt de trobada i de suport mutu entre els catalans 
residents en aquella regió. És un bon punt de trobada per fer contactes i conèixer gent que fa anys que viu al 
país. Poden orientar o assessorar a l’hora de buscar feina o pis, i és un bon lloc per a la realització d’activitats, 
celebració de festes tradicionals o parlar català, que sovint es troba a faltar.

Quins casals hi ha a la República Dominicana?

CASAL CATALÀ DE SANTO DOMINGO

És una institució sense ànim de lucre fundada el 1989, que té com objectiu 
principal mantenir vincles culturals, socials, d’amistat i de cooperació entre 
catalans, els seus descendents i dominicans. Les seves activitats estan 
orientades a fer conèixer i promoure la cultura catalana i les seves tradicions. 

Adreça: Rómulo Betancourt 1456, Apartat 12-A, Sector Bellavista, Distrito 
Nacional, Santo Domingo, República Dominicana
Telèfon: (+1 809) 867 0669
Adreça electrònica: ccsantodomingo@gmail.com

4. Comunitats catalanes 
a l’exterior

Altres canals on contactar amb catalans residents a la República Dominicana

Grup de Facebook dels catalans a República Dominicana:
www.facebook.com/groups/54494977317/?fref=ts

Correu electrònic de l’ANC República Dominicana:
repdominicana@assemblea.cat

Catalans al món: 
www.catalansalmon.com

Facebook de Catalans al món:
www.facebook.com/pages/CATALANS-AL-M%C3%93N/135642677500

www.facebook.com/pages/Catalans-Al-M%C3%B3n/192114254245636

Twitter de Catalans al món:
@catalanspelmon

www.facebook.com/groups/54494977317/?fref=ts
www.catalansalmon.com
http://www.facebook.com/pages/CATALANS-AL-M%C3%93N/135642677500
http://www.facebook.com/pages/Catalans-Al-M%C3%B3n/192114254245636
twitter.com/catalanspelmon
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