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Ce cuprinde acest ghid?
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Stimate(ă) vecin(ă):

Ghidul de faţă este menit să vă ofere informaţii 
detaliate cu privire la diferitele resurse şi servicii pe 
care municipalitatea din Collado Villalba le pune la 
dispoziţia cetăţenilor săi. Ghidul se doreşte a fi un 
instrument util de consultare rapidă pentru noi toţi 
cei care locuim şi convieţuim aici şi pentru toţi cei 
care ajung în oraşul nostru în diverse circumstanţe.

Ca punct central al regiunii muntoase Sierra de 
Guadarrama, Collado Villalba dispune de o mare varietate de servicii 
comerciale, industriale, recreative şi culturale, multe dintre acestea 
acoperind necesităţile întregii zone, fiind totodată nucleul unei vaste reţele 
de comunicaţii. În anii următori, la aceste servicii se vor adăuga un spital 
regional, un sediu al Agenţiei de Securitate Socială şi un teatru naţional „fără 
bariere”.

Prin intermediul acestui ghid, municipalitatea doreşte să ofere tuturor 
cetăţenilor posibilitatea de a cunoaşte mai bine localitatea, convinşi fiind 
că o mai bună cunoaştere a acesteia şi a resurselor disponibile contribuie 
la o mai mare coeziune şi bunăstare socială, din moment ce oferirea unor 
servicii de calitate presupune un înalt grad de informare şi apropiere.

Doresc să subliniez că toţi cei care lucrează în cadrul departamentelor 
şi sediilor municipale, precum şi eu însumi şi consilierii locali, suntem la 
dispoziţia dumneavoastră pentru a vă oferi informaţii şi clarificări sau pentru 
orice fel de sugestii ori reclamaţii.

Un salut călduros,

José Pablo González Durán
Primar Collado Villalba
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collado villalba

Denumirea sa, de origine romană, 
“Villae-Alba” (Oraşul Alb), provine de la 
albul pietrei de granit care se regăseşte în 
peisajul din zonă. Locuitorii din Collado 
Villalba sunt cunoscuţi sub denumirea de 
„villalbinos”.

Collado Villalba are cca. 60 000 de 
locuitori, fiind municipiul cu cea mai 
mare populaţie din zonă.

Situat la 41 km de capitala Madrid, 
este cel mai important nod de transport 
al „sierrei” madrilene. Şi aceasta nu doar 
datorită numărului de linii care permit 
deplasarea în direcţia Madrid (12 autobuze 
şi 2 trenuri de scurtă distanţă), ci şi 
deoarece dispune de linii directe către 
mai mult de 20 de municipii. Este totodată 
şi calea de ieşire din Madrid spre nord-
vestul peninsulei, Castilla y León, Galicia şi 
nordul Portugaliei.

De asemenea, Collado Villalba este 
capitala comercială a zonei. Intensa 
sa activitate se desfăşoară în cadrul 
diverselor nuclee de comerţ: mari centre 
comerciale, parcuri industriale şi mici 
comercianţi cu o ofertă atractivă şi 
diversificată.

În virtutea caracteristicilor sale, Collado 
Villalba este considerat ca parte a 
Vestului Metropolitan, iar datorită 
situării sale, acesta reprezintă poarta 
de intrare în zona centrală a Sierra de 
Guadarrama: din municipiul nostru 
se poate accede atât spre aşezările din 
amontele râului Guadarrama (râul care 
traversează oraşul Collado Villalba), 
cât şi spre cele din amontele râului 
Manzanares.

O dovadă a înaltei calităţi a mediului 
ambient din zonă o reprezintă faptul 
că 40% din teritoriu face parte din 
Parcul Regional Bazinul Superior al 
Râului Manzanares.

Într-un viitor apropiat, spre nord va 
fi poarta de intrare în Parcul Naţional 
Guadarrama. Spre sud, în imediata 
apropiere, se întinde Parcul Regional 
Cursul Mijlociu al Râului Guadarrama şi 
împrejurimile sale.

Collado Villalba este, prin urmare, o 
locaţie ideală pentru oricine doreşte să 
combine comodităţile unui oraş modern 
şi activ cu prezenţa unui mediu natural 
privilegiat.

> Piedra del Concejo
„Roca Consiliului” - în trecut, consiliul 
se reunea aici, la semnalul clopotelor, 
în scaunele cioplite în piatră în 1724. 
Se află în Piaţa Constituţiei.

> Iglesia del Enebral
„Biserica Maicii Domnului din Enebral” 
a fost construită în stil renascentist în 
secolele XVI-XVII. Sunt de remarcat, 
în special, o sculptură a Maicii 
Domnului din Enebral (ienupăriş) şi 
baptistierul din piatră.

> Fuente del Caño Viejo
„Fântâna vechiului jgheab” este unul 
dintre puţinele vestigii de origine 
arabă rămase în regiune. Apa 
provenită de aici alimenta colonia El 
Enebral.

> Centrul Cultural şi Parcul 
Peñalba
Parcul este situat în zona veche a 
oraşului; aici se găsesc arbori cu 
vârste de peste 100 de ani şi un vechi 
conac restaurat datând de la începutul 
secolului XX, care azi adăposteşte 
un centru cultural, Direcţia pentru 
Învăţământ şi un sediu al UNED.

> El Coto de Las Suertes
Este o arie naturală protejată cu 
o suprafaţă de cca. 40 de hectare, 
în cadrul căreia se pot admira 
ecosisteme mediteraneene cu pajişti 
întinse unde pasc turme de animale.

Municipiul Collado Villalba este situat în nord-vestul Comunităţii Madrid. 
Este compus din diferite nuclee (zona istorică, zona gării, locuinţele şi 
parcurile industriale) care, cu timpul, s-au dezvoltat pentru a forma azi un 
întreg omogen şi pe deplin integrat.

Municipiul şi istoricul său

Locuri de interes
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Ce mijloace de transport 
există în Collado Villalba?

Pentru a vă deplasa în Collado Villalba
Există diverse linii urbane de autobuze cu plecare de la gară (RENFE) şi care traversează 
municipiul. Acestea sunt: L1, L2, L3, L4, L6, L7a şi l7b .

Pentru mai multe informaţii, vă puteţi adresa companiei de autobuze „Francisco Larrea”.

Spre Moncloa

671, 672 şi 672A. Opresc în 
El Zoco şi în zona istorică.

673 . Opreşte în El Zoco şi 
Los Valles.

681,682,683,684,688,691.

Opresc în El Zoco.

687 . Opreşte în staţia de 
autobuze.

Spre Plaza de Castilla

876 . Opreşte în zona istorică 
şi Los Valles.

Spre Chamartín şi Atocha - C8

Spre Príncipe Pío, Atocha şi 
Chamartín – C10

TRANSPORTUL PE TIMP DE NOAPTE

În Collado Villalba, autobuzul nr. L5. Spre 
Madrid (Moncloa), liniile N602 şi N603.

Pentru a vă deplasa în alte localităţi

TICHETE DE 10 CĂLĂTORII. Există astfel de tichete atât pentru autobuze 
(urbane şi interurbane) cât şi pentru trenuri. Per total, sunt mai ieftine decât biletele 
cumpărate separat.

ABONAMENTUL DE TRANSPORT. Dacă utilizaţi în mod frecvent 
transportul public, este recomandabil un abonament lunar sau anual. De altfel, 
ca preţ, este mai ieftin pentru cei cu vârsta de până la 22 de ani şi de peste 65 de 
ani. Abonamentele se pot cumpăra la ghişee. Collado Villalba aparţine zonei B3.

Alpedrete (681, 684, 685, C8)
Becerril de la Sierra (691)
Cerceda (672, 672A, 720, 876)
Cercedilla (684, 685, C8)
collado Mediano (683, C8)
Colmenar Viejo (720)
Colmenarejo (630)
El boalo (672A)
El Escorial (C8)
Galapagar (630, C8, C10)
Guadarrama (660, 664, 682, 
683, 684, 685, 688)
Las Rozas (684, 685, C10)

Los Molinos (684, 685, 688, C8)
Majadahonda (685, C10)
Mataelpino (672)
Manzanares El Real (720)
Moralzarzal (671, 672, 672A, 
720, 876)
Navacerrada (685, 691)
Pozuelo (C10)
San Lorenzo de El Escorial  
(660, 664)
Soto del Real (720)
Torrelodones (684, 685, C8, C10)
Valdemorillo (630)

LINII DE AUTOBUZE TRENURI DE SCURTĂ DISTANŢĂ

TRANSPORTUL BICICLETELOR CU TRENUL

Se pot transporta biciclete doar cu 
respectarea următoarelor orare şi linii:

>	de	luni	până	vineri,	începând	cu	ora	10	dimineaţa	pe	
toate	liniile	(vinerea	şi	în	ajunul	zilelor	de	sărbătoare,	la	
întoarcerea	din	Madrid,	se	pot	transporta	doar	pe	linia	C10).

>	sâmbăta	şi	în	zilele	de	sărbătoare,	pe	toată	durata	zilei,	pe	
linia	C10.

>	pentru	a	vă	deplasa	la	şi	dinspre	Cercedilla,	în	fiecare	zi,	cu	
excepţia	sâmbetelor	şi	a	sărbătorilor	de	iarnă.

Pentru a parca în stradă
Există anumite zone cu plată: de luni până vineri (între 
orele 9-14 şi 17-20) şi sâmbăta (între orele 9-14).
Zonele verzi: rezervate, de obicei, rezidenţilor din 
zonă. Aveţi nevoie de un carnet de rezident sau de un 
tichet de la automatele de parcare verzi (maxim 1 oră).
Zonele albastre: aveţi nevoie de un tichet de la 
automatele de parcare albastre (maxim 2 ore).
Carnetul de rezident se poate solicita de la Serviciul de 
Asistenţă pentru Cetăţeni.
În cazul persoanelor cu mobilitate redusă, se poate 
solicita un permis de staţionare de la Poliţia locală.

Pentru a vă deplasa la Madrid

1
Servicio de Atención  
al Ciudadano (SAC)
Plaza de la Constitución, 1  
91 856 28 50  
c/ Real, 26  
91 856 29 90 

Policía Local
c/ Real, 26  
092 
91 850 54 53

Francisco Larrea
www.franciscolarrea.com/ 
urbanosvillalbacon.htm 
91 857 71 49

Consorcio Regional  
de Transportes
Informaţii despre autobuze 
şi trenuri: 
www.ctm-madrid.es 
012

Taxis
902 111 343
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Documentele mele la zi: 
carnete, permise şi registre

Înscrierea în registrul de evidenţă 
a populaţiei (empadronamiento)
Se recomandă înscrierea în registrul de evidenţă din 
municipiul în care locuiţi:

 O Aceasta vă permite accesul la o serie de facilităţi 
publice: centrul de sănătate, centrele şcolare, 
serviciile sociale etc. Astfel, beneficiaţi de reduceri 
pentru activităţile municipale şi aveţi prioritate de 
acces la acestea.

 O Vă ajută la obţinerea altor documente: DNI, 
permis de rezidenţă, card de sănătate, permis de 
muncă, securitate socială, carnet de conducere, 
reîntregirea familiei, impozite etc.

DNI sau permisul de rezidenţă
DNI-ul (documentul naţional de identitate) este 
obligatoriu pentru persoanele de cetăţenie spaniolă cu 
vârsta de peste 14 ani, rezidente în Spania. Minorii cu 
vârsta de până la 14 ani pot beneficia, de asemenea, de 
acesta. Este obligatorie reînnoirea documentului înainte 
de expirarea perioadei de valabilitate.
Pentru a obţine DNI-ul sau pentru reînnoirea lui puteţi 
solicita o programare Poliţiei locale. Va trebui ca 
prima dată să depuneţi cererea şi, mai apoi, să mergeţi 
să vă ridicaţi DNI-ul. Puteţi solicita o programare şi 
comisariatului Poliţiei naţionale.
Permisul de rezidenţă se poate solicita la 
comisariatul de poliţie, la Oficiul pentru Străini sau 
la Serviciul de Asistenţă pentru Cetăţeni şi trebuie 
reînnoit în termenul corespunzător fiecărui tip de 
permis.
Dacă sunteţi cetăţean al unei ţări membre a Uniunii 
Europene şi locuiţi în Spania mai mult de trei luni, 
trebuie să vă înscrieţi în Registrul Central pentru 
Străini. În acest scop, vă puteţi adresa Oficiului pentru 
Străini sau Comisariatului Poliţiei.

Căsătoria civilă şi 
religioasă
Căsătoria civilă sau religioasă 
trebuie înscrisă în Registrul 
Civil. Căsătoriile după ritual catolic, 
protestant, evreiesc sau islamic sunt 
recunoscute în mod automat de către 
statul spaniol.

Reprezentanţii Registrului Civil sau 
ai cultului religios vă pot informa cu 
privire la documentaţia necesară. Vă 
puteţi căsători fără a fi necesar în 
prealabil un permis de rezidenţă.

Căsătoria în alte ţări
În cazul în care v-aţi căsătorit în altă 
ţară, vă puteţi înregistra căsătoria 
în Spania dacă d-voastră sau soţul/
soţia d-voastră este cetăţean spaniol. 
Reprezentanţii Registrului Civil vă pot 
informa cu privire la documentaţia 
necesară.

Uniunea consensuală
În cazul în care aţi locuit cu 
partenerul/partenera d-voastră 
timp de cel puţin douăsprezece 
luni consecutiv, vă puteţi înregistra 
ca uniune consensuală (pareja de 
hecho) la primărie. Reprezentanţii 
Serviciului de Asistenţă pentru 
Cetăţeni (SAC) vă pot informa cu 
privire la formalităţile şi documentaţia 
necesară.

Înscrierea copiilor în 
registru
Atunci când vi se naşte sau adoptaţi un copil, 
acesta trebuie înregistrat în Registrul 
Civil.
Înscrierea în registrul de evidenţă a populaţiei 
se face automat dacă locuiţi în Collado 
Villalba.

Cetăţenia copiilor
Au cetăţenie spaniolă:

 O copiii cu unul dintre părinţi cetățean 
spaniol.

 O copiii născuţi în Spania, dacă cel puţin unul 
dintre părinţi s-a născut în Spania.

 O copiii născuţi în Spania ai căror părinţi 
nu au cetăţenie spaniolă, după împlinirea 
vârstei de un an. Trebuie făcută o cerere 
în acest sens.

 O minorii cu vârsta de până la 18 ani, 
adoptaţi de un cetăţean spaniol. Dacă cel 
adoptat are vârsta de peste 18 ani, se 
poate solicita cetăţenia spaniolă pentru 
acesta doar după doi ani de la adopţie.

Cererile de cetăţenie se depun la Registrul 
Civil.

Reîntregirea familiei
Dacă aţi locuit în Spania în mod regulat timp 
de un an şi aveţi dreptul de a locui cel puţin 
încă un an, puteţi aduce cu d-voastră membri 
ai familiei. Pentru informaţii, vă puteţi adresa 
Centrului de Iniţiative Municipale (CIM).

Înscrierea în registrul 
de evidenţă a populaţiei 
este GRATUITĂ. Se 
poate face la Serviciul 
de Asistenţă pentru 
Cetăţeni (SAC).

Documentele de familie

2
Dacă sunteţi cetăţean 
al unei ţări membre a 
Uniunii Europene sau 
dacă ţara dumneavoastră 
are un acord cu Spania 
şi aţi locuit în mod legal 
în Spania în ultimii 5 ani, 
puteţi solicita DREPT 
DE VOT pentru alegerile 
locale .

Dacă nu aveţi 
CETĂŢENIE 
SPANIOLĂ, aceasta se 
poate solicita dacă aţi 
locuit timp de 10 ani 
consecutiv în mod legal 
pe teritoriul Spaniei, 
după 5 ani dacă sunteţi 
refugiat sau după 2 ani 
în cazul anumitor ţări. 
Puteţi solicita cetăţenia 
spaniolă şi dacă sunteţi 
căsătorit/ă de cel puţin 
un an cu un cetăţean 
spaniol.

Pentru informaţii 
suplimentare, vă puteţi 
adresa Centrului de 
Iniţiative Municipale 
(CIM).
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Permisul de conducere
Vârsta minimă pentru obţinerea permisului 
depinde de tipul de autovehicul:

 O 14 ani: ciclomotoare sau vehicule pentru 
persoanele cu mobilitate redusă, fără a se 
permite transportul altor pasageri.

 O 16 ani: motociclete cu capacitatea 
cilindrică de până la 125 cc.

 O 18 ani: vehicule cu până la 9 locuri.
 O 21 ani: vehicule speciale de transport 

(autobuze, camioane etc.)
Pentru a obţine permisul de conducere, sunt 
necesare un examen teoretic şi unul practic. 
Pentru a vă pregăti, vă puteți adresa unei 
şcoli auto.

PERMISELE DE CONDUCERE 
EMISE DE ALTE ŢĂRI. În anumite 
cazuri, vă puteţi preschimba permisul 
de conducere obţinut în alte ţări cu un 
permis spaniol. Mai multe informaţii 
se pot obţine de la sediul Direcţiei 
Generale de Trafic (DGT) sau de pe 
pagina de internet a acesteia.
REÎNNOIREA PERMISULUI. 
Nu este permisă conducerea 
autovehiculelor în baza unui permis 
expirat. Înainte de expirarea acestuia, 
veţi prima acasă o scrisoare prin care vi 
se reaminteşte că trebuie să îl reînnoiţi. 
În acest sens, vă puteţi adresa, de 
asemenea, Inspectoratului Provincial 
de Trafic.

Actele autovehiculului

Pentru a evita orice 
posibile MAJORĂRI ALE 
AMENZILOR, trebuie să 
comunicaţi schimbarea de 
domiciliu la Inspectoratul 
Provincial de Trafic. Este 
obligatoriu şi gratuit.

2
Asigurarea
Este obligatorie încheierea unei 
asigurări care să acopere posibilele 
daune asupra persoanelor sau a 
bunurilor. Există multe firme care 
oferă acest tip de servicii.

Inspecţia Tehnică a 
Vehiculelor (ITV)
Vehiculele înmatriculate în Spania 
trebuie să fie supuse unei inspecţii 
periodice: ITV.

Acelaşi lucru este valabil şi pentru 
motociclete.

Taxa de circulaţie 
(IVTM)
Trebuie achitată la primărie. Taxele 
se pot plăti prin virament bancar 
automat.

Impozite municipale 
pe locuinţă
Dacă sunteţi proprietarul unei 
locuinţe, trebuie să aveţi achitate la zi:

 O Impozitul pe Bunuri 
Imobiliare (IBI)

 O Taxa de salubrizare

Înainte de a vă deplasa pentru 
anumite formalităţi, este bine 
să telefonaţi pentru a vă asigura 
că aveţi asupra d-voastră toate 
actele necesare.

Servicio de Atención al Ciudadano 
(SAC)
Plaza de la Constitución, 1- 91 856 28 50  
c/ Real, 26 - 91 856 29 90 

Centro Iniciativas Municipales (CIM)
c/ Rincón de las Eras, 10 - 91 279 51 51 
www.cdtvillalba.org

Policía Local
c/ Real, 26 - Teléfonos: 092 - 91 850 54 53

Registro Civil
Plaza de los Belgas, s/n. - 91 850 01 28

Comisaría Policía Nacional
Camino de Huertas, 36.  
Pozuelo de Alarcón  
91 799 04 82

Cita previa renovación DNI
902 247 364   
www.citapreviadnie.es

Oficinas de Extranjeros
Adresele şi numerele de telefon se pot 
consulta pe internet extranjeros.mtas.es/es/
InformacionInteres/OficinasExtranjeros sau 
sunând la 060

Dirección General de Tráfico (DGT)
Preschimbarea permisului de conducere - 
902 300 175

Jefatura Provincial de Tráfico
c/ Arturo Soria, 125. Teléfono: 060

iTv collado villalba
Carretera A-6 Km 37,600 
Vía de Servicio, dirección Madrid 
91 851 16 87
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Ce pot face dacă doresc să 
lucrez?

Vă puteţi înregistra la 
un serviciu public pentru 
ocuparea forţei de muncă

 O Oficiul de Muncă al Comunităţii 
Madrid.

 O Bursa Locurilor de Muncă a 
municipalităţii din Collado Villalba. 
Aceasta este în cadrul Centrului 
pentru Iniţiative Municipale (CIM).

Puteţi urma nişte cursuri 
care să vă faciliteze 
obţinerea unui loc de muncă
În cadrul Oficiului de Muncă, se oferă 
cursuri gratuite dacă sunteţi înscris ca 
persoană în căutarea unui loc de muncă.

Vă puteţi informa şi la ciM cu privire 
la cursurile de formare care v-ar putea 
interesa.

Vă puteţi înregistra 
pentru a lucra ca liber-
profesionist sau puteţi 
înfiinţa o firmă
În cadrul ciM, se oferă consiliere pentru 
cei care doresc să lucreze ca liber-
profesionişti sau să înfiinţeze o firmă. 
Consultaţi secţiunea „Am sau doresc 
să înfiinţez o firmă” din acest ghid 
(pagina 16).

Trebuie reamintit că în cazul în care nu 
sunteţi cetăţean al unei ţări membre a 
Uniunii Europene, pentru a lucra pe cont 
propriu trebuie să deţineţi o autorizaţie 
de muncă ca liber-profesionist.

Vă puteţi pregăti pentru a 
da examene de funcţionari
Pentru a lucra în administraţia publică, 
şi anume, în cadrul primăriilor, 
comunităţilor autonome sau al 
organismelor administraţiei centrale 
(ministere, agenţii de stat, etc.) trebuie 
să vă prezentaţi la anumite examene, 
denumite „oposiciones”. Pentru unele 
dintre acestea se cere doar să fiţi 
cetăţean al unei ţări membre a Uniunii 
Europene.

Pentru informaţii, vă puteţi adresa CIM 
sau puteţi accesa pagina de internet 
www.060.es.

Puteţi căuta un loc de 
muncă pe internet
Se pot consulta, printre altele:

www.infoempleo.es
www.laboris.net
www.trabajos.com
www.servijob.com
www.segundamano.es
www.empleopublico.net

PENTRU A PUTEA LUCRA, trebuie să aveţi vârsta de peste 16 ani, să 
fiţi cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau să deţineţi un 
permis de muncă.

3

Dacă aveţi vreo DEFICIENŢĂ sau dacă NU SUNTEŢI CETĂŢEAN 
SPANIOL, CIM vă poate oferi informaţii specifice.



14 GHIDUL CETĂŢEANULUI • colladovillalba 15colladovillalba • GHIDUL CETĂŢEANULUI

Pot primi alocaţie de 
şomaj?

 O Dacă aţi cotizat la sistemul de 
securitate socială pe o perioadă de 
minimum 12 luni în ultimii 6 ani puteţi 
beneficia de indemnizaţia de şomaj. Aceasta 
se poate solicita la Oficiul de Muncă. 
Înainte de asta însă, trebuie să vă înscrieţi 
aici ca solicitant de loc de muncă.

 Cu cât aţi cotizat mai mult timp la sistemul 
de securitate socială, cu atât puteţi 
beneficia mai mult timp de alocaţia de 
şomaj. Pentru fiecare an în care aţi cotizat, 
puteţi beneficia de 4 luni de alocaţie, până 
la un total de 2 ani de alocaţie pentru 6 ani 
în care aţi cotizat.

 O Dacă vi se încheie perioada de şomaj, 
puteţi beneficia, o vreme, de subvenţia 
de inactivitate (subsidio por desempleo). 
Pentru informaţii, adresaţi-vă Oficiului de 
Muncă.

 O Persoanele cu venituri mici 
care locuiesc în mod legal în 
Comunitatea Madrid pot solicita 
venitul minim de integrare (renta 
mínima de inserción) din partea 
Serviciilor Sociale. 

Cum pot verifica dacă 
sunt înscris la Sistemul de 
Securitate Socială?
Puteţi solicita un Rezumat al activităţii 
lucrative (informe de vida laboral) de la 
Trezoreria Generală a Securităţii Sociale.

Care sunt drepturile 
mele ca angajat?
Drepturile d-voastră ca angajat sunt 
reglementate de Codul Muncii (Estatuto 
de los Trabajadores) şi Contractul 
Colectiv de Muncă corespunzător 
sectorului de activitate în care munciţi. 
Dacă aveţi nevoie de consiliere cu privire 
la aceste drepturi, vă puteţi adresa unei 
organizaţii sindicale. În Collado Villalba, au 
sedii sindicatele UGT şi CCOO.

Dacă vă aflaţi într-una din următoarele situaţii, D-VOASTRĂ şi FIRMA 
care vă angajează beneficiază de anumite FACILITĂŢI:

 O Sunteţi femeie (facilităţi suplimentare pentru angajarea victimelor violenţei 
domestice, pentru femeile aflate în şomaj de mai mult de 5 ani sau pentru cele 
care revin la muncă după ce au născut sau după o adopţie).

 O Aveţi între 18 şi 30 ani sau peste 45 de ani.
 O Aveţi o deficienţă.
 O Nu aţi avut un loc de muncă în ultimele 6 luni.
 O Serviciile Sociale v-au recunoscut o situaţie de excludere socială.

3
Centro de Iniciativas 
Municipales (CIM)
c/ Rincón de las Eras, 10 
91 279 51 51 
www.cdtvillalba.org 

Oficina de Empleo
c/ Piedrahita, 42 
91 850 38 88

Redtrabaja
Web informativa del Servicio 
Público de Empleo Estatal 
www.redtrabaja.es

060
Telefon şi site web de 
informare pentru cetăţeni - 060 
www.060.es

Unión General de 
Trabajadores (UGT)
c/ Clara Campoamor, 2 
91 849 11 97

Comisiones Obreras 
(CCOO)
c/ Pardo de Santallana, 44 
91 849 35 27

Tesorería General  
de la Seguridad Social
c/ Juan de Toledo, 19  
San Lorenzo de El Escorial 
901 50 20 50
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Am sau doresc să înfiinţez o 
firmă

Cum pot găsi persoane care să 
lucreze în cadrul firmei mele?
Vă puteţi prezenta oferta de muncă la 
Oficiul de Muncă sau la Bursa Locurilor 
de Muncă gestionată de municipalitate 
în cadrul Centrului pentru Iniţiative 
Municipale (CIM).

Cum pot facilita concilierea 
vieţii familiale cu viaţa 
profesională?
Direcţia pentru Femei vă poate informa cu 
privire la modul în care puteţi integra măsuri de 
conciliere în cadrul firmei d-voastră.

De asemenea, se poate descărca de pe site-
ul de internet al primăriei ghidul destinat 
întreprinzătorului „Concilierea vieţii familiale 
cu viaţa profesională”.

Ce trebuie să fac dacă 
vreau să înfiinţez o 
firmă?

 O Centrul de afaceri “La Cantera” 
vă oferă o serie de servicii, cum ar 
fi: consiliere, elaborare de planuri de 
afaceri, formare, gestiune asistată, 
acces la microcreditare. Consultaţi 
pagina de internet a acesteia.

 O Puteţi consulta portalul de 
internet Boncovi pentru a identifica 
oportunităţi de afaceri care v-ar putea 
interesa.

 O Puteţi solicita un spaţiu sau puteţi 
să vă domiciliaţi afacerea în cadrul 
Centrului de afaceri “La Cantera”.

4

Puteţi beneficia de anumite 
FACILITĂŢI în cazul în care angajaţi 
persoane din categorii specifice (femei, 
persoane cu deficienţe, persoane în 
vârstă) sau care se află într-o situaţie 
specială (şomeri, victime ale violenţei 
domestice etc.).

Pentru informații, vă puteţi adresa 
ciM .

În cadrul Centrului de afaceri 
“La Cantera” există un Centru 
de Promovare a Inovaţiei care 
organizează cursuri şi seminarii 
la zi şi online pentru IMM-uri.

ŞI DACĂ PERSOANA ESTE 
CETĂŢEAN STRĂIN?

 O Dacă este vorba de un cetăţean 
al unei ţări membre a Uniunii 
Europene, acesta poate fi angajat 
fără nicio condiţie prealabilă.

 O Dacă este cetăţean al altor ţări, 
acesta trebuie să deţină un permis 
de muncă valabil ca salariat.

 O Dacă deţine doar un permis de 
rezidenţă, se pot face demersuri 
pentru un permis de muncă ca 
salariat la Oficiul pentru Străini 
din cadrul Delegaţiei Guvernului 
la Madrid.

Centro de Iniciativas 
Municipales (CIM)
c/ Rincón de las Eras, 10 
91 279 51 51 
www.cdtvillalba.org 

Centro Empresarial  
de collado villalba  
“La Cantera”
Parque Empresarial 
c/ Anastasio Nieto, 11  
91 828 40 46 
www.cdtvillalba.org/lacantera

Boncovi
www.cdtvillalba.org/boncovi

Oficinas de Extranjeros
Adresele şi numerele de telefon 
ale acestora pot fi consultate pe 
internet sau sunând la 060 
extranjeros.mtas.es/es/ 
InformacionInteres/ 
OficinasExtranjeros

Concejalía de Mujer  
91 851 97 45 
Edificio Polifuncional 
Plaza Principe de España s/n. 

Web del Ayuntamiento  
de collado villalba
www.ayto-colladovillalba.org
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Mă preocupă starea mea de 
sănătate

Care este Centrul de Sănătate de care aparţin?
De obicei, este cel situat cel mai aproape de zona în care locuiţi. Pentru a vă informa cu 
exactitate, sunaţi la Serviciul de Asistenţă pentru Utilizatori, consultaţi pagina de internet 
a Sanidad Madrid sau contactaţi SAC din cadrul primăriei. Solicitaţi o programare 
prin telefon înainte de a vă deplasa la Centrul de Sănătate. Există un Centru de 
Sănătate Mintală în cadrul Centrului de Sănătate Gară.

Ce altceva pot face 
pentru a mă îngriji?
Există multe activităţi care ne învaţă 
cum să ne îmbunătăţim şi să avem 
grijă de sănătatea noastră.

 O Centrul de Sănătate are 
programe de prevenire şi educare 
privind sănătatea materno-infantilă, 
alimentaţia, bolile cu transmitere 
sexuală etc.

 O În fiecare an, Direcţia de 
Sănătate derulează diferite 
campanii şi activităţi pentru sănătate.

 O Direcţia pentru Femei 
organizează ateliere şi discuţii 
pentru redobândirea bunăstării 
fizice, mentale şi emoţionale. 
Dispune, totodată, şi de un 
serviciu gratuit de consiliere 
psihologică individuală. Se pot face 
programări în acest sens.

 O Dacă aveţi mai mult de 60 de ani 
sau aţi beneficiat de pensionare 
anticipată ori pensie de văduvie, 
sau dacă partenerul/a d-voastră 
este pensionar sau beneficiază 
de o pensie, vă puteţi înscrie la 
activităţile şi atelierele pentru 
sănătate ale Direcţiei pentru 
Persoane în Vârstă.

 O În cadru Centrului de 
Informare pentru Tineri situat 
în Casa Tineretului vă puteţi 
informa cu privire la problemele 
de sănătate sau sexualitate.

Cum se poate obţine 
cardul de sănătate?
Pentru a avea acces la sistemul 
sanitar public, aveţi nevoie de un 
card de sănătate; acesta trebuie 
solicitat la Centrul de Sănătate de 
care aparţineţi, având nevoie de 
o adeverinţă de luare în evidenţa 
populaţiei (empadronamiento). Dacă 
înainte de a primi acasă cardul aveţi 
nevoie de asistenţă medicală, puteţi 
prezenta dovada solicitării cardului.

Sunt gratuite 
medicamentele?
La Centrul de Sănătate vi se poate 
da o reţetă de culoare verde sau 
roşie. Dacă aveţi reţeta verde, 
medicamentele sunt mai ieftine 
deoarece sistemul de sănătate 
publică plăteşte o parte. Reţetele 
roşii se acordă doar pensionarilor, 
care beneficiază gratuit de 
medicamente.

Ce fac dacă am o urgenţă?
Dacă Centrul de Sănătate de care aparţineţi 
este închis, puteţi merge la Centrul de 
Sănătate Gară; acesta are serviciu de urgenţe.
Puteţi merge la spitalele din apropiere: Hospital 
de El Escorial sau Hospital Puerta de Hierro 
Majadahonda.

Dacă doriţi informaţii şi/sau sfaturi 
legate de DROGURI, dependenţă şi 
prevenire, vă puteţi adresa Centrului 
de Asistenţă Integrală pentru 
Dependenţii de Droguri. Aici se 
pot realiza şi tratamente în caz de 
dependenţă.

MINORII sub 18 ani şi femeile ÎNSĂRCINATE au dreptul la asistenţă 
integrală, chiar dacă nu deţin un card de sănătate.
Orice persoană are dreptul să fie primită în caz de URGENŢE, chiar dacă 
nu deţine un card de sănătate.

5

Pentru URGENŢE 
sunaţi la 112

Teléfono de Atención al Usuario - 012

Sanidad Madrid 
www.centrossanitarios.sanidadmadrid.org

Servicio de Atención al Ciudadano (SAC)
Plaza de la Constitución, 1 - 91 856 28 50 
c/ Real, 26 - 91 856 29 90

Centro de Salud Estación 
c/ Los Madroños, 5 - Cita previa: 91 850 60 96  
Urgencias: 91 851 14 02 
Salud Mental: 91 850 30 08

Centro de Salud Pueblo 
c/ Fuente del Álamo, 10 - 91 851 99 57

Centro de Salud Sierra de Guadarrama
c/ Ignacio González Serrano, 27 - 91 849 71 36

Hospital Universitario Puerta de Hierro 
Majadahonda 
c/ Manuel de Falla, 1. Majadahonda 
91 191 60 00

Hospital El Escorial
Ctra. M-600 de Guadarrama  
a San Lorenzo de El Escorial, Km. 6,255  
San Lorenzo de El Escorial - 91 897 30 00

Concejalía de Sanidad
91 849 98 01

Concejalía de Mujer y Mayores
91 851 97 45 
Edificio Polifuncional 
Plaza Principe de España s/n. 

Casa de Juventud 
c/ Batalla de Bailén, 24 - 91 851 24 94

Centro de Atención Integral  
a Drogodependientes (CAID) 
Plaza Príncipe de España, s/n. - 91 851 12 61
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Dacă absolvă clasa a patra ESO 
sau un program de calificare 
profesională iniţială (PCPI), copilul 
d-voastră va primi diploma de 
Absolvent de Învăţământ 
Secundar Obligatoriu (denumit, 
de obicei, „Absolvent de ESO”).

În cazul în care nu este declarat 
admis, va primi un certificat de 
şcolarizare în care figurează 
materiile studiate şi anii de 
şcolarizare.

Educaţia copiilor mei/până la 
vârsta de 16 ani

Trebuie să îmi dau copiii 
la şcoală?
Da, aveţi obligaţia de a-i da la şcoală din 
anul în care împlinesc 6 ani până în anul 
în care împlinesc 16 ani. Învăţământul 
obligatoriu include educaţia primară şi 
educaţia secundară obligatorie (ESO).

Chiar dacă copilul d-voastră nu este 
cetăţean spaniol, acesta are dreptul la 
educaţie în aceleaşi condiţii ca şi copiii 
spanioli.

Trebuie să plătesc 
şcolarizarea copiilor 
mei?
Nu, pe perioada învăţământului 
obligatoriu. Este gratuită, de asemenea, 
educaţia copiilor cu vârsta între 3 şi 
5 ani. Veţi avea întotdeauna un loc 
disponibil fie într-un centru şcolar public, 
fie într-unul semi-privat (concertado). În 
cazul în care copilul d-voastră este înscris 
în evidenţa populaţiei în Collado Villalba, 
în anul în care împlineşte 3 ani veţi primi 
de la primărie o scrisoare în care vi se 
comunică perioada de înscrieri, alături 
de un certificat de luare în evidenţa 
populaţiei, necesar pentru depunerea 
cererii la unitatea de învăţământ.

Iar după vârsta de 16 ani?
Atunci când copilul d-voastră împlineşte vârsta de 16 ani, acesta îşi poate continua 
studiile sau îşi poate căuta un loc de muncă. Puteţi găsi informaţii referitoare la 
posibilităţile de studiu pentru persoanele de peste 16 ani în secţiunea acestui ghid 
intitulată: „Am peste 16 ani şi doresc să studiez” (paginile 26-29).

Care este diferenţa între 
o unitate de învăţământ 
publică şi una semi-privată?
O unitate de învăţământ publică 
este în proprietatea Administraţiei 
Publice şi aceasta contractează în mod 
direct personalul profesoral.

Un unitate de învăţământ semi-
privată este proprietatea unei entităţi 
private, iar Administraţia îi transferă 
fondurile necesare pentru gestionarea 
centrului şi contractarea personalului 
profesoral.

Cum aleg centrul în care 
vor studia copiii mei?
Perioada normală de depunere a 
cererilor se stabileşte în fiecare an de 
către Comunitatea Madrid. De obicei, 
înscrierile încep la mijlocul lunii aprilie. 
Trebuie să mergeţi la unitatea de 
învăţământ unde vreţi să studieze copilul 
d-voastră şi să completaţi o cerere.

Dacă trebuie să vă daţi copilul la şcoală şi 
a expirat perioada normală de depunere 
a cererilor, vă puteţi adresa direct 
Direcţiei pentru Învăţământ, care ţine de 
Comunitatea Madrid.

În cazul în care copilul d-voastră are vreo DEFICIENŢĂ MINTALĂ sau 
NEVOI EDUCAŢIONALE SPECIALE acesta va fi primit într-o unitate de 
învăţământ unde poate învăţa alături de alţi copii de aceeaşi vârstă.

6
EDUCAŢIA PREŞCOLARĂ

EDUCAŢIA PRIMARĂ

EDUCAŢIA SECUNDARĂ 
OBLIGATORIE (ESO)

DE LA 0 LA 5 ANI
Împărţită în două cicluri
Ciclul Întâi: de la 0 la 2 ani.
FacUlTaTiv .
Se desfăşoară în centre pentru 
preşcolari.
Ciclul Doi: de la 3 la 5 ani.
FACULTATIV ŞI GRATUIT.
Se desfăşoară în Colegii de Educaţie 
Preşcolară şi Primară (CEIP).

DE LA 6 LA 11 ANI

Constă în şase ani şcolari. Din clasa 
întâi până în clasa a şasea. Se împarte 
în trei cicluri de câte doi ani. 

OBLIGATORIE ŞI GRATUITĂ.

Se desfăşoară în Colegiile de Educaţie 
Preşcolară şi Primară (CEIP).

Educaţia până la vârsta de 16 ani

DE LA 12 LA 16 ANI

Constă în patru ani şcolari.
Din clasa întâi până în clasa a patra ESO.
OBLIGATORIE ŞI GRATUITĂ.

Se desfăşoară în Institutele de 
Educaţie Secundară (IES).
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Există vreun serviciu 
care să mă ajute 
cu şcolarizarea sau 
educarea copiilor mei?

 O Păstraţi contactul cu dirigintele 
său/diriginta sa din unitatea de 
învăţământ.

 O Dacă întâmpinaţi dificultăţi legate 
de educarea copiilor, vă puteţi 
adresa Serviciilor Sociale. 
Acestea oferă îndrumări şi ateliere 
pentru părinţi (în colaborare cu 
Direcţia pentru Învăţământ).

 O Dacă aveţi nevoie de informaţii cu 
privire la sistemul de învăţământ 
sau dacă copilul d-voastră se 
confruntă cu probleme în ceea 
ce priveşte participarea la cursuri 
(absenteism), vă puteţi adresa 
Direcţiei pentru Învăţământ.

 O În luna martie sau aprilie, 
Primăria din Collado Villalba 
organizează o Zi a orientării 
pentru elevii din institutele 
şcolare. Cu această ocazie, se 
distribuie ghidul „Orientează-
te... şi decide”.

 O Comunitatea Madrid publică, 
de asemenea, un caiet de 
orientare educaţională, care poate 
fi consultat pe site-ul de internet 
al CRIF “Las Acacias”.

Există ajutoare economice 
pentru educaţia copiilor 
mei?

 O Pentru şcolarizarea copiilor cu vârsta 
între 0 şi 3 ani în unităţi preşcolare 
private.
 - ajutoare din partea primăriei. Se solicită 

prin intermediul SAC.
 - alocaţii din partea Comunităţii Madrid. 

Se solicită la Direcţia Teritorială 
Madrid-Vest.

 O Pentru cărţi şi materiale didactice.
 Se solicită la secretariatele unităţilor de 

învăţământ.
 - alocaţii ale Comunităţii Madrid.
 - Programul „La şcoală cu cărţi 

gratuite” al municipalităţii. În cazul 
manualelor pentru ciclul doi de educaţie 
preşcolară şi al cărţilor reutilizabile 
pentru educaţia primară.

 O Pentru cantina şcolară.
 Alocaţii ale Comunităţii Madrid. Se solicită 

la secretariatele unităţilor de învăţământ.

Arco Iris 
c/ Costa del Sol, 3 
91 851 22 66

Arlequín
c/ Marcelo Martín  
Bravo, 3 
91 849 32 42

bambi
c/ Cercedilla, 10 
91 851 04 81

Caramelos
c/ Antigua carretera  
de Galapagar, 23 
91 850 82 58

dino
c/ Eladio Aranda, 18 
91 851 99 29

El Cole de los Peques
c/ Boalo, 5 
91 851 60 66

El Enebral Montessori
Paseo de Belmas, 5 
91 850 90 39

El Mundo de los Niños
c/ Pto. de Navacerrada, 5
625 08 49 61

El Parque
c/ Sierra de Aitana, 1 
91 850 85 50

Los Pitufos de Sandra
c/ Cañada Real, 20 
91 851 56 01

Nubes
c/ Caño Viejo, 48 
91 850 60 95

Pequeguay
Camino Venta  
de El Escorial, 8 
656 66 32 99

Pipiú
c/ Nardos, 2 
91 849 03 93

Sonrisas
c/ Urano, 2 
91 851 96 64

Virgen de la Encina
c/ Marcelo Martín  
Bravo, 2 
91 851 42 74

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR

Casa de Niños  
“El Hada 
Tragamanzanas”
c/ Los Almendros, s/n. 
91 849 31 74

Cuentacuentos
c/ Fuente del Alamo, 10 
91 851 09 29

La Vaca Flora
c/ Los Madroños, 7 
91 851 88 73

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN COLLADO VILLALBA

6
PUblicE PRIVATE
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Antonio Machado
c/ Ignacio González, 15 
91 851 36 22
Cantos Altos
Camino de  
la Fonda, s/n. 
91 849 99 66
Cañada Real
c/ Almiar, 35 
91 850 00 60
Daniel Vázquez Díaz
(Edificio San Antonio) 
c/ Fuente del Alamo, 8 
91 850 61 39
Daniel Vázquez Díaz
Carretera de 
Alpedrete, 1 
91 850 61 38
El Enebral
c/ Doctor José María 
Poveda, 6 
91 850 71 26

Mariano Benlliure
c/ Isla de Sálvora, 155 
91 850 40 01
Miguel Delibes
c/ Ruiz de Alarcón, 8 
91 850 18 23
Miguel de Cervantes
c/ Ruiz de Alarcón, 1 
91 851 65 33
Profesor Enrique 
Tierno Galván
c/ Los Almendros, 1 
91 849 08 08
Rosa Chacel 
(Edificio Mío Cid) 
c/ Nicolasa  
Fernández, 7 
91 850 61 37

Jaime Ferrán 
c/ Matalpino, 22 
91 850 15 71

Las Canteras
c/ Peñalara, 2 
91 851 34 38

Lázaro Cárdenas
c/ Isla de Sálvora, 153 
91 851 45 81

María Guerrero
c/ Ruiz de Alarcón, 2 
91 850  81 47

Santísima Trinidad
c/ Morales de Antuñano, 7 
91 850 02 20

Virgen de la Almudena 
Ctra. de Moralzarzal, 10 
91 850 21 44

Fontenebro
c/ Arroyo del Osea, s/n. 
91 850 82 11

El Enebral Montessori
Paseo de Belmas, 5 
91 850 90 39

Peñalara
c/ Peñalara, 3 
91 851 16 41

cEa
c/ Honorio  
Lozano, 2, 2º 
91 850 57 95

Santa María
Carretera de 
Moralzarzal, 6 
91 850 01 63

Santísima Trinidad
c/ Morales de 
Antuñano, 7 
91 850 02 20

Virgen de la 
almudena
Carretera de 
Moralzarzal, 10 
91 850 21 44

ŞCOALA OFICIALĂ DE LIMBI STRĂINE (EOI)
În principiu, copilul d-voastră nu poate asista 
la cursurile EOI decât după împlinirea vârstei 
de 16 ani, dar dacă are peste 14 şi  a absolvit 
clasa a doua ESO se poate înscrie aici pentru a 
studia o limbă străină diferită de cea pe care o 
studiază la şcoală.

UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN COLLADO VILLALBA

6
UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR ŞI PRIMAR UNITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR

PUblicE INSTITUTE PUBLICE

UNITĂŢI SEMI-PRIVATE

SEMI-PRIVATE

PRIVATE

ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL

Concejalía de Educación
Centro Cultural Peñalba 
c/ Doctor José María Poveda, s/n.  
91 851 56 50

Servicios Sociales
Edificio Polifuncional 
Plaza Príncipe de España, s/n. 
91 850 69 61 
www.educa.madrid.org/web/cepa.
colladovillalba

Servicio de Atención  
al Ciudadano (SAC)
Plaza de la Constitución, 1 
91 856 28 50 
c/ Real, 26 
91 856 29 90

Comisión de Escolarización
IES Jaime Ferrán 
c/ Mataelpino, 22 
91 849 09 55 

Dirección del Área 
Territorial de Madrid Oeste
Carretera de La Granja, 4  
91 856 25 00 

CRIF Las Acacias 
www.educa.madrid.org/web/ 
crif.acacias

Escuela Oficial de Idiomas
c/ Ruiz de Alarcón, 2 (Edificio del 
IES María Guerrero) 
91 851 37 44 
www.eoivillalba.com
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Am peste 16 ani şi doresc să 
studiez

Dacă nu aveţi diplomă 
de absolvent de ESO

 O Dacă aveţi cel mult 18 ani, vă 
puteţi continua cursurile ESO în 
regim normal sau vă puteţi înscrie 
la un PcPi (Program de Calificare 
Profesională Iniţială). Există PCPI în 
cadrul institutelor, în cadrul unor 
unităţi semi-private şi în cadrul 
Centrului de Iniţiative Municipale. 
PCPI vă oferă formare pentru a 
accede pe piaţa muncii.

 O Vă puteţi înscrie la Centrul de 
Educaţie Continuă a Adulţilor 
(CEPA) la cursuri de diferite niveluri: 
de la a învăţa a citi la cursuri de 
pregătire pentru obţinerea diplomei 
de Absolvent de ESO.

 O În baza unui examen de admitere, 
puteţi urma un ciclu de formare 
profesională de nivel mediu, de 
arte plastice şi desen, de discipline 
sportive sau muzică şi dans.

 O Dacă aveţi peste 19 ani şi în baza 
unui examen de admitere, puteţi 
urma un ciclu de formare de nivel 
superior. Vă puteţi pregăti pentru 
admiterea la acesta în cadrul CEPA.

 O Dacă aveţi peste 17 ani, puteţi urma 
un curs de Monitor de activităţi 
recreative. Pentru informaţii, vă 
puteţi adresa Casei Tineretului.

Pot studia şi altceva fără 
a avea o diplomă?

 O Dacă sunteţi înscris la Oficiul de 
Muncă ca persoană fără un loc 
de muncă, vi se oferă cursuri de 
formare profesională, şcoli-atelier sau 
ateliere de muncă. Vă puteţi informa 
cu privire la toate acestea în cadrul 
CIM.

 O Vă puteţi înscrie la o serie de cursuri 
la distanţă oferite de Aula Mentor 
Collado Villalba. Pentru informaţii, vă 
puteţi adresa CEPA.

 O Puteţi urma studii universitare 
în baza unui examen pentru cei cu 
vârsta de peste 25 sau de peste 
45 de ani . Vă puteţi pregăti în 
cadrul Centrului UNED din Collado 
Villalba. Dacă aveţi peste 40 de ani, 
este suficient să aveţi experienţă 
profesională în domeniul studiilor pe 
care doriţi să le urmaţi.

7

DE UNDE POT OBŢINE MAI 
MULTE INFORMAŢII?

 O Consultând ghidul „Orientează-
te... şi decide”. Este disponibil la 
Direcţia de Învățământ.

 O Consultând Caietul de 
orientare educaţională editat 
de Comunitatea Madrid. Acesta 
este disponibil pe site-ul de 
internet al CRIF Las Acacias.

Unde pot învăţa o altă limbă?
În Collado Villalba, se pot învăţa limbi străine la:

 O Şcoala Oficială de Limbi Străine: germană, 
franceză şi engleză. Dacă nu sunteţi cetăţean al 
unei ţări membre a UE, vi se cere să aveţi un 
permis de rezidenţă.

 O Casa de Cultură: franceză şi engleză.
 O CEPA: engleză.
 O o serie de AMPAS (Asociaţii ale părinţilor 

elevilor): engleză.

Unde pot învăţa 
limba spaniolă?

 O În cadrul CEPA, există 
cursuri organizate pe trei 
niveluri, cu orar de dimineaţă 
sau de seară.

 O În cadrul CIM, există 
cursuri intensive cu orar de 
dimineaţă sau de seară.

 O În cadrul CEIP Cañada Real, 
există cursuri pentru mamele 
copiilor care studiază aici.



28 GHIDUL CETĂŢEANULUI • colladovillalba 29colladovillalba • GHIDUL CETĂŢEANULUI

Dacă aveţi o diplomă 
de formare profesională 
(Técnico) în...
Puteţi studia:

 O Orice linie de studiu de bacalaureat.
 O În baza unui examen de admitere, 

cicluri de formare de nivel superior din 
acelaşi domeniu ca cel în care aţi obţinut 
diploma de formare profesională.

Dacă aveţi o diplomă de 
formare profesională superioară 
(Técnico Superior) în...
Puteţi studia:

 O Dacă aveţi o diplomă de formare 
profesională în arte plastice şi desen, 
discipline artistice de nivel superior.

 O Fără examen de admitere şi în 
funcţie de notele obţinute anterior, 
studii universitare în domeniul 
în care aveţi diploma de formare 
profesională superioară.

Dacă aveţi o diplomă de 
absolvent de ESO
Puteţi urma studii de:

 O Bacalaureat.
 O Cicluri de formare profesională de nivel 

mediu.
 O Cicluri de formare de nivel mediu în 

domeniul arte plastice şi desen, în baza 
unui examen de admitere sau dacă aveţi 
experienţă profesională în domeniu.

 O Discipline sportive de nivel mediu, în 
baza unui examen de admitere.

Dacă aveţi o diplomă de 
bacalaureat
Puteţi urma studii de:

 O Cicluri de formare profesională de nivel 
superior.

 O Dacă aveţi o diplomă de bacalaureat 
cu specializarea Artă sau în baza unui 
examen de admitere specific, cicluri de 
formare de nivel superior în domeniul 
arte plastice şi desen.

 O Dacă aveţi o diplomă de instructor sportiv, 
discipline sportive de nivel superior.

 O În baza unui examen de admitere specific, 
discipline artistice de nivel superior.

 O În baza unui examen de admitere la 
universitate (Prueba de Acceso a la 
Universidad - PAU) şi în funcţie de nota 
obţinută, studii universitare oficiale de 
grad.

7
ŞI DACĂ NU 
SUNT SPANIOL 
SaU diPloMa 
MEa a FoST 
EMISĂ ÎN ALTĂ 
ŢARĂ?

Nu contează dacă 
sunteţi sau nu cetăţean 
spaniol, trebuie doar 
să îndepliniţi cerinţele 
academice aferente 
fiecărui tip de studii.
Dacă aţi obţinut 
diplomele în 
străinătate, fie că 
sunteţi sau nu spaniol, 
trebuie să le echivalaţi.
În acest sens, se 
poate consulta 
pagina de internet 
a Ministerului 
Educaţiei referitoare 
la echivalarea 
studiilor.

Institutele de Educaţie Secundară 
din Collado Villalba oferă diverse 
CICLURI DE FORMARE şi linii de 
studiu specifice (modalidades) pentru 
bacalaureat. Fiecare unitate de 
învăţământ vă poate oferi informaţii 
cu privire la oferta de formare.
Lista unităţilor poate fi consultată la 
pagina 25.

Vă puteţi informa 
cu privire la 
BURSELE oferite de 
Ministerul Educaţiei 
şi Comunitatea 
Madrid pe paginile 
de internet ale 
acestora cu 
informaţii despre 
burse.

Concejalía de Educación
Centro Cultural Peñalba 
c/ Doctor José María Poveda, s/n. - 91 851 56 50

CEPA (Centro de Educación Permanente  
de Adultos) El Pontón
c/ Asturias, 3 - 91 851 77 49  www.educa.madrid.org/
web/cepa.colladovillalba

Centro de Iniciativas Municipales (CIM)
c/ Rincón de las Eras, 10. - 91 279 51 51 
www.cdtvillalba.org

Casa de la Cultura
c/ Real, 68-70 - 91 851 28 98

Casa de Juventud
c/ Batalla de Bailén, 24 - 91 851 24 94

UNED (Universidad Nacional  
de Educación a Distancia)
Centro Cultural Peñalba 
c/ Doctor José María Poveda, s/n. - 91 850 62 72

Escuela Oficial de Idiomas
c/ Ruiz de Alarcón, 2 (Edificio del IES María Guerrero) 
91 851 37 44 - www.eoivillalba.com

Aula Mentor
olmo.pntic.mec.es/~aulcolla/html/

CRIF Las Acacias
www.educa.madrid.org/web/crif.acacias

Web del Ministerio de Educación sobre becas
www.mepsyd.es/educacion/becas-y-ayudas/ 
para-tus-estudios.html

Web de la Comunidad de Madrid sobre becas
www.emes.es/Becasestudiantes/tabid/223/Default.aspx

Web sobre homologación de estudios
www.educacion.es/educacion/sistema-educativo.html
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Ce poate face copilul meu în 
afara şcolii?

Dimineaţa, înainte de ore
„Primii la şcoală”. Această activitate vă oferă posibilitatea de a vă duce copilul la 
şcoală cu o oră sau două înainte de începerea cursurilor. Este disponibilă în majoritatea 
CEIP.

La sfârşit de săptămână
La Centrul Acvatic Municipal vă 
puteţi informa cu privire la activităţile de 
sfârşit de săptămână, cum sunt cursurile 
de înot sau jocurile de campionat pe care 
le desfăşoară anumite echipe de copii 
aparţinând unor şcoli sportive.

Casa Tineretului este deschisă la 
sfârşit de săptămână. Se poate consulta 
programul de activităţi al acesteia.

După-amiaza, după ore
Toate cEiP şi iES oferă diverse activităţi 
recreative, culturale sau sportive pentru 
copiii cu vârste între 3 şi 16 ani. O serie 
de CEIP oferă, totodată, activităţi de după-
amiază în lunile iunie şi septembrie.

Direcţia pentru Sport organizează 
activităţi sportive municipale pentru 
preşcolari şi cursuri de înot pentru cei mici.

Casa de Cultură oferă diverse activităţi 
pentru cei cu vârsta de peste 7 ani. De la 
4 ani, copiii pot participa în cadrul Şcolii 
Municipale de Muzică şi Dans.

După ce împlineşte 8 ani, vă puteţi înscrie 
copilul la activităţile de învăţare de limbi 
străine, dans, muzică etc. organizate de 
Casa Tineretului. Vinerea după-amiază, 
există activităţi gratuite pentru copiii cu 
vârsta între 3 şi 9 ani.

8

Majoritatea activităţilor prezentate aici se adresează COPIILOR CU 
VÂRSTA DE PÂNĂ LA 16 ANI.

Pentru a vă informa cu privire la alte activităţi recreative în Collado 
Villalba pentru cei cu vârsta de peste 16 ani, consultaţi secţiunea „Ce 
activităţi recreative îmi oferă municipalitatea?” (paginile 38-41).

UNDE SE FAC ÎNSCRIERILE?

 O Pentru activităţile CEIP, 
înscrierile se pot face pe site-ul de 
internet al primăriei, la Direcţia 
pentru Învăţământ şi la SAC. 
Perioada de înscrieri se publică în 
fiecare an în Ghidul activităţilor.

 O Pentru activităţile organizate 
de IES, vă puteţi adresa 
secretariatului fiecărei unităţi.

 O Pentru activităţile organizate 
de Direcţia pentru Copii şi 
Tineret, vă puteţi informa la 
Casa Tineretului cu privire la 
perioadele de înscrieri.

 O Pentru activităţile sportive, vă 
puteţi informa la Centrul Acvatic 
Municipal cu privire la perioadele 
de înscriere şi taxele aferente.

SE PLĂTESC TOATE ACESTE 
ACTIVITĂŢI?

Da, aproape toate activităţile 
presupun plata unei taxe, deşi, în 
unele cazuri, aceasta este infimă.
Taxele care trebuie plătite pentru 
fiecare activitate pot fi consultate 
în „Ghidul activităţilor 
extraşcolare”.
Pentru ca toţi copiii să poată 
participa la activităţi, primăria 
oferă o serie de INDEMNIZAŢII 
(BECAS).
Indemnizaţiile pentru activităţile 
organizate de CEIP se acordă prin 
intermediul Consiliului Şcolar al 
fiecărei unităţi.
Indemnizaţiile pentru taberele 
urbane se acordă de către 
Serviciile Sociale.
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Vacanţa de vară
Vă puteţi înscrie copilul la diferite 
tabere:

Direcţia pentru Învăţământ oferă 
o tabără urbană pentru copiii cu vârsta 
între 3 şi 12 ani.

La fel şi Direcţia pentru Copii şi 
Tineret, pentru cei cu vârsta între 8 şi 
17 ani.

În cadrul Centrului Acvatic 
Municipal, vă puteţi informa cu privire 
la tabăra sportivă de vară (pentru 
copiii între 7 şi 14 ani) sau cu privire la 
cursurile intensive de înot pentru cei 
mici.

Pentru MAI MULTE INFORMAŢII despre activităţile organizate de 
Direcţia pentru Învăţământ şi AMPAS există „Ghidul activităţilor 
extraşcolare”.

Ghidul este trimis unităţilor de învăţământ la începutul fiecărui an şcolar. 
Acesta poate fi consultat şi pe site-ul de internet al primăriei la secţiunea 
dedicată Educaţiei.

8

Zilele lucrătoare care 
sunt zile libere în şcoli
În aceste zile, inclusiv pe durata vacanţelor 
de Paşti şi de Crăciun, prin programul Zile 
fără şcoală! unele CEIP rămân deschise 
de dimineaţa devreme până după-amiaza 
devreme.

Casa Tineretului oferă, de asemenea, 
activităţi în aceste zile.

Concejalía de Educación
Centro Cultural Peñalba 
c/ Doctor José María Poveda, s/n.  
91 851 56 50

Concejalía de Infancia  
y Juventud
Casa de Juventud 
c/ Batalla Bailén, 24  
91 851 24 94

Concejalía de Deportes
Centro Acuático Municipal 
c/ Las Aguedas, 6 
91 849 87 15

Concejalía de Servicios 
Sociales
Edificio Polifuncional 
Plaza Principe de España, s/n.  
91 850 69 61

Casa de Cultura
Escuela de Música y Danza 
Municipal 
c/ Real, 68 
91 851 28 98

Servicio de Atención  
al Ciudadano (SAC)
Plaza de la Constitución, 1 
91 856 28 50 
c/ Real, 26 
91 856 29 90

Web del Ayuntamiento  
de collado villalba
www.ayto-colladovillalba.org

cEiP e iES
A se vedea paginile 24 şi 25..
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Atenţia acordată persoanelor 
cu deficienţe, vârstnice şi 
dependente

Cine decide dacă o 
persoană este sau nu 
dependentă?
Pentru a stabili dacă o persoană poate 
fi considerată dependentă, o echipă de 
specialişti realizează o serie de evaluări, 
iar Comunitatea Madrid ia decizia 
finală.

Recunoaşterea dependenţei trebuie 
solicitată la Centrul de Servicii 
Sociale al primăriei.

Cine acordă ajutoarele 
pentru persoanele 
dependente?
Comunitatea Madrid, cu fonduri din 
partea Guvernului Spaniei.

De ce fel de asistenţă 
poate beneficia o persoană 
dependentă?
În funcţie de evaluarea specialiştilor şi 
a gradului de dependenţă recunoscut 
(dependenţă moderată, severă sau majoră) 
se stabileşte un Program Individual de 
Asistenţă care poate include unele dintre 
următoarele servicii sau ajutoare financiare:

 O Teleasistenţă.
 O Asistenţă la domiciliu.
 O Asistenţă într-un centru de zi.
 O Asistenţă permanentă sau temporară într-un 

azil.
 O Fonduri pentru a achita unul dintre serviciile 

menţionate (în mod excepţional).
 O Fonduri pentru îngrijirea acordată de un 

membru al familiei (în mod excepţional).
 O Fonduri pentru asistenţa personală a celor 

cu dependenţă majoră.

9

În principiu, dacă sunteţi o persoană în vârstă, cu o anumită deficienţă 
sau dependentă VEŢI AVEA ACCES LA MAJORITATEA SERVICIILOR 
prezentate în acest ghid. În alte secţiuni ale ghidului vă sunt prezentate o 
serie de activităţi sau facilităţi destinate, în special, acestor persoane.

„Legea privind persoanele dependente” garantează, începând cu 2007, 
anumite drepturi care ţin de asistenţa de bază pentru persoanele în 
vârstă, bolnave sau cu deficienţe (fizice, intelectuale sau senzoriale) ce 
necesită atenţie din partea altor persoane pentru realizarea activităţilor 
curente din viaţa de zi cu zi.

Aceste resurse sunt 
disponibile şi pentru 
persoanele care nu 
sunt dependente?
Doar serviciile care nu 
presupun ajutoare financiare 
pot fi solicitate de către alte 
persoane care au nevoie de aceste 
servicii.

Adresaţi-vă Centrului de Servicii 
Sociale din cadrul primăriei.
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Înainte de a vă deplasa la Serviciile Sociale, faceţi-vă o PROGRAMARE 
prin telefon la nr. 91 850 69 61.

Există şi alte tipuri de 
ajutoare pentru persoanele 
în vârstă?
Da, vă puteţi informa în acest sens la Direcţia 
pentru Persoane în Vârstă şi acestea se 
pot solicita la Centrul de Servicii Sociale.

 O Cazare temporară în cadrul azilelor.
 O Ajutoare municipale pentru ameliorarea 

locuibilităţii.
 O Alte ajutoare pentru asistenţă 

oftalmologică, odontologică sau ortopedică 
(nu sunt disponibile în fiecare an).

 O Închirieri de cadre de mers şi scaune cu 
rotile.

Există şi alte tipuri de 
ajutoare pentru persoanele 
cu deficienţe?

 O Comunitatea Madrid acordă subvenţii 
pentru asistenţă tehnică. Detalii se 
pot obţine sunând la Serviciul de Asistenţă 
pentru Cetăţeni al Comunităţii Madrid.

 O Pentru a beneficia de anumite ajutoare, este 
posibil să aveţi nevoie de recunoaşterea 
invalidităţii, care este diferită de 
recunoaşterea dependenţei. Se poate 
solicita la Serviciile Sociale.

9
Centro de Servicios 
Sociales
Edificio Polifuncional  
Plaza Príncipe de España, s/n. 
91 850 69 61

Concejalía de Mayores 
Edificio Polifuncional 
Plaza Príncipe de España, s/n. 
91 851 97 45

Nr. de telefon al 
Serviciului de Asistenţă 
pentru Cetăţeni al 
Comunităţii Madrid
012
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Ce activităţi recreative îmi 
oferă municipalitatea?

Cursuri, ateliere, 
discuţii organizate 
şi activităţi ludice

 O La Casa de Cultură.
 O La Centrul Municipal 

pentru Persoane în 
Vârstă (dacă aveţi peste 
60 de ani).

 O La Casa Tineretului 
(dacă aveţi sub 30 de ani).

 O La Direcţia pentru 
Femei (dacă sunteţi 
femeie).

 O În anumite Unităţi de 
Învățământ Preşcolar şi 
Primar (CEIP), organizate 
de AMPAS.

Activităţi de lectură
 O La Biblioteca Municipală Miguel Hernández.
 O La Biblioteca Municipală Sancho Panza.
 O La bibliotecile de cartier, situate în cadrul 

CEIP.
 O La Centrul Municipal pentru Persoane în 

Vârstă.
 O La Casa Tineretului.

Muzică
 O La Şcoala Municipală de Muzică: cursuri de 

limbaj muzical şi formare instrumentală.
 O La Casa Tineretului (dacă aveţi între 13 şi 30 

de ani): cursuri de chitară electrică, bas şi baterie. 
De asemenea, puteţi participa la festivalul-concurs 
Granito Rock şi aveţi posibilitatea de a da 
reprezentaţii cu ocazia festivităţilor.

Spectacole
 O Teatru, concerte, dans etc. la Casa de Cultură.
 O Cinema de vară în Parque de las Bombas.
 O Videoteca de cartier din cadrul CEIP Profesor 

Enrique Tierno Galván.

Expoziţii
 O La Casa de Cultură.
 O La Casa Tineretului.

Călătorii
 O În cadrul Direcţiei pentru Femei, există un 

punct de întâlnire pentru femeile călătoare.
 O În cadrul Direcţiei pentru Persoane în 

Vârstă, vacanţe subvenţionate de primărie 
şi de către IMSERSO, pentru cei cu vârsta de 
peste 60 de ani.

 O La Casa Tineretului, călătorii pentru cei cu 
vârsta de până la 30 de ani.

10

Majoritatea activităţilor prezentate aici se adresează celor cu vârsta de 
PESTE 16 ANI. Puteţi găsi activităţi care se adresează copiilor d-voastră 
de vârste mai mici în secţiunea „Ce poate face copilul meu în afara 
şcolii?” (paginile 30 - 33).

Se pot utiliza spaţiile 
oferite de Casa de 
Cultură şi Casa 
Tineretului pentru a 
expune creaţiile d-voastră 
artistice sau pentru 
reprezentaţii.

Pe site-ul de internet al 
primăriei se publică lunar 
AGENDA CULTURALĂ 
elaborată de Direcţia 
pentru Cultură.

Există un CARNET AL PRIETENILOR 
CULTURII prin care se oferă facilităţi 
pentru cei care vor să se delecteze cu 
oferta culturală. Se poate obţine de la 
Casa de Cultură.

De la Direcţia pentru Persoane în 
Vârstă se poate solicita CARNETUL 
PENTRU PERSOANE ÎN VÂRSTĂ 
pentru a participa la activităţile oferite.

Mai multe informaţii 
despre activităţile 
CEIP sunt disponibile 
în „Ghidul activităţilor 
extraşcolare” editat 
de Direcţia pentru 
Învăţământ.
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Sport supervizat de 
instructori

 O Prin intermediul Şcolilor sportive. 
Unele dintre acestea participă la 
competiţii la sfârşit de săptămână.

 O În cadrul Direcţiei pentru 
Persoane în Vârstă.

 O În anumite Unităţi de Învăţământ 
Preşcolar şi Primar, prin 
intermediul AMPA.

Facilităţi pentru a face 
sport pe cont propriu

 O Centrul Acvatic Municipal.
 O Complexul Sportiv (Ciudad Deportiva).
 O Centrul Polisportiv Municipal Kike 

Blas.
 O Instalaţiile sportive din cadrul 

unităţilor de învățământ. Pentru 
informaţii, adresaţi-vă Direcţiei pentru 
Sport.

 O Sala de gimnastică activă din cadrul 
Centrului Municipal pentru Persoane 
în Vârstă.

 O Pista de petancă din cadrul Centrului 
Ludic pentru Persoane în Vârstă.

Activităţile sportive sunt mai 
ieftine dacă sunteţi ABONAT 
sau dacă cumpăraţi MINI-
ABONAMENTE DE UZ DIVERS 
(BONOS). La Centrul Acvatic 
Municipal vă puteţi informa cu 
privire la orarele disponibile.

Activităţi legate de 
sănătate

 O În cadrul Direcţiei pentru Femei: 
ateliere şi discuţii pentru recuperarea 
sănătăţii fizice, mentale şi emoţionale.

 O În cadrul Centrului Acvatic 
Municipal: tratamente balneare, 
recuperare, terapie şi tratamente 
corporale.

 O În cadrul Direcţiei pentru 
Persoane în Vârstă: activităţii 
pentru exersarea minţii şi a memoriei.

10
Casa de la Cultura y 
Escuela Municipal de 
Música
c/ Real, 68-70 
91 851 28 98

Sala de Exposiciones  
“El Pontón” 
c/ Real, 30 
91 851 28 98

Escuela Municipal  
de Música y Danza
c/ Clara Campoamor, 20 
91 851 13 31

Centro Municipal  
de Mayores
Concejalía de Mayores 
Edificio Polifuncional 
Plaza Príncipe de España, s/n.  
91 851 97 45

Centro Lúdico  
de Mayores 
c/ Espinarejo, 2 
91 279 51 29

Casa de Juventud
c/ Batalla de Bailén, 24 
91 851 24 94

Concejalía de Mujer
Edificio Polifuncional  
Plaza Príncipe de España, s/n. 
91 851 97 45

Concejalía de Educación
Centro Cultural Peñalba  
c/ Doctor José María Poveda, s/n. 
91 851 56 50

Centro Acuático 
Municipal
c/ Las Aguedas, 6 
91 851 77 79

Ciudad Deportiva
c/ Las Águedas, 1 
91 851 77 79

Polideportivo Municipal 
Kike Blas
c/ Feria, s/n.  
91 850 53 11

Biblioteca Municipal 
Miguel Hernández
c/ Batalla de Bailén, 13 
91 849 84 64

Biblioteca Municipal 
Sancho Panza
c/ Fuente del Alamo, s/n.  
91 851 84 84

biblioTEci dE 
CARTIER

CEIP Antonio Machado 
c/ Ignacio González, 15  
91 851 36 22

CEIP Cantos Altos
Camino de la Fonda, s/n.  
91 849 99 66

CEIP Cañada Real 
c/ Almiar, 35 
91 850 00 60

CEIP Mariano Benlliure
c/ Isla de Sálvora, 155 
91 850 40 01

CEIP Miguel Delibes
c/ Ruiz de Alarcón, 8  
91 850 18 23

CEIP Miguel de 
Cervantes
c/ Ruiz de Alarcón, 1 
91 851 65 33

CEIP Rosa Chacel
c/ Santa Teresa de Jesús, 12 
91 850 61 37

IES Las Canteras
c/ Peñalara, 2 
91 851 34 38

Videoteca de cartier
CEIP Profesor Enrique  
Tierno Galván  
c/ Los Almendros, 1  
91 849 08 08

Site-ul web al primăriei
www.ayto-colladovillalba.org
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Doresc să fac parte dintr-o 
asociaţie

Ce este o asociaţie?
Asociaţiile sunt grupări de persoane 
care doresc să realizeze o activitate 
colectivă în mod regulat, cu o 
organizare democratică şi fără scop 
lucrativ.

Cum se poate crea o 
asociaţie?
Pentru a crea o asociaţie, 
trebuie redactat un statut şi 
trebuie înregistrată la Registrul 
Asociaţiilor din Comunitatea 
Madrid sau la Registrul Naţional 
al Asociaţiilor.

De asemenea, se recomandă 
înscrierea asociaţiei în Registrul 
Municipal al Organizaţiilor 
Cetăţeneşti din Collado Villalba.

Mai multe informaţii se pot obţine 
de la Centrul de Iniţiative 
Municipale (CIM).

Vă puteţi adresa, de asemenea, şi 
Casei Tineretului (pentru a crea 
o asociaţie a tinerilor), Direcţiei 
pentru Femei (asociaţii ale 
femeilor) sau Casei de Cultură 
(asociaţii culturale).

Cum pot face voluntariat?
Punctul de Informare pentru Voluntari 
al CIM vă poate oferi informaţii, orientare, 
consiliere şi formare.

Dacă aveţi peste 65 de ani, puteţi colabora 
ca voluntar la unele activităţi organizate de 
Direcţia pentru Persoane în Vârstă.

Ce ajutoare există pentru 
asociaţii?

11
SUBVENŢII

Primăria din Collado Villalba acordă 
anual subvenţii pentru realizarea unor 
proiecte sau activităţi de interes social. 
Pentru a solicita aceste subvenţii, 
asociaţia trebuie să fie înscrisă în 
Registrul Municipal al Organizaţiilor 
Cetăţeneşti. Pentru detalii, vă puteţi 
adresa CIM.

Puteţi găsi informaţii despre alte ajutoare 
acordate asociaţiilor în secţiunea 
„Servicii şi formalităţi” de pe site-ul 
web al Comunităţii Madrid.

CONSILIERE ŞI FORMARE

În cadrul Casei Tineretului, primăria 
oferă consiliere şi formare pentru 
asociaţii ale tinerilor.

UNDE SE POT GĂSI VOLUNTARI

Punctul de Informare pentru 
Voluntari al CIM vă poate ajuta să găsiţi 
voluntari pentru proiectele asociaţiei 
d-voastră.

Centrul de Iniţiative Municipale (CIM) vă poate oferi informaţii sau sfaturi 
referitoare la asociaţii şi voluntariat.

La adresa 
WWW.ASOCIACIONES.ORG puteţi 
găsi multe informaţii pertinente şi 
utile pentru asociaţia d-voastră.

Centro de Iniciativas 
Municipales (CIM)
c/ Rincón de las Eras, 10 
91 279 51 51 
www.cdtvillalba.org

Casa de Juventud
c/ Batalla de Bailén, 24 
91 851 24 94

Concejalía de Mujer  
y Mayores
Edificio Polifuncional 
Plaza Príncipe de España, s/n.  
91 851 97 45

Casa de la Cultura
c/ Real, 68-70 
91 851 28 98

Registro de Asociaciones  
de la Comunidad de Madrid
c/ Gran Vía, 18 
28013 Madrid 
900 705 080

Web de la comunidad  
de Madrid
www.madrid.org

Registro Nacional  
de Asociaciones
c/ Amador de los Ríos, 7 
28010 Madrid

060
Serviciu telefonic şi online pentru 
informarea cetăţenilor 060 
www.060.es
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DEDUCERI DIN DECLARAŢIA 
DE VENIT

Fie că staţi în chirie, fie că tocmai v-aţi 
cumpărat o locuinţă, aveţi dreptul la 
anumite deduceri din declaraţia de 
venit. Pentru informaţii, adresaţi-vă 
Administraţiei Financiare (Agencia 
Tributaria).

AJUTOARE LA CUMPĂRARE

 O Se oferă anumite ajutoare dacă 
cumpăraţi o locuinţă cu facilităţi 
de la stat (vivienda con protección 
pública) sau o locuinţă veche. Pentru 
informaţii, adresaţi-vă Oficiului 
pentru Locuinţe al Comunităţii 
Madrid.

 O Comunitatea Madrid realizează 
promoţii pentru locuinţe din fondul 
locativ de stat (vivienda pública) 
sau locuinţe cu facilităţi de la stat 
(vivienda protegida) cu preţuri mai 
accesibile. Pentru informaţii, adresaţi-
vă Oficiului pentru Locuinţe.

 O Municipalitatea din Collado 
villalba realizează, de asemenea, 
promoţii pentru achiziţionarea de 
locuinţe cu facilităţi de la stat. În 
acest sens, puteţi fi tot tipul la curent 
prin intermediul buletinului informativ 
transmis prin email (a se vedea pe 
verso) sau adresându-vă SAC.

AJUTOARE PENTRU ADAPTAREA 
LOCUINŢEI

Există diferite tipuri de ajutoare:

 O Pentru a facilita mobilitatea în interiorul 
locuinţei.

 O Pentru asistenţă tehnică.
 O Pentru eliminarea barierelor arhitecturale 

ale blocurilor de locuinţe şi pentru instalarea 
ascensoarelor în blocurile de locuinţe.

Pentru informaţii, adresaţi-vă Oficiului pentru 
Locuinţe al Comunităţii Madrid.

AJUTOARE DE URGENŢĂ

Dacă vă aflaţi într-o situaţie economică dificilă, 
vă puteţi face o programare la Serviciile 
Sociale . Acestea vă pot ajuta să găsiţi o soluţie 
la situaţia în care vă găsiţi.

Ce servicii publice există 
pentru locuinţe?

Pentru închirieri

12

Ajutoare economice

 O Există organisme publice care vă ajută să găsiţi o locuinţă sau vă ajută cu formalităţile. 
Facilitează şi conferă o mai mare siguranţă relaţiei între proprietari şi viitorii chiriaşi.
 - Oficiul pentru Locuinţe al Comunităţii Madrid.
 - Societatea Publică de Închirieri a Ministerului Locuinţei.

 O Direcţia pentru Femei dispune de un punct de întâlnire care facilitează contactul 
între femeile care doresc să împartă o locuinţă.

 O Dacă aveţi între 18 şi 35 de ani, Comunitatea Madrid vă pune la dispoziţie o Bursă a 
Locuinţelor pentru Tineri.

 O Dacă aveţi între 22 şi 30 de ani, puteţi primi din partea statului, prin intermediul 
Comunităţii Madrid, un ajutor lunar pentru chirie: subvenţia de bază pentru 
emancipare (Renta Básica de Emancipación).

Alternative de cazare
În anumite situaţii, se poate ca d-voastră sau un 
membru al familiei să fiţi nevoiţi să trăiţi într-o 
locuinţă cu regim special. Există locuri temporare 
sau permanente în cadrul azilelor, locuinţelor cu 
tutelă sau al adăposturilor de plasament pentru 
persoane:

 O de peste 65 de ani.
 O cu deficienţe.
 O cu boli mintale grave şi de lungă durată.
 O victime ale violenţei împotriva femeilor.

Pentru informaţii, vă puteţi adresa Serviciilor 
Sociale din cadrul primăriei.

Oficina de Vivienda de  
la Comunidad de Madrid
Puedes llamar al 012 
Av. Asturias, 30 - Madrid 
www.madrid.org/vivienda

Sociedad Pública de 
Alquiler del Ministerio de 
la Vivienda
902 130 213 
Pº de la Castellana, 91 
Madrid 
www.spaviv.es

Agencia Tributaria
Administración El Escorial 
Plaza de Segovia 1  
El Escorial 
91 896 99 20 
Información general 
901 200 345 

Servicios Sociales
Edificio Polifuncional  
Plaza Príncipe de España, s/n. 
91 850 69 61

Concejalía de Mujer
Edificio Polifuncional  
Plaza Príncipe de España, s/n.  
91 851 97 45

Centro de Iniciativas 
Municipales (CIM)
c/ Rincón de las Eras, 10 
91 279 51 51 
www.cdtvillalba.org
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Am nevoie de asistenţă 
juridică

Unde mi se poate oferi 
consiliere?

 O În cadrul Serviciului de Orientare 
Juridică (SOJ), vă puteţi informa 
cu privire la drepturile d-voastră 
sau cum se procedează în cazul 
unor acţiuni în instanţă. Se pot face 
programări prin telefon. Vă puteţi 
adresa, de asemenea, Biroului 
Judiciar Local din Moralzarzal.

 O În cadrul Centrului Municipal al 
Observatorului Regional pentru 
Violenţa Domestică puteţi 
obţine informaţii despre drepturile 
d-voastră şi ce puteţi face în caz de 
rele tratamente, abuzuri, agresiune 
sexuală sau hărţuire la locul de 
muncă. Adresaţi-vă Direcţiei 
pentru Femei sau faceți-vă o 
programare prin telefon.

 O În cadrul Centrului de Iniţiative 
Municipale (CIM) vă puteţi informa 
cu privire la aspectele de muncă şi 
legislaţia privind imigraţia. Vă puteţi 
face o programare prin telefon.

Unde pot beneficia de 
sprijin pentru formalităţi?
În cadrul Biroului Judiciar Local din 
Moralzarzal vi se pun la dispoziţie 
formulare, cereri şi reclamaţii oficiale 
tipizate. De asemenea, colectează şi 
înregistrează documentele şi înfăţişările 
procesate de către organele judiciare.

Pot face reclamaţii în 
calitate de consumator?
Dacă nu sunteţi satisfăcut de un produs 
sau serviciu contractat, vă puteţi adresa 
Biroului Municipal pentru Informarea 
Consumatorilor (OMIC), care vă oferă 
informaţii cu privire la drepturile d-voastră 
şi cum se pot depune plângeri şi reclamaţii. 
De asemenea, OMIC vă facilitează 
depunerea reclamaţiei sau medierea cu 
furnizorul de bunuri sau servicii.

Dacă plângerea se referă la alimentaţia sau 
igiena dintr-un anumit local şi/sau activităţi 
care afectează sănătatea publică, vă puteţi 
adresa Serviciului de Sănătate Publica 
care va prelua întocmirea reclamaţiei şi 
inspecţia respectivului amplasament.

Puteţi prezenta plângerea şi Serviciului de 
Asistenţă pentru Cetăţeni (SAC).

Unde pot depune un 
denunţ?
Sunaţi sau mergeţi la sediul Gărzii Civile.
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Orice persoană care nu are resurse 
suficiente pentru o acţiune în 
instanţă poate solicita JUSTIŢIE 
GRATUITĂ, chiar dacă nu deţine un 
permis de rezidenţă.

Justiţia gratuită include serviciile 
unui avocat, interpret, o reducere a 
cheltuielilor de judecată etc.

Aceasta se poate solicita la Serviciul 
de Orientare Juridică (SOJ) 
sau la Biroul Judiciar Local din 
Moralzarzal.

Dacă aţi intentat o acţiune judiciară 
de divorţ, pentru respectarea unui 
acord de separare sau partajarea unei 
moşteniri, serviciul de MEDIERE 
FAMILIALĂ din cadrul Serviciilor 
Sociale vă poate oferi sprijin pentru 
găsirea unor soluţii extrajudiciare la 
conflictele familiale.

Vă puteţi adresa POLIŢIEI LOCALE 
pentru a reclama orice fel de încălcare 
a reglementărilor în vigoare, o situaţie 
anormală, probleme cu vecinii, 
accidente rutiere, etc.

Servicio de Orientación Jurídica 
(SOJ)
Edificio Polifuncional  
Plaza Príncipe de España, s/n. 
91 850 69 61

Oficina Judicial Local  
de Moralzarzal
c/ Raso, 11 - Moralzarzal 
91 842 75 70

Centro de Iniciativas Municipales 
(CIM) 
c/ Rincón de las Eras, 10 
91 279 51 51 - www.cdtvillalba.org

Concejalía de Mujer
Edificio Polifuncional 
Plaza Príncipe de España s/n.  
91 851 97 45

Oficina Municipal de Información 
al Consumidor (OMIC)
Edificio Polifuncional 
Plaza Príncipe de España, s/n. 
91 849 98 00

Servicio de Salud Pública Área 6
c/ Mataelpino, 5 - 91 840 67 84

Servicio de Atención  
al Ciudadano (SAC) 
Plaza de la Constitución, 1 
91 856 28 50 
c/ Real, 26 -  91 856 29 90

Policía Local 
092 - 91 850 54 53

Guardia Civil
Carretera de la Granja, 16 
91 850 00 64
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Ce fac cu gunoiul?

Se sortează
Nu amestecaţi diferite tipuri de reziduuri. 
Depozitaţi fiecare tip de gunoi în 
containerele adecvate:

 O Plastic şi ambalaje: containere 
galbene.

 O Hârtie: containere albastre.
 O Sticle: containere verzi rotunjite.
 O Mobilier vechi: puteţi cere să vi se 

ridice în mod gratuit de la domiciliu.
 O Baterii: există recipiente speciale la 

sediul primăriei, într-o serie de centre 
municipale sau în magazinele din 
localitate.

 O Medicamente: le puteţi duce la orice 
farmacie.

 O Reziduuri speciale (uleiuri, 
baterii de maşină, electromenajere, 
calculatoare, becuri, scânduri, 
metale...): se pot duce la Centrul 
de Colectare (este gratuit pentru 
persoane fizice).

 O Resturi menajere: containere de 
culoare verde-închis.

Ieşiţi cu gunoiul la ora 
potrivită
Gunoiul „normal”, cel care trebuie 
depozitat în containerele de culoare 
verde-închis, trebuie scos între orele 8 
şi 11 seara. Astfel, se evită murdăria şi 
mirosurile neplăcute.

Nu uitaţi să lăsaţi în jos capacul 
containerului!

14 Unde pot avea acces gratuit 
la internet?

Există calculatoare cu 
conexiune la internet la:

 O Biblioteca Municipal 
Miguel Hernández 
c/ Batalla de Bailén, 13  
91 849 84 64

 O Biblioteca Municipal 
Sancho Panza 
c/ Espinarejo, 2  
91 849 84 84

 O Centro de Iniciativas 
Municipales (CIM) 
c/ Rincón de las Eras, 10  
91 279 51 51

 O Casa de Juventud 
Ciberespacio Joven  
c/ Batalla de Bailén, 24  
91 851 24 94

 O Biblioteci de cartier, în afara 
orarului şcolii (adresele se pot 
consulta la pagina 41):
CEIP Antonio Machado
CEIP Cantos Altos
CEIP Cañada Real
CEIP Mariano Benlliure
CEIP Miguel Delibes
CEIP Miguel de Cervantes
CEIP P.  Enrique Tierno Galván
CEIP Rosa Chacel
IES Las Canteras

15

O SORTARE ADECVATĂ a 
gunoiului face ca oraşul să fie 
curat şi contribuie la protecţia 
mediului înconjurător.

Există zone cu conexiune WIFI în:

 O Centro Cultural Peñalba
c/ Doctor José María Poveda, s/n.  
91 851 56 50

 O Biblioteca Municipal 
Miguel Hernández

 O Biblioteca Municipal 
Sancho Panza

 O Centro de Iniciativas 
Municipales (CIM)

Centrul de Colectare Zonal
Carretera de Navacerrada (M-601),  
km 2,2 - 91 851 24 38

Ridicarea mobilierului vechi de la 
domiciliu
91 851 75 21

Se organizează cursuri de 
internet la:

 O Bibliotecile de cartier
 O Casa de la Cultura

c/ Real, 68-70  
91 851 28 98

 O Casa de Juventud
c/ Batalla de Bailén, 24 
91 851 24 94

 O Concejalía de Mujer y Mayores
Edificio Polifuncional  
Plaza Príncipe de España, s/n.  
91 851 97 45

 O Unele aMPaS 
Vă puteţi informa la Direcţia pentru 
Învăţământ.  
Centro Cultural Peñalba 
c/ Doctor José María Poveda s/n.  
91 851 56 50
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Alte servicii de interes

Piaţa
Marţea şi vinerea dimineaţa, cu excepţia 
zilelor de sărbătoare, în Plaza de los 
Belgas.

Poşta
c/ Virgen del Pilar, 26 
91 850 04 96

C.C. Los Valles, 1ª planta 
91 851 85 77

Animale domestice
Dacă aveţi animale domestice, 
vă puteţi informa cu privire la 
formalităţile necesare pentru autorizaţii, 
recensământul municipal şi campaniile de 
vaccinare la Direcţia pentru Sănătate. 
Puteţi, de asemenea, să comunicaţi 
prezenţa unor animale pe domeniul 
public pentru a fi colectate. 

Concejalía de Sanidad
Edificio Polifuncional 
Plaza Principe de España s/n.  
91 849 98 01

Cimitire
Cimitirul Municipal 
Carretera Moralzarzal, 33

Cimitirul Parohial
c/ Playa de Samil, s/n. 

Morgă - Crematoriu
Carretera de Alpedrete, s/n. 
91 850 03 83

Comunicarea 
problemelor care ţin de 
domeniul public
Puteţi comunica Primăriei orice fel 
de probleme, avarii, daune, deficienţe 
sau sugestii care ţin de întreţinerea 
domeniului public.

Vă puteţi adresa:

Servicio de Atención al Ciudadano 
(SAC)
Plaza de la Constitución, 1 - 91 856 28 50 
c/ Real, 26 - 91 856 29 90

Poliţia Locală
092 o 91 850 54 53
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Traducerea în limba arabă: Ahmed El Abdellaoui

Aşezare în pagină pentru limba arabă: Áfd Asociados. Creativos y Comunicación

Ilustraţii: José A. Calvo

Fotografii: Oscar Mulet

Tipar: DeGraf

Decembrie 2009 – Tipărit pe hârtie reciclată
Depozit legal: M-1127-2010

Centrul Cultural şi Parcul Peñalba.



Servicio de Atención 
al Ciudadano (SAC)
Toate informaţiile despre activităţile 
primăriei, personal sau prin telefon:
Plaza de la Constitución, 1
91 856 28 50
c/ Real, 26  
91 856 29 90

Site-ul web al municipalităţii
Toate informaţiile despre activităţile 

primăriei, pe internet:

www.ayto-colladovillalba.org

URGENŢE:
Orice tip de urgenţe: 112
Informare şi asistenţă în cazuri de violenţă domestică: 016

Primăra în casa ta!
Toate noutăţile legate de activitatea primăriei, 
prin email. Solicitaţi acest serviciu pe site-ul web al 
municipalităţii, www.ayto-colladovillalba.org, lăsând 
doar o adresă de email.

@


