El teu esforç
compta!
Nous informes d’estrangeria per acreditar la
integració i l’adequació de l’habitatge
Nuevos informes de extranjería para acreditar
la integración y la adecuación de la vivienda

www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/immigracio/estrangeria

El teu esfoç compta!

Ara la Generalitat de Catalunya t’ajuda a accedir a l’arrelament social,
renovar la residència temporal i demostrar l’adequació de l’habitatge
per poder reagrupar la teva família.

Per què aquest nou sistema?
Des del 30 de juny de 2011, la Generalitat de Catalunya assumeix noves
competències en estrangeria. En concret, des de l’entrada en vigor del
nou Reglament de la Llei sobre drets i llibertats dels estrangers i la
seva integració social, el Departament de Benestar Social i Família pot
emetre informes per acreditar:
• el teu grau d’integració per accedir a l’arrelament social,
• l’adequació del teu habitatge per sol·licitar el reagrupament
familiar i
• el teu esforç d’integració per renovar la residència temporal.
El Govern català també tramitarà els informes d’integració per accedir
a la nacionalitat espanyola per residència.
Per elaborar aquests informes, el Govern català col·labora amb els
ajuntaments, l’administració més propera, on hauràs de presentar les
teves sol·licituds. Un cop recollida i valorada tota la documentació, la
Generalitat farà els informes i els enviarà a les oﬁcines d’estrangeria
del Govern espanyol, on es resolen els expedients d’estrangeria.

Nous informes d’estrangeria

L’Administració de l’Estat, la Generalitat i els ens locals han reconegut
el caràcter “preceptiu i determinant” dels informes de reagrupament
familiar i arrelament social. Pel que fa a la renovació de la residència
temporal, els informes són facultatius, però recomanables per a totes
aquelles persones que vulguin renovar les seves autoritzacions i no
compleixin tots els requisits.

Per què has de sol·licitar els informes?
Per poder:
• reagrupar la teva família,
• accedir a les autoritzacions de residència temporal per
arrelament social i
• renovar la residència temporal en cas de no complir tots els
requisits.
El Govern català també tramitarà els informes d’integració per accedir
a la nacionalitat espanyola per residència.

Com pots acreditar la teva integració a Catalunya?
La Generalitat de Catalunya tindrà en compte:
• el coneixement de les llengües oﬁcials del país, el català i el castellà (a més de l’aranès a la Vall d’Aran),
• el coneixement de la societat d’acollida (normes bàsiques de convivència, drets i deures fonamentals, obligacions ﬁscals, història
del país, identitat pròpia…),
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• el coneixement del mercat laboral (els drets i deures elementals
dels treballadors i treballadores, el paper de les organitzacions
sindicals, la Seguretat Social, el treball per compte propi o aliè…).
La Llei d’acollida catalana comportarà un servei de primera acollida
arreu del territori que facilitarà a les persones immigrades la formació
en aquests tres àmbits temàtics. Qui assisteixi a aquests cursos rebrà
el corresponent certiﬁcat acreditatiu, que serà d’utilitat per als informes d’estrangeria.
Però mentre no s’hagi desplegat per reglament la Llei d’acollida, pots
aportar la documentació que consideris adient per acreditar el teu
grau d’integració (cursos de català, assistència a sessions d’acollida,
inserció sociolaboral, etc.).

On t’has d’adreçar?
T’ho posem fàcil. Has de presentar la teva sol·licitud preferentment a
l’ajuntament del municipi on estiguis empadronat. D’aquesta manera
se simpliﬁca la tramitació de la teva sol·licitud i s’accelera l’elaboració
de l’informe.

Com funciona el nou sistema?
La Generalitat treballa en conjunt amb els ajuntaments i l’Estat,
per donar el millor servei a les persones interessades en aquests
informes.

Nous informes d’estrangeria

El primer pas és presentar la sol·licitud a l’ajuntament en què estàs
empadronat, que activarà la petició a la Generalitat de Catalunya. En
el termini màxim de 30 dies hàbils, a comptar des de la data en què la
sol·licitud hagi entrat al registre de la Direcció General per a la Immigració, es notiﬁcarà si l’informe és favorable o desfavorable.
Paral·lelament, la Generalitat els tramitarà a les oﬁcines d’estrangeria
de l’Estat, on es resol el procediment principal de reagrupament familiar, arrelament social o renovació d’autorització de residència
temporal.

Més informació:
• Al teu ajuntament o consell comarcal.
• Al telèfon 012 Immigració.
• Al web de la Direcció General per a la Immigració:
www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/immigracio/estrangeria.
• A les oﬁcines de Benestar Social i Família de la Generalitat
de Catalunya:
www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/informacio.

Amb la col·laboració de:

