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Irregularitat sobrevinguda 
 

La Irregularitat sobrevinguda és un concepte associat a la crisi econòmica, perquè a moltes 

persones se’ls complica renovar els permisos de residència i treball per manca de continuïtat 

als contractes o perquè no poden aportar el mínim exigit a la Seguretat Social.  

A continuació expliquem algunes opcions per evitar caure en situació de irregularitat, però 

sempre és recomanable assessorar-se directament en les oficines del SAIER, ja que cada 

situació és particular.  

A tall d'exemple, s'atenen les següents qüestions: 
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Actualitzat a Octubre de 2016 

NOTA: La següent informació no substitueix l’assessorament personalitzat a les oficines del 
SAIER. Aquesta és una orientació general sobre preguntes freqüents, però sempre es 
recomanable sol·licitar assessoria personal al SAIER. 

En quin moment es parla de Irregularitat Sobrevinguda? 
Quan una persona tenia un estatus legal i el seu permís es va extingir i no es va renovar, entra 

en una situació d'irregularitat sobrevinguda. Pel temps que porti a Espanya i, si no té cap vincle 

familiar comunitari, no li queda més remei que acollir-se a un arrelament. 

Si no trobo feina abans de renovar el meu permís, què he de fer? 
Has de apuntar-te com a demandant d’ocupació a les oficines del SOC (Servei d’Ocupació de 

Catalunya) per demostrar que estàs fent un esforç per buscar feina. També és important 

apuntar-se a cursos de formació, de capacitació laboral i de  coneixement del català. 

En què consisteix l’Informe d’Integració per la Renovació? 
Conegut com a Info3, aquest informe pot ser sol·licitat per les persones que no compleixin 

amb algú dels requisits per la renovació del permís de Residència i Treball. Ha de solicitar-se a 

l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) del Districte on estigui empadronat l’interessat. 

L’aprovació final de l’Informe és atorgada pel Departament d’Immigració de la Generalitat de 

Catalunya.  

Amb l’Info 3 aprovat, hi pots sol·licitar la renovació del permís de residència i treball.  

Puc apuntar-me com a demandant d’ocupació amb un permís caducat? 
No. El passaport no és vàlid per apuntar-se com a demandant d’ocupació. Una targeta 

caducada no es pot fer servir per donar-se d’alta com a demandant d’ocupació. 

Puc renovar el meu permís de residència i treball encara que estigui 

vençut? 
Sí que es pot renovar però això no eximeix de l’infracció administrativa.  

Totes les targetes, en Règim General, es poden renovar 60 dies abans de la seva data de 

caducitat i, com màxim, 90 dies després de la seva extinció. Renovar un permís caducat, es a 

dir, 90 dies després de la seva extinció, pot comportar una sanció econòmica. 

Si tinc un permís de residència a Espanya, puc anar-me al meu país per 

varis mesos? 
Si tens intenció de absentar-te del país, et recomanen que t’assessoris al SAIER. Depenent de la 

teva situació particular, t’hi expliquem quant de temps pots romandre fora per no tenir 

problemes per la renovació del permís de residència a Espanya i no caure en situació 

d’irregularitat sobrevinguda.  

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Informe-dintegracio-social-per-a-renovar-modificar-la-residencia-temporal
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Informe-dintegracio-social-per-a-renovar-modificar-la-residencia-temporal
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Que passa quan la Policia em deté per trobar-me en situació irregular? 
El més comú és que et portin a una comissaria, t'assignin un advocat d'ofici i t'obren una ordre 

d'expulsió. En la comissaria et prendran les empremtes digitals i verificaran si tens antecedents 

policials o penals. Si una persona ha comés un delicte, el més segur es que sigui deportada.  

L’advocat d’ofici té 72 hores per presentar escrit d’ al·legacions i, segons en siguin valorades, la 

persona sortirà lliure i haurà de pagar una multa. Es compten com vàlides les al·legacions 

referides a tenir el nucli familiar a Espanya, que els fills siguin menors o que no hagi comés 

delictes.  

Si tinc fills menors i estic en situació irregular, puc argumentar això 

per evitar una deportació? 
Sí, perquè el legislador ha de garantir els drets dels menors.  

Quina és la sanció per trobar-me en situació irregular? 
El jutge obre un expedient sancionador que consisteix en una multa. Si la persona tramita un 

arrelament, pot bescanviar l’expedient per la multa. 

Si estic al CIE (Centre d’Internament per Estrangers), la deportació és 

imminent? 
Cada caso és particular i és important que estigui bé assessorat per l’advocat d’ofici o per una 

entitat especialitzada en el tema.  

Si estic en una situació irregular i pateixo maltractament per part de la 

meva parella, puc fer una denúncia? 
Sí, pots i has de denunciar. Si hi ha un informe del Ministeri Fiscal, encara que no hagi 

sentència per part del jutge, la persona maltractada (sigui home o dona) es beneficiarà d’un 

permís de residència fins que recaigui sentència judicial. Si la sentència és a favor de la víctima, 

obté un permís de residència i treball per cinc anys. Es tracta d’una autorització de residència 

per circumstàncies excepcionals.  

 

 


