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Arrelament laboral, social i familiar 
 

Les autoritzacions de residència per circumstàncies excepcionals es poden concedir a 

estrangers que es trobin en situació irregular a Espanya i que, per la seva situació particular, 

compleixin amb els supòsits establerts en el Reglament d’Estrangeria: arrelament, protecció 

internacional, raons humanitàries, col·laboració amb autoritats públiques o raons de seguretat 

nacional o d’interés públic, previstos al Reglament d’Estrangeria (Títol V).  

Uns dels supòsits més coneguts per obtenir l’Autorització de Residència per Circumstàncies 

Excepcionals és l’Arrelament, que pot ser Laboral, Social o Familiar. Per cadascú es sol·liciten 

diferents requisits i, és important acreditar la residència continuada a Espanya. 

A continuació hi trobarà algunes de les preguntes més frequents sobre Arrelament, encara que 

sempre és recomanable sol·licitar assessorament personalment al SAIER. En les oficines del 

SAIER hi trobarà técnics especialitzats per resoldre els seus dubtes particulars i tramitar casos 

d’arrelaments. 

A tall d'exemple, s'atenen les següents qüestions: 
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Quina és la diferència entre Arrelament Laboral i Arrelament Social?................................. 3 

Per sol·licitar l’Arrelament Laboral és indispensable denunciar  al ocupador? .................... 3 

Com puc demostrar una relació laboral si no hi ha contracte? ............................................ 3 

La Inspecció de Treball va anar al lloc on treballo, però jo no hi era en aquell moment. 

Què puc fer? .......................................................................................................................... 3 

Quant de temps he de residir a Espanya per sol·licitar un permís de residència per 

Arrelament Laboral?.............................................................................................................. 3 

Com puc acreditar la residència a Espanya si no m’he empadronat? .................................. 3 

Quin tipus de permís puc obtenir si sol·licito l’Arrelament Laboral? .................................... 4 

Si porto menys de 6 mesos treballant sense contracte, puc demanar Arrelament Laboral?4 

Arrelament Social ...................................................................................................................... 4 
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Quins requisits ha de complir l’empresa que vulgui contractar-me? ................................... 4 

Si em contractarà una persona particular, quins requisits ha de complir? .......................... 4 
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Saber castellà és suficient per demanar l’Arrelament Social? .............................................. 5 
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Com es tramita l’Informe d’Arrelament Social? .................................................................... 5 

Si aconsegueixo una oferta de feina abans de completar tres anys de residència a 

Espanya, he d’anar-me al meu país per tramitar el visat de treball? ................................... 5 

Per quant de temps és vàlid l’Informe d’Arrelament Social? ............................................... 5 

Què puc fer si ja tinc tota la documentació però no aconsegueixo cita per presentar-la i 

sol·licitar l’Arrelament Social? ............................................................................................... 5 

Si vaig ser sol·licitant d'asil i m'ho van denegar, puc sol·licitar arrelament? ........................ 5 

Per quant de temps és vàlida la documentació que demano al meu país d’origen? ........... 5 

Si l’empresa que m’ha fet el precontracte té deutes amb Hisenda o amb la Seguretat 

Social, puc presentar una altre oferta diferent de treball?................................................... 5 

Quin tipus de permís obtinc amb l’Arrelament Social? ........................................................ 6 

Arrelament Familiar .................................................................................................................. 6 

En què consisteix l’Arrelament Familiar? .............................................................................. 6 

Quina documentació em demanaran per tramitar l’Arrelament Familiar? .......................... 6 

Em demanaran un mínim de temps de residència a Espanya per acollir-me a l’Arrelament 

Familiar? ................................................................................................................................ 6 
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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. 

Arrelament laboral 

Quina és la diferència entre Arrelament Laboral i Arrelament Social? 

Tots dos s’inscriuen dins del concepte de circumstàncies excepcionals. L’Arrelament Laboral 

busca visibilitzar la economía submergida, mentre que amb l’Arrelament Social es pretén 

regularitzar la situación administrativa de les persones que porten, com a mínim, tres anys a 

Espanya. 

Per sol·licitar l’Arrelament Laboral és indispensable denunciar  al ocupador? 

Sí, és necessari denunciar mitjançant la Inspecció de Treball o per via judicial que has treballat 

sense contracte durant, al menys, 6 mesos. La denúncia es fa de manera anònima. A molta 

gent li fa por denunciar; però és pitjor que la Inspecció de Treball arribi de sobte i s’adoni de 

que treballes sense autorització. En aquest cas sí que t’obren un expedient d’expulsió.  

Si col·labores fent la denúncia, la Inspecció de Treball no t’obre una ordre d’expulsió. Al 

contrari, s’aixeca una acta d’infracció on consta que has actuat de manera voluntària 

col·laborant amb la justícia i, per aquesta col·laboració podràs beneficiar-te de un permís de 

residència i treball.  

Com puc demostrar una relació laboral si no hi ha contracte? 

Amb tot tipus de proves documentals i testimonials com fotos, videos, signatura en un albarà, 

signatura en una factura, etc.  

La Inspecció de Treball va anar al lloc on treballo, però jo no hi era en aquell 

moment. Què puc fer? 

Si fracassa la via de la denúncia per Inspecció de Treball, ens queda la via de la denúncia 

judicial. Es pot presentar per acomiadament o per reclamació de quantitas. 

Quant de temps he de residir a Espanya per sol·licitar un permís de residència per 

Arrelament Laboral? 

Has de acreditar una residència continuada de dos anys a Espanya. En aquests dos anys pot 

haver-hi un buit de com a màxim, 3 mesos.  

Com puc acreditar la residència a Espanya si no m’he empadronat? 

Alguns ajuntaments només es limiten al padró i això és fals perquè el Reglament d’Estrangeria 

parla de “qualsevol prova admisible en Dret”, és a dir, targetes de transport mensuals o 

trimestrals (perquè t’exigeixin identificació), una compra i ús del mòbil, factures, etc. 

Per descomptat que el padró per sí mateix és una prova sòlida; però si hi ha un període de 

temps que no és pot acreditar amb el padró, es pot complementar amb altres tipus de proves 

admisibles en Dret. 
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Recomanem a totes les persones que no poden empadronar-se que s'inscriguin al Consolat del 

seu país. Cada Consolat compta amb un registre consular i això també és una prova de 

permanència a Espanya.  

Quin tipus de permís puc obtenir si sol·licito l’Arrelament Laboral? 

Un cop demostrada la relació de treball, durant al menys 6 mesos, i la residència continuada a 

Espanya durant dos anys s’atorga un permís de residència i treball per un any. Aquest permís 

permet treballar per compte propi o aliè sense limitació geogràfica ni d’activitat. A més, aquest 

permís atorga un reconeixement retroactiu del temps treballat, a efectes de la Seguretat 

Social.  

Si porto menys de 6 mesos treballant sense contracte, puc demanar Arrelament 

Laboral? 

Sí. Et poden concedir un permís de residència, sense treball, per col·laborar amb 

l’Administració i denunciar l’economia submergida.  

Arrelament Social 

Per demanar Arrelament Social necessito un contracte? 

No. El que necessites és una oferta de feina o precontracte. Altres termes admissibles són 

proposada o declaració. Per regularitzar la situació administrativa per arrelament social es 

demana una proposta de treball amb una durada mínima d’un any. Aquest precontracte pot 

provenir d’una empresa o d’una persona física.  

També es possible sol·licitar l’Arrelament Social si justifiques que estàs estudiant i convivint 

amb els teus pares.  

Si demostres vincles familiars amb altre estranger amb permís de residència, també pots 

sol·licitar Arrelament Social.  

Informat sobre tots els requisits de l’Arrelament Social i rep assessoria sobre la teva situació 

particular amb els especialistes del SAIER. 

Quins requisits ha de complir l’empresa que vulgui contractar-me? 

La empresa ha d'estar al corrent de pagaments de les obligacions tributàries amb Hisenda i 

amb la Seguretat Social; presentar l’Informe de Vida Laboral i el pagament trimestral de l’IVA. 

Malgrat que es compleixen aquestes condicions, si en la plantilla de treballadors hi ha 

persones contractades a mitja jornada, l’empresari haurà de contractar-los a jornada plena 

abans de fer l’oferta de feina a una persona extracomunitària. 

Si es tracta d’una empresa recentment creada i no ha passat un any per conèixer la seva 

facturació, tampoc no es podrà fer un precontracte perquè primer s’haurien de revisar els 

beneficis i, per tant, la seva capacitat de contractació. 

Si em contractarà una persona particular, quins requisits ha de complir? 

En aquest cas l’ocupador ha de demostrar solvència econòmica per fer la contractació. A 

l’ocupador també li demanaran el volant de convivència del padró municipal d’habitants 
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perquè ha de tenir recursos econòmics suficients per sostenir a les persones que conviuen a 

casa.  

Quins documents em demanaran per sol·licitar l’Arrelament Social? 

En termes generals, et demanaran passaport, proves de que has viscut durant tres anys 

consecutius a Espanya, certificat d’antecedents penals del país d’origen i l’Informe d’Integració 

Social. En el SAIER analitzaran la teva situació particular i t’explicaran a fons tots els requisits.  

Saber castellà és suficient per demanar l’Arrelament Social? 

No. A Catalunya hi ha dues llengües vehiculars i, per tant, es demana un coneixement bàsic de 

català per demostrar arrelament en aquesta Comunitat.  

Com es tramita l’Informe d’Arrelament Social? 

Aquest Informe és competència de la Generalitat però es sol·licita a l’Ajuntament. Dirigeix-te a 

l’OAC del Districte on estiguis empadronat i sol·licita l’Informe d’Arrelament Social.  

Si aconsegueixo una oferta de feina abans de completar tres anys de residència a 

Espanya, he d’anar-me al meu país per tramitar el visat de treball? 

Si ja ets a punt de complir tres anys de residència, és més recomanable romandre al país. 

Buscar el visat en el teu país és més complicat perquè Espanya té una alta tassa d’atur i les 

ofertes per demanar treballadors al exterior són per perfils altament qualificats.  Només es fa 

excepció amb els nacionals de Xile i Perú, països que tenen convenis especials i estan exempts 

de complir amb el catàleg d'ocupacions de difícil cobertura. Es millor esperar a complir tres 

anys de residència continua a España per optar per l’Arrelament Social.  

Per quant de temps és vàlid l’Informe d’Arrelament Social? 

Per tres mesos.  

Què puc fer si ja tinc tota la documentació però no aconsegueixo cita per presentar-

la i sol·licitar l’Arrelament Social? 

Pots imprimir la captura de pantalla de que no hi ha cita per comprovar que el retard ha sigut 

una causa aliena a la teva voluntat.  

Si vaig ser sol·licitant d'asil i m'ho van denegar, puc sol·licitar arrelament? 

Sí, per descomptat. Seria incompatible obrir les dues sol·licituds alhora; però si s’ha tancat 

l’expedient d’asil i compleixis amb el temps exigit per demanar Arrelament, pots sol·licitar-ne. 

Per quant de temps és vàlida la documentació que demano al meu país d’origen? 

La Subdelegació de Govern dóna per vàlid un document durant el temps que li hagin donat al 

país d’origen. Si en el document no apareix una data màxima de vigència, l’Estat Espanyol  li 

atorga un període de gràcia de 6 mesos.  

Si l’empresa que m’ha fet el precontracte té deutes amb Hisenda o amb la Seguretat 

Social, puc presentar una altre oferta diferent de treball? 

No. Si l’Administració desestima el procediment per deutes de l’empresa o per manca de 

solvència del particular, no es pot mantenir obert el mateix expedient fins aconseguir un altre 

contracte. Si hi ha un canvi substancial que modifica l'expedient, aquest s'arxiva i s'ha d'iniciar 
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un de nou. Això vol dir, tramitar una altra vegada Informe d'Arrelament i demanar de nou 

antecedents penals al país d'origen, si estiguessin caducats. 

És important explicar-li a l’empresari o al particular que li demanaran estar al corrent de les 

obligacions  per a que el verifiqui abans de començar el procediment. 

Quin tipus de permís obtinc amb l’Arrelament Social? 

Pots obtenir un permís de residència i treball per un any, per compte aliena i sense límit 

geogràfic, sempre que s’hagi tramitat amb un contracte de treball.  

En cas de no presentar contracte de treball per obtenir l’Arrelament Social, has d’informar-te i 

assessorar-te en el SAIER.  

 

 

Arrelament Familiar 

En què consisteix l’Arrelament Familiar? 

És un procediment que atorga permís de residència i treball, per treballar per compte pròpia o 

aliena, a persones extracomunitàries es situació irregular, que tinguin fills espanyols.  

També es pot sol·licitar per fills espanyols d’origen.  

Quina documentació em demanaran per tramitar l’Arrelament Familiar? 

Et demanaran passaport, certificat d’antecedents penals del teu país, DNI del descendent amb 

nacionalitat espanyola, llibre de família i una literal de naixement del menor. També hi poden 

sol·licitar passaport o DNI del ascendent espanyol. 

Assegura't de comptar amb tota la documentació i complir amb els requisits abans de 

sol·licitar l’Arrelament Familiar. En el SAIER rebràs l'assessoria completa. 

Em demanaran un mínim de temps de residència a Espanya per acollir-me a 

l’Arrelament Familiar? 

No. L’Arrelament Familiar no exigeix temps de permanència continuada a Espanya. Hi 

recordem que per l’Arrelament Social es demanen tres anys i per l’Arrelament Laboral, dos 

anys de residència continuada a Espanya. 
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