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Informe d’arrelament per aconseguir

l’autorització de residència per supòsits

excepcionals

Què és

• Tramitació de l’informe d’arrelament per aconseguir l’autorització de
residència per supòsits excepcionals.

• L’informe d’arrelament facilita l’autorització de residència a estrangers que
acreditin permanència continuada a Espanya durant tres anys mitjançant el
Padró i tinguin contracte de treball o mitjans de vida suficients.
L’Ajuntament pot recomanar que s’eximeixi la persona estrangera de la
necessitat de disposar d’un contracte de treball sempre que acrediti que
disposa de mitjans de vida suficients.

• La redacció de l’informe d’arrelament és competència de l’Ajuntament de
Barcelona.

• A l’informe d’arrelament la persona sol·licitant hi ha de fer constar: el
temps de permanència en el seu domicili, els mitjans de vida amb què
compta, el seu grau de coneixement de les llengües d’ús, la inserció en les
xarxes socials del seu entorn, els programes d’inserció sociolaboral
d’institucions públiques o privades en què hagi participat, i altres situacions
que puguin determinar el seu grau d’arrelament.

A qui està adreçat

• A persones estrangeres que acreditin permanència continuada a Espanya
durant tres anys mitjançant el Padró, i que vulguin aconseguir l’autorització
de residència per supòsits excepcionals (articles 45 i 46 del Reglament).

• A persones que tinguin un arrelament laboral o social.
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Informe d’arrelament

Com es realitza

• Cal lliurar la documentació i la sol·licitud emplenada en una oficina d’atenció al
ciutadà (OAC) de l’Ajuntament.

• L’OAC enviarà la sol·licitud i la documentació al Punt d’Informació per a
l’Arrelament, que depèn del Gabinet Tècnic d’Immigració.

• El Punt d’Informació per a l’Arrelament citarà la persona sol·licitant per realitzar
una entrevista i revisar la documentació aportada.

• La persona que fa la sol·licitud rebrà l’informe d’arrelament a casa seva per
correu certificat. No hi ha termini per al lliurament d’aquest informe des de la
sol·licitud.

On es pot realitzar

• L’informe d’arrelament es pot sol·licitar a qualsevol de les 11 oficines d’atenció al
ciutadà (OAC) de l’Ajuntament.

Quina documentació cal presentar

• Contracte de treball, d’un any de durada, certificacions bancàries, certificacions
d’ajudes socials, etc.

• Títol de propietat o contracte de lloguer d’habitatge.

• Original de la matrícula i/o títol de cursos de llengua espanyola o catalana que
hagi realitzat (escoles d’adults, Consorci per a la Normalització Lingüística, etc.).

• Document que acrediti la pertinença a alguna associació sociocultural o d’oci
(carnet de la biblioteca, membre d’un gimnàs, associació esportiva, etc.).

• Original de la matrícula i/o títol de qualsevol curs de formació sociolaboral que
s’hagi realitzat.

Aquesta fitxa s’ha elaborat a partir de la informació obtinguda del Manual de 
procediments per als professionals dels serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona.


